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На 19-ото туристическо 
изложение EMITT България 
се представя като целого-
дишна туристическа дести-
нация с презентация под 
мотото “Открий и сподели”. 
Участие във форума вземат 
24 български туристически 
фирми, общински адми-
нистрации и туристически 
сдружения. Сред тях бяха 
и общините Брацигово, 
Девин, Доспат и Борино. Те 
участваха на този форум 
за втори път. Присъствието 
им в Турция е в  рамките на 
дейност № 3 – “Участие на на-
ционални и международни 
борси и изложения” на про-
ект „Богатствата на Западни 
Родопи” по ОПРР, схема за 
безвъзмездна финансова 
помощ “Подкрепа за разви-
тие на регионалния туристи-
чески продукт и маркетинг 
на дестинациите”.

За целите на представя-
не на РТП (регионален турис-
тически продукт) в страната 
е предвидено наемане на 
самостоятелни щандове, а в 
чужбина – наемане на деск в 
рамките на българския щанд 
на даденото изложение. 

Участието в туристически 
борси и изложения на бъл-
гарския и чуждестранния 
пазар е от съществено зна-
чение за осъществяване на 
контакти с туристи, туропе-
ратори и туристически аген-
ти и рекламиране на РТП.

През миналата година ту-
ристическата борса в Истан-
бул се проведе в 12 палати 
на обща площ 65 хил. кв. м, 
на които се представиха над 

4500 организации от 70 дър-
жави, а ръстът на посетители 
през 2014 г. бе с 13% повече 
спрямо предходната.

Като успешно определят 
участието си представите-
лите на четирите родопски 
общини на туристическото 

изложение EMITT. Тук те са 
успели да осъществят кон-
такти с кметовете на гр. Гели-
болу Мустафа Йозаджар и на 
Чанаккале Юлгюр Гьокхан 
(Република Турция). Имали 
са срещи и с представители 
от община Анкара и от гр. Ка-
зан - Република Татаристан. 
Освен това те са успели да 
се срещнат с много туропе-
ратори, турагенти, на които 
да представят РТП „Богат-
ствата на Западни Родопи” 
. Целта на срещите е била 
партньорство в секторите 
“Култура”, “Земеделие” и 
“Туризъм” от регион „Запад-
ни Родопи”. Особен интерес 
са възможностите за учас-
тие на наши фолклорни и 
танцови групи и състави във 
фестивали, организирани в 
Турция, както и възможност-
та турски групи и състави 
да участват в празниците 
на общините Девин, Доспат, 
Борино и Брацигово.

Мария ПИЩАЛОВА

ПРЕДСТАВИ БРАЦИГОВО НА EMITT - ТУРЦИЯ

М Е Ж Д У  Д В А  Б Р О ЯМ Е Ж Д У  Д В А  Б Р О Я

РОДОПИТЕРОДОПИТЕ – нашата планина! Познава- – нашата планина! Познава-
ме ли я истински?ме ли я истински? - На страница 4-та

На заседание на Управителния съвет на Националното 
сдружение на общините в България в петък, 30 януари,  
бяха дискутирани трудностите при реализирането на 
програмата за саниране. Укрепване на конструкцията 
на сградата, смяна на дограмата, изолация на стените 
и покрива са само част от мерките, включени в Наци-
оналната програма за безплатно саниране. Документи 
за кандидатстване се приемат от началото на февруари. 
Да се възползват от безплатното саниране имат право 
собствениците на панелни жилища в сгради с минимум 
36 апартамента. Принципът на избиране на сградите е в 
зависимост от реда на записване. Въпреки множеството 
спекулации относно програмата и Сдруженията на етаж-
ната собственост, гражданите не бива да се притесняват 
от измами. Всяка община може да участва в програмата, 
независимо колко малка е тя.

*  *  *  
Започна реализирането на проект „Реконструкция на 

път гр. Брацигово - с.Капитан Димитриево, реконструи-
ране на водопроводна пътна мрежа с. Равногор и рекон-
струкция на водопровод от подземни каптажи”. След 
дълги перипетии ВКС се произнесе в полза на община 
Брацигово и дейностите могат да се осъществяват. Про-
ектът  се финансира от ДФ”Земеделие”  към МЗХ и е на 
стойност 2 466 479,50 лв. Фирмата изпълнител е „Тракия 
РМ”ЕООД - Пловдив.

*  *  *
Общинският съвет даде съгласие за участие на кмета 

Васил Гюлеметов в Конвента на кметовете във връзка 
с участие на община Брацигово в „Проект на местните 
власти в развитието и интегрирането на ПДУЕ със системи 
на управление на енергията в съответствие с ISO 50001”. 
Конвентът на Кметовете е европейско движение с учас-
тието на местните и регионалните власти, доброволно 
ангажирали се да работят за повишаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяеми енергийни 
източници на техните територии. Поемайки тази отговор-
ност, подписалите Конвента целят да постигнат и надми-
нат целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с поне 
20% до 2020 г.

*  *  *
Личните асистенти в общината отново са наети. Триде-

сет и трима потребители и още толкова лични асистенти 
ще работят два месеца съгласно ПМС№4/15.01.2015г. 
Ангажираните са участниците по проект „Алтернативи”, 
които имаха сключен договор с Община Брацигово до 
31.12.2014 г. Финансирането на програмата ще става от 
АСП чрез бюджетите на общините. За община Брацигово 
е определена база 3 960 часа месечно при часова ставка 
3,00 лева на час за предоставяне на социалната услуга 
„Личен асистент”.

КОД ЖЪЛТОКОД ЖЪЛТО
Напрегнат уикенд за 

Гражданска защита и спаси-
тели от община Брацигово 
по повод  обилните валежи 
от дъжд и сняг в региона. 
Най-много са сигналите за 
скъсани електрически про-
водници, за паднали дър-
вета и клони по пътищата. 
Силният вятър, който се раз-
рази  в нощта между петък 
и събота, е нети-
пичен за района 
и затова мнозина 
от населението не 
вярваха на обя-
вения код “Жъл-
то” от метеороло-
зите. Брацигово 
се слави с умерен 
климат. Зимите 
са меки, а лятото 
прохладно. Рядко 
се случва да има 
природен катак-
лизъм, ако въоб-
ще може да се 
говори за такова 
нещо. Но поняко-
га природата ни 
се ядосва и то-
гава идва време 
за неуредици. В 
Розово на улица 
„Първа” е паднал 
бор върху къща. 
В курорт „Васил 
Петлешков” в  
местността Атолука е счупен 
стълб, в резултат на което са 
разкъсани електропроводи 
и до 17.00 ч. на 02.02. 2015 г. 
електрозахранването не бе 

възстановено. В кв. “Банята” 
са изкоренени и повалени 
седем бора, част от които са 
засегнали покривната кон-
струкция на бивш офис на 
фирма „Братя Пашкулеви”. 
Повалени дървета имаше и 
на кръговото за с. Розово и 
в двора на фирма „Фида”. В 
Исперихво реката е излязла 
от коритото си в участъка на 
ромския квартал, но щети 

не са нанесени. Наводнени 
са само земеделски земи. 
Повален е и билбордът в 
началото на града на входна 
артерия Пазарджик.

Михаил ДЗУКОВ

Ръководството на пенси-
онерския клуб в Брацигово 
реши да подпомогне при-
юта на отец Иван в Нови 
хан. Сред възрастните хора 
желанието бе най-голямо, 
въпреки че възможностите 
им са ограничени. Въпреки 
това всеки се отзова  с как-
вото може - запазени дрехи, 
обувки и пакетирана храна. 
Най – активни бяха Коста-
динка Илиева, Елена Герго-
ва, Величка Попова, Янка 
Гюрджеклиева, Младенка 
Тилева, Иван Вълчев, Тодор 
Тодоров, Васка Галчева, 

Димитрина Рашайкова, Гена 
Павлова, Дафинка Василева, 
Цонка Кънчева, Ана Тодорие-
ва, Иванка Кукушинкова, Ни-
кола Донов, Латинка Кирило-
ва, Калинка Спасова, Иванка 
Кънева, Величка Батаклиева, 
Мария Маринска, Йорданка 
Златкова, Красимира Дече-
ва, Мария Глухчева, Надя 
Стоянова, Живка Тодориева.

Специални благодарнос-
ти изказваме на Дамян Поля-
ков – собственик на магазин 
„ТИТИ”, който със собствен 
превоз откара събраните 
дарения до Нови хан.

ЗА ХОРАТА С ДОБРИ СЪРЦАЗА ХОРАТА С ДОБРИ СЪРЦА
На апела за помощ  на 

самотен баща с три деца 
от село Юпер, Разградско, 
откликнаха  учениците от 3б 

и 4б клас на НУ”В. Петлеш-
ков”.Под наставничеството 
на своите класни ръково-
дители г-жа Попова и г-жа 
Томова децата събраха и па-
кетираха три големи колета 
с трайна храна и лакомства,  
ученически пособия и 
дрешки и обувки, макар и 
по – стари. Трите пакета с 

тежест над 60 килограма от-
пътуваха за Северна Бълга-
рия, понесли освен вещите 
и топлите пожелания на 
нашите деца.

Това не е първата благо-
творителна акция на въз-
питаниците на началното 
училище. През септември 
те събраха средства за 
връстниците си от наводне-
ните райони на Варна.

Бъдете все така 
отзивчиви! 

ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА

На 18 януари Светата 
Православна Църква от-
беляза паметта на Свети 
Атанасий Александрийски 
- велик църковен учител и 

защитник на православната 
вяра.

 С благословението на 
Негово Високопреосвещен-

ство Пловдивския митропо-
лит Николай, Знеполският 
епископ Арсений - викарий 
на Пловдивския митропо-
лит, възглави архиерейска 

света литургия в храм „Све-
ти Атанасий” в село Розово, 
Пещерска духовна околия.

С архиерея съслужиха: 

свещеноиконом Тодор Ха-
джиев - духовен надзорник 
при Пловдивска митропо-
лия, протоиерей Любомир 
Траянов – архиерейски 
наместник на Пещерска ду-
ховна околия, и йеромонах 
Иларион  - председател на 
храм „Свети Атанасий.”

В края на Великото 
славословие викарният 
епископ Арсений под-
стрига за четец и певец на 
Българската Православна 
Църква Йордан - ученик от 
първи клас в Пловдивската 
духовна семинария „Св. Св. 
Кирил и Методий”.

Множество християни се 
събраха за обща молитва и 
отправиха прошения към 
свети Атанасий Велики. Пре-
изпълнили храма, те се рад-
ваха на архиерейското при-
съствие и се вдъхновяваха 
духовно за усърдна молитва 
от песнопенията, изпълня-
вани от смесения хор при 

пловдивския храм ”Свето 
Възнесение Господне” с ди-
ригент Дорис Хофман.

Като преподаде архи-
пастирския благослов на 
Негово Високопреосвещен-
ство Пловдивския митропо-
лит Николай, Знеполският 
епископ Арсений поздрави 
богомолния народ по повод 
празника в чест на Свети 
Атанасий Велики.

Празничен камбанен 
звън съпровождаше духо-
вниците и богомолния на-
род, които начело с иконата 
на св. Атанасий излязоха в 
литийно шествие.

В двора на храм „Свети 
Атанасий” Знеполският 
епископ Арсений отслужи 
водосвет.

Духовното тържество 
завърши с многолетствие, 
провъзгласено от митро-
политския дякон Младен 
Добрев.

Катя КОМИТОВА

ХРАМОВИЯТ ПРАЗНИК НА РОЗОВО

Така изглеждаше иначе тихата Така изглеждаше иначе тихата 
и почти безводна река Умишка и почти безводна река Умишка 

на 31 януари и 1 февруари 2015 г.на 31 януари и 1 февруари 2015 г.

ДАР

„БОГАТСТВАТА НА ЗАПАДНИ РОДОПИ„БОГАТСТВАТА НА ЗАПАДНИ РОДОПИ””



Л И Ц АЛ И Ц А ЗА ДЕНЯ НА БАБАТА НЯКОГА И СЕГАЗА ДЕНЯ НА БАБАТА НЯКОГА И СЕГА

В РАВНОГОР
На  21.01.2015 г. в с. Равногор  се  проведе  тържество  

по  случай  Деня  на  родилната  помощ. То  остави  не-

забравими  спомени  у  всички  баби, особено  у жените, 
които за първи път са наречени със сладката дума.

На  празника  присъстваха акушерката  М. Начкова, 
кметът на  селото Нейчо Коланев, свещеник  Атанас  Ни-
колов  и  Н. Балабанов.  Присъстваше  бабата  на  най-мал-
кото  внуче - Катя  Христоскова. А  още  по- щастлива  бе  
Стоянка  Костадинова, която  тази  година  за  първи  път  
стана  баба.  По равногорски  тя  почерпи  с  пита,  жито,  
мента  и  сладкиши.

Баба  Стоянка  подсипа  вода  на  акушерката  М. Начко-
ва. Празникът  продължи  с  много  хора  и  танци  с групата  
на  Валери Грибачев.

С  пожелания  за  още  внуци  и  правнуци,   за  живот  и  
здраве , кметът поздрави  всички  празнуващи.

Мария СПАСОВА

Ние -  хората

Всеки град си има свои-
те знакови личности. Хора, 
които всички познават и с 
които толкова сме свик-
нали, че ако не ги видим, 
денят ни е празен.

За Брацигово години 
наред това бе бай Тончо.  
Кротък, винаги в добро 
настроение, с ТОТО-фи-
шове в ръка и усмивка на 
уста, той предлагаше час-
тица илюзорно щастийце 
за всекиго от нас. По-
знава всички 
ни, че дори 
и гостите на 
града. Ши-
роко скроен, 
с чувство за 
хумор,  на-
мира тема за 
разговор по 
всяко време.

От някол-
ко години 
насам вече го 
виждаме по-
рядко, защото, както сам се 
изразява, най-накрая е из-
теглил  печелившите числа 
от ТОТО-то - 85 от синджира 
на човешкия живот.

Едва ли обаче за по-мла-
дите жители на града ни е из-
вестно, че зад сивата абичка 
на добрия старец, често 
жертва на подвикванията 
им, се крие живот, изживян 
достойно в търсене на исто-
рията и паметта човешка.

Тончо Цветков Тонев е 
роден на 13 февруари 1930 
година в село Скобелево, 
община Димитровград, 
окръг Хасково. Начално и 
прогимназиално образова-
ние получава в родното си 
село, а гимназия завършва 
в Първомай и Димитров-
град. Следва история в 
учителския институт „Тодор 
Самодумов” - Пловдив и 
след отбиване на военната 
си служба през 1955 годи-
на започва да практикува 
учителската професия най-
напред в родното си село 
Скобелево, а после в село 
Пилашево, Пловдивско.

От 1 септември 1961 
година до 1 септември 1976 
година работи като учител 
по история в училището в 
село Розово, община Бра-
цигово. Развива активна 
краеведска и изследова-
телска дейност и ведно с 
експедиционните отряди на 
ОУ - Розово  търси корени-
те на розовци и проучва 

историята на селото. Тончо 
Тонев е автор на историчес-
ката музейна сбирка за село 

Р о з о в о , 
п о м е щ а -
ваща се 
в една от 
класните 
стаи и  
о т к р и т а 
о ф и ц и -
ално в 
далечна-
та 1965 
г о д и н а 
лично от 
г е н е р а л 
С л а в ч о 

Трънски, за да бъде пре-
открита отново през 2010 
вече  в читалищната 
сграда от кмета на об-
щина Брацигово – Васил 
Гюлеметов.

За изключителната си 
всеотдайност като учител 
бай Тончо е награден с 
орден „Кирил и Методий” 

с Указ на МС през 1971 годи-
на. Пенсионира се като въз-
питател в някогашния Дом 
за деца и юноши „Методи 
Шатаров” – Брацигово.

Житейския си път свърз-
ва с Денка Петкова Тодови-
чина от Брацигово през 1959 
г. Тя е и причината да се за-
сели тук и да пусне корените 
си - вече цели 55 години.

Сега, след кончината на 
съпругата си, бай Тончо бав-
но брои дните, макар че се 
радва на деца и внуци.

За историка е знайно, че 
летописът на времето след-
ва своя естествен ход, но 
сърцето му все още бленува 
за времето, когато той сам 
е творил история и затова 
более, че нечия ръка си е 
позволила така лесно да 
затрие летописната книга 
на делата на учители и въз-
питатели в селото, където е 
оставил най-много от твор-
ческия си път и за това, че 
съвремието предлага други 
пътища за оцеляване.

От Тончо Тонев остава 
една избеляла брошура в 
отдел краезнание на местни-
те библиотеки и една светла 
диря – пример за обикно-
вения, скромен човешки 
живот, който сгрява само 
със своето присъствие.

Честит юбилей, 
бай Тончо!
Иванка СТЕФАНОВА

ДА ИЗТЕГЛИШДА ИЗТЕГЛИШ  
ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЧИСЛАПЕЧЕЛИВШИТЕ ЧИСЛА

След Богоявле ние и 
Иванов ден тоя ден е в чест 
на акушерства щите баби. 
Защото, ползвайки се с 
голя ма почит, те са били 
канени да присъст ват на 
кръщението на децата, които 
се кръ щавали масово през 
тия дни. 

“БА” на стария ни бъл-
гарски език означава душа, 
а „БА БА” – стара душа, 
душата най-близо до Слън-
цето.

Оттам идват българските 
думи съд-ба, рож-ба, дар-ба, 
сват-ба, тъж-ба, весел-ба, 
мол-ба, дел-ба…

Някога Ба Ба е било 
титла, която се е давала на 
старейшина или на заслу-
жил, знаещ, вещ човек. Не 
случайно в много азиатски, 
предимно арабски, земи 

продължава да се използва 
тази дума, с това предна-
значение.

Всички слушали старата, 
мъдра душа, че най-дълъг път 
била извървяла, най-много 
сълзи била изплакала и най-
много битки била водила…

После Баба започнали да 
наричат най-вещата (можеща-
та) жена – Вещицата! Тя имала 
цяр за всичко, знаела Думите 
на душата (БАела) и само тя из-
раждала рожбите (БАбувала).
Сега Бабата е най-старата 
жена в рода и в много обичаи и 
обреди заема почетно място.

Бабинден е празник на 
Бабата. Затова всеки, който 
още си има Баба,  отива  
да й целуне ръка. Че няма 
по-силна магия от бабината 
добра дума!

ЗА ДЕНЯ НА БАБАТА НЯКОГА И СЕГАЗА ДЕНЯ НА БАБАТА НЯКОГА И СЕГА

И тази година, както е обичаят, отбелязахме Деня на 
родилната помощ.

Мъгливото утро на 21 януари не помрачи празничния 
ден. Макар и със скептична статистика за родените през 
2014 година само 79 бебета, отбелязахме Деня на родил-
ната помощ. На площад „Централен” най-младата майка 
- Ива Цикалова, спази ритуала и поля вода на най-извест-
ната акушерка от близкото минало Надежда Карналова.

С ръцете, изпод които са проплакали стотици бебета 
в Брацигово, госпожа Карналова пръскаше и благосла-
вяше да преборим скептицизма, да се раждат повече 
бебета, да има здраве и благополучие.

Насъбралото се множество бе почерпено с блага пита 
и мед и всеки отнесе на ревера си традиционната китка 
от здравец, босилек и кокиче у дома си - като добра по-
личба.

Изви се кръшно хоро, на което не се поколебаха да се 
хванат и най-възрастните акушерки Ана Попова и Стоян-
ка Партъчева.

В общинската организация на хората с увреждания 
пък доброто настроение бе подкладено от участието на 

най-малките. Възпитаниците от подготвителната група на 
ОДЗ „Божура Фурнаджиева“ с радост декламираха наиз-
устените стихчета за милата бабка и просълзиха от умиле-
ние възрастните хора.

Розовски вриз вече вто-
ра година си има параклис.

Инициативата за по-
строяването му е на Ста-
нислав Мандраджиев от 
Пловдив, чийто родители 
са едни от първите жители 
на курорта. Параклиса той 
нарича в памет на своя 
баща, който високо ценял, 
обичал и престоявал всеки 
свободен божи ден на това 
красиво кътче. 

Постройката е разполо-
жена на най-високата част 
от курорта Розовски вриз, 
в местността Гарванова 
скала, на 1 300 м надморска 
височина. Майстор стро-
ител е Атанас Харизанов 
Млечков с общ работник 
Митко Калинов. Паракли-
сът е построен само от ка-
менна зидария с размери 
4 м на 3 м. Сътрудник и по-
мощник в строителството е 
Младен Барбов, който из-
возвал  всички строителни 
материали през местността 

Атолука - единствен офици-
ален път до параклиса. 

Измазана, оборудвана 
и обзаведена по каноните 
на българската християн-
ска църква, постройката е  
осветена с курбан и тър-
жествена служба и вече 
се посещава от богомолци 
и любители на красивата 

природа. Теренът около 
параклиса е подравнен, 
оформени са от природни 
материали маси и места за 
сядане. От поляната на Ро-
зовски вриз до параклиса 
са маркирани две пътеки, 
по които за 30 минути човек 
може да се изкачи до кра-
сивото място. Там винаги 

има свещи и уединение за 
молитва. Параклисът “Св. 
Стефан” от Гарванова скала  
вижда цялата Тракийска 
низина, Стара планина и 
Предбалкана и, разперил 
криле, опазва всичко, ко-
ето се намира наоколо и е 
вестител на доброта, човеч-
ност и благородство.

Станислав твърдо 
вярва, че чрез построения 
параклис тук витае духът 
на неговия баща, носейки 
упование, сила и вяра за 
по-добър живот. Благо-
словени от Бога са хората, 
които със собствени сред-
ства строят божи места, 
както и техните сътрудници. 
Нека всеки, който посети 
Розовски вриз, да се из-
качи на Гарванова скала и 
влезе в параклиса. И сякаш 
от височината на небето ще 
види красотите на курорта 
и прелестната ни родина.

Катя КОМИТОВА

ПАРАКЛИСЪТ „СВ. СТЕФАН"ПАРАКЛИСЪТ „СВ. СТЕФАН"

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

О Р Г А Н И З И Р А
ОБЩОГРАДСКО ТЪРЖЕСТВО
ПО ПОВОД  ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ

„Т Р И Ф О Н  З А Р Е З А Н ”
НА 14.02.2015 ГОД./СЪБОТА/ ОТ 11.00 ЧАСА

 НА ПЛОЩАД „ЦЕНТРАЛЕН”
ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ВИНА ЩЕ ИМА СЪСТЕЗАНИЕ 

ЗА НАЙ – ДОБРО БЯЛО И ЧЕРВЕНО ВИНО
ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В НАДПРЕВАРАТА 

ЗА „МАЙСТОР – ВИНАР” ДА ДОНЕСАТ МОСТРИ ОТ РЕКОЛТАТА 
СИ ЗА 2014 ГОДИНА В ПОЛОВИНЛИТРОВИ БУТИЛКИ.

В клубовете за възрастни хора в града също бе отбе-
лязан празникът на родилната помощ. В Клуба на пенси-
онера поздрави поднесоха секретарят на община Браци-
гово Мария Мадарова и ПВО-експертът Таня Йоргова. За 
доброто настроение на събралите се над 65 ентусиасти 
се грижеше Марин Тодев от Пловдив. Ръководството на 
Клуб „Дълголетие“ изказва искрени благодарности на 
кмета на общината за отпуснатите средства за традици-
онните подаръци на бабите на този ден.

ТОНЧО ТОНЕВ НА  85 ГОДИНИ

На 35 години

Сега
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Първото за 2015 година 
редовно заседание на Об-
щински съвет – Брацигово,  
проведено на 29 януари, 
премина изключително 
емоционално. Пред  мест-
ните парламентаристи бяха 
поставени за разглеждане 
26 точки, три от които вне-
сени допълнително в самия 
ход на сесията.

След като поздрави 
рождениците през месец 
януари, председателят на 
Общинския съвет Илия Ка-
линов даде ход на форума.

В дневния ред, освен 
информации и текущи про-
мени в ПУП, имаше и инте-
ресни точки, като  открива-
не на нова социална услуга 
„Социално предприятие”,  

съгласие за извършване на 
промяна в собствеността на 
част от Републикански път 
III-377 Пещера - Брацигово 
- Равногор - Вълча поляна 
- Нова махала – път ІІ -37 
в участъка от с. Равногор 
до разклона Куртлуджа, 
присъединяване на кмета 
на община Брацигово към 
Конвента на Кметовете във 
връзка с участие на общи-
ната в проект „Подкрепа на 
местните власти в развитие-
то и интегрирането на ПДУЕ 
със системи за управление 
в съответствие с ISO 50001” 
и приемане на изменения и 
допълнения в Наредба за 
поставяне на преместваеми 
съоръжения за търговски 
обекти и други обслужващи 

дейности в община Браци-
гово.

Безспорно най-дебати-
рана бе точката „Социално 
предприятие”. Като всяко 
ново явление, тя породи 
множество въпроси, опасе-
ния и недоумения и накара 
Общински съвет – Брациго-
во да приеме като слушател 
най-малкия си съгражданин 
- бебето Ана Петрова. Ней-
ната майка, Мария Сербезо-
ва, бе част от защитниците 
на новата социална услуга, 
която ще допринесе за по-
добряване на храненето на 
децата и учениците. След 
като бяха изслушани вно-
сителите на предложението 
за разкриването на новата 
услуга, думата бе дадена 

на консултантите, юристите 
и директора на РДСП – Па-
зарджик – г-жа Цветелина 
Арапова. Надълго и наши-
роко експертите разясня-
ваха същността и смисъла 
на новото предприятие и в 
крайна сметка добрият тон 
и добрият разум надделяха 
и Общински съвет – Браци-
гово каза „Да” на новото 
начинание с 14 гласа „За” и 
трима „Въздържали се”.

Всъщност нямаше от-
падане на точки в хода на 
редовното заседание, а 
всички предложени за раз-
глеждане получиха поло-
жително становище и бяха 
гласувани утвърдително. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - С МИСИЯ ЗА ПРОМЯНА

Социaлното предпри-
ятие е бизнес, който е нa 
пaзaрa, зa дa изпълни 
социaлни цели. То обе-
динявa хорa и общест-
вa с цел постигaне нa 
икономическо рaзвитие 
и социaлни ползи. Со-
циaлните предприятия 
имaт три основни хa-
рaктеристики. Предпри-

емaчески ориентирaните 
са пряко въвлечени в 
продукциятa нa стоки и 
предостaвянето нa услу-
ги зa пaзaрa.

Социaлни цели - анга-
жират създaвaне нa рa-
ботни местa, обучения и 
предостaвяне нa местни 
услуги. Те имaт етични 
ценности, включително 

принaдлежност към из-
грaждaнето нa местен 
кaпaцитет. Те сa отговор-
ни пред своите членове 
и по-широкото общество 
зa социaлното и иконо-
мическо влияние, кaкто 
и за влиянието нa окол-
нaтa средa. 

Социaлнaта соб-
ственост предполага 

aвтономни оргaнизaции 
със структурa нa соб-
ственост и упрaвление, 
бaзирaнa нa учaстие нa 
зaинтересовaни стрaни 
(потребители или кли-
енти, групи от местнaтa 
общност и др.) или нa 
попечители. Печaлбите 
се използвaт в ползa нa 
обществото. 

Имa много рaзлични 
видове социaлни пред-
приятия, които обхвaщaт 
широкa гaмa от форми и 
функции. Те включвaт 
оргaнизaции нa местно 
ниво, съвместни оргaни-
зaции кaто кооперaтиви 
и големи компaнии, 
които оперирaт или нa 

нaционaлно, или нa меж-
дунaродно ниво. 

Нямa юридическо 
лице, което дa се отнaся 
до социaлно предпри-
ятие. В България те най-
често могaт дa бъдaт тър-
говски дружествa или 
търговски дружества, 
създадени от НПО.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Б Р А Ц И Г О В О

                                                     
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9   от ЗОС и чл. 46, 

ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение 
на Решение № 660 /22.12.2014 год. на Общински съвет 
град Брацигово

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за продажба на недви-
жим имот, частна общинска собственост, находящ се в 
град Брацигово, представляващ ПИ с идентификатор 
06207.502.2015 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Брацигово, одобрени със Заповед № 
РД-18-43 /19.10.2012 г. на изпълнителния директор на 
АГКК,  целият с площ 3095.00 / три хиляди нула деветде-
сет и пет / кв. метра,  актуван с акт № 240 /03.11.2014 г. за 
частна общинска собственост.

Трайно предназначение на територията – урбанизи-
рана.

Начин на трайно ползване – за друг вид застроява-
не.

Номер по предходен план  квартал 128, парцел ХІІ.
Граници и съседи 06207.502.9617; 06207.502.2016; 

06207.502.9641; 06207.502.9579;
ведно с построената в него сграда с идентификатор 

06207.502.2015.1 със застроена площ 523.00 кв. м, брой 
етажи 4 /четири/, предназначение – общежитие.

Начална тръжна продажна цена в размер на 283520.00  
/двеста осемдесет и три хиляди петстотин и двадесет /  
лева без ДДС .

Търгът ще се проведе на 20.02.2015 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „ Христо 
Смирненски”№1.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт–офиса на Общинска администрация - Брацигово 
до 16.00 ч. на 19.02.2015 г. срещу сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от начал-
ната тръжна продажна цена  се внася по сметка IBAN  BG 
88 SOMB 91303332969601,  BIC SOMB BG SF при Общинска 
банка АД - Пещера или в брой в касата на Община Браци-
гово до 16.30 ч. на 19.02.2015 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите докумен-
ти, описани в тръжната документация, се подават във 
фронт–офиса при Общинска администрация - Брацигово 
до 16.45 ч. на  19.02.2015 г.. 

Оглед на имота може да се направи в рамките на 
работното време на Общинска администрация - Браци-
гово след предварителна заявка  и представяне на до-
кумент за закупена тръжна документация до   15.00 ч. на  
19.02.2015 г.

В случай, че няма подадени заявления за участие в 
търга, последващ търг да се проведе след петнадесет 
дни – 10.03.2015 г.

За допълнителна информация:  
Общинска администрация –Брацигово,

 тел. 3552 / 20-65, вътр.116 , 106

Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
кмет  на  Община  Брацигово 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Б Р А Ц И Г О В О

На основание чл.35, ал.1 и чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.46, 
ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение 
на Решение № 658 /22.12.2014 год. на Общински съвет 
- Брацигово

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за продажба на недви-
жим имот, частна общинска собственост, находящ се в 
град Брацигово,  представляващ ПИ с идентификатор 
06207.503.2 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Брацигово, одобрени със Заповед № 
РД-18-43/19.10.2012год. на изпълнителния директор на 
АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-13-379/
16.09.2013год. на Началника на АГКК град Пазарджик, 
целият с площ  456.00  /четиристотин петдесет и шест/ кв. 
м,  актуван с акт № 243/03.12.2014 г. за частна общинска 
собственост.

Трайно предназначение на територията – урбанизи-
рана.

Начин на трайно ползване – за търговски обект.

Номер по предходен план 862, квартал 8, парцел III.

Граници и съседи 06207.503.9520; 06207.503.1; 
06207.503.132 ; 06207.503.9524.

Начална тръжна продажна цена в размер на 11400.00  
/единадесет хиляди и четиристотин /  лева без ДДС .

Търгът ще се проведе на 19.02.2015 г. от 10.00 ч. в сгра-
дата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смирнен-
ски” №1 .

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт–офиса на Общинска администрация - Брацигово 
до 16.00 ч. на 18.02.2015 г. срещу сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от начал-
ната тръжна продажна цена  се внася по сметка IBAN  BG 
88 SOMB 91303332969601,  BIC SOMB BG SF, при Общинска 
банка АД -Пещера или в брой в касата на Община Браци-
гово до 16.30 ч. на   18.02.2015 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите документи, 
описани в тръжната документация се подават във фронт–
офиса при Общинска администрация - Брацигово до 16.45 
ч. на 18.02.2015 г. 

Оглед на имота може да се направи в рамките на работ-
ното време на Общинска администрация - Брацигово след 
предварителна заявка и представяне на документ за заку-
пена тръжна документация до 15.00 ч. на  18.02.2015 г.

В случай, че няма подадени заявления за участие в 
търга, последващ търг да се проведе след петнадесет дни 
– 09.03.2015год.

За допълнителна информация:  
Общинска администрация –Брацигово,

 тел. 3552 / 20-65, вътр. 116 , 106

Васил  ГЮЛЕМЕТОВ     
кмет  на  Община  Брацигово 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Б Р А Ц И Г О В О

О Б Я В АО Б Я В А 
Община Брацигово, на основание Заповед №РД – 39 

/ 27.01.2015 година на Кмета на Община Брацигово  за 
продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал. 
1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане на 
дейности в горските територии държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесни и недървесни 
горски продукти организира продажба на  иглолистна 
дървесина чрез възлагане на добив, чрез търг с явно 
наддаване, на следния обект, при следните условия:

1. Отдел  „175 д“ – 1 032  куб. м  стояща  маса, игло-
листна  дървесина, с начална  продажна цена  56 335       
лв. без ДДС, дървесен състав б.б и смърч, с  гаранция за 
участие в размер на 5% или  –   2816.75  /две хиляди осем-
стотин и шестнадесет лева и седемдесет и пет стотинки /   
и цена на тръжна документация 120 лева без ДДС.

2. Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 27.02.2015 
година в сградата на Младежки дом гр. Брацигово.

3. Тръжната документация може да се закупи от ка-
сата на Общината, всеки работен ден до 17.00 часа  от 
02.02.2015 година до  25.02.2015  година включително, 
като преди закупуването й кандидатите имат право да се 
запознаят с нея.

4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер 
на 5% от достигнатата на търга цена.

5. Оглед на обектите може да бъде направен  от 
02.02.2015 до 26.02.2015 година, в рамките на работния 
ден, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация.

6. Гаранцията за участие   се внася в брой в касата на 
общината или по банкова сметка 

BG 88 SOMB 91303332969601; BIG SOMB BSF при “ Об-
щинска банка”  АД - клон Пещера.

7.  В търга могат да участват  кандидати , физически и 
юридически лица – търговци по смисъла на Търговския 
закон, които са регистрирани на територията на Община 
Брацигово и имат на същата  територия дървопреработ-
ващи предприятия. Кандидатите да   отговарят на изиск-
ванията на чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.

Срокът за регистрация на кандидатите е до 17.00 
часа на 26.02.2015   година   в деловодството на  Община 
Брацигово;

8. Повторният търг ще се проведе на 13.03.2015 
година от 10.00 часа в сградата на Младежки дом гр. 
Брацигово.

9. Заплащането на достигнатата тръжна цена се из-
вършва според клаузите на проектодоговора.

Справки и информация 
на тел:03552 / 20-65 ; вътр.115

Васил  ГЮЛЕМЕТОВ     
кмет  на  Община  Брацигово 

 

ТЪРПО НИКОЛОВ 
РАШАЙКОВ

Съдбата е властна над 
тленното, но тя никога 
няма да те изтръгне от на-
шите сърца! 

от семейството

6 години безI N  M E M O R I A M
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Съвременност

Хората наричат Родопите
„Планината с човешко лице”. 
И безспорно са прави, защо-
то сред посестримите й няма 
по-гостоприемна от нея.

На пътника, който се е 
отправил към дълбините й, 
впечатление правят първом 
стотиците крайпътни чешми, 
каптирани от знайни и не-
знайни местни благодетели. 
Пак от тях и отново хей така 
- „за хаира на пътничето”, са 
сътворени и многобройните 
кътчета за кратък отдих при 
изнурителните пътешествия. 
И още - из разпръснатите 
по бърчинки и долчинки 
селца и махали няма врата, 
на която да почукаш и да 
не ти се отвори. А когато 
из живописните иглолистни 
панорами зазвучат и про-
словутите каба гайди, когато 
екнат и песенните легенди 
за Руфинка, Делю войвода 
или „Бела съм, бела юначе”, 
Планината с човешко лице 
мигновено се сдобива и с 
душа – толкова осезаема, 
вълшебна и затрогваща, 
че едва ли има българско 
сърце, което да не трепне. 
И да не се съгласи с почти 
баналното вече определе-
ние за нея.

Да, романтиката, с която 
ни засищат днешните Родо-
пи, е безспорно неописуема. 
Но дали единствено заради 
нея някогашните местни 
жители са избирали за за-
селване най-красивите, но 
и най-потайните кътчета от 

планинските гънки?
Отговорът на този въ-

прос е лесен, но само ако 
се вглеждаме колкото в ху-
бостта на този рай, толкова 
и в знаците, които миналото 
ни е завещало.

Нека поспрем в Широка 
лъка!

През първата минута 
пришълците от равнината 
безспорно ще ахнат пред 
гледката, която се е раздип-
лила пред очите им. Малката 
чаршия ще ги върне поне 
сто години назад, а белее-
щите се къщи – и еркерлии, 
и чардаклии, ще ги възхитят 
с невероятното си струпване 
по двата склона на реката. Те 
са накацали една върху дру-
га така, че на пръв поглед 
човек може само да се чуди 

как ли се стига до тях.
Ще се зачуди странни-

кът от полята и на името 
на селото – какво ли пък й 
е широкото на тая лъка, в 
която май няма да се на-
мери място дори и за едно 
що-годе сносно футболно 
игрище? Но… всичко е 
въпрос на гледна точка. За-
щото ако се отбие човек в 
съседните паланки – Гела, 
Солища или Върбово, ще се 
убеди набързо, че тази лъка 
е къде-къде по-широчка от 
всички околни.

В миниатюрната градин-
ка на центъра е издигнат 
паметник на екзарх Стефан 
– глава на българската църк-
ва преди възстановяването 
на патриаршията. Това е 
духовникът, запомнен като 

най ревностния застъпник и
един от спасителите на бъл-
гарските евреи по времето 
на холокоста. На броени 
метри по-нагоре е запазена 
родната му къща, а точно 
срещу нея, през бистрата 
като сълза рекичка, се из-
дигат каменните зидове на 
вековната църква.

И точно за нея ми е ду-
мата, която искам да отворя. 
Защото, докосвайки се до 
историята на нейното съ-
граждане, българинът само 
за минута проумява другото, 
невидимото лице на Родопи-
те. И цялата драма на така 
нареченото „Османско при-
съствие”.

По онова време турският 
конак се е намирал само на 
петдесетина крачки по-на-
горе по ската. И когато един 
ден в него се появили като 
просители старейшините 
на селото с молба да им 
се разреши издигането на 
православен храм, местният 
бей - дерибей им се присмял 
високомерно:

- Може, но ако го стру-
пате за 40 дни! И нито ден 
повече!

Четиридесет дни! Изс-
мял се агата на коварната си 
идея. Мисията според него 
била невъзможна. Да, но ако 
за твърдоглавите широколъ-
чани това не било въпрос на 
чест. И на достойнството им 
българско.

И вижте сега паметния 
надпис:

Като се вгледа човек в 
масивните каменни зидове, 
в купола, в колонадата, а и 
във всички други детайли, 
не може да не възкликне: 
„Невъзможно е това нещо 
да бъде построено за малко 
повече от месец!”

Да, почти невъзможно би 
било дори и в днешно време, 
когато в помощ на строителя 
са взривът за добиване на 
камъни, техниката, която да 
ги превози и разните други 
машинарийки, подпомагащи 
дюлгерския занаят.

За онези хора обаче, за 
старите, за коравите бълга-
ри, нещата са изглеждали 
по-другояче. Те просто миг-
новено запретнали ръкави.

В строежа на храма са 
се включили всички - дори 
и старците, и децата, и бре-
менните жени. Къртели са 
скалите само с лостове и 
чукове, рязали са и са офор-
мяли гредите единствено 

с брадвите и забравените
вече джаги, пренасяли са 
на самар нацепените камъ-
ни, пясъка, киреча, трупите 
и всичко друго, което било 
необходимо. А каква работа 
са хвърлили майсторите-зи-
дари и калфите им, най-ве-
роятно няма да можем да си 
представим. Но на табелката 
е записано, че работата е 
продължила не 38 дни, а 38 
денонощия…

И чудото се случило. Два 
дни преди изтичането на по-
ставения срок пиринчената 
камбана приканила миря-
ните за първата им молитва 
в прослава на Исуса. Точно 
под чардаците на конака! 
Под знамето с полумесеца, 
гордо бил възвисен и кръс-
тът!

И чудно ли е тогава, 
защо възмъжалият точно 
в отсрещната къща бъдещ 
български екзарх не просто 
се е противопоставил, а с тя-
лото си се е обявил в катего-
рична защита на обречените 
на явна смърт? Че какъв 
друг морал би да се възпита 
на това свято място?

Ето това са то истинските 
Родопи! Планината с човеш-
ко лице! Но и с душа, оце-
ляла след векове на мъки 
и страдания, и точно затова 
възвисена до кристалната 
чистота на небето. Само и 
само за да се опазят през 
вековете и вярата Христова, 
и името Българско!

Димитър СТЕФАНОВ 

Родопите  –  нашата  планина !  По знаваме  ли  я  и с тин ски?

ЗА ВЯРАТА ХРИСТОВА И ЗАРАДИ ИМЕТО БЪЛГАРСКОЗА ВЯРАТА ХРИСТОВА И ЗАРАДИ ИМЕТО БЪЛГАРСКО

А ето и самата църкваА ето и самата църква

МЯСТО В ТРОЙКАТА 
Е ПОСТАВЕНАТА ЦЕЛ ЗА 
ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН

Отборът на ФК “Браци-
гово” започна своята зимна 
подоговка на 18 януари 2015 
г. със сбирка от 13:00 часа на 

реконструирания стадион 
“Христо Гюлеметов – Бонбо-
на”. На първото занимание 
през новата година се явиха 
23 играчи, като шест от тях 
са нови попълнения, а от 
миналия сезон няма нито 
един напуснал. Старши-
треньорът Иван Михайлов 
запозна футболистите с 
програмата за подготовката 
в новата зала за прескон-
ференции. Брациговци ще 
се готвят за предстоящата 
футболна пролет в “А” ОФГ 
при домашни условия, като 
тренировките ще бъдат три 

пъти в седмицата.
НОВИТЕ ПОПЪЛНЕНИЯ
Ето и кои ще подсилят 

тима от родопския град през 
пролетта (от ляво на дясно 
на снимката):

Шенол Яшаров - халф, 
идва от “Свобода 2011” (Пе-
щера), Кирил Шакаданов - 
централен защитник, идва от 
“Чико” (Бяга), Николай Се-
мерджиев - дясно крило, идва 
от “Свобода 2011” (Пещера), 
Цветан Панайотов - халф, 
идва от 4Тракиец 2005” (Гла-
виница), юноша на “Хебър”, 
Данаил Първанов - халф, идва 
от “Сокол” (кв. “Бенковски”) 
- София, юноша на “Славия”, 
Бисер Дойчинов - нападател, 
идва от “Тракия” (Стамболий-
ски), юноша на “Металург” 
(Перник).

КОНТРОЛИ
В съботните дни ръко-

водството на ФК “Брациго-
во” ще се постарае да уреди 
между 3 и 5 приятелски сре-
щи, като засега сигурни са 
тези срещу тима на родното 
село на Костадин Видолов, 
“Вихър” (Войсил) и тя ще се 
играе в пловдивското село и 
с отбора на “Марица” (Цала-
пица). Преговарят се контр-

оли и с тимовете от Кричим 
и  “Ботев” (Ихтиман). При 
липса на подходящи съ-
перници за останалите дати 
треньорът ще провежда 
двустранни игри. Всички 
приятелски срещи ще се 
провеждат след 7 февруари 
в съботните дни, като точни-
те дати и часове ще бъдат 
уточнени допълнително.

Стадионът ще може да се 

ползва едва през месец май
СТАДИОНЪТ

Футболистите на ФК 
“Брацигово” започнаха 
своята подготовка на едно 
наистина модерно футболно 
съоръжение, с напълно нов 
построен терен с автомати-
зирана поливна система с 
два резервоара от по 15 тона 
всеки, изцяло нови трибуни 

с луксозни седалки и козир-
ка, две помощни игрища с 
изкуствена настилка, едното 
от които е комбинирано во-
лейболно и баскетболно, а 
второто е изцяло футболно.

Именно на второто ще 
тренират играчите всеки 
вторник и четвъртък, из-
ползвайки факта, че на него 
има осветление. Построени 
са и нови съблекални по 

европейски стандарт, съдий-
ска стая, лекарски кабинет, 
стая за делегата, боксова 
зала с ринг, фитнесзала, 
конферентна зала и санитар-
ни помещения. На стадиона 
има и безжичен интернет, от-
делна стая за журналисти и 
ТВ-екип, паркинг и още мно-
го екстри, които го правят 
най-модерен и най-добър в 
областта. Седалките са за 
близо 1 000 зрители, но през 
пролетта има още работа по 
него и затова ФК “Брациго-
во” ще продължи да играе 
домакинските си срещи на 
стадиона в Исперихово. 
Предстои още работа по 
терена и лекоатлетическата 
писта, която ще се завърши 
през месец май.

След предаването на 
обекта той става собстве-
ност на сдружение футболен 
клуб “Брацигово” и той ще 
бъде негов стопанин и соб-

ственик. Очаква се интерес 
към базата за своите лаге-
ри да проявят български и 
чужди футболни клубове, 
които могат да водят под-
готовката си на новото бижу, 
използвайки и минералната 
вода, която е богатство за 
Брацигово.

ВИП ГОСТ
На първата подготовка 

заедно с президента на 
клуба Любомир Димитров 
дойде и игралият в Левски 
защитник Йордан Милиев, 
който искаше да види но-
вата база в родния си град 
и да пожелае успех на игра-
чите. В момента Милиев се 
състезава за македонския 
Шкендрия (Тетово). Дома-

кин на обновения стадион 
е ветеранът-легенда, играч 
и дългогодишен треньор 
Паница Хаджийски.

Ана КАСАНДРОВА

БРАЦИГОВО ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА НА ОБНОВЕНИЯ СИ СТАДИОН С ШЕСТ НОВИ ПОПЪЛНЕНИ

Новите попълнения позират с фланелки на клубаНовите попълнения позират с фланелки на клуба

Преди 16 години група 
пенсионери, под ръковод-
ството на ръководителя 
г-жа Надежда Арабаджиева 
и г-жа Василка Вълчева 
–секретар-библиотекар,  
сформираха певческата 
група в чест на 70-годишния 
юбилей на читалището. На 

третия рожден ден тя вече  
бе с името „Детелина”. Под 
вещото ръководство на 
г-жа Надежда Арабаджие-
ва  и корепетитора Павел 
Илиев, заучените песни се 
изпяваха пред жури и пуб-
лика на редица фестивали 
и празници. ГСГП през 2008 

г. на 4 март направи запис  
и се излъчиха 14 песни  в 
предаването „ПЕСНИ ЗА 
ДУШАТА”  с водещ г-жа  
Карамфила Йоргова  по  
ЕВРОКОМ ПЛОВДИВ, част 
от песните бяха повторени 
през ваканцията на пре-
даването. Преди 7 години, 

ГСГП”Детелина”  имаше 
участие на  живо в пре-
даването „Ако зажалиш…” 
с водещи Бони Милева и 
Тодор Върбанов по НТ СКАТ 
гр. София. В предпоследна-
та седмица на месец януари 
тази година групата отново 
участва в предаването  „Ако 
зажалиш…” с водеща  Бони 
Милева.

ДЕТЕЛИНИТЕ НА ИСПЕРИХОВО - В „АКО ЗАЖАЛИШ…” ДЕТЕЛИНИТЕ НА ИСПЕРИХОВО - В „АКО ЗАЖАЛИШ…” 

Васка ВЪЛЧЕВА

Двадесет и трима играчи се събраха в новата залаДвадесет и трима играчи се събраха в новата зала




