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„Гората е живот“ – това 
е мотото, под което премина 
традиционната Седмица на 
гората през 2017-а. Най-го-
лямото събитие в горския 
сектор започна официално 
на 3 април. Цяла седмица ак-
тивисти запознаваха хората 
с грижата за българската 
гора, както и с екосистемни-
те ползи от нея.

От тази година Седмица-

та на гората има и свое по-
стоянно лого, което е дело 
на Христо Ангелов, отличен 
в рамките на конкурс, про-
веден преди година. Един 
от основните акценти бе 
инициативата „Лесовъд за 
един ден“.

В нашата община кам-
панията бе отбелязана на 7 
април, когато по дворовете 
на детските градини бяха 

засадени от де-
цата и техните 
възпитатели 100 
дръвчета, пре-
доставени от 
Горско стопан-
ство – Пещера. 

В ДГ „Пъс-
тро хвърчило“ 
децата засадиха 
и гл о л и с т н и т е 
фиданки по ини-
циативата „Дър-
ветата са наши 
приятели“, вяр-
вайки, че щом 
„с мъничките си 
ръчички дръв-
чета посадихме 
ний самички“, те 
ще израснат го-
леми и ще бъдат 
истински филтри 
на природата.

Д р ъ в ч е т а 
садиха още в 

ДГ „Здравец“, ДГ „Божура 
Фурнаджиева“, ДГ „Слън-
це“ и ДГ „Вълшебство“ и 
в НУ „Васил Петлешков“. 
Децата научиха интересни 
и полезни факти за гората 
от забавни, образователни и 
интерактивни занимания.

 На 7 април служители на 
Общинската администрация, 
разделени на групи, засади-
ха цветните алеи на главни-
те улици, в парковете и по 
центъра на града. Осигурени 

бяха розови храсти, цветя и 
материали за облагородява-
не на пространствата. 

Грижата за гората е и 
трябва да бъде  обща – на 
природолюбители, лесовъ-
ди, общински служители и 
на цялото общество. Горите 
на България са част от све-
товното природно богатство 
и отговорност на всички нас 
е да го съхраним и да го пре-
дадем на нашите деца.

 Татяна  СИМОНОВА

Между два броя 

Когато създавахме 
този текст, Великден 
беше вече факт,  но е 
традиция на големи 
празници  да поздра-
вяваме и отправяме 
хубави пожелания. И 

се замислихме какво ли 
можем да пожелаем на 
всички, които ни четат, 
за Пасха,  па макар и 
със закъснение?... Дали 
да е да бъдат добри 
християни, смирени, да 
уважават родителите 
си, да обичат децата 
си?  Всичко това сме го 
пожелавали.  Затова ще 
пожелаем друго – бъде-
те чисти в помислите си. 
Когато съседът ви из-
дразни, че паркира ко-
лата си на вашето място, 
помислете, че може да е 
бързал да види болната 
си дъщеричка, а не за-
щото е простак. Когато 
продавачката в магази-
на ви погледне остро, 
вместо да отвърне на 
вашето „Здравейте“, по-
мислете, че може майка 

й да е болна и да се 
притеснява как е и как 
вместо да се грижи за 
нея, трябва да работи. 
Когато на опашката в 
банката някой ви из-
превари, без дори да 

ви погледне, помислете, 
че може да му трябват 
спешно пари и ако не 
ги изтегли навреме, ще 
загуби дома си. Когато 
някой ви напсува във 
facebook, уж без причи-
на, помислете, че може 
би има някоя основа-
телна – разделил се е с 
дългогодишната си при-
ятелка точно когато се е 
надявал, че тя е чове-
кът, с когото ще прекара 
живота си. „Христос 
воскресе“, уважаеми 
читатели на „Априлци“! 
Бъдете здрави и се от-
давайте само на чисти 
помисли. Или поне опи-
тайте. Защото, така или 
иначе, от лошото трудно 
се бяга - нека поне не го 
търсим. 

„Априлци“

СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2017

СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изпълнение на проектопрограмата на „Сдру-

жение за защита на Атолука“ за 2017 г. ръководството на сдру-
жението организира залесителна акция за засаждане на игло-
листни фиданки в района на летовището на 30.IV и 1.V.2017 г.
от 9.30 ч.
ПРИЗОВАВАМЕ ЛЮБИТЕЛИТЕПРИЗОВАВАМЕ ЛЮБИТЕЛИТЕ НАНА ПРИРОДАТАПРИРОДАТА 
И СОБСТВЕНИЦИТЕСОБСТВЕНИЦИТЕ НАНА ВИЛИВИЛИ ЗАЗА УЧАСТИЕУЧАСТИЕ!
Посадъчният материал е осигурен от Горско стопанство 

– Пещера, за което предварително им благодарим!
Атанас КИТОВ

Сградата на старото 
читалище отдавна е само-
битно място за раздумка 
и почерпка в градеца ни. 
Нещо като Вазовото  „Ган-
ково кафене“. Това е и един-
ствената собственост на 
Народно читалище „Васил 
Петлешков-1874“, завещана 
от неговия основател и пръв 
почетен председател Васил 
Петлешков. По незанайни 
причини обаче предишните 
наематели на сладкарницата 
й бяха поставили гръмкото 
име „Венеция“?! Странно, 
вярно че, заведението е 
до единствената рекичка, 
минаваща през населеното 
място, но толкова с водата. 
Ако по този начин е трябва-
ло да се подчертае стреме-
жът към напредничавост и 
уникалност - добре, но защо 
по италиански?! Но да не ро-
вим повече – било, каквото 
било. С това име сладкарни-

цата битуваше доста време, 
сега идва ред на новото. 

Много ни се ще вече да 
си я знаем като сладкарни-
цата на старото читалище 
и пак да се събираме там в 
уютната обстановка между 
възрожденските стени и да 
споделяме новите промени 
в града. Първият етаж на 
сладкарницата е и място за 

представяне на нови книги 
на автори от цялата страна. 

Заведението бе затво-
рено почти година поради 
смяна на наемателите и 
необходимостта от ремонт, 
но почитателите му, местни 
и гости, вече могат отново 
да се радват на градината и 
сладкарницата.

Иванка СТЕФАНОВА

Председателят на Общинския съвет На-
дежда Казакова бе почетен гост на празника 
на ромската общност в гр. Брацигово. След 
прозвучаването на химна на ромите “Дже-
лем, джелем”, Надежда Казакова се обърна 
към всички празнуващи с думите: “В община 
Брацигово българи и роми живеят в разби-

рателство. Уверявам ви, че като председател 
на Общинския съвет, моето желание е това 
да продължи и занапред. Нека възпитаваме 
децата си във взаимно уважение и зачитане 
на различията и правата на всеки гражда-
нин. Това е от особено значение, за да растат 
здрави и спокойни поколенията след нас. 
Пожелавам ви здраве, благоденствие и къс-
мет. Нека с толерантност и уважение един 
към друг, независимо от етническата ни вяра 
и принадлежност, полагаме усилия и рабо-
тим за просперитета на община Брацигово.” 
Връчен бе и поздравителен адрес от кмета 
на община Брацигово. Своите поздрави към 
ромите поднесе и Дончо Асенов – здравен 
медиатор в Община Брацигово. Домакините 
се бяха подготвили с богата празнична про-
грама, в която се включиха самодейци и 
деца. Те изпълниха характерни за ромския 
етнос танци, песни и обичаи.

Таня ЙОРГОВА

 Надежда Казакова поздрави ромите 
по случай техния международен празник

Обновената сладкарница 
на старото читалище в Брациговона старото читалище в Брацигово

 отвори вратиотвори врати

Сценариите за измами са 
различни и престъпниците  
сменят тактиката си постоян-
но. Хора, знайте, че измам-
ниците са добри актьори и 
разполагат с богата палитра 
от техники за заблуда, умело 
имитират съчувствие, добро-
намереност и желание да 
помогнат.

Ето на какво сте подло-
жени напоследък:

- Получавате обаждане 
от адвокат, следовател, по-
лицай, прокурор, лекар или 

друго длъжностно лице, че 
ваши близки, роднини или 
познати са блъснали човек, 
който е тежко ранен и впос-
ледствие е починал и много 
бързо трябва да се внесе 
гаранция, за да не бъде за-
държан в ареста вашият 
роднина. Минута по-късно 
има и второ обаждане и чо-
векът отсреща се представя 
за полицай от криминална 
или икономическа полиция. 

Дори се използват конкрет-
ни имена като „ИНСПЕКТОР 
ПАВЛОВ, ПОЛИЦАЙ ПЕТКОВ 
и други…“ Те уведомяват 
жертвата, че разследват те-
лефонни измами и е необхо-
димо възрастният човек да 
им предостави наличните си 
пари, бижута или други цен-
ности, които да използват, за 
да заловят телефонните из-
мамници. Дори оставят теле-
фон за обратна връзка, като 

например 9-160 или 9-112, 
а това са ФАЛШИВИ теле-
фонни номера. Обикновено 
карат хората да  хвърлят 
парите през прозореца или 
балкона. Ако човекът се усъ-
мни и не иска да даде парите 
си, измамниците дори при-
бягват до заплахи за живота 
и здравето му.

Ако ви бъдат отправени 
подобни молби, разпореж-
дания, закани или заплахи 

за предоставяне на пари и 
ценности, не се доверявайте 
само на телефонното обаж-
дане, колкото и  убедително 
да ви звучи то. Незабавно 
позвънете на Вашите близки 
или роднини, споделете за 
случилото се, посъветвайте 
се с тях какво да направите. 
Не давайте никакви подроб-
ности за себе си и за чле-
новете на семейството си, 
защото измамниците задъл-

жително ще се възползват 
от получената информация.

ВНИМАНИЕ! НОВИ СХЕМИ ЗА ИЗМАМИ

На 7 април деца от детските градини На 7 април деца от детските градини 
на община Брацигово станаха на община Брацигово станаха 

лесовъди за един денлесовъди за един ден

НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ ПОД 
КАКВАТО И ДА Е ФОРМА НА НЕ-
ПОЗНАТИ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ЗА 
КОГО СЕ ПРЕДСТАВЯТ!!!

ПРИ НУЖДА ПОТЪРСЕТЕ 
ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ВАШИЯ ПО-
ЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПО 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ 
НА ТЕЛ. 112.



2 Общество

В РОЗОВО

Църковното настоятелство, кметството и 
читалището организираха и проведоха  на 
ниво най-светлия празник - Великден. По 
стара традиция хората направиха великден-
ско почистване на домовете. Църковното на-
стоятелство организира миряните и основно 
почистиха храма, оправиха двора и засадиха 
цветя в градината. Кметството направи по-
чистване на селото и го освежи, като мина 
с вар тротоарните бордюри. В четвъртък и 
събота боядисаха яйца. Цяла седмица храмът 
бе отворен. В петък, на най-тъжния ден, би-
товата група при читалището изпълни в пре-
пълнения храм траурни песнопения при по-
гребението на Христос. За деня на празника - 
Великден кметството осигури музиката с 
ръководител Й. Христев, козунаци и сладки-
ши, а читалището – необходимата програма. 
Привечер на площада се събраха хората. 
Мрачното време не попречи да стане праз-
никът. Великденски приветствия направиха 
отец Иларион и кметът на селото Йорданка 
Петкова с послания за живот и здраве, по-
вече любов, помирение, смирение, доброта, 
свобода, като оръжие срещу греха и злото. 
Пожелаха светли Великденски празници, да 
имаме вяра, любов и светлина в душите си. 
Самодейките изпълниха рецитал за Христос, 
а битовата група - Великденски песни. Децата 
прекрасно изпълниха Джиновско хоро и ръ-
ченица, които повишиха градуса на настрое-
нието и се изви общо голямо хоро, макар и 
във влажно време. Великденските традиции 
в Розово се спазват и ще продължат, докато 
селото съществува

Катя КОМИТОВА

В ЖРЕБИЧКО

Жребичко е много старо 
селище, въпреки че в момен-
та се нарежда на трето място 
по обезлюдяване със своите 
67 жители. Охранявали го 
запазените и до днес стени 
на Малкото и Голямото Иван-
кови калета и на крепостта 
Коринград. Най-старият до-
кумент за селото е от 1451 
г., когато султан Мехмед II го 
включва в списъка на села-
та, дарени на неговия пръв 
везир Халил паша. Според 
преданията старото му мес-
тонахождение било в мест-
ността Бачище, но името му 
се свързва с легендата за из-
губено жребче, което стопа-
ните намерили на мястото на 
сегашното село след тежка 
зима. Тази легенда отново на-
сочва към древните траки – 
най-изкусните коневъди в 
Античния свят. Известни са 
десетки археологически на-
ходки с изображението на 
тракийски конник: монети, 
мраморни скулптурни баре-
лефи, рисунки. Смята се, че 
просветната дейност започ-
нала около 1840 г., като за 
първи училищни помещения 

служели частни къщи, а след 
това – черковната килия, ко-
ято заедно с църквата била 
съградена в 1850 г.

За някогашния кипящ от 
енергия живот сега напомнят 
само красивите старинни 
къщи. Много от местните 
хора, както и в останалите с 
малко жители села, се пръс-
нали по широкия свят, за да 
търсят поминък.

Хубавото е това, че потом-
ците им вече се завръщат. За 
няколко дни, за седмица или 
за месец, усетили, че няма 
нищо по-хубаво от бащината 
стряха. Последвали повика 
на кръвта, която винаги ще 
ги завръща тук, по време на 
Страстната седмица църк-
вата е отворена, въпреки 
че свещеник отдавна няма. 
И тази година както и пре-
дишни, благословът „Христос 
възкресе“ е произнесен от 
краеведа жребичанин Ди-
митър Дънеков. Светлинката 
на благодатния огън слиза в 
местния храм от сърцата на 
неколцината вярващи, реши-
ли да посрещнат пасхалната 
радост тази година в само-
битна обстановка.

В БЯГА

Църквата „Св. Теодор Тирон“ в Бяга отново посреща 
миряните от селото с отворени обятия. Това стана въз-
можно благодарение на усилията на отец Иван Камена-
ров, който вече близо година и половина се грижи за 
миряните с охота и благоволение. 

Православният храм, който носи името на уникалния 
светец, е осветен през 1885 година. През последните 
десетилетия обаче и постройката  бива занемарена, и 
усилията на жителите да намерят обща дума с тогава  
действащия свещеник – също. 

Благодарение на задружните усилия на миряните от 
Бяга отново е възстановена дружбата между светската 
и духовната власт. Правят се макар и малки ремонти в 
Божата обител, които радват окото на посетителите и при-
вличат повече молещи се в нея.

В КОЗАРСКО

Празникът на книгата се отбелязва от 1967 
година. Отбелязването му съвпада с рождения 
ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен – 
1805-1875, който е създал едни от най-великолеп-
ните приказки на всички времена. С началото на 
пролетната ваканция стартира и Походът на кни-
гите в библиотеката при НЧ „Съгласие - 1902 г.” с. 
Козарско с малките знайковци. Шестокласничката 
Кармела Илиева представи приказката „Новите 
дрехи на царя”, а служителите на читалището им 
поднесоха информация как трябва да се отнасят 
с книгите, в които ще открият не само знания, но 
и много игри и забавления. По-големите деца от 
своя страна зарадваха всички посетители на сре-
щата с по едно великденско яйце, изработено от 
сръчните им ръце по повод най-светлия християн-
ски празник Воскресение Христово.

На 3 април тази година в ли-
тературния салон „Старинния 
файтон“ в София бе предста-
вена книгата „Бисери от Браци-
гово“, събрани от Стефан Мър-
ваков, Петър Златков, Райна и 
Борислав Китови и Владимир 
Батаклиев.

Изданието е на Комитет „Па-
мет“ Брацигово, под общата 
редакция на Вл. Батаклиев, а 

художественото оформление е 
на Камелия Аджеларова, уче-
ничка в 11 клас.

В своето есе, посветено на 
изключителното богатство от 
весели случки от живота на 
брациговци, известният бъл-
гарски поет Велин Георгиев, 
голям приятел на Брацигово, 
вълнуващо разгърна богат-
ството на брациговската хумо-

ристична душевност, събрано 
в малката книжка. Актрисата 
Богдана Вульпе прочете откъси 
от книгата, които бяха посрещ-
нати възторжено от присъства-
щите, изпълнили залата.

Много интересни неща за 
Брацигово и брациговци узна-
ха присъстващите от направе-
ните изказвания по книгата. 

Димитър ГИЛИН, София

Всички деца бяха въодуше-
вени от участието си в конкурса. 
Желанието им да победят бе 
силно и заразяващо. Увлякоха и 
мен, изискваха да имат по-чести 
репетиции, не спираха да питат 
как се справят. По този начин те 
показаха отношение към певчес-
кото изкуство, мотивираха и мен 
като техен ръководител да дам 
всичко от себе си, за да се случи 
магията на сцената. 

ВГ „Гама“ – 
ОУ „Христо Ботев“, с. Бяга

Георги Андонов – 2 клас, 
ОУ „Васил Петлешков“ – гр. Брацигово

ВГ „Звездици“ – 
СУ „Народни будители“, гр. Брацигово

Изказвам искрената си благо-
дарност на Радка Дечева и Райна 
Димитрова, които ни придружиха 
в пътуването и ни стискаха палци 
през цялото време, на ръковод-
ствата на  учлищата, на Община 
Брацигово. Благодаря и на пре-
красните ни деца, без които ня-
маше да имаме тези награди.

Радка Дечева и Райна Димитрова 
с деца от две вокални групи

Благодаря и на всички роди-
тели, които дойдоха да ни гледат. 
Те са най-верните ни фенове. Не 
на последно място благодаря 
на ръководството на СУ „Георги 
Брегов“ – гр. Пазарджик, за до-
брата организация, прецизното 
журиране и за това, че организи-
раха конкурса за седма поредна 
година.

Благодаря на всички вас, ко-
ито се грижите за нашите цветя – 
децата на община Брацигово!

Мария СТОИМЕНОВА, 
учител по музика в СУ „Народни 

будители“ - гр. Брацигово, 
и ОУ „Христо Ботев“ - с. Бяга.

Цветята на 
община Брацигово

ПОД ЗНАКА НА ПРАЗНИЦИТЕ

БРАЦИГОВСКИЯТ ХУМОР НА ГОСТИ В СОФИЯ

Всеки, който посети община Браци-
гово, забелязва първо цъфналите цветя 
в градините в града и селата. Но най-
красивото във всяко населено място 
от общината ни си остават децата. Те са 
нашите цветя и не мога да не говоря за 
тях с радост.

На 18.03.2017 г. две „цветни градини“ – 
две вокални групи от гр. Брацигово и с. 
Бяга, посетиха гр. Пазарджик, за да се 
включат в Седми музикален конкурс, 
организиран от ОУ „Георги Брегов“ – гр. 
Пазарджик. В конкурса премериха сили 
много ученици от цялата област Пазар-
джик в няколко категории: вокални 
групи – поп и фолклорни, индивидуални 
изпълнители – както инструменталисти, 
така и певци, отново в категории поп и 
народна музика. Участниците бяха разде-
лени и в две възрастови групи: Първа – 
от 1 до 4 клас, и Втора – от 5 до 8 клас. 

Нашите цветя се състезаваха с мно-
го хъс. Подготовката за този конкурс 
продължи няколко месеца – няколко 
месеца усилено пеене, няколко месеца 
очакване. На конкурса гр. Брацигово 
представи изпълненията на Вокална 
група „Звездици“ към СУ „Народни бу-
дители“ с две песни – „Шаба-даба-да“ 
и „Пролет“, както и индивидуалните из-
пълнения на Стефани Гаджева - 6 клас 
(„Хубава си, моя горо“) и Георги Андонов 
от ОУ „Васил Петлешков“ гр. Брацигово - 
2 клас („Рано ранила хубава Стана“, 
„Радо мъри, Радо“). За чудесното им представяне журито отличи 
Вокалната група и Стефани с трета награда, а малкият Георги получи 
втора награда и плакет.

Вокална група „Гама“ от с. Бяга по нищо не отстъпиха на конкурен-
цията и затова бяха отличени с трета награда и плакет за изпълнение-
то на песните „Нашата планета Земя“ и „Приятел“. 
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На територията на учас-
тъка, който включва седем 
населени места, за 2016 
година са регистрирани 
116 престъпления. От тях 
прекратените са 10, а раз-
критите са 70. Общо 26 са 
регистрираните престъп-
ления срещу неизвестен 
извършител, по  които 
работата продължава и 
към момента. Отработените 
явни преписки от служите-
лите на ПУ – Брацигово са 
526 броя.

Тежки криминални 
престъпления като убий-
ства, опит за убийства и 
грабежи няма. Има обаче 
регистрирани 2 полови пре-
стъпления срещу известен 
извършител, по които са 
образувани досъдебни про-
изводства. Кражби на вещи 
и части от МПС през 2016 

година не са установени. 
Констатирани са 5 престъп-
ления за разпространение 
и притежание на наркотич-
ни вещества от установени 
и известни извършители.

В структурата на регис-
трираните престъпления 
доминират посегателствата 
върху собствеността, като 
най-разпространена е 
кражбата.

През 2016 година от 
Участък Брацигово са отра-
ботени 529 явни преписки 
срещу 531 от предходната 
2015 година или с 5 по-мал-
ко. Приети са 294 граждани 
в приемните, организирани 
на територията на общи-
ната.

Статистиката по отчета 
сочи още:

- служителите на ПУ - 
Брацигово са участвали в 

212 СПО;
- оказано е съдействие 

на държавни органи и орга-
низации общо 84 пъти;

- предупредени са 176 
лица с протоколи по чл. 65 
от ЗМВР;

- проведени са 26 бе-
седи в училища и детски 
градини;

- извършени са 34 про-
верки на места за общест-
вен подслон;

- проверени са 9 лица с 
чужд произход;

- съставени са 184 акта 
по чл. 218 от НК;

- отреагирано е на 213 
сигнала, повече от които 
подадени  на тел. 112;

- извършени са общо 
2 293 проверки на лица за 
установяване на самолич-
ност;

- проверени са 1 544 

МПС, като за 274 са изгот-
вени протоколи съгласно 
ЗМВР;

В Полицейски участък – 
Брацигово интензивно се 
работи по линия на проти-
водействие на престъпле-
ния по „Разпространение 
и употреба на наркотични 
вещества“ и по „Разпро-
странение на акцизни стоки 
без бандерол“.

В заключение Даниел 
Бараков заяви, че борбата 
срещу престъпността ще 
има успех само тогава, ко-
гато е дело на всички, а не 
само на специализираните 
органи. Мирът и хармонията 
в съвместното битуване на 
общността могат да бъдат 
постигнати само когато я 
има подкрепата и помощта 
на жителите от общината.

„Априлци“

Глобата, наложена като админис-
тративно наказание, не се събира, ако 
са изтекли две години от налагането й. 
Това казва тълкувателно решение № 2 
от 2017 год. Решението е взето от Общо 
събрание на съдиите от I и II колегии 
на ВАС в съдебно заседание. С него 
се слага край на противоречивата съ-
дебна практика, според която едни 
съдебни състави приемат, че давността 
за изпълнение на глобата е 2-годишна 
(чл. 82, ал. 1, б.„а“ от Закона за адми-
нистративните нарушения и наказания 
(ЗАНН), а други прилагат 5-годишна 
давност (по чл. 171 от Данъчно осигу-
рителния процесуален кодекс (ДОПК), 
пише trafficnews.bg. Глобата, като вид 
административно наказание, предпо-
лага срочност на изпълнението, за да 
се реализира своевременно админис-
тративно-наказателната отговорност и 
да има превантивен ефект. Именно това 
предполага и по-кратките давностни 

срокове за изпълнението на админис-
тративното наказание. Да се приеме, 
че в полза на фиска трябва да се при-
лагат удължени срокове за изпълнение 
на публичните задължения, би било 
предпоставка за възникване на адми-
нистративен произвол. Това са част 
от множеството аргументи на съдиите, 
изтъкнати в тълкувателното решение. 
Тълкувателното дело бе образувано по 
искане на председателя на Върховния 
административен съд до Общото съ-
брание на колегиите на ВАС с въпроса: 
„Кой давностен срок се прилага при 
изпълнение на административното 
наказание глоба след прекъсване на 
давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 
ЗАНН – този по чл. 171 ДОПК или този 
по чл. 82, ал. 1, б.„а“ ЗАНН?“ Искането е 
обосновано с противоречива практика 
между административните съдилища 
по въпроса. В становищата на минис-
търа на правосъдието, Висшия адво-

катски съвет и Юридическия факултет 
на Великотърновския университет се 
сочи, че давностният срок за изпълне-
ние на административното наказание 
глоба, който започва да тече след пре-
късване на давността, е двегодишен. 
(чл. 82, ал. 2 ЗАНН). Мнения в тази на-
сока са постъпили и от Администрати-
вен съд Смолян, Административен съд 
Перник, Административен съд Добрич 
и Инспектората към Висшия съдебен 
съвет. И според зам.-главния прокурор 
при ВАП, при изпълнение на админис-
тративното наказание глоба след пре-
късване на давността, се прилага две-
годишен, който е „прекратителен, краен 
срок и с изтичането му се преклудира 
всяка възможност да бъде изпълнено 
административното наказание глоба“. 
Поставеният въпрос е свързан с тълку-
ването и прилагането на разпоредбите 
на чл. 82 ЗАНН.

„Априлци“

Ç À Ï Î Â Å Ä
¹ ÐÄ-167/20.04.2017 ãîä.

Íà îñíîâàíèå ÷ë. 44 àë. 1 ò. 1 è àë. 2 îò ÇÌÑÌÀ Íàðåäáà 
¹ 8121ç-968 îò 10.12.2014 ãîä. çà ïðàâèëàòà è íîðìèòå çà 
ïîæàðíà áåçîïàñíîñò ïðè èçâúðøâàíå íà äåéíîñò â çåìå-
äåëñêè çåìè, Çàêîíà çà ãîðèòå - ãëàâà øåñòà, ðàçäåë III „Çà-
ùèòà íà ãîðñêèòå òåðèòîðèè îò ïîæàðè” ÷ë. 8 îò Çàêîíà 
çà îïàçâàíå íà ñåëñêîñòîïàíñêîòî èìóùåñòâî, ÷ë. 125 îò 
Ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîí çà ãîðèòå, âúâ âðúçêà 
ñúñ Çàïîâåä ¹ ÐÄ – 76 îò 05.04.2017 ãîä. è Çàïîâåä ¹ ÐÄ – 
80 îò 13.04.2017 ãîä. íà îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë íà îáëàñò 
Ïàçàðäæèê.

Í À Ð Å Æ Ä À Ì :
1. Определям пожароопасен сезон в горските територии 

в община Брацигово от 28.04.2017 г. до 31.10.2017 г. 
2. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето 

и паркирането на моторни превозни средства при настъпва-
нето на восъчна зрялост на житните култури.

3. Да се поставят предупредителни и забранителни зна-
ци покрай посевите от периода на восъчна зрялост до при-
биране на реколтата. 

4. Кметовете на кметства, на чиято територия има жит-
ни и царевични насаждения, да организират денонощно 
дежурство на телефонни постове в кметствата по време на 
жътвената кампания.

5. Кметовете на кметства да създадат необходимата ор-
ганизация за своевременно и бързо реагиране при възник-
ване на пожари, като поставят на видно място в кметствата 
номерата на собствените си мобилни телефони и телефоните 
на пожарната и дежурния към ОбщСС, ЕЕНСП - „112”.

6. До края на месец април кметовете на кметства да из-
пратят актуализиран списък на гасаческите  групи и реда за 
тяхното оповестяване, а също така и структурата на изграж-
дане на същата в Общинска администрация Брацигово.

7. Кметовете на кметства да осигурят подръчен инвентар 
/лопати, тупалки и др./ за гасене на пожари, да се осигурят и 
обозначат подстъпите към естествените и изкуствени водо-
източници в населените места.

8. Забранявам паленето на стърнища, извършването на 
огневи работи на разстояние най-малко 50 метра от узрели-
те жита.

9. Да се създаде необходимата организация по населе-
ните места за своевременно установяване на виновните 
лица за допуснати палежи и при констатиране на нарушение 
на правилата и нормите на ПБ да се прилагат действащите 
законови-административно наказателни мерки.

10. Да се почистят от сухи треви, дървета, отпадъци и 
други горими материали канавките и сервитутните ивици 
покрай общинските пътища.

11. Да се предприемат незабавни мерки за изпълнение 
на пожарозащитни ивици край гробищни паркове, сметища, 
жилищтни и стопански постройки, граничещи с горски и 
полски фонд с ширина не по-малко от 6 метра. 

12. Да засилят контрола в земеделските територии по 
спазване на изискванията на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от закона за 
опазване на селскостопанското имущество.

13. Съвместно с представители на ДГС и ДЛС да проведат 
инструктажи на пастирите с цел недопускане на пожари.

14. Да се изпълнят предвидените противопожарни ме-
роприятия в горите общинска собственост.

15. Организират запознаването на населението със сиг-
нала за оповестяване при възникване на пожар. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата 
за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Йор-
дан Павлов зам. кмет на община Брацигово

Петко ПЕТКОВ
кмет на Община Брацигово

Ç À Ï Î Â Å Ä
Íà îñíîâàíèå ÷ë. 44, àë. 1 è àë. 2 îò ÇÌÑÌÀ è âúâ 

âðúçêà ñ îòïî÷âàíå íà àêòèâíà ïîëñêà äåéíîñò â 
çåìåäåëñêèòå èìîòè íà ñîáñòâåíèöèòå íà çåìè â 
çåìëèùàòà íà ãðàä Áðàöèãîâî è ñúñòàâíèòå ñåëà íà 
îáùèíàòà

Ç À Á Ð À Í ß Â À Ì :
1. Влизането, преминаването и пашата на всякакъв вид 

животни, под какъвто и да е предлог, в ниви, ливади и трай-
ни насаждения, собственост на физически и юридически 
лица на територията на община Брацигово.

2. Свободното пускане на селскостопански и домашни 
животни, без придружаването им от пастир в земеделските 
земи.

3. За нивите и ливадите забраната важи от 21.04.2017 г. 
до 30.10.2017 г., а за трайните насаждения – целогодишно.

При констатиране на нарушения да се налага глоба от 50 
до 500 лв., съгласно чл. 28, т. 1 от Наредба № 1, приета от ОбС – 
Брацигово.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всич-
ки заинтересовани лица за сведение и изпълнение, като се 
изложи на видни места по кметства и в град Брацигово, как-
то и да се публикува на страниците на вестник „Априлци”.

Контрол по изпълнението й възлагам на Зинаида Глух-
чева – гл. експерт ЗГВ, кметовете на кметства  в  община 
Брацигово и на полската охрана.

Петко ПЕТКОВ
кмет на Община Брацигово

Тази година община Брацигово спе-

чели в Националната кампания „Чиста 

околна среда 2017“ проект за „Облаго-

родяване на зелени площи и създаване 

на зона за отдих с детски кът“ на стой-

ност 9 946 лв. Обектът ще бъде реали-

зиран в парковите пространства на ул. 

ÎÁ Ù È ÍÀ  ÁÐÀ Ö È ÃÎÂÎПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК - БРАЦИГОВО 
ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

ТАЗИ НОВИНА ЧАКАХА ВСИЧКИ, 
КОИТО ИМАТ ГЛОБИ

Българските народни танци са 
дял от нашето народно творчество, 
създавано в течение на векове. В 
хората и ръчениците са изразени 
темпераментът, прекрасните качества 
и стремежите на българина, любовта 
му към труда, свободата и красотата и 
тънкото му чувство за хумор. Народ-
ните хора отразяват живота, създават 
настроение и правят почивката или 
празника ни по-пълен и по-радостен и 
както е било богато на събития и пре-
живявания битието ни в миналото, така 
разнообразни по движения и ритъм са 
и възникналите народни хора.

Векове наред, щом е идвал праз-
ник, към хорото на мегдана (на пло-
щада) от всички страни са се стичали 
пременени и нагиздени жени и мъже, 
събирало се е голямо и въодушевено 
човешко множество. И скоро там се 
е завихряло такова буйно веселие, 
такава вакханалия на духа, каквито 
днес трудно можем да си представим. 

А в центъра на хорото гайдарят се е 
чувствал почти като свещенодействащ 
шаман, който твори чудеса. Може би 
защото чудесата тогава наистина ста-
вали… А защо ли пък да не започнат 
да стават и днес?!,

ГОРЕЩА НОВИНА

ОТЗВУК ОТ ЛАЗАРСКА БРОЕНИЦА - 2017

„Слави Дишлянов“ и кв. „Банята“ 

около минералния извор.

В същата кампания се класира 

и ДГ „Пъстро хвърчило“ – Бяга, 

които разработиха проект за „Зе-

лен кът за игри и забавления“ на 

стойност 4 870 лв., който ще бъде 

реализиран в двора на детското 

заведение.

Татяна СИМОНОВА
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Ние -  хората

1 0 0  Г О Д И Н И  О Т  В О Й Н И Т Е  З А  Н А Ц И О Н А Л Н О  О Б Е Д И Н Е Н И Е
През 1918 г. всеиз-

вестният в Равногор дядо 
Франко все още не бил нито 
дядо, нито пък Франко, а 
един съвсем обикновен 
селски младеж. И вероятно 
щял да се превърне в един 
съвсем обикновен селянин, 
ако по онова време не бушу-
вала с пълна сила Първата 
световна война.  И ако без-
милостната й месомелачка 
не засмуквала без пощада 
всички момчета, които 
имали злощастния шанс да 
навършат пълнолетие точ-
но в този момент. Така се 
случило и с нашия герой. 
В един паметен за него ден 
той получил призовка, явил 
се в Татар-Пазарджишката 
казарма и бил превърнат в 
редник МАНОЛЧЕВ, ТОДОР 
ДИМИТРОВ, от с. Ясъ Кория. 
По правило новобранците 
като него би трябвало да 
бъдат подлагани на дълго-
месечно обучение, но в она-
зи световна суматоха време 
за такива глезотии нямало 
– фронтовете на българ-
ската армия изпитвали 
въпиюща нужда от свежи 
попълнения. По тази при-
чина, учен-недоучен и зрял-
недозрял, Тодор Манолчев 
бил хвърлен в страховитите 
битки около Завоя на Черна. 
Къде точно – не се знае. По-
томците, които продължават 
рода му до ден днешен, не 
са го питали за такива под-
робности или просто не са 
ги запомнили. Запаметили 
са обаче трайно по-нататъш-
ните му перипетии. В по-къс-
ните години, когато Тодор 
Манолчев наистина станал 
дядо Франко, те им били 
разказвани и преразказва-
ни безброй пъти от първо 
лице. Ето ги накратко:

Един ден в разгара на 
боевете, в които бил хвър-
лен, младият боец попаднал 
в плен. Ведно с мнозината 
си другари, с които бил за-
ловен, той бил обезоръжен 
и завързан от сръбски 
войници. А тяхната нена-
вист към брата българин 
е известна от историята. 
Противно на всички меж-
дународни конвенции за 
правата на военнопленни-
ците, сърбите не само че не 
се отнасяли хуманно към 
заловените си противници, 
но и ги разстрелвали на 

място. Така през онзи фата-
лен ден редник Манолчев 
се видял срещу дулата на 
екзекуторите си, изправен 
на ръба на един подходящ 
за масов гроб ров. Дадена 
била команда и покосените 
тела се свлекли като от-
сечени дървета във веч-
ното им ложе. Какъв ужас 
бушува в душата на един 
смъртник преди срещата с 
куршума може само да се 
гадае и заради това няма 
да се опитвам да го импро-
визирам. Важното в случая 
е, че Тодор Манолчев не бил 
ударен смъртоносно. Усетил 
само пареща болка в про-
низаното си рамо, но още 
преди да се разсее димът 
от дулата, успял да съобра-
зи ситуацията. С надеждата 
да се спаси, той преметнал 
един от мъртъвците върху 
себе си. Надявал се никой 
да не забележи, че е оцелял. 
Не му провървяло обаче. 
Палачите му явно имали 
опит и допускали подобна 
хипотеза. Затова няколко 
от тях се върнали и започ-
нали да пронизват убитите 
с щикове. Ужасът на Тодор 
се завърнал с нова сила 
и когато смъртоносното 
острие се забило в тялото 
на войника над него, той 
трепнал и се издал. Измък-
нали го повторно и…. В този 
момент явно се явил анге-
лът му хранител. За негов 
късмет престъплението на 
сръбските екзекутори било 
прекъснато от появата на 
френски военни. За разлика 
от западните ни съседи, те 
се съобразявали с пред-
писанията на Женевската 
конвенция и прекратили 
саморазправата. Така Тодор 
Манолчев от смъртник се 
превърнал отново във во-
еннопленник. Този път френ-
ски. Същият шанс споходил 
и още един негов другар 
– младеж от цигански про-
изход, бургазлия.

През следващите дни 
двамата клетници били от-
ведени в Солунското при-
станище, а оттам – качени 
на параход и отведени в 
Марсилия. В лагера, където 
били настанени, съществу-
вала практика пленниците 
да бъдат разпределяни за 
работа, така че разходите за 
държавната ясла да бъдат 

спестени. Правата им естест-
вено били никакви - тоест 
досущ като на древнове-
ковните роби. Споходените 
от тази съдба обаче били 
щастливи от факта, че все 
още са живи. С мускулесто-
то си телосложение младият 
Манолчев излъчвал сила и 
затова бил одобрен от ня-
какъв фермер – собственик 
на масиви от лозя и шато за 
производство на високока-
чествено вино. Циганинът от 

Бургас бил пренебрегнат, но 
двамата сънародници така 
се вкопчили един в друг, 
че френският работодател 
се впечатлил и ги наел като 
комплект.

Оттук нататък последва-
ла само работа. Много рабо-
та. Месеци и години наред. 
Работниците били добросъ-
вестни, а стопанинът – дово-
лен от тях.  Междувременно 

войната приключила, но 
за двамата българи това 
световно събитие не означа-
вало нищо. А в родната Ясъ 
Кория така и не разбрали 
какво се е случило с тяхно-
то момче. Знаело се само, че 
е пропаднало някъде в бит-
ките и това било всичко. Ча-
кали го, чакали го и накрая 
започнали да палят свещи, 
да го оплакват и да раздават 
жито по Задушница като за 
мъртвец.

След три години соб-
ственикът на шатото, който 
нямал никакви забележки 
към труда на двамата чуж-
доземци, се смилил и решил 
да им помогне. Междудър-
жавно споразумение за 
връщане на военнопленни-
ците все още нямало и зато-
ва той решил на своя глава 
да ги препрати към родината 
им. За да ги прекара през 

граничните власти на мар-
силското пристанище, той ги 
напъхал в две бъчви между 
другите, пълни с виното, с 
което търгувал. Качил ги на 
подходящия кораб и успял 
да ги освободи, така че два-
мата бегълци да се скрият 
в трюмовете с въглищни 
запаси. По този начин, до-
сущ като герой от някакъв 
ненаписан приключенски 
роман, „загиналият“ войник 
внезапно възкръснал. Ра-
достта на близките му била 
неописуема и животът отно-
во потръгнал, но не съвсем 
по старому. Престоят във 
Франция променил тотално 
и маниерите, и вкусовете на 
бившия военнопленник. Да 
навлече отново абата и по-
турите за него било абсурд. 
Макар да му струвало доста 
труд и пари, до края на жи-
вота си той бил винаги об-
лечен по европейски тертип 
– в костюм по модата, с коя-
то бил привикнал, и с бомбе 
вместо традиционната гугла. 
А за да бъде фасонът му на-
пълно завършен, поръчал 
си от София и швейцарски 
часовник. Така прякорът 
Франко дошъл от само себе 
си. И как не, като в компани-
ята на местния зъболекар 
и на още един негов съсе-
лянин, побратим по съдба - 
АНГЕЛ ХРИСТОВ КАЦАРЕВ, 
вече се говорело само на 
френски. Освен това, когато 
отсядала в селската кръчма, 
тази франкофонска ком-
пания пеела гръмогласно 
„Марсилезата“, а по чашите 
разливали непознатите за 
всички останали шампанско 
и малага.

Малко по-късно Франко 
бил назначен за селски 
стражар и през делничните 
дни заменял европейските 
си дрехи с полицейската 
униформа. С течение на 
времето създал семейство, 
народили му се деца и всич-
ките му тегоби като че ли 
били потънали в далечното 
минало. Но… Злият демон 
на съдбата изобщо не бил 
изчезнал. Настъпила ключо-
вата за българската история 
1944 г. А селото, наречено 
вече Равногор, се превър-
нало в арена на мащабни 
братоубийствени събития. 
В началото на март в близ-
ките околности били избити 

десетки партизани и техни 
помагачи. Самите партизани 
пък избили няколко съвсем 
невинни селяни само защо-
то се изпречили на пътя им. 
Изобщо страшна картина, 
но тя е тема за друга исто-
рия. Споменавам я само 
защото като стражар, волю 
или неволю, Франко бил 
замесен в нея, така че през 
онзи септември смъртта от-
ново надвиснала над него. 
С превземането на властта 
комунистите започнали 
безмилостна и не винаги 
регламентирана самораз-
права. Отново потекли реки 
от кръв.

Стражар Манолчев ес-
тествено бил арестуван и 
хвърлен в пазарджишката 
тъмница за разпити. Ужасът, 
който изпитал там, навярно 
бил същият като онзи от 
някогашния му разстрел. И 
как не, като пред очите му 
извеждали негови съселяни 
или колеги по служба, които 
повече не се завръщали. 
А списъкът с имената на 
разстреляните растял ли, 
растял. Доказателства за 
някакви престъпления на 
Франко обаче не били на-
мерени. Нещо повече, някой 
свидетелствал, че той един-
ствен проявил съчувствие и 
се погрижил за телата на из-
битите в самия край на Рав-
ногор няколко партизани. 
Ангелът хранител на нашия 
герой явно продължавал 
да бди над него и той бил 
освободен от отговорност. 
От този момент до смъртта 
му през 1975 г. той се отдал 
на петте си деца, а впослед-
ствие и на внуците си. Пре-
хранвал се с работа в гор-
ското стопанство и за да се 
наслади на живота, не про-
пускал година, в която да не 
отиде на почивка в някой от 
националните ни курорти. 
Възможно е по този начин 
да е намирал компенсация 
за преживените кошмари, 
но все едно. Неговата „Мар-
силеза“ продължавала да 
звучи, шампанското и мала-
гата да се леят, а разказите 
му да будят възхищение и 
страхопочит във внуците 
му и техните другарчета, 
които до ден днешен са го 
запомнили като колоритния 
дядо Франко.

Димитър ДЪНЕКОВ

ДИМИТЪР ДЪНЕКОВ ПОДГОТВЯ КНИГА ЗА 
УЧАСТИЕТО НА РАВНОГОРЦИ ВЪВ ВОЙНИТЕ

Документална книга за участието на равногорци 
във войните, водени през миналия век, подготвя пи-
сателят и журналист Димитър Дънеков. Във връзка 
с това той търси съдействие от хората в селото и 
техните близки извън него, които могат да предста-
вят снимки и документи относно Балканската война 
1912 – 1913 г., Междусъюзническата война – 1913 г., и 
Първата световна война 1915 – 1918 г.

Всички потомци на участниците в тези войни 
– загинали, завърнали се живи от фронтовете, ране-
ни, инвалидизирани, пленени и т.н., които съхраняват 
някакви лични спомени, документи или снимки на сво-
ите предци, могат да се обадят за подробности 

при г-жа Мария Спасова – в читалището 
или на тел. 0888 00 74 40 на Димитър Дънеков.

НЕВЕРОЯТНИТЕ 
ОБРАТИ 
В ЖИВОТА 
НА 
ДЯДО ФРАНКО

Спринтът към шампион-
ската титла в областната фут-
болна група продължи без 
промяна и през последните 
три кръга. Фаворитите бият 
и като домакини, и като гости, 
така че статуквото не мръдва 
и с милиметър. Първенец във 
временното класиране про-
дължава да бъде ФК „Лев-
ски“ от Паталеница с 61 точки, 
следвани от нашата „Барса“ с 
57 и ФК „Сарая“ с 55 точки.  
Нападението на брацигов-
ския отбор обаче заслужава 
безспорни адмирации. За 
втора поредна година то на-
трупа актив от над 100 гола 
- към момента 102 срещу 80 
на първенеца от Паталеница. 
По този показател нашите 
голмайстори без съмнение 
ще останат недостижими до 
края на първенството. Не е 
по-малко по значимост и по-
стижението на бранителите 
– само 25 допуснати гола. 
Интригата продължава.

Ето как се представиха 
нашите футболисти през по-
следните три кръга:

При гостуването на 1 ап-
рил в Козарско домакините 
се отърваха само с два гола 
– първият дело на Христо 

Мишев, а вторият – на Цве-
тан Панайотов. Седмица по-
късно, на 8 април последва 
пролетен дъжд от голове. За 
крайното 7:1 с по два гола се 
разписаха Цветан Панайотов 
и Гриша Иванов, а с по един 
– играещият треньор Борис 
Благоев (Фиго) и Дончо Асе-
нов (Мечо). Като не можаха 
да достигнат до нашата вра-
та, момчетата от Главиница 
решиха да ни зарадват и с 
красив автогол. А тяхното 
единствено попадение бе 
реализирано не без помощ-
та на съдията, който отсъди 
една пресилена дузпа в края 
на мача.

Последният за момента 23 
кръг се изигра в навечерието 
на Великден – на 15 април. 
Гостувахме във Ветрен върху 
съоръжение, което трудно би 
могло да се нарече стадион 
– теренът е по-скоро селска 
ливада, а в съблекалните 
няма нито течаща вода, нито 
дори поне една селска тоа-
летна. Тези неудобства обаче 
не попречиха да отвеем и 
тези „юнаци“ с 3:0. Честта да 
отбележи стотното попадение 
на отбора се падна на Борис 
Георгиев и той го направи 

малко след началото на мача, 
а втората стотица започна да 
се трупа от Димитър Грън-
чаров и Дончо Асенов през 
второто полувреме.

Каквото и да се случи 
по-нататък, както и да завър-
ши първенството, феновете 
на нашия отбор едва ли ще 
намерят основания за не-
доволство. Така че още от 
сега, 7 кръга преди края на 
шампионата, имаме основа-
ние да кажем: благодарим 
ви за емоциите, брациговски 
момчета!

Димитър ДЪНЕКОВ 

П.П. Непосредствено 
преди редакционното при-
ключване на броя се изиграха 
и срещите от 24-ти кръг 
на първенството. Нашите 
футболисти надиграха с 
категоричното 3:0 нелекия 
си съперник от с. Варвара. 
Промяна в класирането оба-
че няма – съперниците ни в 
борбата за призовите места 
ФК „Левски“ от Паталеница и 
ФК „Сарая“ също грабнаха по 3 
точки и запазиха досегашни-
те си позиции.

Същевременно на градския 
стадион се проведе и тради-

В ЧЕЛНАТА ТРОЙКА - БЕЗ ПРОМЯНА!Ф у т б о л :

Купа за победителя - Купа за победителя - 
„Уникредит Булбанк“.„Уникредит Булбанк“.

ционният вече седми турнир 
по футбол на малки вратички 
под егидата на „Уникредит 
Булбанк“. След миналого-
дишното фиаско банкерите 
пристигнаха с пет отбора, 
комплектовани от служители 
на банковите клонове в Плов-
див и София. В надпреварата 
се включиха още 3 тима – един 
от юношите на Брацигово и 
два от местни и гостуващи 
ентусиасти. В отсъствието 
на нашата мъжка селекция 
банкерите се надиграваха 
между себе си, като най-до-
брите от тях ще представят 
страната ни на традиционния 
турнир в Италия. Престижно 
бе представянето на юно-
шите ни, които изпуснаха 
третото място едва след 
изпълнение на дузпи.

Двадесет и девети по ред общински любителски турнир по 
тенис на маса се проведе в зала „Олимп“ на бившата ПГСА в 
Брацигово. В проявата, организирана от Клуба по тенис на маса 
„Брацигово“, взеха участие 30 привърженици на играта с хилка и 
топче, които демонстрираха уменията си на професионални маси. 

Общинският турнир се провежда всяка година като част от 
пролетните мероприятия на спортния общински календар и е по-
светен на 141-годишнината от Априлската епопея в брациговски 
въстанически пункт.

В оспорваната игра се изявиха Йордан Тодоров от Пазарджик, 
който спечели купата и първото място, Тодор Маринов  от Пещера 
на второ място  и Георги Тодовичин от Брацигово на трето място. 
Четвърто място отново бе отредено за представител на тениса в 
Брацигово – Ангел Христосков.

Идеята на организаторите този любителски турнир да се пре-
върне в традиционна проява е вече факт. Те изказват горещите си 
благодарности на спонсорите, без които събитието не би било въз-
можно – Община Брацигово, Нейчо Харизанов и Йордан Паунов.

Те н и с  н а  м а с а :

   РА Н ГЛ И С ТА  2 0 1 6   РА Н ГЛ И С ТА  2 0 1 6
1. Жоро Тодовичин1. Жоро Тодовичин  18 т.18 т.
2. Румен Тодовичин2. Румен Тодовичин  15 т.15 т.
3. Георги Йоргов3. Георги Йоргов  8 т.8 т.
4. Нейко Харизанов4. Нейко Харизанов  8 т.8 т.
5. Емил Кацаров5. Емил Кацаров  8 т.8 т.
6. Радо Петров6. Радо Петров  6 т.6 т.
7. Ангел Христосков7. Ангел Христосков  6 т.6 т.
8. Николай Хаджиев8. Николай Хаджиев  3 т.3 т.
9. Райчо Михайлов9. Райчо Михайлов  2 т.2 т.
10. Володя Грозев10. Володя Грозев  1 т.1 т.
11. Йордан Паунов 11. Йордан Паунов   1 т.1 т.
12. Стефан Ковачев12. Стефан Ковачев  1 т.1 т.

З а б е л е ж к а :З а б е л е ж к а :
За I-во мястоЗа I-во място  4 т.4 т.
за II-ро мястоза II-ро място  2 т.2 т.
за III-то мястоза III-то място  1 т.1 т.


