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В ОБЩИНА БРАЦИГОВО БЕШЕ
ОТКРИТА ПРИЕМНА ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА
На 8 юни 2012 г. от 11.00
ч. в заседателната зала на
ОбС - Брацигово, в сградата на Младежки дом на
ул. „Христо Смирненски”
№1, беше организирана
приемна за граждани с регионалния представител
на Комисията за защита от
дискриминация.
Комисията
за
защита от дискриминация
е специализиран орган,
призван да провежда
държавната политика в областта на равните възможности и еднакво третиране
на всички граждани на

територията на Република
България.
Различията
между хората, основани
на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и
да било друг признак, не
могат и не бива да стават
причина за неравенство,
привилегия или каквито и
да било други прояви на
толерантност.
В община Брацигово
не бяха констатирани случаи на дискриминация,
нямаше и граждани, които
да се оплачат.
/Соб. инф./

ДА СИ ПЪРВОКЛАСНИК НЕ Е ШЕГА

15 юни бе последният
срок за записване на първокласници в избраните от
тях и родителите им училища. В големите градове
това е вид спорт, но при
нас нещата са урегулирани и спокойни. В Начално
училище „В. Петлешков” са
записани 46 първокласници,
които за учебната 2012/2013
година ще бъдат в две паралелки. Вече е проведена
обща родителска среща с
родителите на малките ученици. На нея те са запознати

с условията, изискванията и
наредбите в училището.
Така стоят нещата и с
останалите две учебни заведения, приемащи първолаци
в общината - в селата Бяга и
Исперихово.
Според информация все
още има деца – предимно от
ромското малцинство, които
не са обхванати и не са записани в училище.
Надяваме се наесен
всички да пристъпят прага
на родното школо.
/Соб. инф./

НОВ ПОДХОД СРЕЩУ
ПРОСИЯТА – ПОМОЩ,
А НЕ НАКАЗАНИЕ
Според последните изследвания
клошарството
- просия, се е превърнало в
доста доходоносна професия,
като най-много пари се изкарват в столицата. Някои си
докарват по 50 лв. на ден като
ровят по кофите, а от просия
могат да се изкарат до 3000
лв. месечно.
Едва ли съдбата на странстващите по нашите улици
просещи роми е такава. Лошото е, че в стремежа си да заработят за деня, те разчитат на
невръстните си деца. Всички в
Брацигово сме свидетели на
тъжно-нахалните очи на малките гаврошовци, когато подават ръка за милостиня, скупчени по центъра на града, около
църквата или гробищния парк,
пред минералния извор или
пред някое заведение.
Просещото на улицата дете
в по-голямата част от случаите е социално неглижирано,
липсват му социални умения,
претърпяло е домашно насилие. Това са изстрадали
деца, свикнали и отглеждани
в недобра семейна среда, с
липсваща подкрепа от страна
на родителите.
Това бяха проблемите,
които разгледа на редовно заседание Общинската комисия
за закрила на детето в Брацигово. На срещата присъстваха

всички заинтересовани страни – общински служители,
социални работници от отдел
„Закрила на детето”, представители на МКБППМН, полицейски служители, общински
съветници и представители на
образователните институции
в града.
Да подадат ръка, а не пари
се надяват всички съпричастни към проблема. Мобилен
екип ще бъде сформиран за
работа с децата на улицата
в града. В него ще участват
представители на различни
институции - от ПУ, от дирекция „Социално подпомагане”,
от МКБППМН и Общината.
Няма изготвен регистър
за децата на улицата. Екипът
ще обикаля територията на
Брацигово и най-вече местата, където има просещи деца.
Работата с тях ще е индивидуална. На тези, чиито семейства
имат капацитет, ще се оказва
подкрепа на самото семейство за справяне с проблема.
Децата, които са в риск и нямат стабилна семейна среда,
ще се настаняват в КСУДС или
други институции за работа
с деца. При установяването
на просещи деца, които са от
други градове, ще се прави
връзка с местните социални
служби.
Иванка СТЕФАНОВА
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ПРАЗНИКЪТ НА ХРАМА
В седмицата преди Петровден православните християни в България почитат
паметта на св. Йоан Кръстител, наречен още Предтеча.
На 24 юни в едно се сливат
християнските и митичните
вярвания в чудотворната
сила на природата.
Двойният празник събра
в двора на местната църква
стотици миряни, дошли да се
помолят за здраве и благоденствие.
Любовта към светеца
- предвестник на Христовото раждане, е била повод някога миролюбивите
брациговци да изберат св.
Йоан за покровител на своя
храм. Построен през далечната 1836 година и устоял
на изпитанията на времето,
божият дом в Брацигово
посрещна празника си с
тържествен камбанен звън и
утринна молитва.

Според народа на Еньовден започва далечното начало на зимата – казва се
„Еньо си наметнал кожуха
да върви за сняг”. Вярва
се, че сутринта на празника,
когато изгрява, Слънцето
„трепти”, „играе” и който
види това, ще
бъде
здрав
през годината.
Точно по изгрев
всеки трябва да
се обърне с
лице към него
и през рамо
да наблюдава
сянката си. Отразява ли се тя
цяла, човекът
ще бъде здрав
през годината,
а очертае ли
се наполовина
– ще боледува.
Вярва се, че
преди да „тръгне към зима”
слънцето
се
окъпва във водоизточниците и прави водата лековита.
После се отърсва и росата,
която пада е с особена магическа сила. Затова всеки
трябва да се измие преди

Църквата „Св. Йоан Предтеча” в градчето ни е малък
оазис. Щом прекрачи прага
на красивата храмова порта,
посетителят е завладян от
вълшебството на цветните градини, от белотата на зидовете и
прекрасната гледка, разкриваща се от стенописите.

В
ранното
неделно
утро Негово високопреосвещенство
Пловдивският
владика Николай отслужи
тържествена Света литургия.
В съслужение с владиката
участваха и свещеници от
града и региона.
В обръщението си към

ЕНЬОВДЕН – ДА СПРЕМ
НАДПРЕВАРАТА С ВРЕМЕТО
изгрев в течаща вода или
да се отъркаля в росата за
здраве.
За Еньовден е характерно „грабенето” (краденето)
и „маменето” на плодородието от нивите и добитъка,
макар че ритуалът се прави

и на Гергьовден. Грижата за
съхраняване на реколтата и
страхът от природните сили
са породили още един ритуал – забраната да се жъне на
Еньовден. Според поверие-

то този ден е „хаталия”, „аталия” /лош ден/ и се вярва, че
свети Еньо ще порази с гръм
нивата на онзи, който не го е
уважил на празника му, а е
отишъл да работи.
Смята се, че на Еньовден
различните треви и
билки
имат
най-голяма
лечебна сила,
особено
на
изгрев слънце. Затова е
най-добре да
се берат рано
сутринта преди
изгрев.
Набраните за
зимата билки
трябва да са
„77 и половина” – за всички болести и
за ,,болестта
без име”.
Човек
е
част от Вселената и като
всичко в този свят е подвластен на космическите
закони. Това време е връхна
точка и за много човешки
дейности - изминала е поло-

РАВНОГОРСКОТО СЪКРОВИЩЕ
ЧАКА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛУВЪРА
Експонати на Регионалния исторически музей в
Пазарджик е твърде вероятно догодина да бъдат изложени в Лувъра. Те ще са
част от изпълнението на договореното от министъра на
културата Вежди Рашидов
и Анри Лоарет, генерален
директор на Лувъра, съвместно културно и научно
сътрудничество с България.
По този повод в Пазарджик

жителите на Брацигово и неговите гости дядо Николай
припомни живота на светеца
– неговата пламенна и необорима вяра в Бога. Владиката
каза още, че днес особено
много ни е необходим примерът на светците, тяхната
непреклонна вяра и чист
идеализъм, защото животът
ни се е превърнал в служба
на изгодата, а това не само
че ни отчуждава един от
друг, но най-страшното е, че
ни отдалечава и от Бога, и от
възможността за спасение
на душите ни.
В България множество
църкви са кръстени на Кръстителя Божи, но най-тържествено празникът се отбелязва
в брациговския храм.
След
тържествената
служба всички бяха поканени на почерпка от църковното настоятелство в уютния
двор.
„Априлци”

беше културният аташе на
френското посолство у нас.
Представителят на френската държава направи оглед
на музейните експонати. За
представяне в един от найголемите и известни музеи
в света е предложено Равногорското тракийско съкровище. То е открито през
август 1987 г. от покойния
вече д-р Георги Китов и е
датирано от II век преди

Христа. Съкровището вече
е прославяло България по

вин година, в която е вложен
много труд и е изразходвана
много енергия. Както Слънцето спира на този ден в
небето, за да огледа Земята,
така и човек трябва да спре
своя бяг, да се огледа около
себе си и най-вече в себе
си, да си даде сметка какво
добро и лошо е сторил през
това време и по какъв път
да продължи по-нататък. На
този ден той е с половин година зад себе си и с половин
година надежда пред себе
си. На Еньовден, най-виталния ден през годината, да
спрем надпреварата с времето, да откъснем стръкче
росна билка, да се усмихнем
на Слънцето и заредени с
енергия да извървим пътя
до края на годината.
„Априлци”
света - обиколило е Швейцария, Белгия, Германия,
Франция, САЩ, Япония в
общи тракийски изложби.
В края на 80-те години на
миналия век, разкопавайки
могили край брациговското
село Равногор, археолозитесе натъкнали на 9 уникални
сребърни предмета, покрити
с позлата, върху които са
изобразени бюстовете на
богините Артемида, Нике, на
Атина с шлем с гребен, щит
и копие. Сред уникатите е и
плочка, която се е слагала
на гърдите на коня и върху
която е изобразена Великата майка, богиня на траките.
„Априлци”
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„АРТИСТИ” ИЛИ
ПРИЗРАЦИ?
Всяка една революция в общественото развитие – кървава
или нежна, сиреч без брутално
насилие, отприщва не само
белите цветове на промяната и
надеждите, но и злини като от
кутията на древната Пандора…
Нашето време, заедно с положителните начинания, доведе и
до такива човешки отклонения
като мутрите, сиреч муцуните,
доносниците,
политическите
дилетанти, бюрократите и т.н.
Общото за тях е, че живуркаха
и преди, но сега вече избуяха
като плевели след буря, като
изявяват своя „артистичен“
талант, тоест представят се в
крадени роли…
Ето Муцуната – бабаит с
широки плещи и напомпани
мускули, слиза с важността на
господар от луксозната си западна кола за няколкостотин
хиляди долара, движи се като
борец на тепиха, но нахакан,
нахален, с пренебрежение към
другите… Той е готов да служи
всекиму срещу добро заплащане, лицемерен пред по-силните,
безсърдечен към по-слабите,
непризнателен към благодетелите, с надменна насмешка
към „баламите“, сиреч честните и почтените хора. Неговата
сила е страхът, негов принцип е
„услуга за услуга“, цел в живота – личният интерес!
Ето го Доносника – мижитурката, който не демонстрира
внушителна фасада, не крачи
с уверени крачки, а минава по
сянката, услужливо приведен,
готов да отстъпи реда или стола си… Той не говори високо,
не изразява собствено мнение,
винаги изразява това на началника си… Той е угодливо усмихнат, поздравява според ранга
на срещнатия, наблюдателен
е, паметлив, не забравя и чака
сгоден случай да го върне. Със
завидна артистичност успява да
влезе под кожата на началника,
после следват подслушването,
доносът, а клеветата е любимата
му изява…
Ето го Дилетанта, сиреч самодееца в политиката, човека
без подготовка, с повърхностни
знания, но надарен с енергична
амбициозност. „Дилетантът е
човек – куриоз, който изпитва
удоволствие да прави това, което не умее…“ – казва един немски писател. Той замества липсата на способности и талант
със силна воля, непреклонност
и неотстъпчивост при преследване на целта, жертва всичко и
всички, за да се докопа до нея
– да бъде отличӛн, да бъде сред
първите, дори властник, щастлив от наградите и възхищението… Самовлюбен, той създава
сред колектива атмосфера на
напрежение, дребнав и претенциозен, най-вече защото е
повърхностен в компетенциите
си… И много държи на титлите
и отличията, които слага пред
името си, за да смае несведущите…
За такива и подобни „артисти“ е в сила Законът за скачените съдове – вечният стремеж
към равновесие, тоест липсата
на човешки качества и достойнства се компенсира с външна
или невидима изява, с която се
цели утвърждаване в избраната
роля в обществото.
За тях един поет писа с възмущение:
„Някога…
се срещаха призраци.
Души, надживели своето тяло
физическо.
Днес по принцип духът
по-рано умира.
И така без душа
си живеят отлично.
Антипризраци бродят…“
Дали мълчаливо да им правим път, или да ги отминаваме
като крайпътни камъни? И дали
ще си отживеят времето?
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Общество
оето село не
напразно носи
името Розово.
В средата на ХIХ век под
влияние на брациговци
нашето население започва масово да отглежда
розовата култура (гюл). Родината й е Азия,
но в България е пренесена от Турция. Вирее на слънчеви места, наторени, влажни и
добре обработени площи.
Нашите места, земите ни над Брацигово, наречени Шипковица (от дивата роза
– шипката), показват, че именно тук розовци са отглеждали розите. Шипковица – цялата местност – е била розовата градина
на селото.
В далечното минало тук се е добивало
гюлово масло, затова красноречиво говори местността, носеща името Гюлпаната.
За онези времена това е бил един от основните поминъци на
селото. През 1934 година, по настояване на местното население,
от Чанакчиево то се преименува на Розово.
Ние се намираме на такова географско разположение, което
дава възможност за отглеждане на различни селскостопански
култури – зеленчуци и плодове, като фасул, картофи, тютюн,
ягоди и др.
Отглеждането им е според търсенето на пазара. Постепенно
замира отглеждането на розата и се налага замяната й с тютюна,

М

а по-късно с ягодата. По времето на социализма от площите
на ТКЗС кооператорите предаваха над 640 тона плод. След
промяната при демокрацията с
всяка изминала година ягодопроизводството намалява – няма
пазар и хората отново се пренасочиха към розата.
Десетки семейства отглеждат рози и вече всяка година площите се увеличават. Пею Търпоманов създаде много добра организация по изкупуването
и извозването на продукцията. Редовно стопаните
си получаваха парите от заработените количества.
До момента са набрани около 10 тона рози на изкупни цени до 2,80 лв. за килограм.
Розовската роза е ароматна, многолистна и
свежа, защото е отглеждана с любов и постоянство от хора пословично трудолюбиви. Най-много килограми от ценната култура са предадени
от Цонка и Стоян Кушлеви, Бойка Петрова, Надя
Ангелова и Цонка Паунова. Хората са доволни. За едни това са
средствата за дърва, за други – възможност да попристегнат къщите си и селскостопанските постройки, пострадали от тежката
зима, трети ще връщат заеми и едва ли ще останат „бели пари
за черни дни“. Кампанията приключи. Засега розата е единствената култура, от която може да се припечелва, затова със сигурност площите ще се увеличават тенденциозно.
А селото заслужено ще носи красивото име Розово.
Катя КОМИТОВА

В РОЗОВО
ПРИКЛЮЧИ РОЗОБЕРЪТ

ИСПЕРИХОВСКИТЕ ЖЕНИ ОТНОВО С НАГРАДА
СЪС СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
Хор „Детелина“ при НЧ „Св.
св. Кирил и Методий – 1929“, с.
Исперихово се върна от „ЕВРО
ФОЛК – ЖИВА ВОДА 2012“ - гр.
Хисаря, със сребърен медал.
Всички участници изказваме благодарност на общинския
кмет г-н Васил Гюлеметов, който подпомогна изпълнителите,
като предостави транспорта

цешампион“.
3. Грамота за съществен
принос при съхраняване и
развитие на балканските традиционни изкуства.
4. Препоръка за участие
в Световния шампионат по
фолклор в Несебър и Слънчев
бряг, който ще се проведе от
23.08 до 02.09.2012 г.

до курортния град. Следобеда на 10.06.2012 г. в Летния
театър, под жежкото слънце
хор „Детелина“ с ръководител
г-жа Надежда Арабаджиева
и корепетитор Павел Илиев
изпя своите песни. С групата
пътуваха и две малки изпълнителки – Кремена Костадинова
и Анна Петрова.
Компетентното жури присъди на испериховските самодейци:
1. Диплом и сребърен медал от Балканския шампионат
по фолклор.
2. Диплом „Балкански ви-

5. Грамота „Илиян Д. Николов“ за приемственост между
поколенията.
6. Откритие на Балкански
шампионат по фолклор – Кремена Костадинова.
С приповдигнато настроение участниците се завърнаха
в родния край, като отнесоха
частица от преживяното в
този неделен ден. С трепет и
надежда очакваме следващите ни заявени изяви в с.
Дорково на 28 юли и в гр. Несебър и Слънчев бряг на 01 и
02.09.2012 г.
Васка ВЪЛЧЕВА

На 20 май в Костандово женската група за автентичен
фолклор при НЧ „Просвета – 1911“, с. Розово с ръководител
Славка Кушлева взе участие в ХVII-я национален фолклорен
фестивал и бе наградена с почетна грамота и плакет.
От трибуната на събитието председателката на нашето
читалищно настоятелство Цонка Паунова благодари за дружеските отношения между двете читалища, за участието на
костандовския състав на нашето юбилейно тържество – 100 г.
читалище, с пожелание за нови взаимни срещи и изяви.
Катя КОМИТОВА

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

На двудневна екскурзия в Брацигово бяха колегите от
Основна общинска организация на инвалида – гр. Враца. Това
е една от най-успешните организации за хора с увреждания в
страната, притежаваща богат културен живот. На 9.06.2012 г. нашите приятели пристигнаха в Брацигово. Посрещнахме ги ние
– представители на местната организация. Запознахме ги с нашия клуб и с историческия музей. Настанихме ги в хотел „Виктория“ /„Неве“/, където вечерта за тях имаше програма – изненада.
За нас и симпатизантите ни срещите с колеги са много приятно
изживяване.
Димка КЪНЕВА

Живот за пример

172 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ОПЪЛЧЕНЕЦА
ПЕТЪР ИЛИЕВ СИЗОВ /КОМИТАТА/

Настоятелството при НЧ „Просвета – 1911“ в селото ни подготви
и проведе тържество, посветено на
смелия розовски опълченец Петър
Илиев Сизов /Комитата/. Тържеството се превърна в родова среща,
чийто корен е самият опълченец.
Събраха се над 60 човека, дошли от различни краища на страната. В словото си г-жа Комитова разказа житието и битието
на Петър Сизов. Описа го като човек с високи нравствени
качества, като герой от сраженията в Стара Загора и Шипка,
където проявява себеотрицание, героизъм, храброст и саможертва в името на народа и Родината. Благодарение на тези
му качества и притежанието на високи воински добродетели,
Петър Сизов допринася за разгромяване на укрепения турски лагер край Шейново и спасява българското население в
селото. Връща се жив. Награден е с шест медала и кръст за

храброст. На празници обличал опълченската си униформа,
която носел с гордост. Получавал пенсия от 15 лева, а от 1906
година – 30 лева. Той заявявал: „Дългът към Отечеството не
се заплаща с пари.“ Умира на 25.03.1912 г. на 72 години. Цялото село го изпраща с почести.
С едноминутно мълчание почетохме паметта му. Правнуците Петър Г. Комитов и Цветана Панайотова прочетоха свои
произведения, посветени на прадядото. Венец и много цветя
бяха положени пред паметника на Комитата от събралите се.
Такъв е нашият опълченец Петър Сизов, с когото се гордеем. Със своята скромност, честност, родолюбие, храброст,
героизъм и себеотрицание той служи и ще служи за пример и
на идващите поколения.
Гостите, някои от които идват за пръв път в селото, разгледаха читалището и музейната сбирка и останаха възхитени от
видяното. Те дават висока оценка на Васка Спасова за дейността й като секретар.
Катя КОМИТОВА

28 юни 2012 г.

Съвременност
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ПРОЕКТ – ГРАДСКА ЧАСТ

НОВА ВИЗИЯ ЩЕ ПРИДОБИЕ ЦЕНТЪРЪТ НА БРАЦИГОВО
С нови пешеходни
алеи, паркови и зелени
площи и художествено
осветление ще бъде
благоустроен центърът
на Брацигово.
Централната част на
града е изградена като
зона с общоградска
значимост през 80-те
години на миналия век.
Зоната е решена като
система от площадни и
улични
пространства,
които обединяват Културния дом и някои
нови обществени сгради – Общинския съвет,
Младежкия дом, По-

щата.
Към момента е запазена основната й структура, като е допълнена
със сградата на хотел
„СТРОМОН“. С течение
на времето настилката се е амортизирала,
почти не функционират
фонтаните и водните
площи, остарели са алеите в градинките, въпреки полаганите усилия.
Проектът за новата визия на градския център
е заложен като приоритет в Общинския план
за развитие 2007 – 2013
г. и в Програмата за

управление на община
Брацигово.
Първият етап обхваща
територията от централната градска част – ул.
„Атанас Кабов“, бул.
„Освободители“ и ул.
„9-и септември“. Те ще
имат нова ВиК инсталация, подменена пътна
настилка и нови тротоарни площи.
Вторият етап включва
пространството,
оформено като площад
„Централен“, което ще
се сдобие с нова, дизайнерски оформена декоративна настилка, обла-

хора в неравностойно
положение.
Трети етап визира цялостна ревитализация
на парковата зона около Културния дом.
С реализирането на
проекта ще се създаде
балансирано
функционално,
естетическо,
социално и представително пространство в
централната
градска
част, което ще осигури
необходимите условия
за релаксация, срещи и
провеждане на различни обществено-културни мероприятия.

Реализирането
на
проекта ще доведе и
до някои неудобства за
населението – отбиване
на движението на МПС
и пренасочването им по
други улици и разбира
се, спиране на водата.
Общинска администрация – Брацигово, предварително се извинява
на жителите на града
за неудобствата, които
тепърва предстоят.
Все пак трябва да потърпим лишенията, като
в поговорката „Трай,
бабо, за хубост“.
„Априлци“

И В БРАЦИГОВО ОБИЧАТ ШАХ И ТАБЛА

ЗАПОВЕД
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с отпочване на поливния
сезон, както и ритмичното подаване на вода в земеделските имоти

ОПРЕДЕЛЯМ:
График за поливане от язовири
„Бурово блато” и „Гачево блато“, намиращи се в землищата на град Брацигово и с. Козарско, по местности и дни,
както следва:
От язовир „Гачево блато“
Местност Чиликовица – в дните
четвъртък, петък, събота и неделя. За
село Козарско – понеделник, вторник
и сряда.
От язовир „Бурово блато“
Местности Драгуница, Албена, Ропината, Просовето – четвъртък, петък,
събота и неделя.
Изпълнението на графика да започне от 22.06.2012 година.

городени зелени площи.
Запазва се очертанието
на
съществуващия
фонтан, като изцяло ще
бъдат подменени хидроизолацията, настилката,
външната и вътрешната
облицовка на стените,
електрическата и ВиК
инсталациите. Предвижда се също монтиране
на улично осветление
и декоративни лампи в
парковите зони, поставяне на пейки за отдих,
кошчета за смет, кашпи
за цветя и указателни
табели. Ще бъдат направени подходи за

Настоящата заповед да се доведе
до знанието на всички заинтересовани
лица по местния радиовъзел и вестник
„Априлци“ за сведение и най-стриктно
изпълнение.
Контрол по изпълнението й възлагам на Костадин Антонов – пазач на
язовирите.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово
Съгласувал: М. МАДАРОВА
секретар на Община Брацигово
Изготвил: З. ГЛУХЧЕВА
гл. експерт ЗГВ

Скромен
интерес
проявиха жителите на
Брацигово към турнира
по табла и шах,
организиран от
Общината. В надпреварата, която
в почивните дни
се проведе в централно местно заведение – хотел
„СТРОМОН“, се
включиха хора
на различна възраст. Участниците
бяха заявили желанието си чрез
предварително
записване в предходната
седмица.
Завидни умения в
игра на шах демонстри-

раха
подрастващите.
„Гросмайсторка“
стана
Здравена Калева, надиг-

равайки противниците си
с ум и хъс.
Всички срещи бяха
разпределени чрез теглене на жребий. Игрите

протекоха в няколко кръга, за да могат да бъдат
излъчени победителите.
Три часа след
старта на турнира станаха ясни
шампионите
на
Брацигово.
Победителите в дисциплините шах и
табла
получиха
награди – грамоти
и медали.
Още
такива
турнири поискаха
местните жители,
а
най-малките
участници се надяват повече техни връстници да участват в следващата надпревара.
Васка АТАНАСОВА

Съвременност
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

ЗА П О В Е Д
№ РД – 192/24.04.2012 г.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2
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 №145 от 31.05.2012 г.
на Общински съвет - град Брацигово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на
Решение №137/31.05.2012 г. и Решение №138/31.05.2012 г.
на Общински съвет - град Брацигово

на основание Заповед № РД - 83 от 10.04.2012 г.
и Заповед № РД - 92 от 18.04.2012 г.
на областния управител и вземането на превантивни
мерки за предотвратяване на пожари в полския и
горския фонд и тяхното своевременно ликвидиране
на територията на община Брацигово

НАРЕЖДАМ:
1. Кметовете на кметства да създадат необходимата
организация за своевременно и бързо реагиране
при възникване на пожари, като поставят на видно място в кметствата номерата на собствените си
мобилни телефони и телефоните на пожарната и
дежурния към ОбСС, ЕЕНСП-112.
2. Гасаческите групи и ловните дружини да бъдат
оборудвани с лопати, кофи и други противопожарни инструменти, както и да бъдат инструктирани и запознати как да действат при евентуални
пожари и да помагат на пожарникарите при гасенето им.
3. Забранявам паленето на стърнища, извършването на огневи работи, както и пушенето на разстояние най-малко 50 м до узрелите житни блокове.
4. Кметовете на кметства да осигурят подръчен инвентар /лопати, метли, тупалки и др./ за гасене, а
всички подстъпи към естествените и изкуствени
водоизточници в населените места да бъдат свободни за достъп и обозначени.
5. Пастирите на територията на кметствата да подпишат декларации, в които да бъдат упоменати
следните данни:
– трите имена на пастира, ЕГН и адрес;
– брой и вид на животните, които изкарват на
паша;
– маршрут, по който извеждат животните извън
населените места;
– местностите за пашуване, които използват;
– декларация, че са запознати с начина на действие при евентуално възникнал пожар и че
носят съдебна отговорност, ако те предизвикат
умишлено или неволно такъв;
– декларация, че са запознати с местата, на които
имат право да палят огън, който след това да
загасят добре.
6. Кметовете на кметства да предприемат незабавни
мерки за изпълнение на противопожарните ивици край гробищни паркове, сметища, жилищни
и стопански постройки, граничещи с полски и
горски фонд.
7. Кметовете на кметства да задължат собствениците – юридически и физически лица, да почистват
сухата тревна растителност до взривоопасни и
пожароопасни обекти (складове за общо опасни
вещества, промишлени обекти, бензиностанции и
газстанции и др.).
8. Кметовете на кметства, на чиято територия има
житни и царевични насаждения, да организират
денонощно дежурство на телефонни постове в
кметството по време на жътвената кампания.
9. Да се поставят предупредителни и забранителни
знаци покрай посевите през периода от восъчна
зрялост до прибиране на реколтата, съгласно Наредба №4 от 02.08.1995 г. на МТСГ и МВР.
10. Да се актуализират списъците на гасаческите
групи по населени места и се организира тяхното
ефективно използване при пожари в горския и
полски фонд.
11. Кметовете на кметства, съгласувано с държавните лесничейства и държавните дивечовъдни стопанства, да организират обучението по населени
места на полските и горски пазачи и на групите
за гасене на пожари в полския и горски фонд и
своевременното им извозване до мястото на пожара.
12. Кметовете на кметства до 25.04.2012 г. да изпратят
актуализиран списък на гасаческите групи и реда
за тяхното оповестяване, а също така и структурата на изграждане на същата.
13. Да се създаде необходимата организация по
населени места за своевременно установяване
на виновните лица за допуснати палежи и при
констатиране нарушения на правилата и нормите
на ПБЗН да се прилагат действащите законосъобразни административно-наказателни мерки.
В срок до 25.04.2012 г. да се докладва писмено за
стореното.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам.-кмета на община Брацигово инж. Тодор Кръстев и на Михаил Дзуков –
гл. сп. ЗН и ОМП.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на части от недвижим имот, публична общинска
собственост, представляващ УПИ II – Здравна служба
и аптека, в кв. 29 по плана на с. Исперихово, актуван с
акт №1/07.01.1998 г., а именно: стоматологичен кабинет
с площ 13.00 кв. м и 9 кв. м идеални части от общите
части – чакалня и санитарен възел, находящи се на
втори етаж от масивна двуетажна сграда – Здравна
служба и аптека.
Предназначение на кабинета – извършване на дентална медицинска помощ. Срок за отдаване под наем –
десет години. Начална тръжна месечна наемна цена –
30.80 лева без ДДС.
II. Търгът да се проведе на 11.07.2012 г. от 10.00 ч. в
сградата на Младежки дом в гр. Брацигово, ул. „Христо
Смирненски“ №1.
Право на участие в търга имат еднолични търговци,
физически и юридически лица, имащи право да извършват дентална медицинска помощ.
Задължително условие – обектът, предмет на търга,
да се ползва само по предназначението му.
III. Тръжна документация може да се закупи
от фронт-офиса на Общинска администрация - гр.
Брацигово, срещу сумата от 20.00 лв. до 16.00 ч. на
10.07.2012 г.
IV. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на фронт-офиса
на Общинска администрация - гр. Брацигово или по
банков път по сметка IBAN: BG88 SOMB91303332969601,
BIC: SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД – клон Пещера, до 16.30 ч. на 10.07.2012 г.
V. Документи за участие в търга се приемат на
фронт-офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, до 16.45 ч. на 10.07.2012 г.
VI. Оглед на обекта, предмет на търга, в присъствието на служител от администрацията на кметство
Исперихово се извършва след представен документ
за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на
10.07.2012 г.
В случай, че търгът не се проведе, повторен такъв
при същите условия да се проведе след петнадесет дни.
За допълнителна информация: стая №16
в Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи
1. Урегулиран поземлен имот IV - За производствена дейност, търговия и услуги, в кв. 109 по плана на град Брацигово,
целият с площ 545 кв. м /незастроен/, актуван с Акт №87/
07.05.2012 г. за частна общинска собственост. Административният адрес на имота е гр. Брацигово, бул. „Трети март“ №35.
Начална тръжна продажна цена в размер на 13625.00
/тринадесет хиляди шестотин двадесет и пет/ лева без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот VI - За производствена дейност, търговия и услуги, в кв. 109 по плана на гр. Брацигово,
целият с площ 563 кв. м /незастроен/, актуван с Акт №88/
07.05.2012 г. за частна общинска собственост. Административният адрес на имота е гр. Брацигово, бул. „Трети март“
№135 Б.
Начална тръжна продажна цена в размер на 14075.00
/четиринадесет хиляди и седемдесет и пет/ лева без ДДС.
Търгът ще се проведе на 12.07.2012 г. от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом - град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1.
Тръжната документация за всеки един от описаните погоре имоти на стойност 50.00 лв. се закупува от касата на
фронт-офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул.
„Ат. Кабов“ № 6а до 16.00 ч. на 11.07.2012 г.
Депозит за участие в търга за всеки един от имотите е в
размер на 10% от началната тръжна продажна цена на имота и
се внася в брой в касата на Община Брацигово или по сметка
IBAN: BG 88 SOMB 91303332969601, BIC: SOMB BG SF, при Общинска банка АД - Пещера, до 16.30 ч. на 11.07.2012 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават на фронт-офиса
при Общинска администрация - гр. Брацигово, до 16.45 ч. на
11.07.2012 г.
Оглед на обектите може да се направи в рамките на работното време на Общинска администрация - гр. Брацигово,
до 15.00 ч. на 10.07.2012 г. след представяне на документ за
закупена тръжна документация.
В случай, че обявеният търг не се проведе, последващи
такива да се провеждат през петнадесет дни до окончателната
продажба на имотите.
За допълнителна информация:
Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116,106,110.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
и в изпълнение на Решение № 133/31.05.2012 г.
на Общински съвет - град Брацигово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 101, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение
на Решение №79/27.02.2012 г. и Решение №134/31.05.2012 г.
на Общински съвет - град Брацигово

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХII – Обществено и делово обслужване, в кв. 128 по плана на гр. Брацигово, целият с площ 3020 кв. м с построена в него
масивна четириетажна сграда със застроена площ 514
кв. м. Начална продажна цена - 260 000 лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 13.07.2012 г. от 10.00 ч. в
сградата на Младежки дом - град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1.
Тръжната документация се закупува от касата на
фронт-офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, срещу сумата от 50.00 лв.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от
началната тръжна продажна цена се внася по сметка IBAN: BG 88 SOMB 91303332969601, BIC: SOMB BG
SF, при Общинска банка АД - Пещера, до 16.30 ч. на
12.07.2012 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават на
фронт-офиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул. „Ат. Кабов“ № 6а до 16.45 ч. на 12.07.2012 г.
Оглед на обекта може да се направи в рамките на
работното време на Общинската администрация до
15.00 ч. на 11.07.2012 г.
За допълнителна информация: стая №16
в Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116, 106, 110.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот № 036053 – ливада, с площ 54.452 дка в землището на с.
Равногор, местност Чечево, десета категория при неполивни
условия, актуван с Акт за частна общинска собственост
№9/11.01.2012 г. Начална тръжна продажна цена в размер на
15 247 /петнадесет хиляди двеста четиридесет и седем/ лева.
Търгът ще се проведе на 10.07.2012 г. от 10.00 ч. в сградата
на Общинска администрация - гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6а.
Тръжната документация се закупува от касата на фронтофиса на Общинска администрация - гр. Брацигово, срещу
сумата от 50.00 лв.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от обявената
начална тръжна продажна цена се внася по сметка IBAN:
BG88 SOMB 91303332969601, BIC: SOMBBGSF, при Общинска
банка АД - Пещера, до 16.30 ч. на 09.07.2012 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават на фронт-офиса
при Общинска администрация - гр. Брацигово, до 16.45 ч. на
09.07.2012 г.
Оглед на имота може да се направи в рамките на работното време на администрацията на кметство Равногор след
представяне на документ за закупена тръжна документация
до 06.07.2012 г.
В случай, че търгът, насрочен за 10.07.2012 г. не се проведе, последващ такъв да се проведе след петнадесет дни.
За допълнителна информация: стая №16
в Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116.
Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово
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