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ТЕХНИКУМЪТ В БРАЦИГОВО ТЕХНИКУМЪТ В БРАЦИГОВО 

На последното засе-
дание на Общински съвет   
– Брацигово местните пар-
ламентаристи дадоха поло-
жителен вот за преобразу-
ването на Професионална 
гимназия по строителство 
и архитектура и Средно 
общообразователно учи-
лище „Народни будители“. 
Това бе една изстрадана 
процедура, катализираща 
с годините.

Средната продължител-
ност на живота е статисти-
чески очакваният период 

от време, който остава на 
даден организъм до смърт-
та му в определен момент. 
Това звучи зловещо за 
много хора, но е неоспо-
рим факт. След почти 105 
години съществуване тех-
никумът в Брацигово ще 
се влее в другото средно 
училище в града. Школата 
със славно минало, съхра-
нила вселена от емоции и 
спомени, ще стане донор 
на местната гимназия.

През следващата учеб-
на година – 2016/2017, ще 

работи само едно учили-
ще с професионална на-
соченост – СУ „Народни 
будители“. Степента на 
образование ще бъде 
средна, а видът на обуче-
ние – дневно. Ще бъде за-
пазено направлението за 
професионално обучение, 
като ще има една паралел-
ка „Строителство и архи-
тектура“. 

Ако педагозите от СОУ 
приемат професионалното 
предизвикателство, се 
надяваме и паралелката, 

заявена по държавен 
план-прием за 2016/2017 
г. да се реализира, за да 
се съхрани поне специал-
ността, хранила жителите 
на града повече от 200 
години.

Ще се ползват и двете 
сгради на училищата, а 
учениците ще продължат 
да ползват и специализи-
раните автобуси. Оптими-
зацията се налага заради 
недостатъчния брой деца в 
двете учебни заведения.

Иванка СТЕФАНОВА

Община Брацигово се 
включи в инициативата 
„Да изчистим  България за-
едно ‘2016”. В почистването  
участваха  жителите на  гр. 
Брацигово и всички села от 
общината. 

Обобщената информа-
ция показва: 

В Брацигово участваха 
Общинска администрация, 
КСУДС, училища, детски 
градини и доброволци, 
Туристическо дружество 

– Брацигово, Градски исто-
рически музей. 
Общ брой участници –  100. 

Почистени  обекти: ле-
товище „Васил Петлешков“, 
училищен двор на СОУ „На-

родни будители“, двор на 
ОДЗ „Здравец“, парк „Баня-
та“, м. Бальовица, районът 
около Градски исторически 
музей.

В с. Бяга участваха  
Кметство – Бяга, ЦДГ „Вела 
Пеева”, ОУ „Христо Ботев” и 
доброволци.

Общ брой участници – 30.
Почистени райони:  около 

Кметството, около стадиона 
и гробищен парк, районът на 

жп гара и откритите  водни  
канали, преминаващи през 
населеното място.

В с. Козарско участваха 
Кметство – Козарско, Ловна 
дружина, НЧ „Съгласие” и  
доброволци.

Общ брой участници – 20.
Почистени райони:   Цен-

трален, детска площадка и 
м. Парка. Подсигурена бе 
техника за извозването на 
отпадъците,  която е както 
собственост на Кметството, 
така и на физически лица 
(доброволци).

В с. Исперихово участва-
ха Кметство – Исперихово, 
НЧ „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, ОДЗ „Йордан Шопов” 
и ОУ „Христо Ботев”.

Общ брой участници – 45. 
Почистени райони: цен-

тралните улици на селото, 
входните и изходните ар-
терии, главен път Пещера 
– Пловдив, районът около 
детската градина и училищ-
ният двор. 

В с. Равногор участваха 
Кметство – Равногор и доб-
роволци.

Общ брой участници – 30. 
Почистени райони: пътят 

от Равногор до летовище 
„Васил Петлешков”, пътят 
от Равногор до местностите  
Куртлуджа, Надина чешма,  
Св. Илия, Червената скала и 
Бекови скали. 

В с. Розово участваха 
Кметство – Розово и добро-
волци (бивши учители).

Общ брой участници – 10. 
Почистени бяха терени 

на бивш Социално-педаго-
гически интернат „Георги 
Бенковски”.

РАВНОСМЕТКАТА
Общ брой участници –  235. 

Общо събрани отпадъци 
– 31 тона.

Татяна СИМОНОВА

за участието си в конкурса
„Зелена обществена поръч-
ка на България 2016 г.“

На официална цере-
мония на проведеното на 
26.05.2016 г. ОС на Асоциа-
ция на родопските общини 
в гр. Смолян, Община Бра-
цигово получи златен приз 
за изключителни проекти за 
„зелени” поръчки.

Конкурсът се проведе 
в рамките на проект „Зе-
лени обществени поръчки 
в действие“ (GreenProcA), 
съфинансиран по програма-

та  „Интелигентна енергия 
Европа“ на ЕС. Партньори 
по проекта за България са 

Енергиен център – София и 
Асоциация на родопските 
общини.

Златен приз за изклю-
чителни проекти за зелени 
поръчки, които водят до 
намаляване емисиите на въг-
лероден диоксид (CO2) и до 
повишаване на енергийната 
ефективност получиха общи-
ните Брацигово и Златоград.

Община Брацигово бе 
отличена в категорията „Об-
щини с население до 10 000 
жители“ за проекта „Ремонт и 
преустройство на топлоснаб-
дителни системи и отоплител-
ни инсталации в ОДЗ „Божура 
Фурнаджиева“. Стойността на 
инвестицията е 211 925 лева, а 
намалените емисии на CO2  са 
65,61 тона годишно.

Таня ЙОРГОВА

Всяка година през май 
започва брането на розовия 
цвят, съпроводено от вековни 
културни и празнични тради-
ции. Розобер е. Българската 
маслодайна роза е един от 
символите на родината ни, 
а българското розово масло 

е познато по цял свят. Спо-
ред обновената през 2015-а 
Туристическа карта на Бъл-
гария Розовата ни градина 
включва 20 общини: Антон, 
Брацигово, Гурково, Златица, 
Казанлък, Карлово, Коп-
ривщица, Мирково, Мъглиж, 
Николаево, Павел баня, Па-
нагюрище, Пирдоп, Сливен, 
Сопот, Стрелча, Твърдица, 
Хисаря, Чавдар и Челопеч.

Брациговци отглеждат 
рози отпреди 2 века, а и ран-
деманът на цветовете ни е по-
висок от водещите произво-
дители в Казанлък и Карлово, 
но рекламата досега винаги 
е стояла на последно място. 
Трудът около розовите храсти 
обзема стопаните и тяхната 
единствена грижа досега бе 
да опазят реколтата и да я 
предадат качествена. 

Вливането на нови сили 
от млади стопани постави и 
рекламната дейност на по-
добаващо място.

Най-големият наш розоп-
роизводител - Илиян Стоя-
нов, участва в тазгодишния 
113-и Празник на розата в 
Казанлък и заедно с китай-
ски предприемачи, проявили 
интерес към безценната ни 
суровина, се поклони на Ца-
рица роза.

Пъстрият калейдоскоп от 
хора, дошли на шествието 
в Деня на розата, ободрява 
и вдъхва увереност, че на-
ционалното ни самочувствие 
се възражда и укрепва. Ето 
защо за пореден път под-
брахме някои любопитни 
факти за българската мас-
лодайна роза, традициите в 
розобера и в производството 
на розово масло у нас:

1. Още преди Освобож-
дението у нас е имало около 
10 000 дка насаждения и 
количеството произведено 
розово масло е достигало до 

1 тон годишно. Първото сви-
детелство за розови градини 
в Карловско е от 1712-а. През 
1820 г. Дончо Папазоглу от-
крива първата фабрика за 
розово масло в Казанлък. 
Именно той дарява розовите 

храсти на осакатения браци-
говски дюлгер и така розата 
пристига в котловините на  
Западните Родопи.

Към момента в Брацигово 
и региона площите, засети с 
маслодайна роза са близо 
800 дка с новите 100 дка в 
с. Бяга, като в Брацигово са 
около 420 дка, в Бяга - 330, в 
Козарско и Исперихово - 25, и 
в Розово - 12 дка.

2. Най-голяма популяр-
ност като производител 
на розово масло България 
получава в края на 19-и и 
началото на 20-и век, когато 
парфюмерията, козметиката 
и фармацевтиката го откриват 
като незаменима съставка за 
продуктите си. 

3. В Казанлък се нами-
ра единственият Музей на 
розата в България. В него 
се съхраняват над 15 000 
експоната, свързани с розо-
бера и розопроизводството 
в родината ни. В Брацигово 
етнографският музей в Къне-
ви къщи е съхранил много ар-
тефакти от бита на местните 
розопроизводители.

4. В света съществуват 
над 200 вида и повече от 
18 000 сорта рози. Розопро-
изводството в България се 
основава на вида „Дамасце-
на“ („Казанлъшка роза“).

5. България е световен 
лидер в производството на 
розово масло. Годишно у нас 
се произвеждат около 1,5 - 2 
тона от ценната суровина. 
Над 2000 розопроизводители 
в България добиват около 
70% от нея в световен мащаб.

6. Названието „Българско 
розово масло“ е защитено с 
патент през 2014 г. като бъл-
гарски продукт в Регистъра 
на защитените от Европей-
ската комисия географски 
наименования.     

„Априлци”
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Брацигово търси 
своето място сред 

розопроизводителите

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

  „  „ТамТам, , 
      където където 

ухае на рози”ухае на рози”
СЕ ВЛИВА В СОУСЕ ВЛИВА В СОУ
““НАРОДНИНАРОДНИ  
БУДИТЕЛИБУДИТЕЛИ””

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПРИЗОБЩИНА БРАЦИГОВО ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПРИЗ



Съвременност2

Всяка година 24 май идва с 
блясъка на своята тържестве-
ност, пренесъл възрожденския 
си дух през годините, утвърдил 
се като най-светлия, най-съкро-
вения, най-българския праз-
ник! Това е Денят на буквите, 
на просветата, на духа!

Този празник е двоен за 
Козарско – Ден на славянската 
писменост и култура и празник 
на селото. Тържествата за-
почнаха още от 23 май, когато 
кметът Йорданка Христева 
поздрави съгражданите си за 
празника, а възпитаниците от 
местната Целодневна детска 
градина и деца от селото из-
несоха представлението „Дядо 
вади ряпа“ в съвременен 
комичен вариант и изпълниха 
няколко български народни 
песни.

Тържеството по случай 
Деня на просветата и културата 

завърши с концерт на групата 
за стари градски песни „Сълза 
по отминала младост“ към НЧ 
„Съгласие – 1902“. С песните 
си те събудиха стари спомени в 
публиката, която през сълзи от 
радост запя заедно с тях.

На 24.05.2016 г. жителите 
и гостите на селото се насла-
диха на хубавото време и на 
прекрасните народни песни, 
поднесени от възпитаниците  
на СОУ „Любен Каравелов“ – 
Пловдив. Веселието продължи 
през целия ден! 

Кметство – с. Козарско

На един от най-светлите 
християнски празници – 
Гергьовден, се извърши 
освещаване на аптеката в 
с. Козарско. Благодарение 
на кмета Йорданка Христе-
ва, жителите на селото ще 
имат възможност да си ку-
пуват лекарства и медика-
менти без да преодоляват 
разстояния. 

Г-жа  Христева благо-
дари на всички, които 
уважиха с присъствието си 
водосвета.

Кметство – с. Козарско

Кметство – Козарско, Целодневна детска 
градина и НЧ „Съгласие – 1902 г.“ организира-
ха прекрасен празник за децата от селото по 
повод 1 юни – Международния ден на детето.

С много забава и игри за малчуганите се 
погрижи аниматор от ДКТ „Константин Ве-
личков“ – Пазарджик.

Благодарение на щедрите спонсори от 
селото, мъниците получиха много лакомства, 
които допринесоха за щастието в детските им 
очи. 

С поднасяне на 
цветя пред Паметни-
ка на загиналите във 
войните от селото, 
родолюбивите козар-
чани отдадоха почит 
и уважение на поета 
революционер Хрис-
то Ботев и хилядите 
знайни и незнайни 
герои, загинали за 

свободата и неза-
висимостта на Бъл-
гария. 94-годишният 
фронтовак Стоян 
Д. Кузманов също 
поднесе цветя и със 
сълзи в очите пред 
всички присъстващи 
изпя патриотична 
песен. 
Кметство – с. Козарско

На 13, 14 и 15 април 
се проведе семинар на 
секретарите на читали-
ща от областта, съвмест-
но с РЕКИЦ – Пазарджик 
в залата на читалище 
„23 април 1876 – 1909“, 
с. Равногор. Семинарът 
премина много добре, с 
презентация, отчитаща 
дейността на читалища-
та  поотделно за 2015 г. 

Жените от самодей-
ната група поздравиха 
гостите с равногорски 
песни. Съвместно по-
сетихме Етнографския 
музей в селото и проведохме 
поход  до местни природни 
забележителностти.

На 3 май, последния ден 
на Великден, се проведе неза-
бравим празник – между гру-
пи от 4 читалища – НЧ „Сергей 
Румянцев“ – с. К. Димитриево, 
НЧ – с. Юнаците, НЧ – с. Ро-
зово, и домакин – групата 

„Равногорски бисери“. Всяка 
една от групите изпълни лю-
бими песни, поиграхме и се 
повеселихме.

На срещата присъстваше 
и местният свещеник, който  
благослови всички с „Христос 
воскресе!”. 

Имаше и конкурс за 
най-здраво, за най-добре 
украсено яйце и най-добре 

изработена великденска фи-
гура. Победителите получиха 
награди.

На 22 май самодейната  
група взе участие в надпя-
ването в гр. Костандово. В 
момента жените се готвят за 
участие в надпреварата „Ха 
надпей ме“ в гр. Левски на 
11 юни.

Мария СПАСОВА

2 юни е ден, в който розов-
ци се събраха пред паметника 
в селската градина и почетоха 
140 години от гибелта на Ботев 
и падналите за свободата 
на България. Тържеството 
откри секретарката при НЧ 
„Просвета – 1911”, а битова 
група с ръководител Славка 
Кушлева изпълни подходяща 
програма, наситена с пат-
риотични и революционни 
песни. Слово изнесе кметът 
на селото Йорданка Петкова, 
която проследи житейския и 
революционен път на Христо 
Ботев, посветил се на Оте-
чеството. Тя подчерта, че той е 
най-чистата личност в нашата 
история и споменът за него е 
жив пример за нас и идващите 
поколения, а съдържанието на 
словото му е урок по родолю-
бие. Водещата Васка Спасова 

назова всички розовци, отда-
ли живот и младост за свобо-
дата на Родината в Балканска-
та, в Първата световна война, 
в антифашисткото движение и 
Отечествената война. 

Учителката пенсионерка 
Катя Красимирова много из-
разително и емоционално 
декламира стихотворението 

„Хаджи Димитър”.
Цветя бяха положени от 

Кметството, от близки на заги-
налите и от присъстващите.

Под воя на сирената село-
то замря в минута мълчание 
на признателност към всички 
загинали за свободата на на-
шата родина.

Катя КОМИТОВА

Всеки рожден ден е щас-
тливо събитие, изпълнено с 
трепетни вълнения, приятни 
емоции, със скъпи спомени 
и равносметка за положения 
труд.

Годината е 1966-а, месецът 
е май. Започва летоброенето 
на ЦДГ „Вела Пеева“… Отва-
рят се за първи път вратите на 
специално построената дву-
етажна сграда за отглеждане 
и възпитание на деца, чиито 
родители работят в ТКЗС. Раз-
криват се една яслена и три 
градински групи със сезонен 
характер. През следващите 
години групите се утвърждават 
като постоянни, а екипът, пола-
гащ грижи за децата, усвоява 
опит и професионални умения, 
за да положи основите на пре-
дучилищното възпитание в 
село Бяга. 

Успоредно с директор-
ското ръководство на г-жа М. 

Лазарова, г-жа П. Веселова и 
г-жа Н. Тодорова ще се впи-
шат имената на повече от 105 
учители, служители и помощен 
персонал, дали своя принос, за 
съществуването на ЦДГ – Бяга. 

В периода от създаването 
си до днес детското заведе-
ние преминава през различни 
етапи, определяни от общест-
вено-икономическите и демо-
графски условия в страната ни. 
Но и в най-тежките години на 

прехода, когато икономиката е 
срината, а раждаемостта – мно-
го ниска, вратите на нашата 
детска градина остават отво-
рени, а малките деца намират 
в нея необходимите им любов 
и внимание.

В началото на новия век 
ЦДГ „Вела Пеева“ влиза с две 
смесени групи и един екип, 
съчетаващ зрелостта и май-
сторството с младостта и амби-
циозността и състоящ се от че-

тирима педагози, подкрепяни в 
своята дейност от помощния 
персонал, местната и общинска 
власт и Регионален инспек-
торат по образованието – 
Пазарджик.

50 години не са нито малко, 
нито много – въпрос на гледна 
точка. Но тези 50 години със 
сигурност са изпълнени с мно-
го труд, вълнения и емоции. 
Години на трудности, успехи, 
предизвикателства... Погледът 
назад предизвиква противоре-
чиви чувства в днешния екип 
на детската градина – чувства 
на радост и тъга, на удовлет-
ворение и колебания, на задо-
волство и умиление.

Уверяваме ви, че ще се 
стремим да запазим авторите-
та на ЦДГ „Вела Пеева“, който 
наследихме от по-възрастните 
си колеги, както и гордостта от 
постигнатите резултати, благо-
дарение на ежедневния ни 
творчески труд. 

Да е честита 50-ата годиш-
нина на детската градина в 
село Бяга и нека се множат 
успехите й!

Ваня ПЕЕВА
директор на ЦДГ – Бяга

ГСГП „Детелина” с ръководител г-жа На-
дежда Арабаджиева и корепетитор Павел Илиев 
участва в ХVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ФЕСТИ-
ВАЛ „С песните на Ари” – гр. Хасково. Условието 
на фестивала бе всеки участник да изпее по една 
от песните на легендарния Аспарух Лешников. В 
късния следобед на 5 юни участниците заста-
наха пред компетентното жури и търпеливата 
публика, за да наподобят поне малко прекрас-
ните изпълнения на пленителния музикант и 
изпълнител Ари.

Към група „Детелина” от няколко години пее 
и една по-малка изпълнителка – Мариета Данаи-
лова. Този път към нея се присъедини и Розалин-
ка Иванова. Групата участва в две направления 
– за вокални групи и за индивидуален изпълни-
тел, и получи две грамоти. 

На корепетитора Павел Илиев бе присъдена 
индивидуална парична награда. 

Васка ВЪЛЧЕВА

К О З А Р С К О

Двоен празник за 
село Козарско

Ден на детето

ВВсенародна сенародна 
почит почит 
и уважениеи уважение

ДЕН НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

50 ГОДИНИ В МАГИЯТА 50 ГОДИНИ В МАГИЯТА 

НА ДЕТСТВОТОНА ДЕТСТВОТО

С песните на АРИ

К О З А Р С К ОК О З А Р С К О

1 юни1 юни

2 юни2 юни

Р А В Н О Г О РР А В Н О Г О РР А В Н О Г О Р Р О З О В ОР О З О В ОР О З О В О

Б Я Г АБ Я Г АБ Я Г А ИСПЕРИХОВОИСПЕРИХОВОИСПЕРИХОВО

С празничен концерт бе отбелязан половинвековният юбилей 
на Целодневна детска градина „Вела Пеева“ – с. Бяга.
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Въпреки дъждовете и без-
захарните череши, лятото все 
пак ще дойде и горещниците 
ще подгонят млади и порасна-
ли към върховете на Родопите. 
И да уточня, че за познавачите  
без съмнение дестинацията е 
ясна: Брацигово – Равногор 
– Атолука.

Това е поводът и за „Сдру-
жение за Атолука” да започне 
стратегическа подготовка за 
посрещане на новия сезон.

По предложение на него-
вия председател Атанас Китов 
бяха организирани две срещи 
за обсъждане на проблемите 
в курорта с кмета на община 
Брацигово Петко Петков, зам.-
кмета Йордан Павлов и инж. 
Румяна Григорова.

Обсъдени бяха следните 
проблеми:

1. Офицерската сграда в 
центъра на курорта

(Забележка на редактора: 
Тъй като веднага след майски-
те празници сградата бе разру-
шена, малка част от статията е 
съкратена.)

Обсъдена бе и приета с ин-
терес идеята на мястото на съ-
борената сграда да се създаде 
с усилия и средства от Дру-
жеството и Общината място за 
срещи, разговори, семинари 
и забавления край специално 
създадено огнище. Планирано 
е да се изгради и спортен клуб 
на открито за деца и възрастни 
с тенис маси, маси за табла и 
шах, карти, дама.

Всичко това може да бъде 
направено до 24 юни т.г., ако 
се спазят планираните срокове 
за събаряне на сградата. Това 
място може да бъде за първи 
път използвано от специални 
гости на курорта. Бих казала, 
късмет е за Атолука, че хората 
от фейс групата „Гъбите и гъба-
рите” са видели това райско 
място и са били запленени от 
красотата и възможностите му. 
Така са решили да организират 
поредната си годишна между-
народна среща в Равногор 
и Атолука. Ще има около150 
участници – гости и гъбари 
от цяла България, Гърция, 
Македония и други държави. 
Ще се организират екскурзии, 
лекции, изложба из района. 
Според традициите на Групата 
ще има и купон на открито (в 
Атолука, на 25 юни) с гъбени 
чорби и супи и музикална 
програма. Отправено е и пре-
дизвикателство към местните 
хора за приготвяне на тради-
ционни гозби и специалитети 
с гъби. Всички събития ще 
бъдат отворени за жителите и 
гостите на Равногор и Атолука. 
Целта е не само участниците 
в групата „Гъбите и гъбарите” 

да се насладят и оценят не-
вероятно красивите местности 
в тази част на Родопите, но 
и да бъдат популяризирани 
и познания за формиране 
на разумно отношение към 
гъбите и правилното им разпо-
знаване, събиране и опазване. 
Това е пряк и чудесен път за 
привличане на ценителите на 
природата в нашия район, как-
то и на приятели в помощ на 
по-добро бъдеще за курорта и 
планината.

2. Сградата на бившия пио-
нерски лагер

И тази сграда е в плачевно 
състояние с предпоставки за 
причиняване на злополуки. Тя 
вече е собственост на Община 
Брацигово. Обявен е търг за 
продажба. Изборът на реше-
ние е предстоящ.

3. Водоснабдяването на 
Атолука

Въпросът (както и почти 
всички други) е повдиган не 
веднъж пред общинските ръ-
ководства на Брацигово. По 
тази точка с неособена радост 
може да цитираме старата 
поговорка „До водата седи, 
жаден стои”. Има водосбор, но 
всяко лято водата не достига. 
Вече е подменена основната 
част от  тръбопровода и остава 
само горната част от водо-
носната  мрежа. Подготвена е 
необходимата документация  и 
тя се намира в Общината. Не-
обходимо е придвижването й 
за изпълнение. Налице са два 
нови водоизточника, които с 
включването си ще осигурят 
необходимото достатъчно ко-
личество вода  за нормалното 
съществуване на курорта през 
целия сезон. С  минимални 
средства водите могат да бъ-
дат въведени във водоносната 
мрежа. За тази цел Дружество-
то има средства за закупуване 
на тръби и помагане с добро-
волен труд. Общината се анга-

жира с осигуряване на техника 
и работна ръка.

4. Изсичането на гората
Продължава изсичането 

на здрави, по на 100 и повече 
години дървета. Увеличават се 
олиселите участъци от гората. 
Странно е, но сякаш тези хора 
нямат нито един наследник и 
той няма да има нужда нито 
от въздух, нито от вода, нито 
от гора. За тях вероятно е съ-
здаден изразът „След мен и 
потоп”. Нямам вече спомени от 
кога не са садени нови дръвче-
та в курорта. Гледаме камиони-
те, плаче ни се и мълчим...

Необходимо е отговорно и 
смело да се поеме опазването 
на останалата гора както от 
курортистите и гостите на лето-
вището, така и от държавните 
органи.

Дружеството ще открие 
място за сигнали за злоупот-
реби и нередности, за изсича-
не на дървета, предложения 
за опазване на гората и ще 
информира Общината, за да 
бъдат предприети съответните 
административни мерки.

5. Идеи на „Сдружение 
за Атолука” за развитието на 
курорта

Ръководството на Дру-
жеството счита, че със съдей-
ствието на почиващите и Об-
щината, с малко средства, но и 
с любов към летовището и БОГ 
– Брациговската обществена 
гора, могат да се осъществят 
нови и интересни привлека-
телни за почиващите и гостите 
на местността събития.

Изброяваме някои от тези 
идеи:

5.1. Фестивал на семейната 
песен.

5.2. Празник на гъбите и 
гъбарите – за най-голяма ма-
натарка, за най-вкусна гозба 
от гъби, най-красива снимка 
с гъби и т.н. (Планирането на 
тази идея е преди да узнаем, 

че ще дойдат гъбарите на 
България и Европа в Атолука 
и сме сигурни, че ще научим 
много интересни неща от тях.)

5.3. Художествена само-
дейност на младите хора 
(освен популярния събор за 
народни песни и танци).

5.4. Състезание за деца 
„Цар Шишар и принцеса Ши-
шарчица”.

5.5. Вечер на талантите и  
брациговските лакардии. 

5.6. Дейности на учениците 
от природозащитните клубове 
от региона и страната.

5.7. Фестивал за изработка 
на дървени скулптури, които 
да останат в курорта.

5.8. Фестивал на брацигов-
ските бабини манджи.

5.9. Ден за засаждане на 
елхичка („Те да секат, ние пък 
ще садим”).

5.10. Изграждане на спорт-
ни пътеки – 3 лъча с дълъг и 
кратък маршрут, оборудвани 
със стълбове, на които са пока-
зани упражнения, информация 
за разстояния, местна флора и 
фауна. В крайните точки – из-
граждане на маси и пейки и 
обезопасено място за огън.

6. Създаване на горска 
библиотека в дървени къщич-
ки както в курорта, така и по 
маршрутите.

7. Изграждане на къщички 
за смет в целия курорт.

8. Създаване на билкова 
градина – от билките, разпро-
странени в Атолука, както и 
описание на вида им и начина 
на приложение.

9. Състезания за най-краси-
во засадено цвете и градинка 
в курорта, за букети от горски 
цветя, за горски икебани.

10. Организиране на срещи 
в лятната горска чайна на 1450 
м надм. височина – на чай от 
истински букети от билки и до-
машно приготвени сладка.

11. Организиране на еже-
седмични походи с водачи 
до различни дестинации в 
района.

Искрено се надяваме, че 
ако хората, макар и дошли да 
си починат и набарбекюират, 
открият с изненада, че да 
направиш нещо без пари в 
името на природата и общото 
добро, все пак носи радост и 
удовлетворение, местността 
ще бъде едно по-добро място 
за отдих и развлечение. Разчи-
таме най-вече на съзнанието у 
хората, за да запазим Атолука 
в естествената й красота и да 
спасим БОГ (напомням – това е 
Брациговска обществена гора, 
закупена на времето с пенда-
рите на нашите баби). 

„Сдружение за Атолука” 
Живка ДЮНКОВА 

Публичен търг с явно наддаване 
за продажба на недвижим имот, част-
на общинска собственост, находящ 
се в гр. Брацигово, ул. „Слави Диш-
лянов“ №40Б, представляващ ПИ с 
идентификатор 06207.501.88 по кадас-
тралната карта и кадастралните ре-
гистри на град Брацигово, одобрени 
със Заповед № РД-18-43/19.10.2012 г. 
на изпълнителния директор на АГКК 
(няма издадена заповед за измене-
ние на КККР), площ на имота – 369.00 
(триста шестдесет и девет) кв. м. 

Трайно предназначение на тери-
торията – урбанизирана.

Начин на трайно ползване – за 
търговски обект, комплекс.

Стар идентификатор 
29522.501.1902; № на предходен план - 
кв. 115, парцел Х.

Граници и съседи 06207.501.9528; 
06207.501.1832; 06207.501.87; 
06207.501.763; 06207.501.764.

Актуван с Акт №1/11.04.2016 г. за 
поправка на Акт №322/06.01.2016 г. за 
частна общинска собственост.

Начална тръжна продажна цена 
в размер на 9225.00 (девет хиляди 
двеста двадесет и пет) лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
21.06.2016 г. от 10.00 ч. в сградата 
на Младежки дом – Брацигово, ул. 
„Христо Смирненски“ №1.

Тръжната документация се за-

купува от касата на фронт-офиса на 
Общинска администрация – Браци-
гово до 16.00 ч. на 20.06.2016 г. срещу 
сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в 
размер на 10% от началната тръжна 
продажна цена  се внася по сметка 
IBAN  BG 88 SOMB 91303332969601,  
BIC SOMB BG SF, при Общинска банка 
АД – Пещера или в брой на касата 
на Община Брацигово до 16.30 ч. на 
20.06.2016 г. 

Молби за участие в търга с 
необходимите документи, описани в 
тръжната документация, се подават 
на фронт-офиса при Общинска адми-
нистрация – Брацигово до 16.45 ч. на  
20.06.2016 г. 

Оглед на имота може да се на-
прави в рамките на работното време 
на Общинска администрация – Бра-
цигово след предварителна заявка и 
представяне на документ за закупена 
тръжна документация до 15.00 ч. на 
20.06.2016 г.

В случай че няма подадени за-
явления за участие в търга, повторен 
публичен търг с явно наддаване да се 
проведе на 6.07.2016 г. от 10.00 ч.

Информация: Общинска админис-
трация – Брацигово, тел. 03552/20-65, 
вътр. 116, 110

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово 

Публичен търг с явно надда-
ване за продажба на недвижим 
имот, частна общинска собстве-
ност, представляващ първи 
етаж със самостоятелен вход от 
триетажна масивна сграда със 
застроена площ 200 кв. м, нами-
раща се в урегулиран поземлен 
имот ХХII – Здравна служба, в кв. 
22 по плана на с. Розово, целият 
с площ 470 кв. м.

Административен адрес на 
имота – с. Розово, ул. „Четирина-
десета“ №2. 

Начална тръжна продажна 
цена, одобрена от Общински 
съвет – Брацигово – в размер на 
23 543.00 (двадесет и три хиляди 
петстотин четиридесет и три) лв. 
без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
20.06.2016 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 администра-
ция – Брацигово срещу сумата 
от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга 
в размер на 10% от началната 
тръжна продажна цена се вна-
ся в брой на касата на Община 

Брацигово или по сметка IBAN  
BG 88 SOMB 91303332969601,  
BIC SOMB BG SF, при Общинска 
банка АД – Пещера до 16.30 ч. на 
17.06.2016 г. 

Молби за участие в търга 
с необходимите документи, 
описани в тръжната документа-
ция, се подават на фронт-офиса 
при Общинска администрация 
– Брацигово до 16.45 ч. на  
17.06.2016 г. 

Оглед на обекта може да 
се направи в присъствието на 
служител от Кметство – Розово 
до 15.00 ч. на 17.06.2016 г. след 
представяне на документ за за-
купена тръжна документация.

В случай че обявеният търг 
не се проведе, повторен търг да 
се проведе на 7.07.2016 г. от 10.00 
ч. в гр. Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски“ №1. 

Подаването на документи за 
участие в повторен търг да се из-
върши до 16.45 ч. на 6.07.2016 г.

За допълнителна информа-
ция: стая №16 в Общинска ад-
министрация – Брацигово, тел. 
03552/20-65, вътр. 116 или в Кмет-
ство – с. Розово: 03552/24-04.

Петко ПЕТКОВ
 кмет на община Брацигово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
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 разпо-
реждане с общинско имущество и в изпълнение на Решения 
с № 111; 112; 113; 114 и 115 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – 
Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недви-

жими имоти, частна общинска собственост, находящи се в 
село Жребичко, ул. „Четвърта“, както следват:

№ 
по 

ред
Описание на имота

Начална 
тръжна 
продаж-
на цена 
без ДДС

Депозит 
за учас-

тие в 
търга

1.

ПИ с идентификатор 29522.501.401 
по КККР на с. Жребичко, целият 
с площ 98 кв. м, трайно предна-
значение на територията – ур-
банизирана, НТП – за търговски 
обект, комплекс, № по предходен 
план кв. 27, парцел IV-ТУ ведно с 
построената в този имот сграда с 
идентификатор 29522.501.401.1 със 
ЗП – 40 кв. м, предназначение – 
селскостопанска сграда, брой 
етажи – един.

4 550 лв. 455.00

2.

ПИ с идентификатор 29522.501.400 
по КККР на с. Жребичко, целият 
с площ 608 кв. м, трайно пред-
назначение на територията – ур-
банизирана, НТП – за търговски 
обект, комплекс, № по предходен 
план кв. 27, парцел III-ТУ ведно с 
построената в този имот сграда с 
идентификатор 29522.501.400.1 със 
ЗП – 67 кв. м, предназначение – 
селскостопанска сграда, брой 
етажи – един.

11 330 лв. 1 133.00

3.

ПИ с идентификатор 29522.501.386 
по КККР на с. Жребичко, целият 
с площ 3047 кв. м, трайно пред-
назначение на територията – ур-
банизирана, НТП – за търговски 
обект, комплекс, № по предходен 
план 329, 330, кв. 19, парцел ХIV – 
Търговия и туризъм.

53 935 лв. 5393.50

4. 

ПИ с идентификатор 29522.501.387 
по КККР на с. Жребичко, целият с 
площ 373 кв. м, трайно предназна-
чение на територията – урбанизи-
рана, НТП – незастроен имот за 
жилищни нужди, № по предходен 
план 329, 330, кв. 19, парцел ХIХ-
329 ведно с построената в този 
имот сграда с идентификатор 
29522.501.387.1 със ЗП – 71 кв. м, 
предназначение – селскостопан-
ска сграда, брой етажи – един.

7938.00 793.80 

5.

ПИ с идентификатор 29522.501.399 
по КККР на с. Жребичко, целият 
с площ 575 кв. м, трайно пред-
назначение на територията – ур-
банизирана, НТП – незастроен, 
имот за жилищни нужди, номер 
по предходен план 329, 330, кв. 19, 
парцел ХХ – 329.

8625.00 862.50

Търгът ще се проведе на 23.06.2016 г. от 10.00 ч. в сграда-
та на Младежки дом – Брацигово, ул. „Хр. Смирненски“ №1.

Тръжната документация за всеки един от имотите се 
закупува от касата на фронт-офиса на Общинска админис-
трация – Брацигово до 16.00 ч. на 22.06.2016 г. срещу сумата 
от 100.00 лв.

Депозитът за участие в търга за всеки един от имотите 
е в размер на 10% от началната тръжна продажна цена и 
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 Брацигово до 16.30 ч. на 22.06.2016 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация – Брацигово до 16.45 
ч. на 22.06.2016 г. 

Оглед на имотите кандидатите могат да направят в при-
съствието на кметския наместник на с. Жребичко след пред-
варителна заявка  и представяне на документ за закупена 
тръжна документация за имота, за който ще участват до  
15.00 ч. на 22.06.2016 г.

В случай че за някой от имотите търг не се проведе, 
повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе 
на 8.07.2016 г. от 10.00 ч., като необходимите документи за 
участие се подават до 16.45 ч. на 7.07.2016 г.

За повече информация: Общинска администрация – 
Брацигово, тел. 03552/20-65, вътр. 116, 110.

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово 

Çà ÁÇà Á••ÎÎ••ÃÃ
(Áðàöèãîâñêà îáùåñòâåíà ãîðà)(Áðàöèãîâñêà îáùåñòâåíà ãîðà)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
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 №109 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Брацигово

О Б Я В Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1  от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество и в изпълнение на Решение №110/28.04.2016 г. на Общински 
съвет – Брацигово

О Б Я В Я В А

ТТака изглежда курортът без офицерския хотелака изглежда курортът без офицерския хотел
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Ако запитаме случайно срещнати на улицата хора дали 
са чували нещичко за река Черна, малцина ще се досетят, 
че става дума за една не особено впечатляваща река в Ма-
кедония. А още по-малко ще бъдат тези, които ще добавят, 
че това е най-големият десен приток на Вардар и че протича 
през живописната долина Пелагония, където при с. Брод 
прави един внушителен по размерите си завой.

Ако въпросът ни обаче бъде не за самата река, а точно за 
този неин завой, едва ли ще се намери поне един що-годе 
образован българин, който да го отмине без отговор.

Причината за тази привидна аномалия е проста, тъй като 
когато се спомене словосъчетанието „Завоят на Черна”, от 
географията акцентът мигом ще бъде прехвърлен в истори-
ята. Заговори ли се така, българинът вече не си представя 
нито долина, нито река, нито завой, а един от най-грандиоз-
ните военни сблъсъци през Първата световна.

Когато пред есента на 1915-а министър-председателят д-р 
Васил Радославов обявил влизането ни във войната, той тър-
жествено обещал пред народните представители и пред наро-
да, че тя ще продължи най-много до окапването на листата.

Каква политическа недалновидност! Навярно д-р Радос-
лавов си е представял, че започваме Трета Балканска вой-
на, която ще приключи с превземането на омаломощената 
Сърбия. И не си е дал сметка, че ще му се наложи да воюва 
срещу обединена групировка от армиите на най-могъщите 
световни милитаристи – Великобритания, Франция и Русия. 
А първите две – подкрепени от неизброимите си колониални 
формирования от всички континети.

Но точно това се случва през есента на 1916-а, когато 
листата започнали да окапват за втори пореден, но не и за 
последен път през тази военна авантюра.

След пробива при Каймакчалан на 2 октомври съгла-
шенските войски предприели поход на юг към Битоля, за да 
притиснат като в клещи позициите ни при Солунския фронт 
и по този начин да ликвидират изцяло българската армия, 
съсредоточена по южните ни граници.

Такава е елементарната военна логика, откакто свят 
светува – противникът се унищожава най-ефикасно като се 
атакува едновременно и по фронта, и в тил. 

Тази маневра била лесна за предугаждане от българско-
то командване и затова в края на септември то дислоцирало 
в района на река Черна 8-а Тунджанска дивизия. Там тя, едва 
заела позиции за отбрана, посрещнала първия удар още на 
5 октомври.

Най-напред атакували сърбите, подпомагани с голямото 
надмощие на модерната френска артилерия. Целта им била 
да се установят на левия бряг на реката. Опитът им обаче 
се оказал неуспешен – срещнали ожесточен отпор, те били 
принудени да се завърнат на изходните си позиции, оста-
вяйки в наши ръце незначителен брой пленници.

Това било само началото. Оттук нататък битката се разго-
рещила и се превърнала в една от най-смъртоносните през 
тази война. И макар че не би могла да бъде наречена победа, 
подвигът на българския войник, извършен през тези дни, 
е записан като един от най-великите в цялата ни военна 
история.

Противниковата атака била подновена още на следва-
щия ден при селата Добровени и Скочивир. Тук, макар че 
успели да пробият на места българската отбрана, сърбите 
отново не устояли на контраудара и отново били върнати на 
изходния бряг, а нашите войски си възвърнали стратегичес-
кото село Брод.

През следващите дни мащабът на боевете започнал да 
нараства лавинообразно, докато в нощта на 14 октомври 
достигнал до своята кулминация. Само през тази нощ сър-
бите предприели осем последователни атаки. И осемте не 
сполучили.

Последвало тридневно затишие, след което на 18 ок-
томври, подсилени с нови попълнения и подпомогнати от 
съглашенските си съюзници, сръбските войски успели да 
преминат реката при същото село Брод и да се укрепят на 
левия й бряг.

Контраатаката от страна на Първа българска армия се 
оказала неуспешна и противниковите позиции останали 
временно непроменени.

Междувременно в района на с. Кенали в боя се включи-
ли и френските дивизии. Техните атаки били предхождани 
методично с масиран артилерийски обстрел. Опитите им за 
пробив на 4 и на 14 октомври завършили с пълен провал. На 
23 и на 28 октомври оръдейната им бомбардировка добила 
чудовищни размери. По българските позиции ежедневно се 
изсипвали по над петдесет хиляди снаряда! Ресурсът от бое-
припаси на противниците бил като че ли неизчерпаем.

Успехът им обаче бил все същият. Тоест никакъв. Поред-
но поражение французите претърпели и в офанзивата си от 
14 ноември.

В резултат – долината била осеяна с трупове, а към ре-
ката потекла толкова кръв, че вместо Черна, започнали да я 
наричат Червена.

Изходът от тези боеве бил от изключителна важност за 
оцеляването на Солунския фронт и на българската армия 
като цяло и затова с течение на времето започнало прехвър-
лянето на нови и нови подкрепления. В месомелачката един 
след друг били вкарани цели 14 полка от 4 различни диви-
зии. На помощ се притекли и германските ни съюзници – те 
изпратили 2 свои полка и други инженерни и артилерийски 
подразделения.

Между включените в боевете подкрепления попаднали 
и полковете, в които били съсредоточени голям брой наши 
земляци – както от Брацигово, така и от всички околни 
села.

Бъдещият министър-председател на България Констан-
тин Муравиев тогава бил все още млад поручик  и командир  
на рота в 21-ви Средногорски полк. В своите мемоари той е 
записал:

„През 1916 г. нашият фронт бе пробиван на няколко пъти, 
а бойната линия оголвана по на един, два или три километ-
ра. Но противникът поради нерешителност, непоставена за-
дача или поради липса на съобразителност не използваше 
успеха си и ни оставяше възможността в няколко часа да 
запълним оставената празнина с отстъпилата част или с 
някаква слаба подкрепа от съседни части…

…След падането на Каймакчалан, който е пример за упо-
рита отбрана, боевете не стихнаха и в района на р. Черна. Те 
представляваха непрекъснато и постепенно къртене на този 
скалист масив. Противникът си служеше с пресни войски, 
винаги по-многобройни от нашите и подкрепени от мощна 
артилерия. Боят беше неравен. Убитите често пъти стояха с 
дни непогребани и заразяваха въздуха непоносимо. Под-
крепления идваха понякога, но винаги късно. Те идваха от-
далече, бяха уморени до капване и веднага хвърляни в боя 
без оглед на времето и обстановката. Така посред бял ден 
настъпиха току-що пристигналите с усилен марш от Беломо-
рието 39-и и 40-и полк. Те настъпиха по открита местност, по-
паднаха под страшен ураганен артилерийски огън и станаха 
жертва на безразсъдно командване…” 

Струпването на жива сила от двете страни на фронта 
станало толкова страховито, че полето около двата бряга 
било буквално разорано. А кошмарът за мирното население 
от района продължил години наред и след войната – неиз-

бухналите по време на боевете мини и снаряди поглъщали 
жертва след жертва.

Въпреки огромното си превъзходство, обединените съ-
глашенски войски не успявали да постигнат така желания 
от тях пробив. Всяко тяхно настъпление било безусловно от-
блъсквано и контраатакувано. Ден след ден талазите на вой-
сковите части се люшкали ту в едната посока, ту в другата. 
А артилерийската канонада върху позициите ни не секвала. 
Най-мощния си обстрел тя извършила на 7 ноември. Върху 
нашата 3/8 бригада, която заемала позиции между селата 
Крапе и Полог, се посипали хиляди снаряди. В продължение 
на следващите три дни загубите ни нараснали дотолкова, че 
на 10-и българските войници за първи път напуснали пози-
циите си, и то без да бъдат атакувани.

На 17-и и 18-и последвали нови убийствени битки, след 
които още на следващия ден – 19 ноември, командването ни 
предприело отстъпление на юг. Щабът на Първа българска 
армия и остатъкът от войските били принудени да напуснат 
окончателно и Битоля.

Изтеглянето по същността си не било отстъпление, тъй 
като войската ни се укрепила само на 5 километра северно 
от града – на хребетите на Баба планина, разпростираща 
снагата си между Битолското и Преспанското полета. По 
гърбицата на централния рид на планинския масив там се 
издигат няколко върха – най-високият – Пелистер (2200 м), 
безименните коти 1248 и 1250, както и Червената стена. Име-
то си последният връх дължи на една червеникава скала, 
срязана почти отвесно от южната му страна.

В крайна сметка настъплението на съглашенците, макар 
и с цената на много усилия и много жертви, било спряно. По-
следвало позиционно затишие, а битките били възобновени 
едва през пролетта на 1917 г.

Отзвукът за чудесата от храброст, проявени от нашите 
войници при Завоя на река Черна, отекнал с огромна сила 
из страната. Известният наш художник и изкуствовед Нико-
лай Райнов го увековечил с пощенска картичка (Мост при 
завоя на р. Черна). 

Огромна била мъката по хилядите загинали. Типично за 
душевността му, не останал равнодушен и народният поет 
Иван Вазов. За тази венценосна епопея той написал:

В тези три куплета поетът като че ли е побрал изцяло 
онова, от което били обладани и душите на неговите съвре-
менници. А понятието „Завоят на Черна”, независимо от без-
личието и на завоя, и на реката, влязло в историята ни като 
един от върховните символи на българската войнска слава.

Димитър ДЪНЕКОВ

ЧЕРНИЯТ ЗАВОЙЧЕРНИЯТ ЗАВОЙ  
НА ЧЕРНАНА ЧЕРНА

Завоят на Черна! Име печално, Завоят на Черна! Име печално, 
о, спомен тъжовен за жертви безбройни! о, спомен тъжовен за жертви безбройни! 
Гроб ненаситен, погълнал безжално Гроб ненаситен, погълнал безжално 
сърца на витязи крилати и знойни!сърца на витязи крилати и знойни!

Завоят на Черна! Каква скръб дълбока Завоят на Черна! Каква скръб дълбока 
и гордост свещена се буди в духът ни и гордост свещена се буди в духът ни 
за дивни усилья в борбата жестока, за дивни усилья в борбата жестока, 
за подвизи славни, за лаври безсмъртни!за подвизи славни, за лаври безсмъртни!

Завоят на Черна! Възторг безконечен Завоят на Черна! Възторг безконечен 
на вяра и младост, на духове смели. на вяра и младост, на духове смели. 
Българьо, гордей се! Увий венец вечен Българьо, гордей се! Увий венец вечен 
на твойте герои, при Черна умрели!на твойте герои, при Черна умрели!

27 декември 1916 г.27 декември 1916 г.
 

ЗАВОЯТ НА ЧЕРНАЗАВОЯТ НА ЧЕРНА

Брациговските футбо-
листи се отблагодариха за 
новата си база по възможно 
най-добрия начин – веднага 
след като стъпиха на нея, те 
спечелиха шампионската 
титла в „А” ОФГ. Представя-
нето им през този сезон бе 
повече от внушително – 27 
победи срещу само 2 загуби 
и 1 равен мач. А головата 
разлика надхвърли стотица-
та – 121:19!

Феновете на отбора ни 
буквално полудяха – в по-
голямата си част те са деца 
и тийнейджъри, които не 
познават вкуса на победата, 
който сега ги опиянява. И 
което е по-важно – дава им 
стимул самите те да излязат 
на терена и да пробват соб-
ствените си умения.

Естествено е да нарочим 
като „виновник” за това по-
стижение треньора на от-
бора – Борис Благоев. Ето 
какво сподели с читателите 
на „Априлци” самият той:

– Г-н Благоев, Вие не сте 
от Брацигово, но сте познат 
най-вече сред запалянковците 
по трибуните. Кажете ни как 
попаднахте при нас?

– Да, аз съм от Пловдив. 
В Брацигово пристигнах 
като учител по физическа 
култура в СОУ „Народни бу-
дители”. А в отбора се вклю-
чих като редови футболист и 
същевременно като треньор 

на юношеския тим. Към ра-
ботата с подрастващите ви-
наги съм изпитвал особено 
пристрастие. След края на 
първия сезон действащият 
тогава треньор Иван Ми-
хайлов напусна. Последва 
предложение от президента 
на клуба Любомир Димит-
ров, което аз с удоволствие 
и, разбира се, с чувство на 
огромна отговорност, приех. 
Футболът винаги е запълвал 
значително пространство в 
моя живот…

– И съвсем накратко – къде 
сте били досега?

– Ако говорим за футбол, 
започнах като юноша на 
„Ботев” (Пловдив), откъдето 
преминах и в мъжкия отбор 
за цели 5 години. По-нататък 
играх за отборите „Брест-
ник” и „Елегант” (Хисаря) 
в Пловдивска област, а 
още по-късно – за „Хебър” 
(Пазарджик) и „Оборище” 
(Панагюрище). 

– Какво Ви накара да се 
захванете с нашия отбор? На 
какво ниво го намерихте?

– Още от самото начало 
започнах с амбицията да 
стигнем до шампионската 
титла в групата. Оцених въз-
можностите на момчетата, 
което ми даде основание да 
мисля, че целта ми е съвсем 
реално постижима. Това се 
доказа на практика.

– По какъв начин мотиви-
рахте момчетата, така че да 
превъзмогнат егото си и да 
заиграят като колектив? Това 
като че ли е най-голямото 
предизвикателство за един 
треньор.

– Чрез много разговори 
и разяснение върху същ-
ността на футболната игра. 
Опитвах се непрестанно да 
внушавам, че емблемата на 
клуба върху фланелката е 
с много по-голяма стойност 
от личното име, изписано на 
гърба й.

– Не би било много ко-
ректно, ако прескочите някое 
име, но все пак бихте ли от-
личили няколко от играчите 
с най-голяма заслуга за това 
престижно класиране?

– Благодарен съм за се-
бераздаването на всички до 
един. Благодарен съм и на 
ръководството на отбора, а 
ако трябва да посоча само 
едно име – то нека това да е 
на моя помощник Ангел Ма-
нов заради неоценимото му 
съдействие извън терена.

– При гостуването в по-
следния си мач допуснахте 
загуба от отбора на Ветрен 

(дол, срещу когото имате 
най-разгромната домакинска 
победа – 15:0. Само лошото 
време ли беше причината? 
Не направихте ли умишлено 
жест към ветрендолци, които 
бяха застрашени от изпада-
не?

– Не правим жестове на 
когото и да било. Не купува-
ме и не продаваме мачове. 
В случая резултатът беше 
без значение за крайното 
класиране и по тази при-
чина дадох възможност на 
най-изявените от юношите. 

(Продължава
в следващия брой)

Забележка: Жребият за баражите към Югозападна-
та зонална група бе изтеглен на 1 юни. Ще се играе на 
елиминации в един мач на неутрален терен. Първото 
препятствие на ФК „Брацигово” ще бъде отборът на 
„Малеш” (Микрево), наричан „Страшилището на Благо-
евградска област”.

Мачът се игра на 4 юни на стадион „Искър” в Само-
ков. Завършихме с победа.

На 8 юни победителят от тази „пресявка” ще трябва 
да влезе в крайната битка за визата с „Марек” (Дупница).                                          

Димитър СТЕФАНОВ

НАЧАЛОТО ЗАПОЧВА СЛЕД КРАЯ!

Борис Благоев Борис Благоев 
с най-голямата с най-голямата 

си надеждаси надежда


