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ТЪРЖЕСТВОТО НА ГРАДА
високата камбанария на
Балканите, с тържествена

литургия в трикорабната
базилика „Св. Йоан Предтеча” и с литийно шествие
из улиците на града започна 15-ият ден на месец
декември 2012 година в
Брацигово. Поводът е юбилеен – 120 г. от обявяването на селището за град. От
уличките пред църквата се
стичаха хора, въодушевени
да станат част от тържеството в мразовития ден.
Всъщност всички те бяха в
един катарзис на събитията
отпреди повече от век.
Началото на честванията започна с изнасяне
на кръста от храма и продължи с възстановка на
събитията от паметната
1892 година. Кмет, разсилен, пристав, пристигащ от
околията префект с радостната новина и множество

напомня за последното десетилетие на 19-и век.

„Ентусиазмът е велик,
задоволството общо” пише

в благодарствената телеграма до Шестото обикновено народно събрание
тогавашният кмет на Брацигово – Васил Кабов.

на събитията по обявяването на града с прочитане на
Указ № 667 на княз Фердинанд, празникът продължи
с тържествена извънредна
сесия на ОбС – Брацигово,
на която трима заслужили
жители получиха званието
„Почетен гражданин на
град Брацигово”. Първият
кмет след Освобождението – Данаил Юруков, и
генерал-лейтенант Никола
Генчев бяха удостоени със
званието посмъртно, а плакетите и грамотите връчени
на техните наследници. С
високата чест бе удостоен
и най-дълго кметувалият в
Брацигово - Атанас Ботев,
който с чест и достойнство
получи отличителните знаци и пожела на жителите

на града и общината далновидност и просперитет.
Съпричастни към празника бяха президентът
на Република България

Росен Плевнелиев и вицепрезидентът Маргарита
Попова, които изпратиха
поздравителни
адреси,
както и много приятели и
съратници на Брацигово,
живеещи в София, Пловдив и други градове.
Завършекът на празника бе изключително емоционален
благодарение
на фолклорен ансамбъл
„Тракия” – Пловдив, който
внесе много настроение
с богатата предколедна
сюита.
В дните, когато отбелязваме този многозначителен юбилей, е нужно да
знаем едно, а именно: това
селище повече от 120 години е било място, където се
е проповядвало само обич
между хората, уважение
към човека и неговото достойнство, уважение към
всички хора и сътвореното
от тях.
Иванка СТЕФАНОВА

ВЯРВАМ В ТЕБ, БРАЦИГОВО!
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ПОСРЕЩНАХМЕ НОВАТА ГОДИНА В ДОМАШНА ОБСТАНОВКА
В домашна обстановка
посрещнаха Новата 2013
година по-голямата част
от жителите на Брацигово.
60% са посочили, че празнуват идването на Новата
година у дома със семействата си. Близо 20% пък
са сторили това на гости
у роднини или приятели.
Едва 10% са избрали да
отбележат
празника
в
заведение с компания.
Много малък (5%) е броят
на тези, които са отброили
последните секунди от

2012 г. на площада в града.
На цели 5% пък им се е наложило да посрещнат Но-

вата година на работа.
В първите минути след
полунощ на Централния
площад в
120-годишния
град се събраха ентусиасти,
с което се спази традицията от няколко лета насам
брациговци да посрещнат
Новата по този начин.
Всяка година е различно, а тази направиха впечатление няколко неща.
Площадът събра предимно хора на средна възраст, които заформиха хоро
под звуците на традицион-

ната народна музика. Нямаше ги предишните пиратки
и бомбички, нямаше ги и
пияните компании. Имаше
веселие, непринудено и недиктувано от никого.
Фойерверките над площада подсилиха празничното настроение. Те бяха
своеобразно продължени
от онези, които осветиха
града от различни места
минути след новогодишната наздравица.
„Априлци”

СТАТИСТИКА В НАЧАЛОТО НА 2013 ГОДИНА
Напук на всички песимистични прогнози за
страната, като светъл лъч в
община Брацигово служба
ГРАО регистрира 41 новородени през 2012-а (за сравнение през 2011-а те са били
35). От тях момичета - 20,
момчета - 21. Последното
новородено за 2012 година
е момиче. Малката госпожица Адриана Григорова

ще носи късмет и радост
на мама и татко и берекет и
плодородие за всички, тъй
като е от женски пол, според
поверието. От новите бебета
има две двойки близнаци
- момченцата Ясен и Явор
и момиченцата Даниела и
Цветелина.
Като цяло първо проплакалите през миналата година
в общината са 92, с цели 12

повече от предходната 2011а. И в тази статистика село
Исперихово е на първо място сред останалите населени
места в общината с цели 39
нови попълнения, Бяга – 9,
Розово – 2, и Козарско – 1.
В селата Равногор и
Жребичко и тази година
няма да има кой да полее
на бабите.
През 2012-а в Равногор

издириха всички двойки,
които са сключили граждански брак преди 50 години. Те
получиха поздравителен адрес от кметството и искрени
благопожелания за достигане на диамантена сватба.
А общинският град след
два месеца, точно на националния празник – 3 март, ще
се сдобие със столетник.
„Априлци”
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БЪДЕЩ БОГОСЛОВ УЛОВИ
КРЪСТА В БРАЦИГОВО
НА ЙОРДАНОВДЕН
Празникът Богоявление
се отбелязва в цялата страна с празнични литургии и
с ритуал по спасяване на
кръста.
Богоявленския
водосвет в Брацигово извърши
отец Любомир Траянов.
След тържествената литургия в храм „Св. Йоан
Предтеча”,
мнозинството
се насочи към Дигнат камък
- мястото, където и преди години е извършван
обредът.
Хвърлянето
на кръста във водата и
изваждането му е сред
най-вълнуващите ритуали на този ден. Вярва
се, че този, който го извади от водата ще бъде
здрав и щастлив.
Тази година ентусиастите, които се бориха
за кръста бяха трима,
но щастието се усмихна
на студента по богословие
Христос Рамбов. В студените води на река Умишка
той успя да получи божието
благоволение и да улови
кръста. Радостта бе още поголяма, защото късметлията
е роден на този символичен
ден и носи името на Спасителя.
В село Розово пък щастливецът, уловил кръста,
бе Димитър Стоянов Сми-

ленов.
В Бяга на предварително подготвеното място се
събраха много деца, младежи и по-възрастни хора.
Отец Васил отслужи тържествена литургия и хвърли
кръста в реката. В студените
води се сборичкаха смелите
младежи Радослав Тасков,
Костадин Пейков, Петър
Дюдюков, Васил Райнов,

Тошко Ламбрев и Георги
Кузманов. При краткото боричкане кръстът бе хванат
от Петър Дюдюков – студент
във ВИХВП – Пловдив.
Студеният вятър и замърсената вода на реката не
помрачиха празничното настроение на присъстващите.
Има поверие, че ако
хвърленият във водата
кръст замръзне, годината
ще бъде здрава и плодовита.
Иванка СТЕФАНОВА

„ БРАЦИГОВСКА КОЛЕДА - 2012“
ПОМОГНА НА 23 БОЛНИ ДЕЦА
И ВЪЗРАСТНИ ОТ ОБЩИНАТА
Общата стойност на събраните средства от благотворителната
инициатива
на Община Брацигово е
470.10 лева. В навечерието
на Коледа със събраните
средства бяха подпомогнати общо 23 болни деца
и възрастни. Всички ние,

които организирахме благотворителната инициатива
„Брациговска Коледа 2012”, благодарим на нашите съграждани и учениците
от ПГСА „Георги Златков”
за активното им участие в
кампанията.
/Соб. инф./

„ИСТИНСКАТА БЛАГОДАРНОСТ
СЕ ПРАВИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО
ПРИЗНАНИЕ”
ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО ГОСПОЖА КОСТАДИНКА НАЙДЕНОВА –
ДИРЕКТОР НА КОМПЛЕКС ЗА
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,
Искаме да Ви благодарим за поканата да гостуваме в
Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Брацигово, в навечерието на Коледа и Нова година.
Сърдечни благодарности за прекрасните подаръци,
придружени с мили и топли пожелания.
Благодарим Ви, че Ви има!
С Вашата съпричастност, добра воля и желание помагате на деца като нас (без родители), което е по човешки
неоценимо.
Приемете нашата признателност. Думите на благодарност към Вас не биха ни стигнали и затова използваме
трибуната на местното вестниче, за да Ви пожелаем:
Бъдете жива, здрава и благословена – Вие и трудът
Ви!
Завършваме с мъдрост:

„Сърце, което дава, никога не остарява!
Ръка, която дар дарява, никога не обеднява!”
Децата от село Исперихово:
Малин, Стефан, Георги, Тони, Дела,
Вальо, Теменужка, Цветелина, Мария и Ели

Общество

Вярвам в теб
теб,, Брацигово
Брацигово!!
„…Брацигово славно,
стълб на свободата.
Ти верно остана
в редът на борбата…”
Христо Траянов
Възникнало като бухлата, дъхава червена роза
под грижливите ръце на
братя, дошли от далечния
Костурски край, Брацигово
ще заеме важно място в
историческата съдба на българския народ.
Заело двата бряга на ромонливата Умишка, в която
прали кървави ризи майки в
черно, то ще буни духовете
на съвременници и бъдни
поколения.
Средище на знаменитата
Брациговска възрожденска
архитектурна школа, в която се е родил и разцъфтял
талантът на великолепния
български майстор и строител уста Кольо Фичето. Школа, оставила в българската
архитектурна история забележителни творения като
катедралата „Свети Крал” в
София, шуменските фортификационни съоръжения и
блестящи църкви в Пазарджик, Пловдив, Сопот…
Брацигово на трудовите
хора, откърмило знаменити
строители, каменари, зидари, дърводелци, бъчвари,
шивачи, обущари, гайтанджии, осигурило си правата
на свободно населено място
още по време на турското
робство, за да не може в
него да нощува аскер и да
не може кадъна да ражда.
Брацигово славно на
Априлий 1876-а. Величав
изблик на непокорен непобедим дух. Героична епопея,
в която будните брациговци „израстват на няколко
века”. Родно гнездо на апостол от Априлското въстание
– Васил Петлешков – величавият саможертвеник,
забележителният лечител и
аптекар с блестящите черни
очи, защитил достойно каузата на всенародния бунт по
време на Първото българско
народно събрание в Оборище. Идеологът и стратегът на
Брациговския въстанически
район, в който строго и точно се изпълнява планът на
въстанието и в който се разкриват военноинженерните
дарования на самоуките
брациговци с тяхната 16-черешова артилерия и двойно
укрепени окопи.
Брацигово на първите и
единствени в историята на
Априлското въстание пре-

говори с поробителите за
примирие, крайната цел на
които е спасяването на жителите на въстаналите села.
Брацигово на Петлешков
– жестоко измъчван между
три огъня, но останал докрай верен на дадената
клетва да не попадне жив в
ръцете на агаряните.
В Брацигово за първи
път следовниците на априлци запалват пламъка на
социалистическата идея, за
тържествуването на която
ще сложат главите си найвидните представители на
брациговската
общественост.
Брацигово на онази непокорна епоха, която Гео
Милев ще възпее:

народа,
който
въстана
из мрака тревожен
на своя живот
и писа със своите
кърви:
СВОБОДЕН!
Брацигово на величави
битки и страховити погроми.
Брациговци в челните редици на борбата, неравната
борба за спокоен и щастлив
живот. Брацигово на партизани и политзатворници!
Брацигово на забележителния войник от Втора
тежкокартечна рота Паница
Семерджиев, който остави на Бальовица величав
пример на себеотрицание,
саможертва и безпримерен
героизъм. Тогава, в оня мрачен ден на март 1944-а, над
скалата израства фигурата
на войника, здраво стиснал
в ръка малката устна хармоничка и над смълчаните
дипли на планината, над
писъка на куршумите се понасят звуците на химна на
пролетариата.
Брацигово на буйната

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ - 1874”
ГР. БРАЦИГОВО
4579 Брацигово, пл. „Централен” №1
тел: 03552/20 60
e-mail: VP_1874@abv.bg
Настоятелството и колективът на
Народно читалище
„Васил Петлешков - 1874”
канят гражданството
на тържествено поклонение
по случай 167-ата годишнина
от рождението на патрона на
читалището и най-велик брациговец
– Васил Петлешков,
на 14 януари 2013 година
в мемориален парк „Априлци”
от 11.00 часа.

радост от всенародната победа, на изграждането на
новото общество, в което
всеки има възможност за
труд, за безплатно образование и безплатно медицинско
обслужване.
Брацигово на хората с
нови къщи и сигурност в
утрешния ден.
Брацигово на заводи,
кооперации, на фабрики и
цехове, които осигуряват
поминъка на хората от цялата община.
Брацигово на аграрнопромишления комплекс, в
който се отглеждаха найчистите и най-вкусните плодове и зеленчуци.
Брацигово на учените
люде, дали на науката 16
професори, доктори
на
науката, доценти, изследователи и конструктори във
всички области на човешкото познание.
Брацигово на високата
естетика, дало на България
и света творци от класа
като големия изкуствовед
Димитър Гачев и неговия
син Георги Гачев, творили в
някогашния Съветски съюз,
както и като създателя на забележителни творения в съветската авиация Дмитрий
Дмитриевич Гилевич.
И… Брацигово на промяната, на прехода, на
лъжедемокрацията, които
унищожиха националната
промишленост и селското
стопанство, които нанесоха непоправими щети на
народното образование и
здравеопазване и обезлюдиха села и градчета.
Брацигово!
Героично,
свободолюбиво, вечно!
Ще дойде ден и ти като
птицата Феникс ще се възродиш от пепелта, ще дойде
ден, трепетно очакван от
всички твои верни синове
и дъщери, и ти ще се възродиш от разрухата, отново
ще изправиш чело и ще
заемеш своето достойно
място в най-новата история
на действително свободните хора.

Прекланяме се пред теб!
Вярвам в теб, Брацигово!
Димитър ГИЛИН

В ареалите на община
Брацигово са включени седем селища. Повечето от тях
нямат писмени документи
или летописи, от които да е
видно кога и как са основани, какъв е произходът на
населението и т.н. Знае се,
че населените места се появяват по времето на Османското владичество, когато
християните от различни
места са се преселвали, защото са били подложени на
издевателства, насилствено
потурчване и отвличания.
Така в Брацигово в края
на ХVІІІ век са дошли македонците от Костурския край,
като са заварили по тези
места други българи – т. нар.
„мърваци”, сиреч рударите,
които са обслужвали самоковите и пещите за топене на
желязо…
Оттогава – 1791 г., е останал техният каменен надпис
или както е писано: „во время избавления…”
Можем ли да надзърнем
през мъглата на забравата в
миналото на едно село, след
като няма писмени източници за началото на живота му
във времето? Трябва да напомним, че има едно обществено явление, което „нито
огън може да го изгори, нито
крадец да го открадне”, а
именно говорите на хората,
носиите, песните…
Диалектът е „историческа
категория… проява на чистия народен дух... – според
професор Ст. Стойков, - местна разновидност на общонародния език и еднакъв с
него граматически строеж и
речников фонд, като се отличава с второстепенни езикови особености предимно във
фонетиката и лексиката”…
(Из „Диалектология”)
Знае се и това, че на
територията на Балканския
полуостров, където живеят
българи, съществуват множество диалекти – западни,
североизточни, югоизточни,
както и родопски, тракийски,
мизийски и т.н. Един от тях
е така нареченият „рупски
говор”, от който са останали
следи в говора на розовци.
И тъй като рупският говор
се употребява от населението в Западните Родопи, а
след преселенията му - в
Тракия, Странджа, Беломорието, дори отвъд Балкана,
удивително е това, че в нашия район се натъкваме на
остатъци от този говор именно в село Розово.
Вероятно селото е заселено от преселници рупци
– т.е. родопски българи, след
1670 година, но преди преселението на костурчани в
Брацигово, защото селските
мери, ниви и ливади на розовци са по-близко до града,
а не обратното…

КРАЕЗНАНИЕ

ДИАЛЕКТЪТ –
ПРОЗОРЕЦ КЪМ
МИНАЛОТО
(Старият говор на с. Розово
и неговото послание)

Какви са фонетичните
(звукови)
и
лексикални
(речникови) особености на
стария говор на розовци,
които почти съвпадат с тези
в рупския диалект?
- Палатализация, така
нареченото омекване, на съгласните по средата и в края
на думите – кон’, ж’ел’ти,
мал’ки’, въл’к, пер’ем и др.;
- запазена съгласна „Х”
– хлеб, ходи, хора, видех и
т.н.;
- лабализация на „И” в
„У” – йуме, ут’ува и др.;
- отметнато ударение при
съществителни и глаголи
– вӝда, жӛна, ӝко, Ӝди, плӚти,
мӝлите, мӝре и др.;
- окончание на „ЪХ” при
образуване на минало свършено време – рӛкъх, рӛкъха,
рӛкъхте…;
- други форми на множествено число – ръки, ноги,
(вм. ръце, нозе) и др.;
- наставка „ОВАМ” с ударение – празнӝвам, купӝвам,
дарӝвам;
- окончание „ИТЕ” в повелително наклонение - 2
л. мн.ч. – мӝлите, слӝжите,
рӛчите и др.;
- умалителни имена на
„ИНКА” – главинка, моминка,
душинка;
- императивни глаголи на
„ИЦАМ” – изпицам, нарицам,
облицам и др.
И тъй като с. Розово се
намира само на 4 км от така
наречената „ятова граница”
(според изговора на старобългарския „Ђ” или „ят”, съответно в „Я” или „Е”), която
дели нашата територия на
източно и западно наречие,
в селото се говори на „Е”,
въпреки че в с. Бяга се говори на „Я”, а в Брацигово и в
двата варианта.
Забележително е и това,
че рупците – преселници на
изток – Странджа, Тракия
– гръцка и турска, са запазили говора, подобен на
розовския като:
- старобългарският „Ђ”
под ударение пред твърда
сричка се изговаря като „Я”,
а пред мека сричка - като
широко „Е” – гулям-големи,
дяца-дете, ряка-реки, ветер
и др.;
- преглас на гласна „А”

пред мека съгласна и пред
мека сричка в широко или
обикновено „Е” – йӚтка,
йӛт’ки (ядка, ядки), уфч’ер,
йӛгне, йӛдене, чӛши (чаши)
и др.;
- окончание „ВЕ” за множествено число при съществителни – мӝст’ве, сӜн’ве,
кӝш’ве, нӝж’ве и др.;
- наставка „ЦКИ” вместо
„СКИ” – морцки, женцки,
би’улцки (биволски) и т.н.
Явно е, че източните рупци са запазили говора на „Е”
вместо на „Я”, което е особеност на източните говори.
Наличието на лексикални
особености под влияние на
гръцкия език, които посочва
Антон Страшимиров в „Книга за българите”, като „калеко”, „калтати”, „калмана”,
както и „лахна” (зеле), „срица” (зълва) и др., вероятно
потвърждават някогашната
близост на рупците към Гърция, сиреч, че те са дошли от
земите от Западните Родопи
до р. Черна и р. Дрин.
Причините са вероятно
същите, които са принудили
и костурчани да се преселят
в Брацигово…
Не на последно място е
народопсихологията на рупците. Според А. Страшимиров
те, рупците, са „порядъчни
и почтени”, „благоприлични
до перфидност – от всички
български групи най-малко
байганьовщина има у рупците! Те са строго коректни към
чуждото и са религиозни, т.е.
пазят постите, непременно ги
пазят…” и по-нататък „селата
на рупците са тихи и чисти,
седенките прилични, те на
първенците си никога не
възразяват… Те не са хора
за революция, те могат да
бъдат доведени най-много
до бунт, т.е. да потръгнат… с
първенците си…”.
Очевидните сходства в
говора и народопсихологията на жителите на село Розово с тези на рупците убедително ги приобщават към
тази българска етническа
група, тръгнала в преселение
преди векове от Западните
Родопи и стигнала до Черно
и Бяло море.
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Нека в душите ни да се роди Христос
По традиция подготовката за светлите
празници в края на годината започва твърде
рано, спазвайки различни обичаи за здраве,
берекет, за много животни и тачия (почитане,
уважаване) между хората.
Ръководени от богатството на местните
розовски традиции, секретарката на читалището съвместно с Църковното настоятелство
и ръководството на пенсионерския клуб подготвиха Коледен и Новогодишен празник.
Оформи се група от ученици - коледари,
които, облечени в местни носии, коледваха
из селото, пееха и наричаха за Рождество
Христово. Същата група с интерес и затаен
дъх изслуша тържествената литургия в църквата и заедно с Васка Спасова взе участие
с предварително подготвена подходяща
програма.

Свещеникът - отец Любомир, зарадва
всички деца в селото като им връчи подаръци
от името на Църковното настоятелство.
Както подобава през този период от годината, и в Клуба на пенсионера се проведе Коледно и Новогодишно тържество. Украсената
елха, уютно и приятно затопленият клуб предразполагаха за хубави изживявания. Председателят Георги Тюкенов откри тържеството с
„Добре дошли и весели празници!”. Васка
Спасова накратко разказа за тайнството на
Рождество Христово и големите очаквания от
идващата 2013-а. Групата ученици изнесоха
програма и пред нас, възрастните. Не скриваме вълнението си от участието на нашите
деца, които с неподправена вяра в очите и
душите пееха, наричаха и поздравяваха присъстващите. Изневиделица пристигна и Дядо

Коледа с чувал на рамо. Белобрадият старец
поздрави ръководството на клуба за голямата активност и инициативност да обогатява
и разнообразява живота на пенсионерите. С
топли думи той благослови всички, пожела
им здраве, кураж и повече сили за оцеляване. Разигра се томбола, в която всички са
печеливши. На такъв двоен празник не липсваше ядене и пиене. Масите бяха отрупани от
всичко що ражда нашата земя. Чуха се много
наздравици и поздравления.
В навечерието на
светлия празник
Рождество Христово, покрай залисията в
материалното, си пожелавахме и в душите
ни да се роди Христос, за да станем по-добри,
по-скромни, по-човечни, благородни и пълни
с Христова любов.
Катя КОМИТОВА

10 януари 2013 г.
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РЕФЕРЕНДУМИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ДНЕС
Информационно-разяснителната кампания за
националния референдум
с въпрос: „Да се развива
ли ядрената енергетика в
Република България чрез
изграждане на нова ядрена
електроцентрала?” се открива на 27 декември 2012
г. и завършва в 24.00 ч. на 25
януари 2013 г.
В България това е първият национален референдум,
който се произвежда след
демократичните промени.
От 1878 г. до днес управляващите в България 11
пъти са обмисляли да питат
народа по държавни и общински въпроси, но реално
произведените национални
допитвания са само три,
сочи справката.
Първото предложение
за референдум е направено през 1878 г. от Драган
Цанков - лидер на Либералната партия - за формата на
управление. Референдумът
не се е състоял, защото
въпросът е бил решен с
Берлинския договор (1 юли
1878) и с приемането на Търновската конституция (16
април 1879).
Следващото искане за
референдум е от 1908 г. дали България да стане княжество, васално на Турция?
Допитването не се е състояло, тъй като с обявяването
на Независимостта (1908 г.)
въпросът е автоматично
решен.
През 1909 г. Народното
събрание приема „Закон
за допитване до народа по
общински работи”. Според

закона някои решения на
Правилникът просъщестЦелта на тези плебис- Иван Евстратиев Гешов (16
общинските съвети, преди вувал една година, тъй като цити била да се осигури март 1911 г. - 1 юни 1913 г.),
да бъдат изпълнени, трябва след него бива утвърден контрол върху работата на на д-р Стоян Данев (1 юни - 4
да се подлагат на одобрение друг, предложен от новия учителите и известно демо- юли 1913 г.) и на Александър
от гражданите. Решенията министър на народното про- кратизиране на просветното Малинов (21 юни - 18 октомсе отнасят до изграждане на свещение Стоян Омарчев- дело. Разликата
между ври 1918 г.) за обявените и
сгради за нуждите на общи- ски. Според тези правилни- референдум и плебисцит е, водени войни и за последната, включително църкви ци на допитване до народа че първият е по най-важни валите ги национални катаси училища, изграждане на е подлежала дейността на държавни политически про- трофи през 1913-а и 1918 г.
мостове, пътища и съоръже- всеки учител в първоначал- блеми, а вторият е с местно
Допитването
се
изния, продажба и отчуждава- ните и в прогимназиалните значение.
вършва чрез гласуване с
не на общински недвижими училища, ако предварително
На 19 ноември 1922 г. се два вида бюлетини - черни,
имоти, използвани общо от е поискано поне от една чет- произвежда
референдум с които ще се гласува за
населението, прокарване на върт от имащите това право. по Закона за допитване до „невиновен”, и бели - за
водопроводи, канализация Плебисцитът се извършвал народа за виновността на „виновен”. Ако резултатът
и др. Референдуми по общин- чрез гласуване с бюлетини.
министрите от кабинетите на от гласуването е мнозинство
за „виновни”,
ските работи са проминистрите от
извеждани от 1909-а
трите кабинета
до 1934 г., когато заСЪОБЩЕНИЕ
конът е отменен.
Във връзка с предстоящото провеждане на националния референдум на се съдят от
През 1914 г. е на- 27.01.2013 г., уведомяваме избирателите, че Втора избирателна секция (2) се Държавен съд.
Бялата бюлеправено предложение за референдум премества от Актова зала на ПГСА в кабинет от старото крило на ПГСА. За тина съдържа
имената
на
- дали България да улеснение ще бъдат поставени обозначителни табели и указателни знаци.
Избирател, чиито постоянен и настоящ адреси са в различни населени мес- 22-ма
бивши
участва във войната и на чия страна? та, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не министри.
След 9 сепДопитването не се по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено пред кмета
тември 1944 г.
е състояло, защото на общината/района/кметството по настоящия адрес на лицето.
Срок - до 12.01.2013 г.
възможност
са се противопосОбщинска администрация издава удостоверения за гласуване на друго за
местни
тавили Александър
референдуми
Стамболийски, Дра- място за произвеждане на референдума.
съществува в
ган Цанков и някои
Срок - до 12.01.2013 г.
други лидери на
Гласоподавателите подават до кмета на общината/района/кметството Закона за напартии.
заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. маляване броя
на кръчмите и
При управлениеСрок - до 19.01.2013 г.
то на БЗНС по запоВ избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат ограничаване
вед на тогавашния право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати. Дописването се на пиянството.
неминистър на народ- извършва по искане на избирателя до кмета на общината/района/кметството Според
ното просвещение до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в из- гови текстове
Цанко Бакалов е борния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на до- допитване до
на
утвърден „Правил- кумент за самоличност и на удостоверение за пребиваване - за гражданин на жителите
общината
за
ник за допитване до друга държава - членка на Европейския съюз.
затваряне
на
народа (плебисцит)
За спазване на сроковете по приемане на заявления Общинска администра- кръчмите се изотносно учителите
вършва, когато
в основните учили- ция ще осигури дежурни в общинския център на 12 и на 19.01.2013 г.
Общинският
ща” - публикуван
За повече информация:
съвет реши или
в „Държавен вестОбщинска администрация - ет. 1, стая 4, тел. 03552/20-65, вътр. 111
когато една треник” от 1 май 1920 г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ПОДПИСА ПОРЕДНИТЕ ДОГОВОРИ
С ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
През декември 2012-а
кметът на община Брацигово
подписа Договор № 13/321/
01221 с Държавен фонд „Земеделие”.
Фондът предоставя безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони”
от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2007 - 2013 г., подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони /ЕЗФРСР/.
Безвъзмездната помощ е за
обект „Реконструкция на път
гр. Брацигово - с. Капитан
Димитриево, реконструкция
на селищна водопроводна
мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопровод
от подземни каптажи - „Замарница”, „Попски извор”,
„Розовски вриз” и „Чобаново” до РШ Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в
размер на 5 178 786 лв.
Средствата са до 100% от
одобрените и реално извършени разходи от ползвателя,
свързани с осъществяването
на проекта, от които 80% се
осигуряват от Европейския
съюз и 20% - от Държавния
бюджет на Република Бъл-

гария.
Една седмица по-рано,
на 27.11.2012 г., бе подписан
още един договор с Държавен фонд „Земеделие”,
също по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони”
от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2007 - 2013 г., подкрепена от
Европейския
земеделски
фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
Този път безвъзмездната
помощ е за обект „Реконструкция и доизграждане
на спортен комплекс - Брацигово, общ. Брацигово;
Мултифункционално игрище
- гр. Брацигово; реконструкция на спортна зала - с. Бяга,
община Брацигово; ремонт
и реконструкция на спортна
зала „Олимп” - гр. Брацигово”.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в
размер на 5 383 060 лв.
Средствата са до 100% от
одобрените и реално извършени разходи от ползвателя,
свързани с осъществяването
на проекта, от които 80% се
осигуряват от Европейския
съюз и 20 % от държавния
бюджет на Република България.
Таня ЙОРГОВА

КАКВО ПРЕДСТОИ
ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА
Въпреки че настъпилата
2013-а не е кръгла - в следващите 365 дни предстоят ред
важни годишнини.
Предстоят и ключови за
страната ни събития. На 27
януари ще е първият след
промените референдум у
нас. Ще отговаряме с „да”
или „не” на въпроса: „Да се
развива ли ядрената енергетика в Република България
чрез изграждане на нова
ядрена електроцентрала?”
Историческа дата се
очертава да стане и 24 февруари - тогава ще бъде избран нов патриарх.
През лятото идват „Избори 2013”. Денят на вота за
42-рия парламент не е определен още, но предстои със
сигурност гореща кампания.
Ключова ще е и датата
1 септември - влизане в дигиталната ера - спира аналоговият телевизионен сигнал,
въвежда се цифровизация
на ефира.
Освен това през 2013-а
честваме внушителните 1150
години от Великоморавската
мисия на светите братя Кирил и Методий, по време на
която практически се полага
славянската азбука.

Тази година се навършват
и 70 години от спасяването на
българските евреи. А на 3 март
ще честваме 135 г. от Освобождението на България.
На 22 септември се изпълват 105 г. от провъзгласяването на Независимостта
ни, както и 110 г. от избухването на Илинденско-Преображенското въстание.
Другите кръгли годишнини у нас през 2013-а са: 200 г.
от смъртта на Софроний Врачански, 170 години от рождението на Георги Бенковски,
140 години от обесването на
Васил Левски, 150 г. от рождението на Алеко Константинов, не на последно място
110 г. от рождението на
Джон Атанасов - все кръгли
годишнини в 13-ата година
от новото хилядолетие.
А ние, брациговци, ще
отбележим 130 години от
посещението на видните за
времето личности като Захари Стоянов, Петко Рачов
Славейков и Константин
Иречек в града, както и 170
години от създаването на
Грънчарския еснаф и 167
години от създаването на
Дюлгерския еснаф.
„Априлци”

“ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ” ЗАРАДВА
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ БРАЦИГОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ
По инициатива на областното подразделение на
новата партия „Движение
България на гражданите”
в Пазарджик бяха събрани
книги, които единодушно бе
решено да бъдат предоста-

вени на Народно читалище
„В. Петлешков - 1874” в
Брацигово.
Благотворителната
акция, ръководена от областния координатор г-жа
Бойка Маринска, съвпадна

с коледните тържества в
културната институция. Дарението бе връчено лично
от г-жа Меглена Кунева на
Игнажден. Така се спази
традицията полазникът да
идва с пълни ръце и добри

помисли. По време на кратката си визита в Брацигово
тя посети както читалището, така и Комплекса за
социални услуги за деца и
семейства.
/Соб. инф./

та от избирателите подпише
предложение до областния
директор.
Ако 60% от подадените
гласове са за затваряне на
кръчмите, счита се, че населението е решило тяхното
затваряне. В този случай
областният директор разпорежда по административен
ред да бъдат закрити всички
кръчми в общината.
На 8 септември 1946 г.
се произвежда референдум
въз основа на гласувания
от 26-ото Народно събрание
Закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяването
на Народна Република България и за свикване на VI
Велико народно събрание.
Проектозаконът е внесен
от Министерския съвет на
25 юли 1946 г. и е приет на
следващия ден единодушно
на първо четене с поименно
гласуване от 244 народни
представители.
Референдумът за премахване на монархията е
произведен на 8 септември
1946 г., като от 4 509 354 гласоподаватели в него участват 4 132 007 (91,63%).
На 28 май 1991 г. Седмото
Велико народно събрание
(ВНС) приема решение да се
извърши на 6 юли 1991 г. народно допитване за формата
на държавното управление република или монархия.
На 5 юни 1991 г. обаче
ВНС се отказва от произвеждане на референдума.
Издири за вас: „Априлци”

В ПРОДАЖБА СА НОВИТЕ ВИНЕТНИ СТИКЕРИ
Новите винетни стикери, валидни за 2013 година,
вече са в продажба и могат
да се намерят при оторизираните
дистрибутори.
Голяма част от шофьорите
все още не са си закупили,
защото старите са валидни
до края на месец януари.
Новите стикери за леки
автомобили са на същата
цена като през 2012 година. По-скъпи обаче са тези
за камионите над 3,5 тона
заради европейска директива. За ден винетката за
тежкотоварни автомобили
вече струва 20 вместо досегашните 13 лева.
Стикерите за 2013 година имат две холограми, отпечатани са на синтетична

хартия и при опит за премахване се разкъсват напълно. Имат и повече знаци, които се разпознават и
без специални уреди. През
изминалата 2012 година са
продадени над 6 милиона
и 600 хиляди винетки, а
приходите от тях възлизат
на повече от 200 милиона
лева.
Винетните стикери за
2013 година трябва вече да
са в продажба. Около един
милион от тях трябваше да
бъдат доставени на оторизираните за продажбата
им места - бензиностанции,
големи търговски вериги и
клоновете на „Български
пощи”.
/Соб. инф./

2013 г. - НОВИ ЗАПЛАТИ, ДАНЪЦИ, ТАКСИ
Минималната
работна
заплата вече е 310 лв., таванът на пенсиите - 770 лв.,
от 2000 на 2200 бе увеличен
максималният осигурителен
доход.
Минималната
заплата
през новата година вече е
с 20 лева по-висока и става
310 лв. Увеличават се и учителските заплати - те нарастват с 5%.
От началото на годината
в сила влиза новият срок за
представяне на болничните
листове пред НОИ, който би
трябвало да съкрати времето, в което работниците получават обезщетението си
при болест.
През 2013 г. официалната
линия на бедност се увеличава на 241 лв.
Платеното майчинство
става 410 дни, но месечната
сума за издръжка на майките остава непроменена.
Възрастта за пенсиониране нараства и така жените

ще излизат в пенсия на 60
години и 8 месеца, а мъжете
- на 63 години и 8 месеца.
От 2000 на 2200 лв. се
увеличава
максималният
осигурителен доход. По-високите здравно-осигурителни вноски ще вземат още
от януарската заплата около
25 лв.
Новият праг на максималната пенсия вече е 770
лева.
Оспорваният данък върху лихвите в размер на 10%
също вече е факт.
От януари до края на
април тече и данъчната кампания - физическите лица
трябва да подадат данъчните си декларации и да платят данъка върху доходите
си. Декларация не подават
лицата, които имат доходи
само по трудов договор.
В община Брацигово
местните данъци и такси се
запазват непроменени.
„Априлци”

Съвременност

ОТВЪД
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Ñâåòúò å îöåëÿë, çàùîòî ñå å ñìÿë... íà ñåáå ñè
Ангел Чортев е бизнесмен. Как се случи така, че
обикновеното някога момче
се превърна в такъв – на
този въпрос никой освен
него самия не може да отговори. На точно това питане
обаче и той никога не си
отговаряше. Важното беше
едно – преобразяването му
бе факт и ето ти го сега
него – наслаждаващ
се сам на себе си, разположил масивното си
туловище върху мекия
въртящ се стол. Краката
му бяха проснати върху
плота на скъпото бюро,
а присвитите му очи - съсредоточени в острите върхове
на лачените чепици. Лявата
му ръка бе вдигната високо,
с длан, подпъхната под тила,
а дясната бавно приглаждаше издутината на корема му,
в който би могло да се предположи, че е напъхана една
цяла родопска кабагайда.
И макар и да изглеждаше
като позадрямал като заситен шопар, в главата му
с теме гладко като бебешко
дупенце, но обрасла в долната си част с буйна и добре
поддържана брада, се въртяха какви ли не натрапчиви
мисли.
Ето, наближаваше Коледа, а той все още не беше
решил накъде да отлети!
Не му беше никак лесно
на горкия. Дестинации като
екзотичния остров Пукет
или Малдивите вече не му
изглеждаха толкова привлекателни. Дългите пътувания
го уморяваха, а на горещия
им климат вече се беше наситил.
„Не, не! Някъде по-близичко… По-умерено… Може
би Малта, а?” - запита той
сам себе си и се зачуди дали
да не звънне на приятеля си
Мушликов, с когото се срещаха най-често при една и
съща масажорка.
„М-м-м, масажорката!”
– примлясна похотливо той
и може би щеше да звънне,

ако в този миг, след дискретно почукване и кратко
изчакване за мучащото му
разрешение, в кабинета
не беше влязла напетата
секретарка Пепа – млада и
грациозна като африканска
антилопа. От ония, по които
Чортев бе стрелял по време на лятното си сафари в

- Ти-и-и! – гласът на Чортев започна да наподобява
грохота на връхлитащ влак.
- Ти-и-и! Колко пъти съм ти
казвал да не ми внасяш такива глупости!
- Ама той… - заоправдава се изпотеното вече
момиче. – Нямал пари, а пък
детето му…

- Ама аз, гос…
- Ти, ти! Да не смяташ, че
като си ми въртяла… ммм…,
та ще ти дам да ми въртиш
и бизнеса? Никакви молби
и никакво напускане! Разбра ли?
- Да, да… - засраменото
момиче започна да събира
разпилелите се листа, а като
се изправи, понечи да
прибере към купчинката
и следващата кореспонденция…
- А това какво е?
– шефската ръка захлупи
девичата така, сякаш я
закопча на местопрестъплението.
- Предложение някакво… Колективно… За коледни-и-и… Такова… Поне
за тържество, ако можело…
- Е-е-е-га си и нахалството! – Чортев скочи на крака,
а надолу, по силата на гравитацията, се отправи само
шкембето му. – А печено
агне не искат ли? А?
- Еми… Не знам… Ама то
нали… Агнетата са май че по
Великден…
- И тези наглеци смятат,
че при мен всеки ден е Великден, така ли? Агнета им
се приискали! Ще им дам аз
едни агнета! Марш навън!
Събрало-недосъбрало
бумагите в папката, момичето-газела излетя навън
като тапа от шампанско, а
разяреният бизнесмен се
тръшна отново на стола си,
вдигна крака върху плота и
извади джи-ес-ема.
- Агнета!... Нахалници!...
– не преставаше да громоли
гласът му. - Все ще намерят
как да ми развалят настроението…
После набра номера на
съпругата си:
- Как си, момичето ми?
Знаеш ли, хрумна ми нещо.
Какво ще кажеш за Малта,
а? Хей го къде е! А имам и
сведения за един разкошен
хотел…
Димитър СТЕФАНОВ

ÏÅ×ÅÍÎ ÀÃÍÅ ÏÎ ÊÎËÅÄÀ
„Под кожата на един бизнесмен”

Кения.
Е-е-х… Кения! Каква екзотика! Какъв адреналин!
- Пощата Ви, г-н Чортев
– изчурулика антилопата и
положи папката върху полираната плоскост с такова
внимание, сякаш листовете
в нея бяха изработени не от
хартия, а от нитроглицерин.
- Хм! – изсумтя нервно
бизнесменът. – Точно сега
ли?!
- Както кажете, госпо…
- Давай, давай! – смъкна
крака Чортев и за последен
път погали гайдата си.
- Ето! – приведе се
услужливо Пепа и заизважда лист след лист.
- К-к-акво е това?!
– хвърли й смразяващия си
поглед той, след като очите
му спринтово бяха пробягали по написаното на един от
листовете.
- Платежното нареждане
на…
- Платежно ли? – Чортев
гневно грабна листа и го
накъса на парченца. – Ще
има да вземат тия! Няма да
им плащам! Нека да ме съдят… Ще имат да ча-а-а-кат!
А това?
- Ми-и-и… – секретарката внезапно започна да
поруменява. – Молба…
Човекът беше при мен…
Много притеснен… За детето си… Моли се, ако може,
за остатъка от майската си
заплата…

- Нямал пари, а?! Нямал
пари! – възмущението на
бизнесмена изригна с цялата си сила. – Не го ли видях аз тоя същия как само
преди няколко дни ядеше
кебапчета на лафката! Който
няма пари, не яде кебапчета,
разбра ли? На хитреци ще
ми се правят! Децата си ще
ми пробутват. Не ми минават
на мен тия! Разбра ли?
- Разбрах… Разбрах…
Извинете, господин Чортев… Няма да се повтори…
- Аз да не съм тук някакво
благотворително
дружество! – не преставаше
грохотът от шефското гърло.
– Като е правил деца, да
е мислил! Криза е! И ще
плащам, когато мога, а не
на който когато му се ще!
Комуто не му отърва – да
напуска!
- Да, да… Ето това тук са
молби за напускане…
- Какво? Напускане ли?
Напускане! – затлъстелите
пръсти на Чортев грабнаха
листовете със завидна пъргавина, а после ги запокитиха из въздуха. – Никой няма
да напуска! Никой! Аз ли ще
стоя край машините точно
сега… По Коледа… Когато
трябва да се завърши поръчката. Или ти? Неблагодарници такива! Аз да им
давам хляба, а те?! Ще ме
предават! Да напускат им се
приискало! А ти им угаждаш
на капризите!

О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И СТ Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС
и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и в изпълнение на Решение №236/29.11.2012 г. на Общински съвет - град Брацигово

ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в град Брацигово, бул. „Трети март” №35,
представляващ помещение с площ 14.40 кв. м и ½ от коридор, целият с площ от 16 кв. м, или обща площ 22.40 кв.
м на първия етаж, дясно крило от сграда с идентификатор
06207.501.267.1 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землище Брацигово, одобрени със Заповед
№РД-18-43/19.10.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ 589.72 кв. м, брой етажи - три, предназначение – поликлиника, попадаща в поземлен имот с идентификатор 06207.501.267 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-43/19.10.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ 2962.62 кв. м
с трайно предназначение на територията – урбанизирана,
с предназначение за здравни нужди, който поземлен имот
представлява дворно място, застроено и незастроено - съставляващо УПИ VII – болница, в кв. 31 по плана на град
Брацигово, актуван с Акт за публична общинска собственост №43/21.04.1998 година за ползване на помещението
за здравни нужди при следните параметри:
- Начална тръжна месечна наемна цена – 31.40 лв. без
ДДС.
- Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20%
ДДС.
- Срок на наемния договор - 5 /пет/ години.
- Депозит за участие в търга – 10% от определената
начална тръжна месечна наемна цена, се внася в брой в
касата на Общинска администрация - гр. Брацигово, или

по банкова сметка IBAN BG88 SOMB 91303332969601, BIC
SOMBBGSF, при Общинска банка АД - Пещера, на името на
Община Брацигово до 16.30 ч. на 28.01.2013 г.
- Дата и място на провеждане на търга: търгът ще се
проведе на 29.01.2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска
администрация - гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов” №6а.
- Цена на тръжните документи – 20.00 /двадесет/ лева,
платими в касата на Община Брацигово.
- Получаване на тръжна документация – на фронт-офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов” №6а, срещу представен документ за платена
цена за закупена тръжна документация до 16.00 часа на
28.01.2013 г.
- Приемане на документи за участие в търга - до 16.45 ч.
на 28.01.2013 г. на фронт-офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов” №6а.
- Оглед на помещението - предмет на търга, може да се
направи в рамките на работното време на Общинска администрация - гр. Брацигово, от 8.00 до 17.00 ч. всеки работен ден до 28.01.2013 г. включително, след представяне на
документ за закупена тръжна документация.
В случай, че търгът, обявен за 29.01.2013 г., не се състои, повторен да се проведе на 14.01.2013 г.
За допълнителна информация:
стая №16 в Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО
се обръща към жителите на града и общината с молба

да проявят гражданска активност и да съобщават на
телефон 03552/20 65, вътр. 111 за всички непочистени
и неопесъчени улици и участъци в града и района,
с цел бързата и адекватна намеса на службите и отстраняването на дискомфорта по време на снеговалежите.
Всички сигнали ще бъдат завеждани в дневник.
От ръководството

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРАЦИГОВО
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал.
1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС
и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
и в изпълнение на Решение №239/29.11.2012 г. на Общински съвет - град Брацигово

ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Брацигово,
ул. „Христо Смирненски” №1, представляваща 3 бр.
помещения, както следва – фитнес зала с площ 131
кв. м, съблекалня с площ 19.20 кв. м и преддверие
пред съблекалните с площ 6.80 кв. м, или обща площ
157 кв. м на втория етаж от сграда с идентификатор
06207.501.284.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище Брацигово, одобрени със
Заповед №РД-18-43/19.10.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ 708.54 кв. м, брой етажи
– два, предназначение – Младежки дом, попадаща
в поземлен имот с идентификатор 06207.501.284 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
землище Брацигово, одобрени със Заповед №РД-1843/19.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, с
площ 2052.82 кв. м с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване:
Младежки дом, който поземлен имот представлява
дворно място, застроено и незастроено - съставляващо УПИ XI – Младежки дом, в кв. 14 по плана на
гр. Брацигово, актуван с Акт за публична общинска
собственост №33/24.03.1998 година.
Помещенията - предмет на търга, да се ползват
по предназначение, ведно с движимите вещи, намиращи се в същите по Приложение №1, което да бъде
неразделна част от договора за наем. Определените
в тарифата по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Брацигово цени за ползване на фитнес залата няма да се прилагат от наемателя през времетраенето на договора за наем.
- Начална тръжна месечна наемна цена – 157 лв.
без ДДС.
- Върху достигнатата тръжна цена се начислява
20% ДДС.
- Срок на наемния договор - 2 /две/ години.
- Депозит за участие в търга – 10% от определената начална тръжна месечна наемна цена, се внася
в брой в касата на Общинска администрация - гр.
Брацигово, или по банкова сметка IBAN BG88 SOMB
91303332969601, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД - Пещера, на името на община Брацигово.
- Дата и място на провеждане на търга: търгът ще
се проведе на 28.01.2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул. „Атанас
Кабов” №6а.
- Цена на тръжните документи – 20.00 /двадесет/
лева, платими в касата на Община Брацигово.
- Получаване на тръжна документация – на фронтофиса на Общинска администрация - гр. Брацигово,
ул. „Атанас Кабов” №6а, срещу представен документ
за платена цена за закупена тръжна документация
до 16.00 ч. на 25.01.2013 г.
- Приемане на документи за участие в търга - до
16.45 ч. на 25.01.2013 г. на фронт-офиса на Общинска
администрация - гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов”
№6а.
- Оглед на помещенията - предмет на търга,
може да се направи в рамките на работното време
на Общинска администрация - гр. Брацигово, от 8.00
до 17.00 ч. всеки работен ден до 25.01.2013 г. включително, след представяне на документ за закупена
тръжна документация.
В случай, че търгът, обявен за 28.01.2013 г., не се
състои, повторен да се проведе на 13.02.2013 г.
За допълнителна информация:
стая №16 в Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово
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