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Случи се и при нас. До 16 ч. на 15 октомври, четвъртък, сгра-
дата на Общинска администрация – Брацигово, бе затворена за 
посетители. Това се наложи, тъй като бе потвърден случай на 
коронавирус на служител от администрацията. Съгласно пред-
писанията на РЗИ е извършено почистване и трикратна дезин-
фекция на всички повърхности и помещения в административна-
та сграда. Бяха взети необходими противоепидемични мерки за 
осигуряване на безопасна среда за работа.

Към момента дейността на службите е възобновена. Огра-
ничава се достъпът на граждани до сградата на Общината. 
Гражданите се допускат единствено до Информационния цен-
тър, ГРАО и Данъчна служба, като е задължително носенето на 
лични предпазни средства. Отменят се приемните дни на кмета.

Бяха предложени и други съпътстващи мерки, с оглед пред-
пазване на рисковите групи от общността, като:

• временно преустановяване дейността на Клуба на общин-
ската организация на хора с увреждания;

• временно преустановяване дейността на пенсионерските 
клубове в населените места от общината; 

• засилване на пропусквателния и дезинфекционния режим 
в Дневния център за пълнолетни хора с увреждания с админи-
стративен адрес бул. „Трети март“ № 35 ет. 2;

• закупуване на дигитални термометри за измерване на тем-
пературата на служители и посетители в сградата на Общинска 
администрация – Брацигово, и ДЦПЛУ;

• осигуряване на мокри изтривалки за входовете на Общин-
ска администрация и ДЦПЛУ;

• със Заповед на кмета на община Брацигово се предпри-
емат ежеседмични проверки по всички обществени обекти на 
територията на Общината.

„Априлци“

Òîïëèÿò îáÿä ïî Öåëåâàòà ïðîãðàìà
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Със Заповед на министъра на труда и социал-

ната политика се удължава до 31 декември 2020 г. 
действието на Целевата програма „Топъл обяд у 
дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, 
реализираща се от Агенцията за социално подпома-
гане.

Община Брацигово за трети пореден път е подала 
искане за удължаване на срока за предоставяне на 
„Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситу-
ация – 2020“ по Целевата програма, финансирана от 
Агенцията за социално подпомагане. По програмата 
се осигурява храна в домовете на 50 нуждаещи се от 
община Брацигово. Допълнително са отпуснати още 
5 945 лв. от държавния бюджет чрез Агенцията за со-
циално подпомагане. Така общият размер на безвъз-
мездната финансова помощ по проекта е 24 215 лв. 

Услугата е стартирала на 1 май тази година и тряб-
ваше да приключи на 24 юли. Веднъж тя бе удълже-
на до 31 август, после до 31.10.2020 г., а сега – до 
края на календарната година. 

Подкрепата е предназначена за самотно живе-
ещи възрастни над 65 г. – без доходи или с такива 
под линията на бедност, за хора с увреждания и в 
невъзможност да се самообслужват. В целевите гру-
пи попадат и лица, които заради ограниченията във 
връзка с коронавируса не могат да осигурят прехра-
ната си.

Храната за деня включва супа, основно ястие, 
хляб, десерт веднъж седмично, и струва 2,50 лева. 
Тя се доставя ежедневно до дома на потребителите 
в работни дни. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  РЕГИСТРАЦИЯ
НА  КЛАДЕНЦИ ,  СОНДАЖИ ,  ГЕРАНИ  И  ДР .
МОСВ напомня на фирмите и на гражданите, собстве-

ници на водовземни съоръжения за подземни води (кла-
денци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и 
др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират во-
довземните съоръжения, разположени в собствения им 
имот, в съответната Басейнова дирекция за управление 
на водите. Водовземни съоръжения, които не са регис-
трирани, не могат да бъдат ползвани. Изграждането на 
водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла 
на Закона за водите, е престъпление, съгласно Наказа-
телния кодекс. При установяването на незаконни съоръ-
жения за водовземане от подземни води след 27 ноември 
2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика 
им, който носи и наказателна отговорност.

С пита, мед и сол бяха посрещ-
нати всички служители на Общин-
ска администрация – Брацигово, 
по повод Деня на българската об-
щина. 

За да популяризират празни-
ка, общинските служители орга-
низираха Ден на отворените вра-
ти за средношколците от местната 
гимназия. Десетина млади моми-
чета се потопиха в атмосферата 
на ежедневните общински дела. 
Някои имаха възможност да сед-
нат на горещите столове на кмета, 
зам.-кмета и секретаря на Общи-
ната. Запознаха се със специфичните дейности на 
звената Обща администрация и Специализирана ад-
министрация и работата на отделните експерти.

Тази година местните власти в цялата страна чест-
ваха своя празник за 22-ри път, след като през 1998 г.
делегатите на Общото събрание на Националното 

сдружение 
на общините 
вземат ре-
шение отбе-
л я з в а н е т о 
на Деня на 
българската 
община да 
бъде на 12 
октомври. 

Бъл г а р -
ската общи-

на играе важна роля през различните исторически 
периоди от развитието на държавата. Идеята за уста-
новяване и разгръщане на местното самоуправление 
е заложена още в първата демократична Конститу-

ция на самостоятелната 
българска държава – Тър-
новската, приета на 16 
април 1879 г. Глава 1, чл. 
3 – „Територията адми-
нистративно се дели на 
окръжия, околии и общи-
ни.“

През 1991 г. в новата 
Конституция, в чл. 1, ал. 
2 е записано, че „Репу-
блика България е единна 
държава с местно само-
управление“, а чл. 136 
определя общината като 

„основна административно-териториална единица, в 
която се осъществява местното самоуправление“. 

Днес община Брацигово е 
една от съставните общини на 
област Пазарджик. В нея има 
7 населени места с общо насе-
ление под 10 000 жители, като 
самият град наброява около 4 
000 души.

Всички, работещи в струк-
турата на местното самоупра-
вление, носят отговорността 
за взетите решения и действи-
ята пред жителите на община-
та. Основното призвание е да 
се работи за подобряването 
условията на живот в нашата 
община, да се оправдават очакванията на нейните жи-
тели за по-добър и по-достоен живот. Само обединени 
от общата кауза можем да превърне община Брациго-
во в по-красиво, модерно и уютно място за живеене.

Иванка СТЕФАНОВА

ОБЩИНАТА В БРАЦИГОВООБЩИНАТА В БРАЦИГОВО
ЗАТВОРИЗАТВОРИ

ЗА ДЕНОНОЩИЕЗА ДЕНОНОЩИЕ
ЗАРАДИЗАРАДИ

КОРОНАВИРУСКОРОНАВИРУС

Миналото изобилства от цяла плеяда духовници, 
неуморими книжовници, общественици и борци за 
свобода. Много от училищата в родината ни носят 
техните имена. Историята е съхранила спомените за 
достойните хора, живели, работили и завършили зем-
ния си път не за лични и материални блага, а в името 
на своята Родина. И тук е време да възкликнем: „Въз-
хвала, поклон!“ и с умиление да погледнем назад –
към първоизточника на нашето духовно богатство.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в 
Пловдив. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър 
на народното просвещение на България, внася пред-
ложение в Министерския съвет за определянето на 
1 ноември за Ден на българските народни будители. 
От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен 
за общонационален празник в памет на заслужилите 
българи. От 1922 до 1945 г. е общонационален праз-
ник. От 1945 г. празникът е отменен и след дълго пр-
късване, със Закона за допълнение на Кодекса на 

труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октом-
ври 1992 г., се възобновява традицията на празника.

Денят на будителите е празник, който изразява 
необходимостта на вече освободена България да 
почете паметта на великите си възрожденци, да при-
помни делата и приноса им и да съгради облика на 
героите. По-силна от всякога е нуждата на народа ни 
от митологизиране и героизиране на духовните во-
дители – за да не забравят българите стожерите на 
националността ни.

И сега, в началото на 21 век, често може да чуем 
въпроса: „Кои са народните будители на днешния 
ден?“

Независимо как ще си отговорим, нека помним 
миналото си и не забравяме онези, за които думата 
идеал е имала значение, а Родината е била голямата 
любов и смисълът на живота.

/За съвременните брациговски будители четете на стр. 2

„Поклон, Будители народни!

Благодарим, благодарим!

Чрез вас – пречистени, свободни,

нов свят ще сътворим!“

Областният управител Стефан 
Мирев и кметът на Община Браци-
гово Надежда Казакова участваха в 
поклонението по повод 108 години 
от обявяването на Балканската вой-
на.

На връх Велийца преди 108 г., в 
ранното утро на 5 октомври 1912 г., 
с първите изстрели на пушки и арти-
лерия е дадено началото на Балкан-
ската война и падат първите жертви.

Загиват 42 воини от 27-и Чепин-
ски пехотен полк и 39-и Пловдивски 
пехотен полк. Енорийският свеще-
ник отец Данаил отслужи панихида 
в памет на загиналите воини. Родо-
любцит от РК „Родопчани“ произве-
доха почетен залп.

„Балканската война прекъсва 
младостта и живота на достойни 
български синове, но изписва със 

златни букви имената им в българ-
ската история. Наш дълг е да пом-
ним, пазим и почитаме паметта на 
тези герои“ – каза областният упра-
вител Стефан Мирев. Той благодари 
на всички, които са съпричастни 
към тази бележита годишнина и 
това свято място за област Пазар-
джик и за България.

Представители на общински, 
държавни и военни институции под-
несоха венци и цветя на паметника 
на 42-мата загинали от 27-и Чепин-
ски и 39-и пехотен полк.

„Априлци“

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО – НАДЕЖДА КАЗАКОВА, УЧАСТВА В ПОКЛОНЕНИЕТО
ПО ПОВОД 108 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

ПОНЕДЕЛНИК  12 ОКТОМВРИ  ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗАПОЧНА НОВАТА РАБОТНА СЕДМИЦА ПРАЗНИЧНО



Ние -  хор ат а

С ПОГЛЕД КЪМ… 

ДЕНЯ НАДЕНЯ НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИНАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Скъпи читатели,
в ръцете си държите първото издание на 

рубриката „При извора“. Както навремето наши-
те баби и дядовци са се събирали вечер на седян-
ка около огъня, за да поговорят за важните съби-
тия от деня, така и ние с вас ще се срещаме чрез 
словото „При извора“ в месеца на някой българ-
ски празник, за да накладем отново огъня на ро-
долюбието, да припомним важните събития от 
историята на страната ни и да разговаряме с ем-
блематични личности, свързани с живота в град 
Брацигово. Във всяко издание ще бъде включван 
и кратък коментар по темата на някого от учите-
лите от града, защото те са връзката между поко-
ленията, между миналото и бъдещето.

Първото издание на рубриката се посвещава 
на Деня на народните будители. Тази дата съвсем 
не е избрана случайно. В основата на историята, 
на книжнината, на науката в цялата ѝ палитра сто-
ят културните дейци, на които е посветен празни-
кът 1 ноември. 

Всеизвестно е, че духовността достига своя 
първи Златен век още по времето на цар Симеон 
Велики, за когото учените предполагат, че е са-
мият Черноризец Храбър. По-късно, по време на 
управлението на цар Иван Александър, културата 
за втори път е в своя разцвет. България е една от 
водещите духовни сили сред тогавашните евро-
пейски страни и това продължава до момента, в 
който пада под турско иго. 

Почти пет века по-късно се появява малката 
по обем, но основополагаща по своето значение 
„История славянобългарска“. Тя поставя начало-
то на Българското възраждане – епохата, достиг-
нала родината ни доста по-късно в сравнение с 
останалите европейски държави, но за сметка на 
това преминала през много по-бурно развитие. В 
икони на възродителния период се превръщат 
личности като Паисий Хилендарски, Софроний 
Врачански, Васил Априлов, Васил Друмев, екзарх 
Антим Първи и други. Църквата постига своята 
независимост, строят се множество училища и 
читалища, създават се книги на български език. 
Водещите фигури на Възраждането са главно 
учители и духовници. 

В днешните времена, когато технологиите 
завладяват все по-стремително човешкото еже-
дневие, е доста трудно да си представим неумор-
ния труд и жертвоготовността на книжовниците 
в името на това да създадат книга на родния ни 
език. Днес, когато ни е нужен само един клик в 
мрежата и информацията е вече пред очите ни, 
почти не можем да проумеем, че в миналото зна-
нието е било предназначено за отделни избрани-
ци и само те са имали досег до него. А благодаре-
ние на съкровищата между двете корици, много 
лесно могат да бъдат предотвратени купища 
грешки… например, ако българинът познаваше 
славната си история, щеше ли да иска да се наре-
че грък, само за да бъде част от едно по-добро за 
него общество?

Всъщност, могат да бъдат зададени множе-
ство въпроси от типа „Ако българинът знаеше 
еди-какво си, щеше ли да направи това?“. Тъкмо 
тези въпроси подтикнаха създаването на рубри-
ката „При извора“, и то точно по повод Деня на 
народните будители. Защото знанието стои в ос-
новата на „пробуждането“, а за да се познават 
историята и културата, за тях трябва да се пише 
и да се говори. 

Живка АДЖЕЛАРОВА

КОЛОНКАТА НА АДЖЕЛАРОВ

– С какво помните годините, кога-
то сте работили в гимназията?

Д. Рашайкова: 
– Ами с много неща, това са много 

години… Аз съм отрасла в дома за си-
раци „Лиляна Димитрова“ и съм учила 
в СПУ „Девети септември“, както беше 
името на училището по онова време. За 
мен годините ми там са години на из-
растване от дете до възрастна, в които 
успях да науча много неща. Там мина 
животът ми, там израснах като фигура, 
като учител, като човек и гражданин.

Когато бях ученичка, учителката ми 
все ми пишеше петици, а на приятелката 
ми – шестици. Тогава се амбицирах да 
стана и аз учителка, и то много по-добра 
от нея. В университета имах един препо-
давател, Йордан Попето го наричахме, 
който наблюдаваше израстването ми и 
по-късно ми каза: „Ако всички студенти 
бяха като теб, Евлоги Георгиев на крака 
ще стане!“ (усмихва се). И когато вече 
станах учителка и натрупах стаж, от Ми-
нистерството ме удостоиха със звание-
то „Старши учител“. Тогава отидох при 
учителката ми да й благодаря, че заради 
нея стигнах дотам.

Й. Попова: 
– Моят съзнателен живот е свър-

зан с гимназията, защото аз не само 
съм работила 32 години в нея, а и съм я 
завършила. След като получих средно-
то си образование, отидох да следвам, 
една година работих в Пещера и после 
пак се върнах тук, в Брацигово. Тогава 
моите учители станаха мои колеги, а аз 
бях сред първите млади попълнения. 
По-късно и учениците ми ставаха препо-
даватели, пак при нас.

Любовта към това светилище кара 
поколение след поколение да се връ-
ща към него. (гласът й затреперва от 
вълнение). Когато бях ученичка, имаше 
един прекрасен учител, Данаил Тонов, 
който създаде разкошен ученически 
хор. По-късно самата аз създадох мал-
ката вокална група „Сребърни звънче-
та“, която дори участва в предаването 
„Бързи, смели, сръчни“ по БНТ. Държа 
да подчертая, че по времето, когато 
работех като учител, за извънкласните 
дейности не се плащаше допълнително 
на учителя. Всичко се случваше един-

ствено от любов към учениците, към уче-
нието. Любов към хората, които трябва 
да изградиш като личности. Гимназията 
беше един инкубатор, от който тръгва-
ха най-хубавите идеи в града. Нямаше 
празник, в който тя да не участва. 

– Какви качества трябва да прите-

жава един съвременен будител?
Й. Попова: 
– Когато стане въпрос за будители-

те, предимно се говори за тези, които 
са дали средства за построяването на 
училища, на читалища, на библиотеки. 
Обикновеният учител никога не е бил 
материално богат и затова не е имал 
възможността да участва с парите си. 
Но… аз сега ще се спра точно на учи-
телите будители. Учениците обичат мла-
дите хора, т.е. с млади сърца, можещи 
да отговарят на вълнуващите ги въпроси, 
интересуващи се от всички проблеми на 
съвремието. И също, които са на „ти“ със 
съвременните технологии. Да не забра-
вя – естетите. Малкият човек подража-
ва на любимия учител и той, учителят, 
трябва непрекъснато да се усъвършен-
ства. Негова отговорност е да изгражда 
личности за обществото. Затова истин-
ският Народен будител е Учителят и той 
трябва да бъде пример за подражание 
на младия човек. 

Д. Рашайкова: 
– Много е трудно сега да определя 

този момент, защото за мен, за да бъде 
човек будител, трябва да бъде човек, да 
бъде истински, да не бъде лицемерен, а 
да има принципи. Много малко останаха 
всеотдайните хора. Аз никога не съм се 
интересувала кой родител къде работи, 
за да го използвам за личен интерес. 
Дори и да имам проблем с някого, гле-
дам детето му да не го усеща. За мен 
един будител трябва и да е образован, 
защото тази простотия, която се шири, 
до голяма степен се дължи на образо-
ванието.

– По времето на Паисий Хилен-
дарски много българи са се отричали 
от родината си и са предпочитали да 
се нарекат гърци. Това всъщност е и 
основната причина за написването 
на „История славянобългарска“. Ако 
днес трябва да се напише подобно 
произведение, то към кой проблем на 

съвременното общество ще бъде на-
сочено?

Й. Попова: 
– Пак към същия – чуждопоклонни-

чеството. Българинът продължава да 
бъде онзи „неразумний юрод“. Там, „по 
върховете“, изпращат децата си да учат 
навън, в чужбина, защото имат възмож-
ности, а не че образованието е по-до-
бро. Аз не смятам, че децата, които 
учат в чужбина, получават нещо повече 
от тези, които учат тук. И нещо друго, 
нашата телевизия е завладяна от чуж-
денци, които водят предавания. Напри-
мер Николаос Цитиридис. Той постоян-
но изтъква, че е грък, а пък готвачът Лео 
така и не научи правилен български. 
Това потиска и малко по малко създа-
ва чувство у българина, че и той тряб-
ва да говори и да се държи така. Една 
от причините всичко това да се случва 
е ниското самочувствие на истински 
образованите българи, защото колкото 
повече четат, толкова повече разбират, 
че нищо не знаят и стоят настрана. В 
същото време онези, които действител-
но нищо не знаят, определят начина на 
поведение. 

Д. Рашайкова: 
– Според мен такова произведение е 

добре да се насочи към историята, към 
достойнството на българина, който за 
пари вече е готов на всичко. Колко са 
днес честните бизнесмени, които пома-
гат на някого? Ако дадат пари на църк-
ва, то е само за да им се напише името, 
че те са дарили. А пък да не говорим, че 
тези пари може и да не са техни. Също 
– скандалите между поколенията. Нещо 
много страшно е това, че няма прием-
ственост, а стриктно се следва максима-
та „Разделяй и владей!“. Взаимоотноше-
нията между държавите днес са изгра-
дени на същата основа. Всеки гледа да 
прецака другия! И най-вече може да се 
пише за изгубената духовност. Всичко 
се определя от парите вече. Будителите 
трябва адски да работят, за да се полу-
чи нещо. Надеждата ми е, че има млади, 
които не позволяват да бъдат лъгани.

Още от разговора ни с г-жа Попова и 
г-жа Рашайкова очаквайте в следващия 
брой на в. „Априлци“.

В навечерието на един от най-самобитните български празници – Деня на
народните будители, любителите на самодейността от пенсионерски клуб „Дълго-
летие“ – Брацигово, честитят юбилея на хор „Родопско ехо“ – Пловдив. Това е една 
любителска формация, която отдавна си е изградила добро име, както в Пловдив, 
така и по сцените в цялата страна. Смесен хор „Родопско ехо“ съществува вече 40 
години и обединява интересите, културните и обществените търсения на 25 души, 
по-голямата част от които са в третата възраст.

Съставът е уникален, а потребността от духовност в тази възраст, както и сти-
мулиращата сила на пеенето, са жизнено важен двигател, подобряват човешката 
активност и осмислят естетически живота им, твърдят от ръководството на хора.

Причината за емоционалното обръщение е солистът на хор „Родопско ехо“ – Иван 
Кирилов Бакърджиев, който е и дългогодишен корепетитор на певческата група на 
брациговските пенсионери. Г-н Бакърджиев темпераментно, напълно безвъзмездно 
и всеотдайно помага на брациговския пенсионерски клуб от години.

ДАР

През 2020 година гимназията в гр. Брацигово – СУ „На-
родни будители“, отбелязва своя 75-годишен юбилей. По 
случай празника, в „На седянката“ разговаряме с три от 
личностите, посветили живота си на святото дело на про-
светата. Те не просто са работили в гимназията, а заслу-
жено са в редицата на удостоените с титлата Учител. Всяка 
тяхна дума е напоена с неописуема емоция, а обичта им 
към професията се усеща и сега, при това с още по-голяма 
сила. 

За годините, прекарани в школото, за будителите днес 
и съвременната култура, както и за бъдещето на техноло-
гиите говорят госпожа Йорданка Попова (преподавател по 
български език и литература) и госпожа Димитрия Рашай-
кова (преподавател по география и история и директор на 
гимназията в периода 1991-1992 г.).

НА СЕДЯНКАТА

ÊÎÉÒÎ ÏÅÅ, ÇËÎ ÍÅ ÌÈÑËÈ…
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О Б Щ И Н А   Б Р А Ц И Г О В О

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 56, ал. 1 и ал. 2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

в община Брацигово и в изпълнение на Решение №154/25.09.2020 г.
на Общински съвет град Брацигово 

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 37705.55.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри

на село Козарско, одобрени със Заповед № РД-18-322/16.05.2019 г.
на Изпълнителния директор на АГКК

1. Местонахождение на имота – с. Козарско, общ. Брацигово, местност Каменица, цели-
ят с площ 13001 /тринадесет хиляди и един/ кв.м, трайно предназначение на територията – 
земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия 
– пета, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план 055002, при граници на 
имота: 37705.55.1, 37705.55.40, 37705.55.3, 37705.55.47. Актуван с Акт № 48/27.05.2020 г. за 
частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Районен съд Пещера 
с вх. рег. № 596/01.06.2020 г., Акт № 26, том 3. Начална тръжна продажна цена в размер на
11 701.00 /единадесет хиляди седемстотин и един/ лева.

2. Търгът да се проведе на 18.11.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Младежки дом – 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1. 

3. Тръжната документация се закупува от касата на фронт офиса на Общинска адми-
нистрация – Брацигово, срещу сумата от 100.00 /сто/ лева до 16.00 ч. на 12.11.2020 г.

4. Депозит за участие в търга в размер на 10% или 1170.10 /хиляда сто и седемдесет 
лв. и десет ст./ от началната тръжна продажна цена се внася в брой в касата на Община 
Брацигово или по сметка IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при „Об-
щинска банка“ АД до 16.30 часа на 12.11.2020 г. 

5. Заявление за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната доку-
ментация се подават на фронт офиса при Общинска администрация – Брацигово, до 16.50 
часа на 12.11.2020 г.

6. Оглед на имота може да се направи в рамките на работното време на кметство Ко-
зарско от 08.00 до 15.00 часа на 12.11.2020 г., след представяне на документ за закупена 
тръжна документация и в присъствието на служител от кметството.

7. В случай, че за обявения търг с явно наддаване са подадени тръжни документи само 
от един кандидат или не са подадени тръжни документи, повторен търг да се проведе
на 25.11.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски“ № 1, като заявление за участие в повторния търг с явно наддаване и необходимите 
документи, описани в тръжната документация, се подават на фронт офиса при Общинска 
администрация – Брацигово, до 16.50 часа на 23.11.2020 г.

За повече информация: Общинска администрация – Брацигово,
тел.03552/20-65, вътр.116
или кмета на с. Козарско, GSM: 0894426472

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

О Б Щ И Н А   Б Р А Ц И Г О В О

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 56, ал. 1 и ал. 2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

в община Брацигово и в изпълнение на Решение №155/25.09.2020 г.
на Общински съвет град Брацигово

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 06207.502.253 по КККР на град Брацигово,

одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, целият с площ 315.00 кв.м

1. Адрес на имот: град Брацигово, ул. „Петър Фикин“ № 17. Трайно предназначение на 
територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/. Пре-
дишен идентификатор: 06207.502.180. Номер по предходен план: квартал 94, парцел XL, 
при съседи: 06207.502.265, 06207.502.254, 06207.502.243, 06207.502.171, 06207.502.172, 
актуван с акт Акт № 382/10.04.2018 г., вписан в Служба по вписванията към Районен съд 
Пещера с вх. рег. № 478/18.04.2018 г., Акт №122, том. 2. 

Начална тръжна продажна цена в размер на 3 276.00 (три хиляди двеста седемдесет 
и шест) лева, без ДДС

2. Търгът да се проведе на 19.11.2020 г. от 09.00 часа в сградата на Младежки дом – 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1. 

3. Тръжната документация се закупува от касата на фронт офиса на Общинска адми-
нистрация – Брацигово срещу сумата от 100.00 /сто/ лева до 16.00 часа на 12.11.2020 
г.

4. Депозит за участие в търга в размер на 10% или 327.60 /триста двадесет и седем 
лв. и шестдесет ст./ от началната тръжна продажна цена се внася в брой в касата на Об-
щина Брацигово или по сметка IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF, при 
„Общинска банка“ АД до 16.30 часа на 12.11.2020 г. 

5. Заявление за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната доку-
ментация, се подават на фронт офиса при Общинска администрация – Брацигово до 16.50 
часа на 12.11.2020 г.

6. Оглед на имота може да се направи в рамките на работното време на Общинска 
администрация – Брацигово от 08.00 до 15.00 часа на 12.11.2020 г., след представяне на 
документ за закупена тръжна документация и в присъствието на служител от общината.

7. В случай, че за обявения търг с явно наддаване са подадени тръжни документи само 
от един кандидат или не са подадени тръжни документи, повторен търг да се проведе
на 26.11.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски“ № 1, като заявление за участие в повторния търг с явно наддаване с необходимите 
документи, описани в тръжната документация, се подават на фронт офиса при Общинска 
администрация – Брацигово до 16.50 часа на 23.11.2020 г.

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

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

О Б Щ И Н А   Б Р А Ц И Г О В О
              

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и в изпълнение на Решение № 152/25.09.2020 г. на Общински съвет град Брацигово

О Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

на необорудвано самостоятелно обособено помещение със самостоятелен вход
откъм улица „Първа“, с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м,

находящо се в южната част на едноетажна масивна сграда със застроена площ 40 кв.м, 
построена в имот пл. № 318 в кв. 40 по действащия регулационен план на с. Равногор, об-
щина Брацигово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10/22.03.1999 г., впи-
сан в Служба по вписванията гр. Пещера с вх. рег. № 378/01.04.2010 г., Акт № 74, том 2. 

Административен адрес: с. Равногор, общ. Брацигово, ул. „Първа“ № 49. 
Предназначение на самостоятелно обособено помещение – за търговска дейност.
Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
Начална тръжна месечна наемна цена – 44.00 лева без ДДС. 
Задължително условие – обектът, предмет на търга, да се ползва само по предназна-

чението му, а именно за търговска дейност.
1. Търгът да се проведе на 19.11.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Младежки дом – 

Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1.
2. Тръжна документация може да се закупи от фронт офиса на Общинска администра-

ция – Брацигово срещу сумата от 30.00 лв. до 16.00 часа на 12.11.2020 г.
3. Депозит за участие в търга в размер на 10% или 4.44 лв. от началната тръжна ме-

сечна наемна цена се внася в касата на Общинска администрация – Брацигово, или по 
банков път по сметка IBAN BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF при „Общинска 
банка“ АД – клон Пещера, до 16.30 часа на 12.11.2020 г. 

4. Документи за участие в търга се приемат на фронт офиса на Общинска администра-
ция – Брацигово, до 16.45 часа на 12.11.2020 г.

5. Оглед на помещението може да се направи в рамките на работното време на кмет-
ство Равногор – от 08.00 до 15.00 часа на 12.11.2020 г., след представяне на документ за 
закупена тръжна документация и в присъствието на служител от кметството.

В случай, че търгът не се проведе, повторен търг да се проведе на 26.11.2020 г. от 
10.00 часа.

Заявления за участие в повторния търг да се подават до 16.45 часа на 23.11.2020 г.

За допълнителна информация: Общинска администрация – Брацигово,
тел.: 03552/20-65, вътр.116
или кметство Равногор 03551/965.

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

О Б Щ И Н А   Б Р А Ц И Г О В О

На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 56, ал. 1 и ал. 2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

в община Брацигово и в изпълнение на Решение №153/25.09.2020 г.
на Общински съвет град Брацигово

О Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти,

частна общинска собственост, находящи се в село Козарско, община Брацигово, 
както следват:

№
по 
ред

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

Начална
тръжна

продажна 
цена без ДДС

Депозит
за

участие
в търга 

1.

УПИ ХVIII-63, в кв. 3 по РП на с. Козарско, ул. „26-а“ № 17,
с площ 1058 кв.м /незастроен/.
Търгът ще се проведе на 18.11.2020 г. от 09.00 часа в сградата
на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1.

9 797.00 
лв.

979.70 
лв.

2.

УПИ ХIХ-63, в кв.3 по РП на с. Козарско, ул. „26-а“ № 15,
с площ 927 кв.м /незастроен/.
Търгът ще се проведе на 18.11.2020 г. от 09.00 часа в сградата 
на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1.

8 584.00 
лв.

858.40 
лв.

3.

УПИ ХХ-63, в кв.3 по РП на с.Козарско, ул. „26-а“ №15а
с площ 896 кв.м /незастроен/.
Търгът ще се проведе на 18.11.2020 г. от 09.00 часа в сградата 
на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1.

7 921.00 
лв.

792.10 
лв.

4.

УПИ ХХIV- 63, в кв.3 по РП на с. Козарско, ул. „26-а“ № 27
с площ 927 кв.м /незастроен/.
Търгът ще се проведе на 18.11.2020 г. от 09.00 часа в сградата
на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1.

7 709.00 
лв.

770.90 
лв.

Тръжната документация за всеки един от имотите се закупува от касата на фронт офи-
са на Общинска администрация – Брацигово, до 16.00 часа на 12.11.2020 г. срещу сумата 
от 100.00 лв.

Депозитът за участие в търга за всеки един от имотите е в размер на 10% от начална-
та 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 часа на 12.11.2020 г. 

Заявления за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната доку-
ментация, се подават на фронт офиса при Общинска администрация – Брацигово до 16.45 
часа на 12.11.2020 г. 

Оглед на имотите кандидатите могат да направят до 15.00 часа на 12.11.2020 г. в 
присъствието на кмета на село Козарско след предварителна заявка и представяне на 
документ за закупена тръжна документация за имота, за който ще участват. 

В случай, че за някой от имотите търг не се проведе, повторен публичен търг с явно 
наддаване да се проведе на 25.11.2020 г. от 09.00 часа, като необходимите документи за 
участие се подават до 16.45 часа на 23.11.2020 г.

За повече информация: Oбщинска администрация – Брацигово,
тел.03552/20-65, вътр.116
или кмета на с. Козарско, GSM: 0894426472

НАДЕЖДА КАЗАКОВА
кмет на община Брацигово

О  Б  Я  В  А
Кооперация „СИЛА“ Брацигово /в ликвидация/

СПЕШНО ПРОДАВА:
ПАЛЕТИ – 80/110 – 180 броя, на цена за брой – 5,50 лв. с ДДС
ПАЛЕТИ – 100/120 – 108 броя, на цена за брой – 7,00 лв. с ДДС

Лице за контакти: Е. Дафова – тел.: 0895 291 406



Обще с тв о

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi, предпечатна подготовка и печат - „Беллопринт“ ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400 

С П О Р ТС П О Р Т
На 25 октомври 2020 г. за пореден 

път се проведе IV национален турнир по 
тенис на маса за аматьори за купата на 
Брацигово, организиран от СКТМ БРА-
ЦИГОВО. Участие в турнира Есен-2020 
взеха отборите на Брацигово, Пещера, 
Гоце Делчев, Бяга, Велинград и Пазар-
джик.

Тазгодишният турнир се проведе 
в Спортна зала – Бяга, тъй като зала 
„Олимп“ в Брацигово се нуждае от спе-
шен ремонт и не може да откликне на 
нуждите на състезателната дейност в 
тази област.

Ето и класирането: 
1 МЯСТО
Райчо Михайлов – Брацигово;
2 МЯСТО 
Емил Стругов – Гоце Делчев;
3 МЯСТО 
Йордан Паунов – Брацигово.

Купа за доброто си представяне по-
лучиха Иван Кацаров – Брацигово, Вла-
димир Митков и Иван Пенков – Пазар-
джик. Грамота получи Илия Папарков 
от Велинград.

Сметосъбирачен автомобил РЕНО
гр. БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК

1. ул. „Христо Ботев“ № 1-20
2. ул. „Поп Сокол“ № 1-43 
3. ул. „Атанас Тодовичин“ № 1-6
4. ул. „Братя Попови“ № 1-42
5. ул. „Костур“ № 1-20
6. ул. „Преврен“ № 1-33
7. ул. „Паница Семерджиев“ № 1-34
8. ул. „Черешово топче“ № 1-43
9. ул. „Атанас Кьослев“ № 1-27
10. ул. „Иван Вазов“ № 1-17
11. ОДЗ „Божура Фурнаджиева“ 
12. ул. „Иван Боянов“
13. бул. „Девети септември“ /алеята/
14. ул. „Пейчо Карналов“ /тунела/
15. ул. „Грую Андреев“ № 1-19
16. ул. „Георги Пейкин“ № 1-17
17. ул. „Петър Фикин“ № 1-20
18. Гробищен парк 
19. ул. „Христо Гьошев“ № 1-8
20. ДГ „Здравец“
21. ул. „Грамадите“ № 1-11
22. ул. „Ангел Джинджифоров“ № 1-12 
23. Контейнер при „Братя Ангелови“
24. Контейнер при прелеза
25. ул. „Никола Мишев“ № 1-27

Сметосъбирачен автомобил МАН
гр. БРАЦИГОВО

ВТОРНИК

1. ул. „Иван Хрисчев“ № 1-29
2. ул. „Ана Гиздова“ № 1-25а
3. ул. „Желязко Делев“ № 1-10
4. ул. „Брациговска комуна“ № 1-92
5. ул. „Борис Томчев“ № 1-10
6. ул. „Георги Петков“ № 1-20
7. ул. „Борис Кънчев“ № 1-21
8. ул. „Никола Вапцаров“ № 1-27
9. ул. „Ангел Попов“ № 1-44
10. ул. „Крум Партъчев“ № 1-24 
11. ул. „Христо Смирненски“ № 1-21
12. ул. „Георги Бенковски“ № 1-
13. ул. „Данаил Юруков“ № 1-11
14. ул. „Георги Златков“ № 1-26
15. ул. „Васил Левски“ № 1-22
16. ул. „Борис Чулков“ № 1-20
17. бул. „Трети март“ № 40-94а
18. фирма „ЕЛУКС“ ООД
19.  Пожарна охрана, сгради и фирми

извън регулация

Сметосъбирачен автомобил РЕНО
Гр.БРАЦИГОВО

ВТОРНИК

1. ул. „Данаил Дименов“ № 1-27
2. ул. „Оборище“ – тупик
3. ул. „Васил Партъчев“ № 1-16
4. ул. „Лев Желязков“ № 1-35
5. ул. „Иглика“ № 1-18 
6. ул. „Бор“ № 1-
7. ул. „Явор“ № 1-13
8. ул. „Кокиче“ № 1-31
9. ул. „Пролет“ № 1-
10. Извън регулация – бивш стопански двор

Сметосъбирачен автомобил МАН
гр. БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК

1. ул. „Слави Дишлянов“ № 1-42а
2. Контейнерите на моста и хотела
3. ул. „Майор Павлов“ № 1-22
4. ул. „Иван Павлов“ № 2-10
5. ул. „Т. Гендов“ – тупик
6. ул. „Оборище“ № 1-44
7. ул. „Антон Ашкерц“ № 1-42
8. ул. „Атолука“ № 1-18
9. ул. „Христо Гюлеметов“ № 36-80
10. ул. „Освободители“ № 1-46
11. ул. „Панагюрище“ № 1-22
12. ул. „Перущица“ № 1-16
13. ул. „5 и 6 тупик“ № 1-2

14. ул. „Батак“ № 1-7
15. ул. „Копривщица“ № 1-14
16. КСУДС
17. ул. „Атанас Кабов“ № 1-27
18. ул. „Стр. Мишекопаранов“ № 1-12
19. ул. „Любен Каравелов“ № 1-7
20. ул. „Ген. Генчев“ № 1-52

Сметосъбирачен автомобил МАН
гр. БРАЦИГОВО

ПЕТЪК

1. ул. „Георги Раковски“ № 1-20
2. ул. „Антонивановци“ № 1-27
3. ул. „Ангел Симонов“ № 1-26
4. ул. „Ангел Арнаудов“ № 1-30
5. ул. „Владимир Кацаров“ № 1-22
6. ул. „Божура Попова“ № 1-33
7. ул. „Крум Кондаков“ № 1-9
8. ул. „Георги Глухчев“ № 1-24
9. ул. „Атанас Ненов“ № 1-63
10. ул. „Васил Петлешков“ № 1-71
11. ул. „Братя Кацарови“ № 1-25а
12. ул. „Георги Михайлов“ № 1-20
13. ул. „Славчо Карналов“ № 1 -17
14. ул. „Христо Дамянов“ № 1-6
15. ул. „Кирил Гюлеметов“ № 1-25
16. ул. „Проф.Тодор Поляков“ № 2-10
17. бул. „Трети март“ № 1-36
18. ул. „Братя Златкови“ № 1-13
19. ул. „Вълев бунар“ № 2 и № 12
20. ул. „Братя Гачеви“ № 1-20
21. ул. „Никола Боянов“ № 1-33 
22. ул. „Христо Гюлеметов“ № 1-36

Сметосъбирачен автомобил РЕНО 
с. ЖРЕБИЧКО
ЧЕТВЪРТЪК

1. ул. „Първа“ 
2. ул. „Трета 
3. ул. „Осма 
4. ул. „Девета“
5. ул. „Десета“
6. ул. „Петнадесета“

Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с. БЯГА
СРЯДА

1. ул. „Четиридесет и седма“ до № 6
2. ул. „Шестнадесета“ до № 10
3. ул. „Девета“ до № 34
4. ул. „Двадесет и четвърта“ до № 34 
5. ул. „Осемнадесета“ до № 8
6. ул. „Двадесет и девета“ до № 7
7. ул. „Четиридесет и трета“ до № 14
8. ул. „Четиридесет и втора“ до № 13
9. ул. „Четиридесета“ до № 3
10. ул. „Четиридесет и първа“ до № 6
11. ул. „Тридесет и девета“ до № 6
12. ул. „Тридесет и четвърта“
13. ул. „Двадесет и трета“ до № 9
14. ул. „Двадесет и втора“ до № 6 
15. ул. „Тридесета“ до № 5 
16. ул. „Двадесет и седма“ до № 3
17. ул. „Тридесет и пета“ до № 5
18. ул. „Тридесет и шеста“ до № 9
19. ул. „Седма“ до № 7
20. ул. „Четиридесет и пета“ до № 3
21. ул. „Тридесет и осма“ до № 3
22. ул. „Деветнадесета“ до № 6
23. ул. „Четиридесет и осма“ до № 49
24. ул. „Шеста“ до № 22
25. ул. „Десета“ до № 4
26. ул. „Осма“ до № 8
27. ул. „Единадесета“ до № 7
28. ул. „Четиридесет и шеста“ до № 2
29. Извън регулация „Кайнаклъка“

Сметосъбирачен автомобил МАН
с. БЯГА
СРЯДА

1. ул. „Първа“ до № 88
2. ул. „Петнадесета“ до № 20
3. ул. „Двадесета“ до № 33

4. ул. „Двадесет и първа“ до № 19
5. ул. „Четиридесет и четвърта“ до № 44
6. ул. „Тридесет и първа“ до № 38
7. ул. „Двадесет и пета“ до № 22
8. ул. „Пета“ до № 14
9. ул. „Тридесет и трета“ до № 20
10. ул. „Тридесет и втора“ до № 13
11. ул. „Тридесет и седма“ до № 12
12. ул. „Четиринадесета“ до № 16
13. ул. „Трета“ до № 44
14. ул. „Втора“ до 35, 44, 31, 37
15. ул. „Седемнадесета“ до № 14
16. ул. „Двадесет и шеста“ до № 37
17. ул. „Двадесет и осма“ до № 22
18. ул. „Дванадесета“ до № 10
19. ул. „Тринадесета“ до № 12
20. ул. „Четвърта“ до № 17

Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с. ИСПЕРИХОВО

ПЕТЪК

1. Пункт за изваряване на ракия
2. ул. „ Втора“ при стадиона
3. ул. „Трета“ № 1-13
4. ул. „ Пета“ № 1-18
5. ул. „ Шеста“ № 1-8
6. ул. „ Седма“ № 1-28
7. Извън регулация
8. ул. „ Осма“ № 1-17
9. ул. „Девета“ № 1-2
10. ул. „ Тридесет и трета“ № 1-12
11. ул. „ Единадеста“ № 1-13
12. квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 52
13. ул. „ Тринадесета“ № 1-9
14. ул. „Четиринадесета“ № 1-12
15. ул. „ Петнадесета“ № 1-16
16. ул. „ Двадесет и четвърта“ 
17. ул. „Двадесет и пета“ № 1-10
18. ул. „ Шестнадесета“ № 1-15
19. ул. „ Тридесет и втора“ № 2-8
20. ул. „Тридесет и пета“ № 1-9
21. ул. „ Тридесет и шеста“ № 1-9 
22. квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
23. ул. „ Дванадесета“ № 1-12

Сметосъбирачен автомобил МАН
с. ИСПЕРИХОВО
ЧЕТВЪРТЪК

1. ул. „Първа“ № 1-24
2. ул. „Двадесет и втора“
3. ул. „Десета“ № 1-13
4. ул. „Двадесет и четвърта“
5. ул. „Втора“
6. ул. „Осемнадесета“
7. ул. „Тридесет и първа“ № 1-20
8. ул. „Тридесет и осма“ № 1-58
9. ул. „Тридесет и девета“ № 1-38
10. ул. „Седемнадесета“
11. ул. „Четвърта“

Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с. КОЗАРСКО
ЧЕТВЪРТЪК

1. ул. „Тридесет и първа“ № 1-8
2. ул. „Втора“ № 1-8
3. ул. „Трета“ № 1-14
4. ул. „Тридесет и трета“ № 1-35
5. ул. „Четвърта“ № 1-20
6. ул. „Тридесет и четвърта“ № 1-16
7. ул. „Пета“ № 1-6
8. ул. „Тридесет и пета“ № 1-7
9. ул. „Шеста“ № 1-6
10. ул. „Тридесет и шеста“ № 1-5
11. ул. „Седма“ № 1-9
12. ул. „Тридесет и седма“ № 1-9
13. ул. „Осма“ № 1-3
14. ул. „Тридесет и осма“ № 1-5
15. ул. „Девета“ № 1-5
16. ул. „Тридесет и девета“ № 1-6
17. ул. „Четиридесета“ № 2-4
18. ул. „Единадесета“ № 1-6
19. ул. „Четиридесет и първа № 1
20. ул. „Четиридесет и втора“ № 1-3

21. ул. „Тридесета“ № 1-6
22. ул. „Четиридесет и трета“ № 1-2
23. ул. „Четиридесета“ № 1-10
24. ул. „Четиридесет и четвърта“ № 1
25. ул. „Петнадесета“ № 1-4
26. ул. „Шестнадесета“ № 1-3
27. ул. „Двадесет и първа“ № 1-4
28. ул. „Двадесет и трета“ № 1-7
29. ул. „Двадесет и четвърта“ № 1-6
30. ул. „Двадесет и пета“ № 1
31. ул. „Двадесет и осма“ № 1-14
32. ул. „Двадесет и девета“ № 1-6
33. Сгради на РПК „Априлци“
34. „Валкин – С. Кичуков“ ЕТ
35. „Тивес-козметик“ ООД
36. „Здравко Чехларски“ ЕТ
37. „Интер Д“ ЕООД /месокомбинат/
38. Бензиностанция на разклона за с. Бяга 

Сметосъбирачен автомобил МАН
с. КОЗАРСКО
ЧЕТВЪРТЪК

1. ул. „Първа“ № 1-55 без № 35
2. ул. „Двадесет и втора“ № 1-48
3. ул. „Осемнадесета“ № 1-34
4. ул. „Двадесет и шеста“ № 1-8
5. ул. „Двадесета“ № 1-7
6. ул. „Седемнадесета“ № 1-41
7. ул. „Тридесет и втора“ № 1-24
8. ул. „Интер Д“ ЕООД /мандра/
9. ул. „Деветнадесета“ № 1-7
10. ул. „Двадесет и седма“ № 1-10

Сметосъбирачен автомобил РЕНО
с. РОЗОВО
ВТОРНИК

1. ул. „ Първа“ № 2-82
2. ул. „ Втора“ № 1-61
3. ул. „Трета“ № 1-38
4. ул. „Четвърта“ № 1-12
5. ул. „Пета“ № 1-28
6. ул. „Шеста“ № 1-13
7. ул. „Седма“ № 1-7
8. ул. „Осма“ № 1-26
9. ул. „Девета“ № 1-18
10. ул. „Десета“ № 1-8
11. ул. „Единадесета“ № 1-10
12. ул. „Дванадесета“ № 1-4
12. ул. „Дванадесета“ № 1-4
13. ул. „Тринадесета“ № 3-8
14. ул. „Четиринадесета“ № 1-30
15. ул. „Петнадесета“ № 1-27
16. ул. „Шестнадесета“ № 1-8 
17. ул. „Седемнадесета“ № 1-17
18. ул. „Осемнадесета“ № 1-34
19. ул. „Деветнадесета“ № 1-13
20. ул. „Двадесета“ № 1-10
21. ул. „Двадесет и първа“ № 1-22
22. ул. „Двадесет и втора“ № 1-8
23. ул. „Двадесет и трета“ № 1-3
24. ул. „Двадесет и четвърта“ № 1-8 
25. ул. „Двадесет и пета“ № 1
26. ул. „Двадесет и шеста“ № 1-4
27. Извън регулация – цех за пелети

Сметосъбиране и сметоизвозване на 
ТБО – веднъж месечно за Гробищен парк.

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА 
ТБО ОТ ЛЕТОВИЩЕ „РОЗОВСКИ ВРИЗ“ 
В АКТИВНИЯ СЕЗОН, ЗА НЕАКТИВНИЯ – 
ПРИ СИГНАЛ ОТ ПАЗАЧА.

Сметосъбирачен автомобил СКАНИЯ
с. РАВНОГОР

СРЯДА

1. ул. „Първа“
2. ул. „Втора“
3. ул. „Трета“
4. ул. „Четвърта“
5. ул. „Пета“
6. ул. „Шеста“
7. ул. „Седма“
8. ул. „Осма“

9. ул. „Дванадесета“
10. ул. „Тринадесета“
11. ул. „Четиринадесета“
12. ул. „Петнадесета“
13. ул. „Седемнадесета“
14. ул. „Осемнадесета“
15. ул. „Деветнадесета“
16. ул. „Петдесет и втора“
17. ул. „Двадесет и девета“
18. ул. „Петдесета“
19. ул. „Девета“
20. ул. „Тридесет и трета“
21. ул. „Десета“
22. ул. „Тридесет и девета“
23. ул. „Единадесета“
24. ул. „Четиридесета“
25. ул. „Шестнадесета“
26. ул. „Двадесета“
27. ул. „Двадесет и първа“
28. ул. „Двадесет и трета“
29. ул. „Двадесет и четвърта“
30. ул. „Двадесет и седма“
31. ул. „Двадесет и осма“
32. ул. „Тридесет и седма“
33. ул. „Тридесет и осма“
34. ул. „Четиридесет и първа“ 
35. ул. „Четиридесет и втора“ 
36. ул. „Четиридесет и трета“
37. ул. „Четиридесет и четвърта“
38. ул. „Тридесет и първа“
39. ул. „Шестдесет и седма“
40. ул. „Тридесет и втора“
41. ул. „Шестдесет и четвърта“
42. ул. „Шестдесет и първа“
43. ул. „Петдесет и девета“
44. ул. „Петдесет и трета“
45. ул. „Петдесет и четвърта“
46. ул. „Петдесет и пета“ 
47. ул. „Петдесет и шеста“
48. ул. „Петдесет и седма“
49. ул. „Петдесет и осма“
50. Бивш стопански двор – извън регулация

Сметосъбирачен автомобил СКАНИЯ

Сметоизвозване и събиране на ТБО 
от летовище „Васил Петлешков“ в активния 
сезон.

ВТОРНИК
1. ул. „ Четиридесет и пета“
2. ул. „ Четиридесет и осма“
3. ул. „Тридесета“
4. ул. „ Шестдесет и трета“

Поддържането на чистотата за 
обществено ползване – ежедневно на 
територията на община Брацигово

Забележка: Графикът може да бъде 
променян при официални празници и 
ремонт на автомобилите, за което пред-
варително се извиняваме за евентуално 
причиненото неудобство.

При тежки зимни условия, с оглед 
спазване изискванията по охрана на 
труда и опазване на техниката, по пре-
ценка на водача на автомобила и след 
съгласуване с ръководството на общи-
ната, е възможно неизпълнение на гра-
фика в трудно достъпни места.

Настоящата заповед да се връчи на 
всички заинтересовани лица за изпъл-
нение.

Контрол по заповедта възлагам на 
секретаря на Община Брацигово и кме-
товете по населени места. 

Настоящата заповед да се публику-
ва във вестник „Априлци“ и на интернет 
страницата на Общината.

Надежда Казакова:
кмет на община Брацигово

Съгласувал:
Атанас Славов – юрисконсулт 

Изготвил:
Донка Мицова – гл. спец. „Чистота“

О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О

ЗАПОВЕД  №  РД -572/16.10.2020 г .

На основание чл. 44, ал. 1, т 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 2 и чл. 62 от ЗМДТ 

1. Определям през 2021 г. в община Брацигово да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци в депа или други съоражения и поддържане на чистотата на територията за обществено ползване за имоти, находящи се в град Брацигово, селата 
Равногор, Розово, Бяга, Исперихово, Козарско, Жребичко, в границите, установени по застроително-регулационни планове, както и всички жилищни, промишлени и 
други имоти на територията на Общината със статут на застроени имоти, урегулирани по Закона за устройство на териториите.

2. Определям честотата на сметоизвозване на битови отпадъци по населени места, описани в т. 1 от настоящата заповед, както следва:


