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КАК ДА
СТАНА
ДОБРОВОЛЕЦ

Изборният ден в областта приключи в рамките на
предварително регламентираното от закона време
– 20 ч., съобщиха от Районната избирателна комисия.
55,20% от имащите право на
глас в областта са успели да
стигнат до урните. 49,49% от

тях са гласували за Националния
референдум.
Сърница е с най-висок процент от гласували, там вота
си са упражнили 66,95% от
гласоподавателите.
Малко след тях се подрежда
Стрелча - с 66,55 на сто.
Най-слаба избирателна ак-

тивност днес е имало в община Пещера, където вота
си са упражнили 48,69%
от гражданите.
Правото си на глас днес
са използвали 137 167 от
общо имащи право 248 478
души в областта.

ДО 20.00 ч. НА 6 НОЕМВРИ

ОБЩИНА

Избир. + дописани

Брой
гласували

%

Батак

5 582

3 504

62,77

Белово

8 007

4 849

60,56

Брацигово

8 130

4 826

59,36

Велинград

31 907

18 542

58,11

Лесичово

4 388

2 664

60,71

Пазарджик

105 171

54 304

51,63

Панагюрище

22 384

13 706

61,23

Пещера

18 872

9 189

48,69

Ракитово

12 956

6 676

51,53

Септември

22 442

13 141

58,56

Стрелча

4 409

2 934

66,55

Сърница

4 230

2 832

66,95

ОБЩО:

248 478

137 167

55,20

Изборният ден в община Брацигово приключи
в установените часови
рамки. В 20,00 ч. всички
секции
преустановиха
работа с избирателите и
започна
преброяването
на бюлетините. Органите

на реда отчетоха спокойна
и делова обстановка по
време на целия изборен
ден. Нямаше нарушения и
особени ситуации. Въпреки готовността на Община
Брацигово да осигури
транспорт на труднопод-

АКЦИЯ

“ПОГЛЕДНИ”
В акция “Погледни”, инициирана от
Областната комисия по безопасност на
движението, активно се включиха децата
от ДГ „Божура Фурнаджиева” - Брацигово
и ДГ”Пъстро хвърчило” - село Бяга. В рамките на акцията на пешеходните пътеки в
общината бяха поставени предупредителни
надписи „ПОГЛЕДНИ”, които да напомнят на
участниците в движението, че всеки е отговорен и е необходимо повече внимание, за
да няма жертви на пътя. Децата се запознаха
с идеята и правилата за безопасно пресичане на улиците. Подарък за тях бяха светлоотразителни мечета, които да им помагат,
когато се налага да пресичат. В акцията
взеха участие и зам.-областният управител
на област Пазарджик Стефан Мирев, кметът
на общината Петко Петков, председателят на
ОБС Надежда Казакова, представители на
сектор”Пътна полиция”, граждани.
Таня ЙОРГОВА

вижни хора до урните,
заявки не бяха подадени
и този вид услуга не бе
реализирана.
Резултатите и тук не
се отличават от общите за
страната и региона.
Четете на стр. 4

Ако вие не сте служител на Министерството на
вътрешните работи или
военнослужещ от Министерството на отбраната
и желаете доброволно
да участвате в дейности,
свързани със защита на
населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може
да станете доброволец.
КАК СЕ НАБИРАТ
ДОБРОВОЛЦИ?
Дейността се осъществява от кмета на съответната община, след взето
решение на Общинския
съвет, който определя числеността на доброволното
формирование. След това
стартира процедурата по
набирането на кандидатите за доброволци, като за
целта се прави обявление
в средствата за масова
информация и/или на
информационните табла
в Общината. За повече
информация може да се
обърнете и към службите
на Общинската администрация по местоживеене.
КРИТЕРИИ
„Доброволец може да
е всяко дееспособно физическо лице, навършило
18 години, което е клинично здраво, не страда
от психично заболяване
и не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер, освен ако
е реабилитирано” (чл. 40
от Закона за защита при
бедствия).
НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
- регламентирани в чл. 8
от „Наредба за реда за създаване и организиране
на дейността на доброволните формирования
за предотвратяване или
овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.
1. Заявление до кмета
на общината за членство
в доброволното формирование съгласно Приложение № 1;
2. формуляр за кандидатстване по образец съгласно Приложение № 2;
3. медицинско удостоверение, доказващо,
че лицето е клинично
здраво;
4. справка от психодиспансер, че лицето не
се води на отчет;
5. свидетелство за съдимост;
6. копие от документ за
придобито образование,
специалност или правоспособност;
7. писмено съгласие
на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
8. декларация за съгласие за обработка на
лични данни.

30 ст.

ISSN 1310-4918

Между два броя
прие внесеното предложение за създаване на доброволни
формирования
за предотвратяване или
овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последствията от тях на
територията на общината.
Te дадоха съгласие да се
създаде доброволно формирование на територията
на община Брацигово с
численост до 10 човека.
Освен това съветниците
изслушаха и приеха информации за реализираните спортни дейности
през периода 2015-2016
година и за състоянието
на търговията, услугите,
туризма, както и перспективите за тяхното развитие
и подобряване.

На последното редовно заседание Общински
съвет – Брацигово обсъди
общо 15 точки, които касаеха въпроси от различно
естество. Бе обсъдено
управлението и разпореждането с общинско
имущество. Съветниците
гласуваха да се продадат
чрез публичен търг с тайно наддаване недвижими
имоти - частна общинска
собственост, находящи се
в курорта “Атолука” и село
Козарско и казаха „ДА“
на искането на комисията
по оперативен контрол на
„Инфрастрой“ ЕООД за
закупуване на автомобил
втора употреба до 5 000
лева за нуждите на дружеството.
Местният ни парламент

*

*

*

3,5 МЛН. ЛВ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ НА ОБЩИНИТЕ
От 1 ноември до 6 декември общините могат да
кандидатстват с проекти
за изграждане на инфра-

като в този случай НДЕФ
ще им покрие лихвите по
заемите. Това съобщи на
пресконференция минис-

структура към находищата
на минерална вода на тяхна територия.
Пилотната
инвестиционна програма ще се
реализира от Националния доверителен екофонд
(НДЕФ), който ще покрива
50% от стойността на
общинските проекти
с
ресурс от 3,5 млн. лв. За
останалите 50% общините ще трябва да намерят
свой или кредитен ресурс,

търът на околната среда и
водите Ивелина Василева.
Няма горна граница за
стойността на проектите,
с които общините ще
кандидатстват. При оценката най-важният фактор
ще бъде техническата
готовност на проектите,
наличието на финансова
обосновка и бизнесплан, с
които да доказват, че проектът ще вкара приходи в
общинския бюджет.

Повече от
100 КИЛОГРАМА

картоф

изядоха равногорци по време
на тазгодишния празник
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С

Култура

ДУХА

Събота късен следобед
в последната седмица на
октомври. Денят клони към
своя заник, но в музея на
Брацигово се стичат много
хора. Малкото минувачи или
учудено поглеждат това раздвижване в старата част на
града и отминават, или просто профучават по павираната уличка. Почти никой от тях
не задава въпроси и не пита
какво се случва.
Станахме студени, безразлични и апатични. Ще си
позволя да цитирам Алеко
Константинов от всеизвестния му пътепис „До Чикаго
и назад“. Навсякъде прозира
огорчението от автоматизацията на човешките отношения, от заплахата за хората,
идваща от страна на техническия прогрес и бесния им
устрем към материалното.
Човешкият род е на път да
изгуби усета си към истинските ценности на живота,
затова писателят обобщава:
„У-у! Студено!... Луднали,
припнали всички американци като чаркове на една
машина, като че безсъзнателно, автоматически сноват,
преплитат се и от машината
капят долари, тези долари
те пак ги влагат в машината и
пак като чаркове сноват... Е,
ами кога ще живеем?...”
Това, за съжаление, сега
важи и за нас – българите на
ХХI век. Т.е. перифразирайки
класика, можем да кажем „И
в България през ХХI век е същото!“ Да, хич не ни сгрява
това „И в България е същото!“ Сега повече от друг път
е нужно да се обръщаме назад, духовността е в упадък,
духа, който е спасил България, го няма. Никой не милее
за род и Родина, а трябва да
помним, че точно любовта
към Отечеството е съхранила
днешната ни държава.
И ето че типично по български в този студен свят
гори пламъче. А в нашето
малко градче това пламъче
се поддържа все още от „последния ни възрожденец“
Владимир Батаклиев. И раздвижването около музея на
заздрачаване бе именно в
негова чест.
Пословично
скромен,
той и това събиране не
пожела, та трябваше Комитет „Памет“ и Културнопросветно дружество „Васил
Петлешков“ – Пловдив да
прибягнат до хитрост, за да
отдадат значимото на този
виден наш съгражданин.
Така бе организирано представяне на документалните
книги за Брацигово, издадени 2002–2016 г., и отбелязана
подобаващо
юбилейната

НА

БУДИТЕЛИТЕ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ БАТАКЛИЕВ –
ЕДИН ЧОВЕК, ТВОРЕЦ И РОМАНТИК

снимка:
Камелия Аджеларова
годишнина на доайена.

ЧОВЕ К ЪТ
Роден е в Брацигово на 8
октомври 1936 г. в семейството на будни люде. Все още в
града живеят хора, които си
спомнят Мария Батаклиева,
дала и последния си дъх на
читалищната сцена, и Петър
Батаклиев - общественик и
организатор.
Съзнателният път на
В. Батаклиев започва като
учител в Брацигово, но под
въздействието на времето
и най-вече заради личната
му потребност от съзиждане
на местна култура, той става
инициатор за създаването на
самодейна театрална трупа,
под негово давление се създава и картинната галерия в
Брацигово. Следват нови и
нови идеи, чрез които малкият град става притегателен
център за театрални звезди,
артисти и художници от национална величина. Това се
случва след като тук започва
провеждането на празниците
„Театрална пролет – Брацигово“ и фестивала за сатира
и карикатура „Червен смях“.

блиотеки и институции, че на
пръв поглед това изглежда
невъзможно за сам човек.
Но той успява и така се
появява първият том от неговата трилогия „Летопис на
брациговското читалище“. С
подкрепата на културнопросветното дружество в
Пловдив и на читалището
тя вижда бял свят. Следват
вторият и третият том и така
на практика Брацигово се
сдобива със своя собствена
културна история. Това обаче
не е достатъчно за Батаклиев и неговите родолюбиви
съмишленици. Те правят
Граждански комитет „Памет“,
чиято цел е да се издирят и
преиздадат книгите от началото на миналия век, които
автентично пресъздават историята на Априлското въстание, житието на апостола
Васил Петлешков, мемоарите
на Даниил Юруков и Христо
Гюлеметов – Чибис.
Владимир
Батаклиев
провежда стотици разговори и срещи с наследници на
някогашните
брациговски
родове, пръснати в страната
и в чужбина. Успява да издири запазени екземпляри
от книгите и да ги подготви
за печат. Изключително
ценна за града и гилдията
на архитектите и инженерите е книгата на арх. П.
Бербенлиев и Вл. Пъртъчев
– „Брациговските майстори
строители“. Първото Ӝ издание е през шестдесетте
години на миналия век. След
изчерпването на тиража никой не е направил искане за
преиздаването Ӝ, а тя е ценна
с данните за Брациговската
архитектурно-строителна
школа, с проследяването на

родовете на майсторите и
първомайсторите, пристигнали тук от Македония, и с тайния речник на строителите.
Благодарение на аскетичния
труд на Батаклиев, книгата бе
преиздадена тази година и
вече е достъпна за всички,
които имат желание да си я
закупят.
Новите планове на твореца включват издирването
на ръкописа със старите
брациговски песни, които са
били събрани преди години
от специалист, който е направил и нотопис, но до издаване не се стигнало. След
смъртта му наследниците
искат непосилна сума, за да
продадат труда на баща си.
Батаклиев се надява, че рано
или късно ще се стигне до
споразумение.

РОМАНТИК ЪТ
С духа на будителите в
сърцето, Батаклиев не спира
да вярва, че, „не се гаси туй
що не гасне“ и продължава
да чертае проекти, в които
стойностното, родното, градивното ще вземат връх.
„Здравей,
последни
възрожденецо! – винаги го
поздравявам така, когато го
срещна, сподели в обръщението си Никола Мегенов. –
За мен той е будител, който
все още крачи по брациговските улици. Човек с чест и
морал, който с гордост може
да се нарече патриот и българин. Не случайно решихме
да организираме тази среща
в навечерието на Деня на
будителите, защото ние в
Брацигово имаме и трябва да
се гордеем с хора като Владимир Батаклиев. Бъди здрав и
продължавай да сееш семето

Т ВОРЕ Ц ЪТ
След десети ноември отношението към културата се
променя. Но това не пречи
на Владимир Батаклиев да
продължи да развива своята просветителска дейност,
като активно работи в и с
местните читалищни дейци.
С течение на времето той
разбира, че е настъпил моментът да се направи книга,
която проследява дейността
на читалище „Трендафил“,
създадено през 1874 г. та до
наши дни.
Архивите са толкова
много и така пръснати в би-

ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2016/2017

Народно читалище „Васил Петлешков –
1874“ постави началото на новия си творчески сезон 2016/2017 с постановката „Вестникар ли?” по Иван Вазов под режисурата на
Изабела Шопова от Асеновград. Самодейният театрален състав представи класическото
произведение пред немногобройна публика,
но актьорите оцениха високо културата Ӝ и
начина Ӝ на възприемане на изкуството на
Мелпомена. Представлението предизвика
интерес и играта на актьорите самодейци
бе многократно аплодирана. В комедията
участваха Христо Николов, Илия Николов, Жана
Гюзелджова, Дона Шопова, Петър Колев, Юлиян
Димитров, Атанас Николов и Ивайло Симеонов.
Всъщност различните клубове и школи към
брациговското читалище започнаха своята дей-

ност още през месец септември и досега имат
вече сформирани постоянни състави и по няколко сбирки зад гърба си.
Пожелаваме добър старт през новия творчески сезон и много изяви!
Галина ТРАЯНОВА

снимка: Камелия Аджеларова
на просвещението!“
А това, което Владимир
Батаклиев прави е изключително добре прието от
оредяващите жители на
Брацигово. Голяма част от
тях купуват книгите, за да ги
предадат на своите потомци,
които отдавна не са идвали
в града, защото са заминали
зад граница.
Срещата в чест на 80годишнината на Вл. Батаклиев бе водена от председателя
на брациговското културно-просветно дружество в
Пловдив – Данаил Търпоманов, а представянето на
документалните книги за
Брацигово, издадени 20022016 г., които са негово дело,
направи проф. Марин Кадиев.
От името на Областния съвет
на читалищата поздравления
поднесе неговият председател Сергей Шербетов, който
припомни, че се познава
с Владимир Батаклиев от
десетки години и е възхитен
от неизтощимата му енергия,
от неспирното желание да събира и издирва нови и нови

снимка: Камелия Аджеларова

факти от миналото не само на
родния му град, а и от цялата
област, за цялата страна.
Сергей Шербетов връчи на
Владимир Батаклиев почетен
знак и плакет от името на Националния съвет на читалищата в България.
„Правя всичко това, защото знам, че няма кой друг
да го направи. Убеден съм, че
бъдните поколения трябва да
имат памет за това кои са техните предци, как са живели,
какво им се е случило? Благодаря на всички, които присъстват тук, защото за мен
това е най-важното – да има
кой да продължи пътя ми.“
Много хора искаха да
благодарят на Владимир
Батаклиев за скромността,
за интелигентността и неизчерпаемата му енергия.
Всичко, което той е направил
до момента няма измерение,
защото духът граници не познава.
Древногръцките философи са смятали, че хората придобиват зрялост и постигат
своя пик в живота с навършването на 80 години.
Ние всички пожелаваме
на Владимир Батаклиев това
да е върхът, от който може
ясно да види своите лични
постижения, обичта на близките и приятелите, защото
човек е богат със своята цел,
богат е със своя собствен
дял, не с това, което е взел, а
с това, което е дал!”
Съмишленици, приятели,
близки и гости пожелаха на
юбиляра да не тъжи за своите буйно изживени години,
защото всички ние сме горди, че и на 80 продължава
да преследва мечтите си и
искрено да се радва на малките неща в живота.

Ш ВЕЛИКАН
Д А У Б И ЕЮнашка
пиеса в едно решително действие
Стратег и хроникьор – Александър Урумов
Оръжейник – Владимир Шишков
Военна музика – Мишо Шишков – баща и син
„Да убиеш великан“ – една задъхваща се от смях история, заредена със закачлива ирония и неизбежно вглеждане в себе си.
Кой е по-страшен – свирепият гигант срещу нас или собствените ни страхове?
Робството, с което те заплашва врагът, или манипулацията, с която те обсебва
приятелят? Може ли изобщо да се изправиш срещу Голиат, ако нямаш лиценз –
специален папирус за убиване на великани?
„Да убиеш великан“-а на своите притеснения с пречистващия смях от историята за Давид и Голиат, разказана по съвсем неочакван начин от Александър
Урумов – автор на текста и постановката.
В ролите: Валери Георгиев, Любомир Кръстев,
със специалното участие на Васил Михайлов

10 ноември 2016 г.

Общество

Ñ Ú ÎÁÙÅÍÈÅ
ÎÒÍÎÑÍÎ: Публично обявяване, съгласно чл. 4,
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003 г./ за инвестиционно
предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“ за рехабилитация на път III-866 „МихалковоКричим“.
Ïúðâè ó÷àñòúê: от км 66+857 до км 88+050.
Âòîðè ó÷àñòúê: от км 88+050 до км 103+341.
Пътният участък се намира на територията на
областите Пловдив, Смолян и Пазарджик, община
Кричим, Брацигово и Девин и преминава през землищата на гр. Кричим, с. Жребичко и с. Осиково.
Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица за землището на
с. Жребичко могат да се подават в 14-дневен срок
в Община Брацигово на адрес: гр. Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов” №6а.
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АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” /АПИ/,
СЕДАЛИЩЕ гр. СОФИЯ 1606,
бул. „МАКЕДОНИЯ” №3
за следното инвестиционно предложение:
рехабилитация на път III-866
„Михалково - Кричим”
Първи участък: от км 66+857 до км 88+050.
Втори участък: от км 88+050 до км 103+341.
Предвидените за рехабилитация участъци от път
IlI-866 „Михалково - Кричим” са с обща дължина 36,643
км. Първият участък започва при км 66+857 от пътя,
представлява продължение на участъка „Цанков камък” и завършва на км 88+050, където се намира границата с област Пловдив.
Втори участък съвпада с края на първи при км
88+050 и завършва при км 103+341, в началото на гр.
Кричим.
Ремонтът на участъците се налага поради лошото
експлоатационно състояние на пътя (пътна настилка,
банкети, окопи, откоси) и съоръженията по цялата
му дължина. На места пътят е със стеснен габарит и
с елементи в план и профил, неотговарящи на класа
на пътя.
Предвид изложеното проектният участък е включен в списъка на приоритизираните обекти, с които
AПИ ще кандидатства за финансиране по Оперативна
програма „Развитие на регионите” за програмен период 2014–2020 г.
Проектното решение е разработено с технически
елементи, съответстващи на проектна скорост 30 км/ч,
при максимално придържане към съществуващия път.
Уведомлението на АПИ за инвестиционното
предложение е предоставено на разположение
на Общината/кметството.
Телефон за контакти: 02/9173 295 и 02/9173 462

А Н К Е Т А
„Сдружение за Атолука” обявява анкета за предложения, идеи и мнения за развитието на курорта „В.
Петлешков” с цел постигане на активен спортен, културен
и социален живот на курортистите през летния сезон и
през неактивния почивен период. Молим, отговорете на
следните въпроси:
1. Какво е необходимо, за да се оформи красив и
функционален център в курорта?
2. Какви места, съоръжения и пътеки да се създадат за удобство на туристите?
3. Какви проекти да се изготвят за развитие на
курорта и с кои институции и партньори?
4. Коя инфраструктура да се подобри и по какъв
начин?
5. Какви идеи имате за набиране на средства за
осъществяване на фестивали, пленери и други събития?
6. Какви мерки да се предприемат за опазване и
залесяване на гората?
7. Какво ново искате да се случи през следващото
лято в Атолука?
8. Бихте ли се ангажирали с доброволчески труд
в някой проект?
Анкетата е анонимна.
Благодарим за помощта и отзивчивостта Ви!
Моля, пишете на адрес: sdrujeniezaatoluka@abv.bg
Живка ДЮНКОВА

О Б Я В А
Съобщаваме на всички собственици на вили в
курорта „Васил Петлешков”, че от 10.11.2016 година в летовище Атолука има втори охранител
на курорта - г-н Методи Нешев.
Сдружение за Атолука
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.19, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество и в изпълнение на Решение №189 от
30.09.2016 год. на Общински съвет – Брацигово

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
терен – частна общинска собственост, представляващ дворно
място с площ 27 кв. м. от урегулиран поземлен имот ХII – магазин, в кв. 29 по регулационния план на село Исперихово,
община Брацигово, за поставяне на преместваемо съоръжение „Метален павилион” с площ 27 кв. м, съгласно одобрена
схема.
Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – 27.00 лева
1.2 Задължително условие – обектът, предмет на търга, да
се ползва само по предназначение.
2. Търгът да се проведе на 18.11.2016 год. от 10.00 часа в
сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски” №1.
3. Тръжна документация може да се закупи от фронт-офиса
на Общинска администрация – Брацигово, срещу сумата от
30.00 лв. до 16.00 часа на 17.11.2016 год.
4. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната
тръжна месечна наемна цена се внася в касата на Общинска
администрация – Брацигово, или по банков път по сметка IBAN
BG88 SOMB91303332969601, BIC SOMBBGSF при Общинска
банка АД – Пещера до 16.30 часа на 17.11.2016 год.
5. Документи за участие в търга се приемат във фронтофиса на Общинска администрация – Брацигово, до 16.45 часа
на 17.11.2016 год.
6. Оглед на имота, предмет на търга, в присъствието на
служител от администрацията на кметство Исперихово се
извършва след предварителна заявка и представен документ
за закупена тръжна документация до 15.00 часа на 17.11.2016
год.
За допълнителна информация: стая №16,
Общинска администрация – Брацигово, тел. 03552 / 20-65,
вътр. 116 или кметство Исперихово, GSM 0897997769
Петко ПЕТКОВ
кмет на община 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 №193 /30.09.2016 год. и Решение
№194 / 30.09.2016 год. на Общински съвет – Брацигово

О Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в летовище „Розовски вриз” – община Брацигово, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот II – хотел, търговия и услуги,
в кв.6 по регулационния план на летовище „Розовски вриз” –
община Брацигово, целият с площ 2 383 /две хиляди триста
осемдесет и три/ кв. м, незастроен, при съседи – север вила
№85; изток – път; юг – УПИ III – пионерски лагер, вила №166;
вила №167; вила №168; запад – край на регулация; актуван с
Акт №61/12.09.2016 год. за частна общинска собственост.
Начална тръжна продажна цена в размер на 34 713 /тридесет
и четири хиляди седемстотин и тринадесет/ лева без ДДС.
2. Урегулиран поземлен имот III – хотел, търговия и услуги,
в кв.7 по регулационния план на летовище „Розовски вриз” –
община Брацигово, целият с площ 1 153 /хиляда сто петдесет
и три/ кв.м, незастроен, при съседи – север – път; изток – път;
юг – вила №67; запад – УПИ II – спортен терен; актуван с Акт
№60/12.09.2016 год. за частна общинска собственост.
Начална тръжна продажна цена в размер на 16 796
/шестнадесет хиляди седемстотин деветдесет и шест/ лева без
ДДС.
Търгът ще се проведе на 22.11.2016 год. от 10.00 часа в сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски”
№1.
Тръжната документация за всеки един от имотите се закупува от касата на фронт-офиса на Общинска администрация –
Брацигово до 16.00 часа на 21.11.2016 год. срещу сумата от
100.00 лв.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната
тръжна продажна цена за всеки един от имотите се внася по
сметка IBAN BG 88 SOMB 91303332969601, BIC SOMB BG SF,
при Общинска банка АД – Пещера или в брой в касата на Община Брацигово до 16.30 часа на 21.11.2016 год.
Заявление за участие в търга за всеки един от имотите с
необходимите документи, описани в тръжната документация,
се подават във фронт-офиса при Общинска администрация –
Брацигово до 16.45 часа на 21.11.2016 год.
Оглед на имотите може да се направи в рамките на работното време на администрацията на кметство Розово, след
предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация за съответния имот до 15.00 часа на
21.11.2016 г.
В случай, че за някой от имотите няма подадени заявления
за участие в търга, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 08.12.2016 год. от 10.00 часа. Заявления
за участие в повторния търг се приемат до 16.45 часа на
07.12.2016 год.
Информация: Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116, 106
Петко ПЕТКОВ
кмет на община 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 №190 /30.09.2016
год. на Общински съвет – Брацигово

О Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в Брацигово, бул. „Трети март”, представляващ ПИ с идентификатор
06207.501.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на Брацигово, одобрени със заповед №РД-18-43/19.10.2012
год. на изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР; площ на имота – 1 119 /хиляда
сто и деветнадесет/ кв.м.
Трайно предназначение на територията – урбанизирана;
начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/.
Стар идентификатор – няма; № по предходен план – няма;
граници и съседи – 06207.501.2224; 06207.502.9580;
06207.501.1511; 06207.1.577; 06207.1.629; 06207.501.588, ведно с
построената в този имот сграда с идентификатор 06207.501.5.1
със застроена площ 165 кв. м;
брой етажи – един;
предназначение – селскостопанска сграда; актуван с Акт
№328/05.07.2016 год. за частна общинска собственост.
Начална тръжна продажна цена в размер на 9 985.00
/девет хиляди деветстотин осемдесет и пет/ лева без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.11.2016 год. от 10.00 часа в
сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски” №1.
Тръжната документация се закупува от касата на фронтофиса на Общинска администрация – Брацигово до 16.00 часа
на 18.11.2016 год. срещу сумата от 100.00 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 или в брой в касата на Община Брацигово до 16.30
часа на 18.11.2016 год.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават във фронт-офиса
при Общинска администрация – Брацигово до 16.45 часа на
18.11.2016 год.
Оглед на имота може да се направи в рамките на работното време на Общинска администрация – Брацигово след
предварителна заявка и представяне на документ за закупена
тръжна документация до 15.00 часа на 18.11.2016 год.
В случай, че няма подадени заявления за участие в търга,
повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на
07.12.2016 год. от 10.00 часа.
Информация: Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552/20-65, вътр. 116, 106
Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 101, ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и в изпълнение на Решение №191 / 30.09.2016 год.
на Общински съвет – Брацигово

О Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ
имот №009204, находящ се в землището на с. Равногор, местност Сух оджак, с начин на трайно ползване – нива с площ
10.782 дка, девета категория, при неполивни условия, при съседи: имот №009127 – нива, имот №009138 – нива; имот №009187 –
нива; имот №009128 – нива; имот № 009012 – нива, имот
№009189 – нива; имот №009182 – нива; имот №009205 – нива;
имот №009139 – нива; имот №009223 – гора в зем. земя; имот
№009026 – дървопроизв. пл.; имот №009023 – пасище, мера.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост
№24/28.11.2014 год.
Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 259.00
/двеста петдесет и девет/ лева.
Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години.
Търгът ще се проведе на 18.11.2016 год. от 14.00 часа в сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски”
№1.
Тръжната документация се закупува от касата на фронтофиса на Общинска администрация – Брацигово срещу сумата
от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 17.11.2016 год.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от обявената
първоначална годишна наемна цена се внася по сметка IBAN
BG88 SOMB 91303332969601, BIC SOMBBGSF, при Общинска
банка АД – Пещера до 16.30 часа на 17.11.2016 год.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават във фронт-офиса
при Общинска администрация – Брацигово до 16.45 часа на
17.11.2016 год.
Оглед на имота може да се направи в рамките на работното
време на служителите в кметство Равногор след представяне
на документ за закупена тръжна документация.
В случай, че търгът не се проведе, последващ търг да се
проведе на 07.12.2016 год. от 14.00 часа.
Заявления за участие в търга да се подават до 16.45 часа
на 06.12.2016 год.
За допълнителна информация: стая №16
в Общинска администрация – Брацигово, тел. 03552/20-65,
вътр. 116, или кметство Равногор, GSM 0894426474
Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

Съвременност

Вътрешни резултати от изборите за ПРЕЗИДЕНТ - 6.11.2016 г.
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ОБЩО:

Вестник за литература и изкуство

Издание на Дружеството на писателите, спомоществовател - Община Пазарджик

ПЛЕНЕР „БРАЦИГОВО-2016”
ИВАН ЙОТОВ

църкви, здрави мостове и
красиви къщи! Великата
кауза на съзиданието сплотява брациговските зидари
в общност, която създава
и говори свой странен и
тайнствен език, наречен
мещровски, непознат за
другите хора! Има ли подобра проява на интелект
и всеотдайност към любимата работа? Поколения
горди и благодарни българи съхраняват в съзнанието си имената на майсторите Иван Драгов, Никола
Каравълков, Иван Боянин,

Райчо, Дуко, Йорго, Бозо,
Велчо…
Б р а ц и г о в о …
Българската крепост на
свободата! Брациговските
герои от Априлското въстание. 1876 г, водени от Васил
Петлешков, имат своето
място не само в историята,
но и в сърцата на българите! Саможертвата им в битката срещу турските поробители е пример за родолюбие и свободолюбие!
Възможна ли е Свободата
– без полет към нея?!
(Четете на стр. 7-8)

Лушка Кочева

Гост

Брацигово… Град – в
зелената прегръдка на
Родопите.
Земите
му
помнят праисторическите
хора. Ревниво пазят тайните на историята за тях
и тракийското племе беси,
за римляните и славянското племе драговичи,
обитавали тези места през
вековете.
Брацигово… Родно място на славни майстори,
вградили умовете и сърцата си във величествени

Участниците

Лушка Кочева

ИВАН ЙОТОВ

ХАЙКУ

.

МЕТАФОРА

ни..

0,50 лв.

ува

3

бр. (49)
юли - септември 2016 г.

ЙОРДАНКА МАРИНА

БРАЦИГОВО

ЩЪРКЕЛИ В НЕБЕТО

***
Пленер…
Орляк мисли кръжат.
Тишината е бяла.

На пролет и лято предвестници,
милиони надежди събирате
под крилете си – щедро разперени!

***
Брацигово, музеят.
Епопея в лед.
Училищата пустеят.

КАРТИНА

***
Лято, почивки…
Полет на птичи ята.
Мръзне душата.
***
Катаклизми и…
отпадъци, боклуци –
вонящи души.
***
Безвремие…
Времето изпепели
крилата на душата ми.

Сред чудна пъстрота – човек и
кацнала на рамото му птица…
Какво ли си говорят?

ЗЕЛЕНА ТИШИНА
Смълчаната гора ми носи щастие.
Забравям стъпките на злото.
Навярно и то ме забравя…

САМОТА
Желано, търсено убежище.
Дали е сигурно…
или лъжовно?
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