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И основните територи-
ални единици в България 
имат своя празник. На 12 
октомври 1882 г. Княжест-
во България приема Закон 
за общините и градското 
управление, който поставя 
основите на дейността на 
местните и държавните 
власти.

Българската община 
играе важна роля през 
различните исторически 
периоди от развитието на 
държавата. Във времето тя 
се очертава и утвърждава 
като най-масовата, трайна 
и най-силна колективна 
българска организация.

Общината обединява 
хората и е посланик меж-
ду тях и държавата. Идеята за уста-
новяване и разгръщане на местното 
самоуправление е заложена още в 
първата демократична Конституция 
на самостоятелната българска държа-
ва – Търновската, приета на 16 април 
1879 г. Глава 1, чл. 3 – „Територията 
административно се дели на окръжия, 
околии и общини.“ През 1991 г. в нова-
та Конституция, в чл. 1, ал. 2, е записа-
но, че „Република България е единна 
държава с местно самоуправление“, а
чл. 136 определя общината, като 
„основна административно-територи-
ална единица, в която се осъществява 
местното самоуправление“.

През 1998 г., водени от желанието 
да се създаде нова традиция в исто-
рията на българските общини, която 
да свързва миналото, настоящето и 
бъдещето на местното самоуправление 
в България, делегатите на Общото съ-
брание на Национално сдружение на 
общините вземат решение отбелязва-
нето на Деня на българската община да 
бъде на 12 октомври. Целта на общото 
отбелязване е да се популяризира дей-
ността на местната власт, да се постиг-

не по-добро обществено разбиране за 
ролята й в развитието на обществото, 
както и да се стимулира по-активно 
и съпричастно гражданско участие в 
процесите на управление на местно 
ниво.

В своята история градът ни има 
много дати и събития, които са иг-
раели решителна роля в неговото 
по-нататъшно развитие. Едно такова 
забележително събитие е обявяването 
на Брацигово за град и провъзгласява-
нето на Брациговската селска община 
за градска и обособяването на само-
стоятелна селищна система.

През 1891 г. Брациговският селски 
общински съвет предявява искане за 
градска община.

Подбудите на тогавашните до-
айени Данаил и Петър Юрукови и на 
всички общински съветници са под-
тикнати и от въвеждането на даждието
„ОТКРОА“ /т. е. данък върху приходите, 
оборотите, пасищата и др./ Налагането 
на този данък е трябвало да доне-
се на Брацигово и околните селища 
приход от 10 000 лева годишно, които 
да се ползват за поддръжката на учи-

лището, на осветлението 
по улиците, почистване 
на същите, поддръжка на 
нощни пазачи и др., още 
повече, че населението 
вече е наброявало над
3 500 жители.

И така, на 25.ХI.1891 г. 
брациговското общинско 
селско управление изпра-
ща до Окръжната постоян-
на комисия в Пазарджик 
искане за преминаване 
на общината в градска. 
Писмото е подписано от 
тогавашния кмет Васил 
Кабов и членовете на об-
щинския съвет – Д. Янков, 
Христо Партъчев, Никола 
Кънев, Димитър Кънчев,
Д. Мърваков, Иван Атана-

сов, Атанас Ликоманов.
Окръжната постоянна комисия изда-

ва от своя страна Постановление № 582 
от 26.ХI.1891 г., с което ходатайства пред 
Народното събрание, щото брациговска-
та селска община да се преименува в 
градска.

Народното събрание в заседанието 
си от 26.ХI.1892 г. с протокол № 18 взе-
ма решение за преобръщане на браци-
говската селска община в градска.

Решението на Шестото Народно 
събрание по-късно е утвърдено с Указ 
№ 667 от 15.ХII.1892 г. и обнародвано в 
Държавен вестник, бр. 16. от 22.I.1893 г.

„Новината възрадва населението. 
Брациговци тържествуват, ентусиаз-
мът е велик, а задоволството общо.“ −
пише в телеграмата до председателят 
на Народното събрание тогавашният 
кмет Васил Кабов.

През далечната 1977 г. новото 
териториално разделение определя 
Брацигово за селищна система вид Б, 
с център град Брацигово и села Козар-
ско, Бяга, Розово, Равногор. По-късно 
се присъединяват и селата Исперихово 
и Жребичко.

С „Криворазбраната цивилизация“ на Театър Хенд 
НЧ „В. Петлешков – 1874“ откри сезон 2019/2020

С „Криворазбраната цивилизация“ – комедия по До-
бри Войников, в навечерието на Местни избори 2019 бра-
циговската публика имаше възможност да си припомни 
постулатите за добро и зло, за истинно и прикрито.

В голямата зала на читалището бе представен по-
редният нестандартен поглед към нещата чрез актьорите 
и екипа на куклено-драматичен театър Хенд. Брацигово 
стана съпричастно на сцени от самобитното ежедневие на 
българина през възрожденската епоха, поднесени с много 
щур хумор, близки до мирогледа на народа и в днешно 
време.

Постановката е реализирана с финансовата подкрепа 
на Община Пловдив като част от Културния календар на 
града за 2019 г.

ТЕНИС НА МАСА 
На 13 октомври Брацигово ще бъде домакин на

III Национален турнир п о тенис на маса за купа „Васил 
Петлешков“ − Есен 2019. Любители на тениса на маса от 
различни региони на страната ще мерят сили в няколко 
категории. Очаква се интересът на младите този път да е 
преобладаващ. Надяваме се на интерес и от страна на пуб-
ликата. Очакваме ви − да споделим положителни емоции!

Йордан ПАУНОВ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,

Обръщам се към всички вас, за да ви благодаря за 
взаимодействието, което имахме при осъществяване 
на отговорната дейност на ВиК оператора „ИНФРА-
СТРОЙ“ ЕООД – гр. Брацигово. 

Въпреки всички предизвикателства, включително 
аварии по водопроводната мрежа поради нейната 
амортизация, с ваша помощ и разбиране екипът на 
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД полагаше неимоверни усилия 
да се доставя качествена питейна вода, отговаряща 
на нормативните изисквания, включително чрез из-
граждане на нови водопроводи и помпени съоръжения, 
подобряване контрола на водата в каптажите и
т. н. За отбелязване е, че „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД 
– гр. Брацигово, е първият и засега единствен общин-
ски ВиК оператор с одобрен бизнесплан от Комисията 
по енергийно и водно регулиране.

В тази връзка искам да изкажа сърдечните си 
благодарности на колегите в дружеството, които 
съвестно и лоялно работеха, и на управляващите в 
Община Брацигово и Общински съвет – Брацигово 
– за подкрепата и разбирането към дружеството! 
Благодаря и на всички потребители, които редовно 
си плащат задълженията за услугите на „ИНФРА-
СТРОЙ“ ЕООД!

Бъдете всички живи и здрави и с много успехи във 
всяка житейска област!

В момента тече процедура в Търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 
при Агенция по вписванията за вписването на новия 
управител на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – гр. Брацигово 
г-н Иван Танев. 

Вярвам, че той ще продължи успешно работата 
на дружеството – толкова важна за цялото населе-
ние на община Брацигово, и ще подобрява услугите 
по доставка на питейна вода и отвеждане на обрат-
ни води чрез изпълнение на инвестиционната про-
грама на бизнесплана. Искрено му пожелавам успех, 
както и на целия екип на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД –
гр. Брацигово.

С уважение:
Атанас НЕДЯЛКОВ,

управител на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД – гр. Брацигово 
02.10.2019 г.

ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

×åøìà äà ñúãðàäèø –×åøìà äà ñúãðàäèø –
áëàãîäàò íàâåêè äà äàðèø!áëàãîäàò íàâåêè äà äàðèø!

Стародавна българ-
ска традиция е когато 
искаш да оставиш нещо 
след себе си, да съгра-
диш чешма. Чешмата е 
символ на живота, а во-
дата – на безкрайността.

На 1 октомври 2019 г. 
във военно формирова-
ние 28 930 – Брацигово, 
бе открита чешма, из-
градена от работещите 
там. Денят е избран 
символично – „Покров 
Богородичен“, за да се 
търси закрилата на ПРЕ-
СВЕТАТА МАЙКА.

Водата е безценен 
природен дар, извор на 
живот, символ на веч-
ността… Каквото и да
кажем, звучи като клише. Затова пък е вярно. Този неза-
меним елемент от жизнения цикъл има специално място не 
само в българските обичаи и ритуали. Култът към водата е 
родил стародавна традиция – „от извор чешма да сториш“. 
Дори хората, за които това е занаят, приемат градежа за 
възможност „да сториш добро и с добро да те помнят“. 

Надписът на камъка говори сам за себе си: „Съгради 
се тази чешма, защото камъкът е по-траен от нас, а водата 
вечна – 2019.“ Ще минат още много, много години. Но да-
реното и съграденото ще остане. Ще напомня на хората за 
големите сърца на съградилите го, пулсиращо с обич към 
родното място и хората, които работят там. 

„Априлци“

ПРАЗНИКПРАЗНИК

НАНА

КАРТОФАКАРТОФА

Приятели, вече започ-
наха запитвания за Праз-
ника на картофа и затова 
ви съобщавам − кметство-
то, съвместно с читалището, 
организират тазгодишния 
празник на 19 октомври 
/събота/ от 11 ч. Ще бъдем при 
хубаво време на центъра на Равногор! Елате всички −
приятели, близки, жители и гости на селото! Пак ще има 
конкурси и музика, почерпка от картофи и картофени ястия! 
Очакваме ви!

Мария СПАСОВА

•  •  •



Ние -  хората

О Б Щ И Н С К А  И З Б И Р А Т Е Л Н А  К О М И С И Я

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  ЕС  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
 

ОИК БРАЦИГОВО г. започна регистрацията на застъпниците и представителите на партии, коалиции, местни коалиции 
и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет
не може да надвишава броя на избирателните секции – 16.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет да предостави списък на лицата на хартиен
и електронен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата.

Между първи и втори тур могат да бъдат регистрирани нови представители с подаване на нови документи.

***
ОИК − БРАЦИГОВО съобщава, че на 21.10.2019 година от 18.00 часа в камерната зала на НЧ „Васил Петлешков-1874“ –

Брацигово ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019:

КАК СЕ ГЛАСУВА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС?

Ако не живеете на адреса си по лична карта и сте 
регистрирали настоящ преди 26.04.2019, може да по-
искате вписване в избирателния списък по настоящ 
адрес до 12.10.2019.

Искането е писмено, по образец, или електрон-
но, през сайта на съответната община. Общинската 
администрация заличава заявилите избиратели от 
списъка по постоянен адрес и ги вписва в списъка 
по настоящ адрес, разясняват от Централната изби-
рателна комисия.

Препоръчваме навреме да проверите дали сте 
вписани в избирателен списък за вашата избирателна 
секция, заявиха от комисията.

Това може да направите по един от следните три 
начина:

− влизате на grao.bg/elections,
− изпращате SMS с ЕГН на 18429 срещу 25 стотинки 

без ДДС;
− обаждате се безплатно на 0800 1 47 26.
Ако откриете, че не фигурирате в списъка или уста-

новите някаква неточност, може да поискате корекция 
от Общината с подаване на заявление до 19.10.2019 г. 
Кметът разглежда искането и обявява публично реше-
нието си в срок от 2 дни.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ № 98
Брацигово, 25.09.2019

ОТНОСНО: Решение на ЦИК №794-МИ от 27.08.2019 и За-
повед №РД-472 от 24.09.2019г. от Община Брацигово за услови-
ята и реда за провеждане на предизборна агитация в местните 
избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и 
основание чл. 57, ал. т. 1, т 22, 23 и 24, чл 58,чл 178, параграф 1, 
т 15, 16 и 17 от Изборния кодекс ОИК – Община Брацигово

ОИК – Община Брацигово изпраща на Община Брацигово 
списък с регистрираните кандидатски листи за общински съвет-
ници и кметове за участие в местни избори на 27.10.2019 г.

•   ПП ГЕРБ
•   ПП АБВ
•   Коалиция БСП за България
•   ПП Движение „Нашият град“
•   ПП ДПС
•   КП Движение „Заедно за промяна“
•   ПП Земеделски съюз „Александър Стамболийски“
•   ПП НФСБ
•   КП Демократична България-обединение
•   ПП ВОЛЯ
•   МК ПП Обединени земеделци
•   МК Движение „България на гражданите“
•   Инициативен комитет на с. Равногор

З  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  Д
№ ТУ – 211 / 30.09.2019 г. 

С оглед спешно осигуряване на превозвач по авто-
бусни линии, квота на община Брацигово, е постъпила 
молба изх. № 09-01-113 / 16.09.2019 г. от заместник-кмета 
на община Брацигово с наш вх. № 1101-200 / 17.09.2019 г.
с искане на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 
от 2011 г.), да бъде дадено разрешение за предпри-
емане на спешна мярка от община Брацигово – като 
възложител, пряко да възложи обществения превоз 
на пътници по автобусни линии от областната транс-
портна схема.

След като разгледах молбата на заместник-кмета на 
община Брацигово и приложените към нея документи, 
установих, че са налице следните фактически обстоя-
телства: 

в следствие проучване на пътникопотока по линия-
та Пазарджик – Брацигово на 19.07.2019 г. и след раз-
глеждане от Комисията по чл. 11 от Наредба 2 / 15.2002г.
от областния управител, са утвърдени маршрутни раз-
писания по линията Пазарджик – Брацигово.

На 20.09.2019 г. с Решение № 707 Общински съ-
вет – Брацигово, делегира права на кмета на община 
Брацигово да предприеме всички необходими правни 
и фактически действия за изготвяне на документи за 
провеждането на конкурс за избор на изпълнител за 
обществен превоз на пътници с автобус по утвърдени 
маршрутни разписания от Областната транспортна 
схема, с цел вземане на решение за откриване на кон-
курсна процедура.

Направените проучвания на пътникопотока, както и 
започналата учебна година, показват, че прекъснатата 
транспортна връзка на община Брацигово с областния 
център гр. Пазарджик ще отнеме възможността за 
покриването на основните потребности от обществен 
превоз на жителите на община Брацигово.

С оглед гореизложеното, намирам, че е налице 
хипотезата на чл. 5, параграф 5 на Регламент (EO) 
1370/2007, а именно непосредствен риск от прекъсване 
на транспортното обслужване на населението, поради 
липсата на действащ договор за превоз, както и поради 
сроковете за провеждане на съответната процедура за 
възлагане, предвид което е необходимо предприемане 
на спешна мярка от страна на Община Брацигово.

Във връзка с горното, на основание чл. 19, ал. 2 
от Закона за автомобилните превози и чл. 5, параг-
раф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически превоз с желе-
зопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на рег-
ламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета,
чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за услови-
ята и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 
за осъществяване на обществени превози на пътници 
с автобуси (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.), искане с
вх. № 1101-200/17.09.2019 г. от Община Брацигово, както и 
на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

ЗАПОВЯДВАМ:

Разрешавам, за срок от дванадесет месеца, прево-
зите по маршрутните разписания на автобусни линии 
от областната транспортна схема, квота на община 
Брацигово, да бъдат възложени пряко от кмета на 
община Брацигово до финализиране процедурата за 
възлагане на превозите, считано от датата на влизане 
в сила на настоящата заповед.

Заповедта да се публикува в един местен и един 
национален ежедневник.

Същата подлежи на обжалванe от всяко заинтере-
совано лице в 14-дневен срок от публикуването и.

Настоящата заповед да се изпрати на кмета на об-
щина Брацигово за сведение и изпълнение.

СТЕФАН МИРЕВ
областен управител

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация

Пазарджик

С ехо от школския звънец в сърцето

Отново е есен. Сезон за отчет… Време за начало… 
Възможност за оценка… 

С ехо от школския звънец в сърцето преди първия 
учебен ден се състоя среща на випуск 1969-а година на 
Брациговската гимназия.

Открита е през януари 1945 г. В нея се учеха не само 
децата на Брацигово. Тя събираше стремящите се към про-
свещение и култура от Куртово Конаре, Перущица и Кри-
чим до Равногор, и от Капитан Димитриево до Жребичко.

Инициатори традиционно са учениците от някогаш-
ния 11б клас. Випуск 1969 г. бе с над 90 зрелостници, об-
хванати в три паралелки с класни ръководители Данаил 
Донов, Маргарита Керина и Оля Мутафчиева.

Днес випускът има зад себе си две поколения почте-
ни хора – родители и деца, пример за семейно огнище, 
родолюбив дух и възможности да получат житейските 
уроци за опазване на родовата памет.

Сега, след 50 години, випуск 1969 има пред себе си 
един достойно изминат трудов път. Имат семейства, деца 
и внуци, разпръснати по цяла България и в чужбина. 
Действителността (след толкова време) за всички е над-
скочила мечтите. Някогашните зрелостници, сега вече 
пенсионери, са надминали предците си по битие, знание, 
квалификация, роля и авторитет навсякъде, където пре-
бивават.

Срещнахме се както някога пред входа на гимнази-
ята – с много цветя, прегръдки и влажни от вълнение 

очи… „Госпожо…“ „Другарко…“ „Здравейте, прияте-
ли…“ Следват традиционните снимки. Отиваме до парк 
„Априлци“, или както ние си я знаем – Градската градина. 
Включихме и придошлите.

Поднесохме цветя на паметника на брациговския 
апостол Васил Петлешков, с признателност 
към всички, отдали живота си за нашето мирно 
съществуване. И подвластни на бушуващите 
емоции, рецитирахме на брилянтен Вазов език 
„Не се гаси, туй що не гасне…“.

Имахме си и час за раздумка. Той продъл-
жи необичайно дълго, защото всеки споде-
ляше, разказваше…, размишляваше на глас. 
И докато говорехме за нещата от живота си, 
екнаха български хора. Руменееха лицата на 
някогашните ученици. Ритъмът подреждаше 
мислите ми… „Здравейте, любими мои. Огле-
дало мое… Благодаря на съдбата, че ви има в 
живота ми! Наистина, ние бяхме и сме заедно! 
Бъдете благословени!“

Класната –
Маргарита КЕРИНА-БАЛАБАНОВА

14.09.2019 г.

ОТ ВИПУСКА:
20% висшисти – математици, общественици;
20%  среден медицински персонал – зъботехници,

лаборанти, акушерки и медицински сестри;
20%  след гимназия придобили икономически позна-

ния и работили по местоживеене в счетоводство;
30%  други все в обществени сфери с добро име

и обществени изяви.
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ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
БРАЦИГОВО

Списък на регистрираните кандидати
за кмет на община Брацигово в МИ-2019

Пореден №
според

решението за 
регистрация 
на листата

Име, презиме, фамилия
Политическа партия,

коалиция,
инициативен комитет

Пореден № на
кандидатската 

листа в
бюлетината

за гласуване

1 Николай Василев Чалъков Земеделски съюз
„Ал. Стамболийски“ 49

2 Мария Стоянова Мадарова ДВИЖЕНИЕ „НАШИЯТ ГРАД“ 41

3 Соня Петрова Мишева ПП АБВ (Алтернатива
за българско възраждане) 14

4 Надежда Борисова Казакова ПП ГЕРБ 43

5 Костадинка Димитрова Найденова МК ДВИЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ НА 
ГРАЖДАНИТЕ“ (ДБГ и ССД) 67

6 Илия Иванов Милушев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 56

7 Вълчо Иванов Шопов ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ − 
ОБЕДИНЕНИЕ 66

Пореден № 
според

решението за 
регистрация
на листата

Кандидат за
кмет на кметство 

Собствено, бащино и фамилно име
на кандидатите за кметове на кметства

Партия, коалиция,
местна коалиция

или инициативен комитет

Пореден
№ на

кандидатската 
листа в

бюлетината
за гласуване

1 2 3 4 6

1. с. Исперихово Петър Стоянов Георгиев ПП ГЕРБ 43

2. с. Бяга Боряна Петрова Кънева ПП ГЕРБ 43

3. с. Козарско Стоянка Василева Райкова ПП ГЕРБ 43

4. с. Розово Йорданка Иванова Петкова ПП ГЕРБ 43

5. с. Равногор Нейчо Димитров Коланев ПП ГЕРБ 43

6. с. Бяга Георги Иванов Трендафилов ПП ДВИЖЕНИЕ „НАШИЯТ ГРАД“ 41

7. с. Бяга Людмил Енев Стоичков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 56

8. с. Исперихово Ангел Атанасов Аризанов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 56

9. с. Козарско Петър Костадинов Гьошев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 56

10. с. Розово Иванка Георгиева Керенчева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 56

11. с. Равногор Йордан Трендафилов Мадаров НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ 8

12. с. Розово Спас Тодоров Терзиев НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ 
НА БЪЛГАРИЯ 8

13. с. Исперихово Али Нуриев Алиев Движение „ЗАЕДНО за промяна“ 58

14. с. Равногор Йордан Атанасов Казаков Инициативен комитет 69

15. с. Козарско Георги Богданов Горанов МК ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 
(ПАРТИЯ ВМРО-БНД) 68

16. с. Исперихово Георги Благоев Балутев Движение за права и свободи – ДПС 55

Пореден 
№ според 
решени-

ето за 
регистра-

ция на 
листата

Партия, коалиция,
местна коалиция или
инициативен комитет

Община

Пореден 
№ на кан-

дидата 
в реше-
нието за 

регистра-
цията на 
листата

Собствено, бащино и фамилно име
на кандидатите за общински съветници

№ на 
решението 
на ОИК за 
регистра-

ция

Пореден 
№ на 

канди-
датската 
листа в 
бюлети-
ната за 

гласуване

1 2 3 4 5 6 7

 1. Земеделски съюз
„Ал. Стамболийски“ Брацигово 

1 Николай Василев Чалъков

№ 71 – МИ 
22.09.2019 49

2 Иван Атанасов Марков
3 Поля Василева Драгнева
4 Петя Харалампиева Георгиева
5 Елена Георгиева Божкова
6 Таня Димитрова Валинкова
7 Мариела Тодорова Костова
8 Десислава Петрова Здравкова
9 Здравка Стоянова Глухчева
10 Димитър Георгиев Крушаров
11 Теодор Янков Тодоров
12 Костадин Стоянов Глухчев
13 Илияна Георгиева Ямалиева

2. Движение за права и
свободи − ДПС Брацигово 

1 Абедин Ахмедов Гавазов
№ 21 – МИ 
12.09.2019 552 Атанас Иванов Славов

3 Ангел Огнянов Ковачев

3.
 Политическа партия АБВ 

(Алтернатива за българско 
възраждане)

Брацигово

1 Соня Петрова Мишева

№ 15 – МИ 
11.09.2019 14

2 Тодор Ангелов Кръстев
3 Дениела Иванова Хаджиева-Велиславова
4 Мария Иванова Ташева
5 Стоянчо Илиев Лазаров
6 Лилия Георгиева Филева
7 Росица Димитрова Манолова
8 Екатерина Тодорова Кацарова
9 Аспарух Огнянов Ковачев

4. ПП ГЕРБ Брацигово

1 Надежда Борисова Казакова

№ 75 – МИ
22.09.2019 43

2 Стоян Димитров Вълков
3 Веселина Любенова Дамова
4 Петър Георгиев Маринов
5 Петър Йорданов Павлов
6 Боряна Петрова Кънева
7 Димитър Ангелов Велев
8 Илияна Трифонов Тодорова
9 Георги Ангелов Славов
10 Йорданка Иванова Петкова
11 Петър Стоянов Георгиев
12 Калчо Георгиев Калев
13 Нейчо Димитров Коланев

5.
МК ДВИЖЕНИЕ

„БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ 
(ДБГ и ССД)

Брацигово

1 Костадинка Димитрова Найденова

№ 59 – МИ
16.09.2019 67

2 Гергана Ангелова Манчева
3 Иван Илиев Илиев
4 Марио Димитъриев Масларов
5 Димитър Иванов Попов
6 Иван Живков Димов
7 Милана Истилянова Тодовичина
8 Диана Спасова Стоянова
9 Спас Димов Станчев
10 Ивелина Стефанова Дамова
11 Мария Григорова Батаклиева
12 Младен Димитров Китов
13 Радослав Атанасов Тасков

6. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Брацигово

1 Галина Василева Траянова

№ 25 – МИ
12.09.2019 56

2 Георги Василев Кабов
3 Огнян Рангелов Пейков
4 Милка Иванова Кънчева
5 Георги Стоянов Стоилов
6 Търпена Ангелова Лабова
7 Елена Стоилова Кисова
8 Илия Иванов Милушев
9 Иванка Георгиева Керенчева
10 Людмил Енев Стоичков
11 Петър Костадинов Гьошев
12 Ангел Атанасов Аризанов

Пореден 
№ според 
решени-

ето за 
регистра-

ция на 
листата

Партия, коалиция,
местна коалиция или
инициативен комитет

Община

Пореден 
№ на кан-

дидата 
в реше-
нието за 

регистра-
цията на 
листата

Собствено, бащино и фамилно име
на кандидатите за общински съветници

№ на 
решението 
на ОИК за 
регистра-

ция

Пореден 
№ на 

канди-
датската 
листа в 
бюлети-
ната за 

гласуване

1 2 3 4 5 6 7

7. ПП ДВИЖЕНИЕ
„НАШИЯТ ГРАД“ Брацигово

1 Мария Стоянова Мадарова

№31 – МИ 
12.09.2019 41

2 Светослав Стоянов Рашайков
3 Дора Иванова Гаджева 
4 Иванка Дамянова Баджерова 
5 Александър Бориславов Борисов
6 Георги Ангелов Павлов 
7 Иван Георгиев Пенчев 
8 Димитър Стоянов Смиленов 
9 Николай Димитров Димитров 
10 Тодор Йорданов Ламбрев 
11 Дафинка Иванова Мичева
12 Петър Любчов Ямалиев
13 Мария Стефанова Мървакова

8. ВОЛЯ Брацигово 1 Нейчо Атанасов Делев №61 – МИ 
16.09.2019 51

9. Движение
„ЗАЕДНО за промяна“ Брацигово

1 Али Нуриев Алиев 
№27 – МИ 
12.09.2019 582 Дончо Асенов Асенов

3 Кръстан Илиев Илиев

10.
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ

ЗА СПАСЕНИЕ
НА БЪЛГАРИЯ

Брацигово

1 Йордан Трендафилов Мадаров
№46 – МИ 
16.09.2019 82 Кръстан Христов Тодоров

3 Спас Тодоров Терзиев 
4 Христо Кирилов Котев

11.
МК

ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ
(ПАРТИЯ ВМРО-БНД)

Брацигово

1 Йордан Райчев Михайлов

№58 – МИ 
16.09.2019 68

2 Елена Борисова Батачева
3 Георги Николаев Апостолов
4 Георги Райчев Анчев
5 Георги Богданов Горанов
6 Йорданка Георгиева Атанасова
7 Йорданка Илиева Пилева
8 Груйо Александров Хаджийски
9 Атанас Борисов Паунов
10 Иван Владимиров Гегусков
11 Спас Атанасов Илиев

12.

 ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ –

ОБЕДИНЕНИЕ
(ДА България, ДСБ,
Зелено движение)

Брацигово

1 Вълчо Иванов Шопов

№52 – МИ 
16.09.2019 66

2 Костадин Димитров Стефанов
3 Димитър Борисов Петров
4 Росица Асенова Бояджиева
5 Иво Василев Владимиров
6 Елена Димова Донова
7 Йордан Димитров Банков
8 Борислав Данаилов Донов
9 ЙорданкаПетрова Арабаджиева
10 Кунка Цонева Шопова

Р Е Г И С Т Ъ Р
(по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс) Приложение № 72-МИ
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О Б Щ И Н С К А  И З Б И Р А Т Е Л Н А  К О М И С И Я

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ № 69/20.09.2019
ОТНОСНО: заличаване на регистрация 

на Инициативен комитет за издигане на кан-
дидатурата на Георги Иванов Трендафилов за 
независим кандидат за кмет на кметство с. Бяга 
за участие в местни избори за общински съвет-
ници и кметове на 27.10.2019 г.

Заличава регистрацията на Инициативен 
комитет за издигане на кандидатурата на Георги 
Иванов Трендафилов като независим кандидат 
за кмет на кметство Бяга в изборите за общин-
ски съветници и за кметове на 27.10.2019 г., 
извършена с Решение № 13 от 11.09.2019 г. на 
ОИК – Брацигово.

Председател: Лъчезар Николаев Минев
Секретар: Юсуф Ахмедов Мехмедов

РЕШЕНИЕ № 90/24.09.2019
ОТНОСНО: заличаване на регистрация на 

Инициативен комитет за издигане на кандидату-
рата на Борислав Данаилов Донов за независим 
кандидат за кмет на община Брацигово за учас-
тие в местни избори за общински съветници и 
кметове на 27.10.2019 г.

Заличава регистрацията на Инициативен 
комитет за издигане на кандидатурата на Борис-
лав Данаилов Донов като независим кандидат 
за кмет на община Брацигово в изборите за об-
щински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., 
извършена с Решение № 56 от 16.09.2019 г. на 
ОИК – Брацигово.

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова
Секретар: Юсуф Ахмедов Мехмедов



Общес тво

1 - ви- ви октомври -октомври - Д Д ен на поезиятаен на поезията
и музикатаи музиката

1 - ви- ви октомври -октомври - Д Д ен на поезиятаен на поезията
и музикатаи музиката

 „…поезията се е родила като сакрално изкуство,

като допир до божественото, опит за синхронизиране

с ритъма на Вселената…“
Силвия Недкова

„ЛЮБОВТА МИ Е ДАНТЕЛА…“

Най-новата, петнадесета поред, книга на Цветанка Убинова „Любовта ми е дантела върху 

шапката на просяк“ бе представена в залата с портретите на ХГ „Станислав Доспевски“ в 

Пазарджик.

Десетки почитатели на изящното слово се събраха, за да чуят стиховете на поетесата, 

която успява да доведе читателя до дълбините на светлината и човечността. Разнородната аудитория формира широка палитра 

от възрасти в залата, но реакцията на всички бе еднозначна – почит и радост от съприкосновението със словото.

„Любовта ми е дантела…“ се ражда спонтанно, стих след стих, през последните месеци и съдържа откровената изповед на 

преживявания, които докосват всяко човешко сърце.

Цветанка Убинова отдавна е еталон за истинска неподправена поезия, която черпи образи и вдъхновение от дълбините на 

живота – не само този, през който всички преминаваме, а и от онзи неподозиран свят, където думите заемат необичайни места 

и се превръщат в метафори.

Между страниците Цветанка Убинова е загърнала цялата любов, която една дъщеря може да дари на своите родители – част 

от прекрасните стихове са им посветени след смъртта им тази зима. Там можем да открием и всеобятната любов към един 

единствен човек, който е в състояние да преобърне света и да го преподреди отново.

Необичайно бе началото на вечерта. Тя стартира точно в обявения час с букет градински цветя, донесен на авторката от нейна 

приятелка от родното Лесичово.

Художник на корицата е Никола Стоименов. Автор на графиките е Цветанка Убинова, а издателството е „Беллопринт“.

Книгата се издава със съдействието на Община Пазарджик. 

Емоциите, мислите и чувствата, подредени от Цвети в мерена реч интерпретираха актрисата Детелина Стойчева и актьорът 

Александър Пасков.

Истинската поезия се познава по това, че води до раждането на още поезия. Доказателство бе Иван Върбанов, който отправи 

нестандартен римуван поздрав.

Поетичният път на Цветанка Убинова продължава. Животът без поезия е само съществуване.
Стефка ВЕНЧЕВА

Гостува ни

Цветанка Убинова

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

Момент от вечерта на 3 октомври.

ЗАБРАВЯМ ТЕ по мъничко –АБРАВЯМ ТЕ по мъничко –
на залчетана залчета

от хляба осветенот хляба осветен
на самотата,на самотата,
забравям те –забравям те –
на глътки и на капчицина глътки и на капчици
от виното венчалноот виното венчално
и водата,и водата,
забравям те –забравям те –
на срички от читанкатана срички от читанката
на клетвитена клетвите
да бъдем вечно двамата,да бъдем вечно двамата,
забравям те –забравям те –
на нишчици от сянкатана нишчици от сянката
на ябълкатана ябълката
в нивата от слама...в нивата от слама...
забравям те – под кръглата луназабравям те – под кръглата луна
и под тунела бяли под тунела бял
на жарко пладне,на жарко пладне,
забравям те... а ти във тишиназабравям те... а ти във тишина
небесно синя,небесно синя,
галеща и хладнагалеща и хладна
при мен се връщаш всяка нощ –при мен се връщаш всяка нощ –
в съня,в съня,
и там събираш нишкитеи там събираш нишките
и сричките,и сричките,
и капките, и самотатаи капките, и самотата
хлебна,хлебна,
и белите искриции белите искрици
на деня,на деня,
които ме слепят.които ме слепят.
За да прогледна.За да прогледна.

Дъждът с/ъждът с/ъсъс тънките си пръсти тънките си пръсти
погали мойта самотапогали мойта самота

и светлината си разпръснаи светлината си разпръсна
под лампиона на нощта.под лампиона на нощта.

Любовта ми е дантелаюбовта ми е дантела
върху шапката на просяк.върху шапката на просяк.

На шега ли съм я плела?На шега ли съм я плела?
Вятърът ли ще я носи?Вятърът ли ще я носи?

ЕСЕНТА ЕСЕНТА Е
магьосана ябълка,магьосана ябълка,

напоена с/напоена с/ъсъс късна любов. късна любов.
Предусещаш отрова,Предусещаш отрова,
а жадна сиа жадна си
за златистия благослов.за златистия благослов.

Претъркулват теПретъркулват те
охрени залезиохрени залези
и се будиши се будиш
в горяща трева,в горяща трева,
оцветени в болящооцветени в болящо
и алено,и алено,
раждат раните синева.раждат раните синева.

Върху слънцетоВърху слънцето
плъзва сянкатаплъзва сянката
на змията,на змията,
целуваща кръст.целуваща кръст.
Неразкаяна, спи стопанкатаНеразкаяна, спи стопанката
върху сладкатавърху сладката
топла пръст.топла пръст.

НЯКОГА, когато бях река.ЯКОГА, когато бях река.
Някога, когато спяхНякога, когато спях

в пустиня.в пустиня.
Някога, когато пих тъга.Някога, когато пих тъга.
Някога, вулкан когато сринах.Някога, вулкан когато сринах.
Някога, когато се роди.Някога, когато се роди.
Някога, когато си отиде.Някога, когато си отиде.
Пусти бяха моите води.Пусти бяха моите води.
Остър беше пясъкът от миди.Остър беше пясъкът от миди.
Някога. По твърдите ми устни.Някога. По твърдите ми устни.
Някога – по мекия ти нрав.Някога – по мекия ти нрав.
Някога – когато неизкусноНякога – когато неизкусно
казвах винаги, че ти си прав...казвах винаги, че ти си прав...

Небето виолетовоебето виолетово
в градината се срива.в градината се срива.

Ледът за цвят е жаден.Ледът за цвят е жаден.
Секундата е бистра,Секундата е бистра,
свистяща и красива.свистяща и красива.
Смъртта й е награда...Смъртта й е награда...

Томителен е всеки мигомителен е всеки миг
след вас,след вас,

невяра и любовневяра и любов
съня ми раждат,съня ми раждат,
а в него някойа в него някой
с много нежен глас,с много нежен глас,
че слънцето изгряваче слънцето изгрява
ми обажда...ми обажда...

Сърцето е капчук,ърцето е капчук,
а чака слънцето,а чака слънцето,

макар да знае –макар да знае –
с него ще пресъхне!с него ще пресъхне!
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