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Договор №13/321/01221 
от 12.12.2012 г. е подписан с 
Държавен фонд „Земеделие”   
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ в 
размер до 100%  от одобрените 
и реално извършени от полз-
вателя разходи, свързани с 
осъществяването на проекта, 
от които 80% се осигуряват 
от Европейския съюз и 20% 
от държавния бюджет на РБ. 
Стойността му е в размер на 
5 178 786,00 лева.

С реализирането на про-
екта се възстанови пътното по-
критие на настилката в участък 
отсечка гр. Брацигово - с. Капи-
тан Димитриево от км 1+600 до 
км4+350, чрез полагане на един 
пласт от плътен асфалтобетон 
със средна дебелина от 4 см и 
запазване на съществуващите 
напречни наклони на отделни-
те ленти за движение. С оглед 
възстановяване отводняване-
то на повърхностните води се 
почистиха затлачените окопи 
и водостоци. В обхвата на гр. 
Брацигово, в отделни участъци 
бордюрите на тротоарите са 
много ниски и при пренастил-
ката се наложи повдигането 
им, респективно също и на при-
лежащите тротоари. С оглед 
осигуряване безопасността 
на движението се възстанови 
парапетът на моста при км 
0+000. Извърши се предвари-
телен ремонт на повредите на 
настилката преди полагане на 
новия асфалтов пласт.

Следващият етап от проек-
та е реконструкцията на водо-
проводната мрежа на  Равно-
гор. Селото е водоснабдено 
и разполага с водопроводна 
мрежа, изградена от етернито-
ви и стоманени тръби, повечето 
с малки диаметри - ф60 и ф80. 
Източно от населеното място 
е изграден преходен напорен 
резервоар с обем 130 куб. м, от 
които водата постъпва в мре-
жата. Водопроводната мрежа 
в голямата си част е изграде-
на и работи като разклонена. 
С реализирането на проекта 
ще се подмени цялата водо-
проводна мрежа. Включена е 
подмяна на всички етернитови 
и стари метални водопровод-
ни клонове в селото. Общата 
дължина на новите участъци 

е ф 125 - 1022 м, ф 110 - 730 м, 
ф 90 ПЕВП - 13200 м и сградни 
водопроводни отклонения ф 
25 ПЕВП - 590 броя с дължина 
3540 м.

Водопроводната мрежа на 
с. Равногор е предназначена 
да подава вода за питейно-
битови нужди на населението 
и при противопожарни ситу-
ации.

Водопроводните участъци 
по улиците ще се изпълнят от 
полиетиленови тръби ф 125, 

ф 110 и ф 90, които са със са-
нитарно разрешително от M3, 
документ за произход и серти-
фикат за качество. 

Чрез спирателни кранове 
мрежата е зонирана, което 
дава възможност за изключ-
ване на минимален брой по-
требители в случай на аварии 
и регулиране на подаваното 
количество вода. Спирател-
ни кранове са предвидени 
на всички отклонения от Гл. 
клон I, както и през 400  м на 
по-дългите клонове. Спазено е 
изискването броят на едновре-
менно изключваните пожарни 
хидранти да не надвишава 5.

Необходимият противопо-
жарен разход се осигурява от 
пожарни хидранти с размер 
70/80 мм. Те са предвидени в 
зоната на кръстовищата, за да 
се обслужват повече жители, в 
зоната на по-гъстото застроя-
ване, при обществените сгради 
и на 200 м един от друг. За пре-
дотвратяване застояването на 
водата в пожарните хидранти 
те се дренират.

Предвиждат се сградни 
водопроводни отклонения за 
всеки парцел - водовземна 
скоба, тротоарен спирателен 
кран с охранителна гарнитура 
и тръби ф 25 мм на 2 метра след 
оградата на парцелите.

В местата на смяна на 
наклона от възходящ към 
низходящ са предвидени въз-
душници.

За осигуряване на допусти-
мото налягане във водопрово-
дите се предвиждат регулато-
ри на налягането.

Всички тръби се полагат 
върху здрава подравнена 
основа. Изпълнява се пясъчна 
възглавница на дъното. Зем-
ните работи се изпълняват с 

временни откоси.
Третият етап от проекта са 

каптажите „Замарица“, „Поп-
ски извор”, „Бойков извор“, 
„Розовски вриз“, „Чорбано-
во“:

Изворите са низходящи. 
Подземните води са пукна-
тинни, акумулирани в палео-
ген - неогенските риолити на 
Брацигово - Доспатския вул-
кански масив. Всяка каптажна 
шахта на изворите е с 2 камери 
- мокра и суха. 

Водопроводите, които се 
реконструират са част от водо-
снабдителна група „Розово”, с 
която се подава вода на Розово 
и Брацигово. Съществуващите 
водопроводи са изградени от 
етернитови тръби. Трасетата им 
преминават през пресечен те-
рен, а съществуващите тръби 
са амортизирани и се налагат 
ремонти поради зачестилите 
аварии, които в зимни условия 
са трудно достъпни.

Зауства се в съществуваща-
та събирателна шахта - СШ същ. 
к.т. -  920 Ом, в която се вливат и 
водите от каптаж „Чорбаново” 
к.т. - 969 Ом. От СШ същ. водни-
те количества се отвеждат гра-
витачно до събирателна шахта 
СШ2 - нова к.т. - 818 Ом, в която 
се влива и водата от каптаж 
„Замарица” к.т. - 874 Ом. Общо-
то водно количество от всички 
по-горе описани каптажи се 
вливат в съществуващата раз-
пределителна шахта РШ „Розо-
во” к.т.- 787,Ом. По трасетата на 
водопроводите, където е необ-
ходимо са предвидени шахти 
висок отток и въздушник.

Част от съществуващите 
трасета се изместват в близост 
до пътеки и черни пътища, а 
старите шахти, които се запаз-
ват, се ремонтират.

След проведена общест-
вена поръчка за изпълнител 
на видовете СМР на обектите 
е класирана фирма „Тракия - 
РМ” ЕООД, гр. Пловдив. Срокът 
за изпълнение на договорени-
те видове СМР е определен на 
180 календарни дни (6 месеца). 

Таня ЙОРГОВА 
гл. експерт 

„Връзки с обществеността”

ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ ГРАД БРАЦИГОВО – С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. РАВНОГОР  

И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОДЗЕМНИ КАПТАЖИ –
„ЗАМАРИЦА”, „ПОПСКИ ИЗВОР”, „БОЙКОВ ИЗВОР”, „РОЗОВСКИ ВРИЗ” 

И „ЧОРБАНОВО” ДО РШ РОЗОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО”

Р Е А Л И З И Р А Н И  П Р О Е К Т И  -  Л Я Т О  ‘ 2 0 1 5
Община Брацигово стартира 

проект „Инженеринг” във връзка с 
реализацията на Националната про-
грама за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на 
територията на община Брацигово, по 
обособени позиции, който надхвърля 
2 млн. лв.

Предвиден е  инженеринг, про-
ектиране и строителство - мерки за 
подобряване на енергийната ефектив-
ност и обновяване на 2 отделни обекта 
тип многофамилни жилищни сгради в 
Брацигово. Те оформят и двете обосо-
бени позиции.

Обособена позиция №1 е многофа-
милна жилищна сграда в Брацигово, 
ул. „Ангел Попов” №1.

Обособена позиция №2 – многофа-
милна жилищна сграда в Брацигово, 
ул. „Слави Дишлянов” №25-27. Тя се 
състои от две секции: 2.1 Блок-секция 
от многофамилна жилищна сграда, гр. 
Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” № 

25; 2.2 Блок-секция от многофамилна 
жилищна сграда, гр. Брацигово, ул. 
„Слави Дишлянов” №27.

Целта е да се започне работа по 
двата обекта едновременно, защото 
възложителите настояват за отделни 
изпълнители, т.е. кандидатите може 
да играят само за една позиция. За 
втора позиция всеки участник трябва 
да предвиди отделно остойностяване 
за всяка блок-секция.

Прогнозната стойност без ДДС на 
цялата поръчка е 1 938 436 лв. без 
ДДС. Тя следва да бъде изпълнена за 
180 дни (6 месеца).

За възложителя най-важна е ра-
ботната програма на изпълнителя и 
тя носи 50 точки, методите за управле-
ние на риска носят 10 точки, а цената 
- 40 точки.

Срокът за подаване на оферти е 
къс - до 14 септември 2015 г. Отваря-
нето им е предвидено за 14 часа на 15 
септември.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
Многофамилна жилищна сграда на 

ул. „Ангел Попов” №1А в Брацигово е 
построена през 1982 г. Състои се от две 
секции, изградени на различна кота и 
свързани помежду си. По своите кон-
структивно-експлоатационни характе-
ристики сградата представлява една 
цяла конструкция със сутерен (избен 
етаж) и 4 надземни етажа за живеене.

Разгънатата застроена площ на 
сградата е 4 320 кв. м.

Прогнозната стойност e 1 021 046 
лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение е 180 дни.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
Многофамилната жилищна сграда на 

ул. „Слави Дишлянов” №25-27 в Брациго-
во представлява многофамилна жилищна 
сграда, състояща се от две блок-секции със 
сутерен (избен етаж) и 6 надземни етажа за 
живеене. Сградата е построена през 1980 г.
Разгънатата застроена площ на блок-сек-
ция на ул. „Слави Дишлянов” №25 е 1 734 
кв. м.

Разгънатата застроена площ на 
блок-секция на ул. „Слави Дишлянов” 
№27 е 1 789 кв. м.

Прогнозната стойност е 917 390 лв. 
без ДДС.

Срокът за изпълнение е 180 дни.

книгата „Брациговските майстори-строите-
ли”, която е фототипно издание на „Браци-
говските майстори строители през ХVІІІ и 
ХІХ в. и тяхното архитектурно творчество“  
- арх. Пею Бербенлиев и Владимир Партъ-
чев от 1963 г. Новото издание е с голяма 
притурка, съдържаща биографиите на ав-
торите, нови изследвания, допълнително 
онагледяване - в това число УСТАВЪТ и 
ПЕЧАТЪТ на ЕСНАФА. Книгата, издадена от  
ГРАЖДАНСКИ   КОМИТЕТ  „ПАМЕТ“  - гр. 
Брацигово, е по повод  255 г. от преселва-
нето в Брацигово на първите костурчани 
майстори строители и 170 г. от създаване-
то на техния обединен Дюлгерски еснаф 
(стари и млади), в който  работят през го-
дините  на Възраждането над 600 майстори 
и калфи.

Книгата на П. Бербенлиев и Вл. Пар-
тъчев отдавна е библиографска рядкост 
- липсва и в библиотеките  на висшите учи-
лища по строителство и архитектура, а тя е 
необходимо пособие за  студентите  при изучаване на „История и теория на архи-
тектурата“, полезна е и за специалистите. Същата сега може да намерите в музея 
и книжарницата на Брацигово или да я заявите за доставка на тел.: 03552/28-08, 
GSM 0885133359  или на e-mail: pametbr36@abv.bg     Цена:  20 лв.

Б РА Ц И ГО В С К АТА  С Л Е Д А  В  С Ъ Е Д И Н Е Н И Е ТОБ РА Ц И ГО В С К АТА  С Л Е Д А  В  С Ъ Е Д И Н Е Н И Е ТОБ РА Ц И ГО В С К АТА  С Л Е Д А  В  С Ъ Е Д И Н Е Н И Е ТОБ РА Ц И ГО В С К АТА  С Л Е Д А  В  С Ъ Е Д И Н Е Н И Е ТО

Четете на стр.  2Четете на стр.  2

Отсечката Брацигово - жп прелезОтсечката Брацигово - жп прелез



2 Ние - хората

Окапват лист по лист листата
от пожълтелия букак,
изнича измежду тревата
гроб изсъхнал на убит юнак.
Там стара майка не дохожда,
свещица восък не гори,
над гроба пуст в сумрака
от жълт бук лист вали, вали…

Един разстрел, едно 
бесило пробуждат приижда-
нето на сиянието на изгрева. 
Един гроб се разтваря в 
пръстта. Една скръб на май-
ка и на девойка, една клетва 
на мъже като закана и про-
клятие към палачите. 

Разстреляните, обесени-
те са чистите, зрящите, хо-
рата с чиста съвест и гневни 
юмруци.

На 14.VIII.1944 г. палачи 
отнемат живота на двама 
млади партизани - Слави 
Дишлянов и Георги Михай-
лов. Те загиват, за да останат 
завинаги  в паметта на по-
коленията.

Те бяха невъобразимо 
млади души, нецелували 
момински устни, нецелунати 
от слънчева любов. Години-
те им растяха в цедилките 
на майките, бродеха по 
планината, газеха море от 
синчец и лайка, стъпваха в 
пожари от мак. И децата, и 
младите хора, дори когато 
са смачкани от немилости-
вия живот, пак опазват ней-
де в убитата си душа кътче с 
непобедена сила. Затова са 
усмихнати в мъката и бодри 
в отчаянието.

Младост! Има ли по-
страшни мигове за тебе, 
когато ти живееш в нищета? 
Има ли по-тъжни минути, ко-
гато си принуден да живееш 
с грижите на възрастните?
Младост! Има ли по-горди 
мигове от ония, когато ти в 
люта схватка си научил това, 
което ситите никога няма да 
научат? Когато алената кръв 
капка по капка е оросявала 
майката Родина.

Тези млади хора порас-
наха без трапеза с хляб, с 
легло без постелка, с огни-
ще без огън, без радост 
и ласка. Те обичаха своя 
народ с оная живо изгаря-
ща обич, която изтича от 
пълното сливане с всички 
негови чувства, интереси и 
въжделения. 

В тишината на тяхното 
отсъствие разбираме какво 
сме изгубили.

Георги Михайлов е роден 
на 23.VIII.1921 година в Бра-
цигово. Жизненият му път 
още от началото е свързан с 
мизерия и лишения. Това не 
пречи обаче да се изгради 
един характер, съчетаващ в 
себе си обаянието на верен 
до смърт народен син, човек 
конспиратор и непоправим 
хуморист. От малък той е 
принуден да помага за из-
хранване на семейството, 
останало без баща, като 
същевременно и учи. Про-
дължава образованието си 
в I Мъжка гимназия - Па-
зарджик. Когато през 1936 г. 
започва Испанската война, 
Георги мечтае да защитава 
Испанската република и да 
се бори за смъкването на 
диктатора Франко.  Мечтата 
му пропада, но прякорът 
Франко е с него до края на 
живота му.

Верен другар на Геор-
ги от детинство е Слави 
Дишлянов. Той е роден на 
9.V.1920 г. Наследил револю-
ционния дух на вуйчовците 
си – братята Златкови, той 
расте като изключително 

любознателно и будно дете. 
Жадно поглъща разказите 
на майка си за героичното 
минало на Брацигово и ду-
мите на по-големия си брат 
за Ленин и Съветския съюз. 

Завършил основно обра-
зование, той продължава да 
учи в Търговската гимназия 
в Стара Загора. След отби-
ване на военната си служба 
се завръща в Брацигово, 
започва работа в банката и 
оглавява РМС.

Слави и Франко остават 
верни на приятелството и на 
убежденията си, независи-
мо от разстоянията.

На 1 май 1936 г. Слави 
Дишлянов е в първите ре-
дици на манифестиращите 
в Стара Загора, а Георги 
Михайлов през същата 1936-
а става член на Ремсовия 
комитет в Пазарджик. Го-
дина по-късно, през 1937-а, 
двамата приятели и съмиш-
леници, в едно с прогресив-
ни младежи, възобновяват 
ремсовата организация в 
Брацигово. Савата и Франко 
стават двигатели и душа-
та на брациговския РМС. 
Организират чествания на 
годишнини от Априлското 
въстание, посещение на Съ-
ветската палата на Панаира 
в Пловдив и др.

Настъпват отново дни на 
принудителна раздяла. Сла-
ви отива да отбие военната 
си служба в ШЗО, а в Бра-
цигово остава приятелят му, 
който поема всецяло дей-
ността на ремсовата орга-
низация, особено по време 
на Соболевата акция. Дей-
ността на Франко не остава 
незабелязана. Той е арес-
туван, тормозен в Пловдив 
и интерниран в Златоград 
за шест месеца през 1941 г. 
Същата есен събира прияте-
лите във втори инженерен 
полк в гр. Пловдив - Слави 
като фелдфебел - школник, а 
другарят му е редник.

От 1943 година съдбата 
на двамата млади мъже се 
свързва с тази на действа-
щия тогава в района отряд 
„Антон Иванов”. Слави 
става военен инструктор в 
партизанското подразде-
ление, а Франко е неговата 
вярна сянка.

Есента преминава в 
зима. 153 партизани изжи-

вяват тежки моменти. Запо-
чва спасителният поход на 
отряда. След престрелки и 
засади, Слави и Франко се 
озовават в покрайнините 
на Брацигово, но не успя-
ват да влязат в градчето и 
се насочват към Бяга, за 
да търсят подслон при сес-
трата на Слави. Не успяват, 
укриват се в местна селска 
фурна, където ги сварва и 
предателството. Заловени, 
те са откарани в участъка  в 
Брацигово и подложени на 
разпити и мъчения. От Бра-
цигово двамата ремсисти са 
изпратени в Пазарджишкия 
затвор и изправени пред 
Военен съд. Органът на реда 
постановява на 22.VII.1944 
година присъдата - смърт 
чрез обесване. В Пазарджик 
присъдата не е изпълнена и 
осъдените са изпратени в 
Пловдив, откъдето са депор-
тирани в Стара Загора.

В цялата страна за вре-
мето от 1941 до 1944 г. са 
обесени в затворите 185 
българи, от които 70 не са 
навършили дори 25 г. Най-
много обесени под 25 годи-
ни има в Старозагорския и 
Шуменския затвор.

...В един августовски ден 
слънцето хвърля последни-
те си парещи лъчи върху ку-
пола на затвора. Изведнъж 
прогърмяват вериги. Зло-
вещият им вой носи страш-
ната вест - карат родопския 
сокол Слави Дишлянов и  
другаря му Георги Михайлов 
- Франко, партизани от от-
ряд „Антон Иванов”.

Осъдени на смърт...
Нощта трябва да вземе 

поредната си жертва...  Свет-
лините на новото утро са за 
тях последната победа. Три 
седмици преди 9 септември 
1944-а те не дочакват  по-
редната, пълна с трепет и на-
дежда, зора. Посред нощ са 
изведени, пребити с железа 
и обесени. Гласът на Дишля-
нов гърми по коридора: 

„Сбогом, другари, отмъс-
тете за нас…”

                                     ДАР                                     ДАР

На 14 август 2015 г. 
наследниците на двамата 
партизани положиха цве-
тя в Пантеона на славата 
в Брацигово като знак на 
признателност. 

Ваканциите ще са четири:
31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. – есенна;
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. – коледна;
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. – зимна;
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. – пролетна за I – ХI клас;
02.04.2016 г. – 06.04.2016 г. вкл. – пролетна за ХII клас.

Вторият срок ще започне на 8 февруари 2016 г. и ще приключи на:
17.05.2016 г. за ХII клас (13 учебни седмици);
23.05.2016 г. за I клас (13 учебни седмици);
31.05.2016 г. за II – IV клас (14 учебни седмици);
15.06.2016 г. за V – VIII клас (16 учебни седмици);
30.06.2016 г.  за VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след 

завършен VII клас с интензивно изучаване на чужд език);
30.06.2016 г. IХ – ХI клас (18 учебни седмици).

Нова кампания с позна-
то усещане, Европейската 
седмица на мобилността е 
годишна кампания за устой-
чива градска мобилност, с 
подкрепата на Европейската 
комисия.

Целта на кампанията, 
която се провежда от 16 до 
22 септември всяка година, е 
да провокира всички местни 
власти в Европа да въведат и 
насърчат устойчивата град-
ска мобилност, както и хора-
та да използват други алтер-
нативи за придвижване, а не 
собствените автомобили. 

Всяко пътуване е различ-
но, но ние твърде често раз-
читаме на един и същи начин 
на придвижване, независи-
мо дали е най-подходящ в 
случая. Инстинктивно, ние се 

качваме в нашите коли, дори 
и велосипедът или градският 
транспорт да са по-добрият 
избор. Тази година темата 
„Мултимодалност” насърча-
ва хората да помислят колко 
много възможности имат за 
придвижване и да изберат 
най-правилния начин.

С добрия избор на транс-
порт, който да използваме, 
можем да спестим пари, 
да си подобрим здравето 
и да помогнем на околната 
среда.

Един от основните аспек-
ти на тазгодишната тема е да 
се интерпретира пътуването 
от точка А до точка Б като 
средство за обогатяване на 
нашето време, например: 
всекидневното пътуване 
с автобус може да се раз-

глежда като възможност 
да се прегледат заглавията, 
карането на колело - като 
мобилна фитнес зала, или 
пък просто можете да срещ-
нете любовта на живота си в 
трамвая! 

„Избери. Промени. Ком-
бинирай.“

Темата тази година по-
ставя силен акцент върху 
промяната на навиците ни, 
като избираме по-устойчиви 
начини на придвижване 
- колоездене, ходене пеш, из-
ползване на градски транс-
порт, както и комбинирането 
им в едно пътуване. Това ще 
помогне да направим нашите 
градове по-чисти, по-тихи, 
по-безопасни, с по-малко 
задръствания и по-добри за 
живеене!

ПОМНИМ И ТАЧИМПОМНИМ И ТАЧИМ Ваканциите за учениците през 2015/2016

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА 
МОБИЛНОСТТА 16-22 СЕПТЕМВРИ

Oт лятото на 1885 година в ръковод-
ството на БТРЦК постепенно влизат нови 
военни като Коста Паница, Данаил Никола-
ев, Рачо Николов и други, които спомагат 
за постепенната промяна в мисленето на 
организацията. Идеята чрез едно голямо 
въстание и последвала подкрепа на Кня-
жеството да се освободят едновременно 
и Македония, и Източна Румелия остава 
на заден план. В приоритет номер едно 
се превръща съединението на Източна 
Румелия и Княжество България. Дейците 
на БТРЦК постепенно започват да опипват 
почвата и търсят подкрепата както на Ка-
равеловото правителство, така и на княза. 
Поради влошените отношения с Русия, мо-
нархът не бърза да се противопостави на 
съединистката идея, а след като е уверен 
от Лондон и Виена, че „ако може да се съ-
едини Източна Румелия без война с Турция 
и от това не се възползва Русия, всички ще 
са доволни“, князът дава негласното си съ-
гласие за Съединението.

Всички тези събития ясно показват, че 
решителният момент е настъпил. Това си 
проличава и по време на честванията на 
годишнината от гибелта на Хаджи Димитър, 
когато се държат речи, в които най-често се 
чува „свобода“, „саможертва“, „съедине-

ние“. Ентусиазмът на народа ескалира в на-
чалото на септември, когато в Панагюрище 
трима ученици развяват българското знаме 
в центъра на града с възгласи „Долу Руме-
лия!“, „Да живее Съединението!“.

Логично, след всички тези прояви, 
свидетелстващи за готовността на народа, 
БТРЦК решава да ускори Съединението. 
На 5 септември Захари Стоянов в прокла-
мация зове:

„Братя! Часът на Съединението удари!“ 
Вие се задължавате в името на Отечество-
то ни, в славата и величието на България 
да се притечете на помощ и да подпомог-
нете святото дело!“

В архива на Захари Стоянов е съхра-
нена и покана към брациговеца Данаил 
Юруков да участва в организацията на съ-
единението на Северна и Южна България.

Юруков приема. За известно време той 
е редактор на в. ”Съединение” и с действи-
ята си той ясно показва, че застава твърдо 
зад делото на Обединението.

След официалното обявяване на Съ-
единението на 6 септември 1885 година, 
БТРЦК съставя ново временно правител-
ство в областта начело с д-р Странски, на 
което Юруков е редовен и пълноправен 
член.

БРАЦИГОВСКАТА СЛЕДА В СЪЕДИНЕНИЕТО

Право на еднократната целева помощ 
за ученици имат семейства, чиито деца 
са записани за първи път в първи клас на 
държавно или общинско училище и сред-
номесечният доход на член от семейството 
за предходните 12 месеца преди подаване 
на молба-декларацията е по-нисък или ра-
вен на 350 лева. Този доходен критерий не 
се изисква за деца с трайни увреждания, 
деца с един жив родител и деца, настанени 
в приемни семейства и в семейство на род-
нини или близки.

Молби-декларациите се подават по 
постоянен адрес до 30 септември, след 
записване на детето в първи клас. Необхо-
димите документи са молба-декларация по 
образец, удостоверение за брутните месеч-
ни доходи на семейството за предходните 
12 месеца спрямо месеца на подаване на 
молбата, както и удостоверение, че детето 
е записано в първи клас, издадено от съот-

ветното училище.
В случай на дете, настанено в семей-

ство на роднини, близки или в приемни 
семейства, се изисква и копие от заповедта 
на директора на съответната дирекция „Со-
циално подпомагане” или решението на 
съда за това настаняване. За справка при 
кандидатстването за помощите се предста-
вят и акта за раждане на детето и личната 
карта на родителя. При необходимост, спо-
ред конкретния случай, се изискват и други 
документи, допълват от Дирекцията.

Размерът на тази помощ към момента 
е 250 лева. Еднократната целева помощ за 
ученици по чл. 31 се предоставя в пари и/
или под формата на социални инвестиции 
само веднъж за целия период на обучение, 
при първоначалното записване на детето в 
първи клас. Помощта се възстановява, ако 
детето не постъпи в училище или не посе-
щава редовно занятия.

Помощи за ученици

преди старта

преди старта

Георги Михайлов - ФранкоГеорги Михайлов - Франко Слави ДишляновСлави Дишлянов

Членове на сдружение „Памет и бъдеще” - Брацигово 
пред паметника на Катя Ванчева в Батак
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на

Решение №766/30.07.2015 г. на Общински съвет - град Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

недвижим имот, частна общинска собственост, находящ 
се в летовище „Васил Петлешков”, община Брацигово, 
представляващ двуетажна масивна вилна сграда с №176, 
попадаща в урегулиран поземлен имот I – Индивидуално 
комплексно вилно строителство в квартал VII по плана на 
летовището, със застроена площ 193.00 (сто деветдесет и 
три) квадратни метра при съседи – вила №175, вила №174, 
вила №177, вила №192 и улица, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №301/14.05.2015 г. 

Началната тръжна продажна цена е в размер на 20 650 
(двадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 18.09.2015 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски” №1.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация - Брацигово до 
16.00 ч. на 17.09.2015 г. срещу сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от начал-
ната тръжна продажна цена се внася по сметка IBAN: BG 
88 SOMB 91303332969601, BIC: SOMB BG SF, при Общинска 
банка АД - Пещера, или в брой в касата на Община Браци-
гово до 16.30 ч. на 17.09.2015 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация, се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - Брацигово, до 
16.45 ч. на 17.09.2015 г. 

Оглед на имота може да се направи след предвари-
телна заявка в Общинска администрация - Брацигово,  и 
представяне на документ за закупена тръжна документа-
ция до 15.00 ч. на 16.09.2015 г.

В случай, че няма подадени заявления за участие в 
търга, последващ търг да се проведе след петнадесет дни – 
на 5.10.2015 г.

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

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на 

Решение №765/30.07.2015 г. на Общински съвет - Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на не-

движим имот, частна общинска собственост, находящ се 
в село Равногор, представляващ УПИ ХVII – Търговия и 
услуги, в квартал 40 по ПУП на с. Равногор, улица „Сед-
ма”, целият с площ 361.00 (триста шестдесет и един) кв. 
м, в едно с построената в този имот двуетажна масивна 
сграда със застроена площ 260.00 (двеста и шестдесет) 
кв. м при граници УПИ VII – Административен и търговски 
център, УПИ VI-299 и улица, актуван с Акт №25/16.06.2015 г. 
за частна общинска собственост.

 Начална тръжна продажна цена в размер на 59 976.00 
(петдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и шест) 
лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 18.09.2015 г. от 14.00 ч. в 
сградата на Младежки дом - Брацигово, ул. „Христо Смир-
ненски” №1.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация - Брацигово до 
16.00 ч. на 17.08.2015 г. срещу сумата от 100.00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от начал-
ната тръжна продажна цена се внася по сметка IBAN: BG 
88 SOMB 91303332969601, BIC: SOMB BG SF, при Общинска 
банка АД - Пещера или в брой в касата на община Браци-
гово до 16.30 ч. на 17.09.2015 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, 
описани в тръжната документация се подават на фронт-
офиса при Общинска администрация - Брацигово до 16.45 
ч. на 17.09.2015 г. 

Оглед на имота може да се направи в рамките на ра-
ботното време на администрацията на Кметство Равногор 
след предварителна заявка в Кметството и представяне 
на документ за закупена тръжна документация до 15.00 ч. 
на 16.09.2015 г.

За допълнителна информация: 
Общинска администрация - Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116 
или Кметство Равногор, тел. 035501/965

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

Тази година парламентът 
прие предложения за спи-
ране на изборния туризъм 
и регистрацията на много 
повече от обичайното граж-
дани на един адрес.

Идеята е да се въведе 
таван на регистрираните на 
едно място, защото в момен-
та има случаи с 20, 40 и 100 
души, включително и  в хоте-
ли и търговски обекти. Пред-
ложението е регистрираните 
в едно жилище лица да са до 
два пъти над обичайно живе-
ещите в жилището, като ще 
може само в някои случаи 
- например при многодетни 
семейства - да се настаня-
ват три пъти над обичайния 
брой живеещи. Така, ако 
в момента в жилището са 
регистрирани петима души, 
ще могат да се регистрират 
максимално 10, а не 20 или 
100, както е в момента.

В допълнителните раз-

поредби е вписано, че по 
смисъла на този закон 
„лица, които обичайно могат 
да обитават жилище”, е мак-
сималният брой лица, които 
могат да го обитават, без да 
си създават съществени 
неудобства, изчислен като 
разгънатата застроена площ 
на жилището се раздели на 
броя на обитателите му при 
мярка не по-малко от 15 кв.м 
самостоятелна жилищна 
площ на човек.

Според предложените 
изменения контролът върху 
кмета на малко населено 
място или район по отноше-
ние на извършените регис-
трации и заличавания ще 
се осъществява от кмета на 
общината, а той самият пък 
ще бъде контролиран от ор-
ганите на МРРБ и областния 
управител.

Органите да извършват 
служебни проверки за съ-

ответствието на броя на 
лицата, регистрирали по-
стоянен или настоящ адрес 
през последните 12 месеца 
в жилищата на територията 
на общината (района), като 
регистрациите в нарушение 
на този закон се заличават 
служебно, а лицата се уве-
домяват за предприемане 
на съответните действия по 
Закона за българските лич-
ни документи. В двумесечен 
срок от влизане в сила на 
този закон собствениците 
или титулярите на вещно 
право на ползване следва 
да приведат в съответствие 
броя на лицата, регистрира-
ни в имота по постоянен или 
настоящ адрес. 

Във връзка с това кме-
тът на община Брацигово 
издаде Заповед №457 от 22 
юли 2015 г. за сформирането 
на комисия, която да работи 
по силата на &1 от ПЗР на 

Закона за гражданската ре-
гистрация. 

Комисията се събра два 
пъти и в посочения срок из-
върши дейности за констати-
ране спазването на чл. 92 и 
чл. 99а от ЗГР,  т.е. бе  извър-
шена служебна проверка на 
направените в последните 
месеци регистрации, както 
и на заличаване при открити 
нарушения и налагане на 
глоби.  Проверено бе дали 
броят на лицата, регистрира-
ни по настоящ адрес на едно 
жилище, надвишава разре-
шеното от закона: „повече от 
три пъти броя на лицата, ко-
ито обичайно могат да оби-
тават съответното жилище.” 
Регистрации, извършени в 
нарушение, бяха констати-
рани в селата Равногор и 
Исперихово и се предприеха 
мерки за автоматичното им 
заличаване от регистрите от 
дирекция ГРАО. 

Хората, чиито адресни 
регистрации са заличени, са 
длъжни в едномесечен срок 
да подменят личните си до-
кументи.

До 4 октомври се 
подават заявления за 
гласуване с подвижна 
избирателна кутия.

Според чл. 37 на 
Изборния кодекс из-
бирателите с трайни 
увреждания, които 
не им позволяват да 
упражнят избирател-
ното си право в из-
борното помещение, но 
желаят да гласуват с 
подвижна избирателна 
кутия, трябва да за-
явят това свое желание 
не по-късно от 20 дни 
преди изборния ден. 
Това означава, че за 
предстоящите местни 
избори, които ще бъдат 
на 25 октомври, това 
трябва да се случи до 4 
октомври.

Ако избирателите 
с трайни увреждания 
пропуснат този срок, 

то законотворците им 
предоставят още една 
възможност – да пода-
дат заявленията си не 
по-късно от 5 дни пре-
ди изборния ден. Този 
вариант обаче е възмо-
жен само ако на тери-
торията на населеното 
място вече е назначена 
подвижна секционна 
избирателна комисия, 
а такава се назначава 
при наличие на не по-
малко от 10 избиратели, 
подали заявления.

Законът предвижда 
желанието за гласуване 
с подвижна избира-
телна кутия да бъде 
заявено писмено със 
заявлението по обра-
зец, подписано само-
ръчно и изпратено по 
пощата, факс или чрез 
електронно заявление 
през интернет стра-

ницата на Общинска 
администрация. 

В заявлението се 
посочват имената на 
избирателя, единният 
му граждански номер 
(личен номер), посто-
янният адрес (адрес на 
пребиваване) или на-
стоящият адрес, когато 
е направено искане 
по чл. 36, и се прилага 
копие от документ на 
ТЕЛК (НЕЛК), след 
което имената на изби-
рателя се заличават от 
избирателния списък и 
се вписват в списък за 
гласуване с подвижна 
избирателна кутия.

До момента в об-
щината достатъчно по-
дадени заявления за 
съставяне на подвижна 
секционна избирателна 
комисия не е имало на 
нито едни избори.

В края на мандата Общински съвет - Бра-
цигово, се разграничи от председателя си и 
проведе извънредна сесия съгласно чл. 23, 
ал. 4, т. 2 от ЗМСМА.

За инцидентното събитие настояха  2/3 
от местните парламентаристи, тъй като казу-
сите, чакащи решение, не търпяха отлагане. 
Единият от въпросите касаеше вземане на 
становище за овъзмездяване на звеното за 
Спешна медицинска помощ на територията 
на общината, а другият третира решение за 
изграждане на МИГ между общините Пещера 
и Брацигово, което ще осигури възможност 
за кандидатстване за получаването на фи-
нансова помощ с проект по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ на мяр-
ка 19 от Програмата за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 година. 

След едноседмична игра на нерви и 
престрелки между съгласни и несъгласни с 
извънредната сесия, тя все пак се осъществи 
на 31 август от 10.00 ч. в залата на Младежки 
дом – Брацигово. 

Заличаване на адресни регистрации 
в битка с изборния туризъм

ИЗВЪНРЕДНА 
СЕСИЯ НА 

ОбС – БРАЦИГОВО

ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
ОбСОбС

След Освобожде-
нието на България на-
ченки на демокрация 
откриваме в провежда-
ните избори за местни 
и национални управ-
ления. Разгръщайки 
тогавашния „Държавен 
вестник”, се натъкваме 
на много данни за това.

С Указ №302 от 24 
септември 1903 г. се 
утвърждават уволне-
нията на кметовете на 
Брациговска община 
Ангел Г. Манчев, по-
мощника му Данаил То-
довичин и съветниците 
Васил П. Ликоманов и 
Георги Дамянов, тъй 

дено углавно преслед-
ване по чл. 431 от На-
казателния кодекс. На 
тяхно място за членове 
на Общинския съвет се 
утвърждават Иван А. 
Ташев, Ангел Ат. Кос-
тов, Атанас Тодориев и 
Георги Златинов.

С Указ №72, лично 
подписан от княз Фер-
динанд, Брацигово се 
определя за II избира-
телна секция в Пещер-
ска околия, включва-
ща селата Фотиново, 
Осеново, Чанакчиево и 
Ясъ кория.

В изборите на 19 

октомври 1903 г. за на-
родни представители 
в ХIII обикновено на-
родно събрание от Бра-
циговската секция са 
избрани запасният ге-
нерал Рачо П. Стоянов, 
който след това става 
министър-председател, 
и Стоян Писарев.

Някои от изборите 
не са се разминали и 
без побой. За такъв съ-
общава градският кмет 
Яков на 12 март 1903 
година от Пещера в те-
леграма до министъра 
на вътрешните дела, 
публикувана в брой 432 
на стр. 3 на в. „Нов век” 
по повод общинския 
избор в Жребичко.

Календар
• На 1 септември 1896 година се 

провеждат общински избори. С Указ 
№342 от 22 октомври за кмет на 
Брацигово е утвърден Иван Тошков, 
а за помощник-кмет - Георги Кръс-
тев Петлешков.

• На 23 септември 1896 година 
за общински съветници са избра-
ни Атанас К. Търпоманов, Йордан 
Павлов, Атанас Кънев, Йордан Дой-
чев, Драго Хр. Драгов, Георги Куку-
шинков, Павел Лазаров, Костадин 
Златков, Иван Комбов и Димитър 
Павлов.

• На 17 ноември 1896 година са 
проведени избори за IX обикновено 
народно събрание. За народен пред-
ставител от Пещерска околия е 
избран Данаил Стоянов Юруков от 
Брацигово, за когото са гласували 
2605 избиратели от общо 3702-ма.

ЦИК утвърди образеца 
на бюлетината за провеж-
дане на национален рефе-
рендум. В лявата част на 
бюлетината е разположен 
въпросът „Подкрепяте ли 
да може да се гласува и 
дистанционно по електро-
нен път при провеждане 
на изборите и референду-
мите?”, а в дясната част са 
възможните два отговора 
– „Да” и „Не”.
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ЦИК утвърди образеца на бюлетината за референдумаЦИК утвърди образеца на бюлетината за референдума
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Съгласно Решение №1483 от 
19.05.2015 г. на ЦИК населените 
места в община Брацигово, в които 
ще се провеждат избори за кметове на 
кметства са както следва: 

гр. Брацигово
село Бяга
село Исперихово
село Козарско
село Равногор
село Розово 
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С п о рт

ФК „Брацигово” с първи 
официален мач 

на новия стадион
На изцяло реконстру-

ирания стадион „Христо 
Гюлеметов – Бонбона“ се 
изигра срещата между ФК 
„Брацигово” и тима на ФК 
„Сарая”. В първи кръг за 
новия сезон 2015/2016 и 
двата отбора стартираха с 
победи. „Сарая” победи вкъ-
щи „Светкавица” (Синитево) 
с 5:0, а „Брацигово” се на-
ложи като гост на „Тракия” 
(Пазарджик) в Мирянци с 3:
1. Сарайци победиха в сряда 
„Чико” (Бяга) за Купата на 
България и на 2 септември 
срещнаха столичния ЦСКА 
на стадион „Георги Бен-
ковски“ в Пазарджик. Този 
факт привлече на стадиона 
в Брацигово съгледвачи 
от 31-кратния шампион, а и 
много брациговци  дойдоха, 
за да видят новото футболно 
съоръжение, още повече, че 
входът за съботната среща 
бе свободен. В състава на 
ФК „Брацигово” няма кон-

тузени и наказани играчи 
и възпитаниците на Борис 
Благоев – Фиго излязоха 
с най-доброто срещу ФК 
„Сарая”. Миналия сезон те 
завършиха на трето място 
в крайното класиране, а 
противникът им бе четвърти. 
Това беше една от най-ин-
тересните срещи от втори 
кръг на четвърта дивизия в 
област Пазарджик.

При перфектна органи-
зация, слънчево време и 
публика от над 400 души 
ФК „Брацигово” победи ФК 
„Сарая” с 2:0 в мач от втори 
кръг за първенството на „А” 
ОФГ - Пазарджик. 

Срещата започна с едно-
минутно мълчание, която 
дикторът обяви в памет на 
Георги Михайлов - Бунара. 
Целият стадион притихна, а 
зрителите станаха прави, за 
да си спомнят за него. 

Гостите от ФК „Сарая” 
излязоха на терена със своя 
резервен втори зелен екип 
вместо синия, спазвайки но-
вото правило в аматьорския 

футбол, а именно гостите да 
сменят екипа спрямо до-
макините. ФК „Брацигово” 
игра с традиционния си 
синьо-червен екип. 

В началните минути на 
мача гостите от Сарая взеха 
инициативата и започнаха 
да атакуват домакинската 
врата. На три пъти те бяха 
спирани от засади. След де-
сетина минути брациговци 
овладяха топката и средата 
на терена и създадоха инте-
ресни положения пред про-
тивниковата врата. Първо 
Цветан Панайотов направи 
хубав пробив по крилото 
отляво и центрира, но врата-
рят на гостите предотврати 
опасността. Минути по-къс-
но Гриша Иванов с глава 
опита да открие резултата, 
но високият страж на гости-
те хвана топката. След това 
Дончо Асенов - Мечо получи 
топката сам срещу вратаря, 
но се засуети и не успя да 
отбележи най-чистото по-
ложение до момента. След 
корнер и пряк свободен 

удар, изпълнени от Панайо-
тов, домакините натиснаха 
съперника си в неговото 
наказателно поле, но не 
стигнаха до попадение. 

Сарайци застрашиха 
вратаря им веднъж след 
хубаво изпълнен пряк сво-
боден удар от капитана им 
Емил Йорданов. Последваха 
още две маркирани засади и 
за двата отбора като до края 
на мача броят им надмина 
20, за да се стигне до 37-ата 
минута, когато след бърза 
атака през центъра и цен-
триране Гриша Иванов отбе-
ляза красиво попадение за 
1:0 и заслужено изведе ФК 
„Брацигово” напред в ре-
зултата,  вкарвайки първия 
гол в първия официален мач 
на новия стадион. След това 
домакините вкараха втори 
гол в мрежата на „Сарая”, 
но той бе отменен заради 
нарушение срещу вратаря 
Спасов. Заради първо грубо 
нарушение в центъра на те-
рена пък бе санкциониран с 
жълт картон Ангел Малинов 
от ФК „Сарая”, като това бе 
и единственият картон, по-
казан от главния съдия Деян 
Георгиев от Стамболийски. 
Така първите 45 минути за-
вършиха при резултат 1:0 в 
ползва на ФК „Брацигово”.

Новите имена в селек-
цията на „Брацигово” са 
Георги Чапов от „Чико” 
(Бяга), Божидар Илиев от 
ПФК „Брестник 1948”, Гриша 
Иванов и Христо Йовов от 
„Тракия” (Стамболийски). 
Напуснали няма. През ми-
налия сезон брациговци 
играеха в село Исперихово, 
поради мащабния ремонт на 
местния стадион. На родна 
почва те се амбицираха и 
извоюваха символична по-
беда (2:0).

Стадионът в Брацигово 
е напълно завършен
Стадион „Христо Гюле-

метов - Бонбона” бе изцяло 
основно изграден и рекон-
струиран след спечелен 
проект на Община Брациго-
во на стойност 5 милиона и 
300 хиляди лева по Програ-
ма за развитие на селските 
региони и бе завършен за 
по-малко от година. 

Първата копка бе напра-
вена на 20 ноември 2013 г., а 
официалното му откриване 
е предвидено за 15 септем-
ври 2015 г. Новото модерно 
футболно съоръжение с раз-

гъната застроена площ от 
23136 кв. м е с напълно нов 
построен терен с автомати-
зирана поливна система с 
два резервоара от по 15 тона 
всеки, изцяло нови трибуни 
с луксозни седалки и козир-
ка, две помощни игрища с 
изкуствена настилка, едното 
от които е комбинирано во-
лейболно и баскетболно, а 
второто е изцяло футболно.

Построени са и нови 
съблекални по европейски 
стандарт, съдийска стая, 
лекарски кабинет, стая за 

делегатите, боксова зала с 
ринг, фитнес зала, конфе-
рентна зала и санитарни 
помещения. 

На стадиона има и без-
жичен интернет, отделна 
стая за журналисти и тв 
екипи, паркинг и още мно-
го екстри, които го правят 
най-модерното и най-добро 
спортно съоръжение в об-
ластта. 

Седалките са за близо 
1000 зрители в две трибу-
ни, а в събота бяха заети 
всички места от футболни 
запалянковци от цялата 
област, дошли да видят два 

от най-добрите отбори в гру-
пата и новата придобивка за 
брациговци, която не е била 
променяна от създаването й 
през 1964 година до днес. 

Президентът на ФК „Бра-
цигово” Любомир Димитров 
се надява, че тази година 
клубът ще бъде основен 
фактор в „А” областна група, 
а новото футболно бижу ще 
предизвика интереса на за-
палянковците в родопския 
град и ФК „Брацигово” ще 
се радва на добра посеща-
емост и срещи.

ФК “БРАЦИГОВО” ПОСРЕЩНА ФК “САРАЯ” НА ОБНОВЕНИЯ СТАДИОН В СЪБОТА

Община Брацигово, област 
Пазарджик, съобщава на заинтере-
сованите собственици, че в „Дър-
жавен вестник”, бр. 66 от 28 август 
2015 г. е обявено Решение №779 от 
30 юли 2015 г. на Общински съвет  
-гр. Брацигово, с което на основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  одобрява 
Подробен устройствен план (ПУП) 
– Парцеларен план (ПП) за трасе на 
електропровод до ПИ номер 001977 
(проектен имот 002380), м. Юнтала 

в землището на с. Розово, общ. 
Брацигово, обл. Пазарджик, мина-
ващ през общински имоти с номера 
000104 - местен път, 000105 - полски 
път, 000116 - полски път, 000118 
- полски път, и 000119 - полски 
път, съгласно приложения проект. 
Решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник” чрез Об-
щина Брацигово пред Администра-
тивен съд - Пазарджик  на основа-
ние чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

 Община Брацигово, област Пазарджик, съ-
общава на заинтересованите собственици, че в 
„Държавен вестник”, бр. 66 от 28 август 2015 г. е 
обявено Решение №774 от 30 юли 2015 г. на Об-
щински съвет - гр. Брацигово, с което на основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 
1 от ЗУТ, одобрява Подробен устройствен план 
(ПУП) – План за регулация (ПР) на с. Жребичко, 
общ. Брацигово, обл. Пазарджик, за част от кв. 19 
– УПИ  ХІХ-329, УПИ ХХ-329 и УПИ ХХІ-328,327,325; 
за част от кв. 20 – УПИ ХІV - Търговия и туризъм и 
УПИ ХV - За озеленяване; за част от кв. 27 – УПИ І 
- За озеленяване, УПИ II - За търговия и туризъм, 

УПИ ІІІ - ТУ и УПИ ІV - За озеленяване и улици 
с о.т. 58-63, 63б-68в и 63-68, с който вътрешните 
регулационни линии на цитираните УПИ бъдат 
поставени в съответствие със съществуващите 
граници на поземлените имоти по кадастрална 
карта на с. Жребичко и се обособи нов УПИ ІV 
- ТУ в кв. 27, съгласно приложения проект, раз-
гледан и приет от ОбЕСУТ с Решение №9 от Про-
токол №2 от 08.04.2015 г. Решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник” чрез Община Браци-
гово пред Административен съд - Пазарджик  на 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

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

При жестока катастро-
фа загина президентът на 
футболен клуб “Чико” (Бяга) 
Георги Михайлов. Тежкият 
пътен инцидент е станал в 
събота – 22 август, малко 
преди 18 часа, по пътя между 
селата Исперихово и Ново 
село. Според информацията 
на пловдивската полиция лек 
автомобил ”Ауди”, управляван 
от 35-годишния Михайлов, 

излязъл вляво извън пътя, 
завъртял се странично, след 
което се преобърнал няколко 
пъти и паднал в дере. На мяс-
то починал Георги Михайлов. 
Пострадал е и 60-годишният 
му баща, който е със счупена 
ръка. В болница за наблюде-
ние са откарани и двамата им 
спътници - 30-годишен мъж 
от Царацово и 25-годишен от 
Марково. 

По първоначални данни 
причините за случилото се 
са движение с несъобразена 
скорост спрямо пътните усло-
вия и загуба на контрол.

 Нелепата смърт на 35-
годишния спонсор и играещ 
футболист поставя сериозни 
въпросителни пред бъдещето 
на отбора от Бяга. Георги Ми-
хайлов - Бунара беше основ-

ният организатор, душата и 
сърцето на клуба.

Бившият халф на ЦСКА, 
“Ботев” (Пд) и “Марица” (Пд) 
Николай Манчев оцеля по 
чудо, бил е на предната се-
далка до боса, шофиращ без 
предпазен колан. Манчев се е 
отървал само с натъртвания и 
леки порезни рани. 

Четиримата в аудито, соб-
ственост на Бунара, са бърза-
ли да стигнат за началото на 
мача от 18 часа в Съединение 
между местния “Гигант” и “Не-
себър” от 3-ия кръг на Югоиз-
точната “В” група. 

Заради ненавременната  
смърт на играещия президент 
на “Чико”, ЗС на БФС - София 
отмени гостуването на тима 
от Бяга в Самоков срещу 
“Рилски спортист”. 

„Чико” (Бяга) ще про-
дължи участието си на двата 
футболни фронта – първен-
ството на Югозападната „В” 
група и турнира за Купата 
на България, въпреки тра-
гедията от 22 август, когато 
при жестока катастрофа 
загина най-важният фактор 
в отбора - спонсорът и фут-
болист Георги Михайлов 
- Бунара. Това обяви пред 
pzdnes.coм председателят 
на УС на ФК „Чико” (Бяга) 
Стефан Маджаров. Стотици 
покрусени от внезапната 
смърт на едва 35-годишния 
млад човек бяха дошли да 
си вземат последно сбогом 
с него. „Отборът да играе в 
„В” група беше цел и дори 
мечта на Георги. Само за-
ради това си заслужава да 
продължим. Всички сме на-
ясно каква е загубата и зна-

ем, че вече нищо при нас 
няма да е същото, но пък 
ще бъде предателство сре-
щу Жоро, ако сега спрем. 
Напротив – точно в негова 
памет трябва да се вдигнем 
и да продължим”, коменти-
ра Маджаров. Той потвърди, 
че отборът от село Бяга ще 
гостува на ФК „Сарая” в 
областен финал от турнира 
за националната купа, а на 
определената дата ще при-
еме „Беласица” (Петрич) на 
своя стадион.

На този етап Стефан Ма-
джаров не се нае да комен-
тира в конкретика темата за 
обединение с „Хебър 1918”. 
„Знам, че се тиражираха 
разни приказки, но след 
случката в събота, това, 
което мога да ви кажа със 
сигурност към днешна дата 
е, че ще си играем в Бяга. 

Естествено всичко на този 
свят е възможно”, катего-
ричен е Маджаров. 

Засега клубът ще ползва 
терена в Пазарджик само за 
мача с ЦСКА, който е в шес-
тия кръг.

На истински кръстопът 
пък са във ФК „Хебър 1918”. 
Те вече разпуснаха лятната 
си селекция, а треньорът 
им Атанас Минчев се карто-
текира в родния „Тракия” 
(Пазарджик). За този клуб 
остава резервният вариант 
с „Б” ОФГ - Север. Първен-
ството там още не е старти-
рало, но проблемът ще бъде 
намирането на играчи, тъй 
като повечето футболисти 
вече изиграха един офици-
ален мач и до Нова година 
нямат право да преминават 
в друг отбор.

ПОРЕДНА ТРАГЕДИЯ НА ПЪТЯ -
БЕЗВЪЗВРАТНА ЗАГУБА ЗА  БЯГА

“ЧИКО” ПРОДЪЛЖАВА НАПРЕД
“ЧИКО” (БЯГА) ЩЕ ПРОДЪЛЖИ УЧАСТИЕТО СИ НА ДВАТА ФУТБОЛНИ ФРОНТА - 

ПЪРВЕНСТВОТО НА “В” ГРУПА И ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ВИДОВЕ СПОРТ: 16.30 ч.
– Лека атлетика – момчета и момичета 
СРЕЩИ ФУТБОЛ – 17.00 ч. 
– ФК „Брацигово – „Чико” –  Бяга 2х20 мин.
– Срещи футбол ФК „Брацигово” –  
   ФК „Бяга” (юноши)
–   Срещи футбол  „Ботев” – „Локомотив”,
   Пловдив (ветерани) –  2х15 мин.

НАЧАЛЕН ЧАС: 15.30 ч.
ДЕМОНСТРАТИВНИ СРЕЩИ
– Волейбол 
– Футбол на малки вратички 

ОФИЦИАЛНА ЧАСТ – 16.00 ч.
– Водосвет 

ФК „Брацигово”ФК „Брацигово”




