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В началото на юли се 
проведе първият концерт на 
организацията 
за свободен 
достъп до му-
зика Live Music 
Now Bulgaria в 
КСУДС „Васил 
Петлешков” в 
гр. Брацигово. 
В залата за 
представления 
на комплекса  
п и а н и с т к а т а 
Силвия Ми-
хайлова и 
ф л е й т и с т ъ т 
Никола Кьосев 
изнесоха два 
кратки класи-
чески концер-
та, в които се 
включиха и 
децата. Млади-
те изпълнители 
з а б а в л я в а х а 
възпитаниците, 
като им показаха специфи-
ките на пианото и флейтата 
по интерактивен начин и 
стимулираха интереса им 
към този род музика.

„Децата от КСУДС бяха 
много приятна публика и въ-
преки че слушаха за първи 
път класически произведе-
ния, активно се включиха 
в разглеждане на музикал-
ните ни инструменти и про-
явиха голям интерес към 
този жанр,” заяви Силвия 
Михайлова. „От 4 години 
заедно с Никола сме част 
от екипа на Live Music Now в 

Шотландия и съм изключи-
телно щастлива, че органи-

зацията вече има дейност и 
в родината ни.”

Пред децата от комплек-
са в Брацигово Силвия и 
Никола изсвириха известни 
откъси от популярни кла-
сически автори, сред които 
Моцарт, Доплер и Шуберт.

Младите музиканти са 
специално обучени за ра-
бота с подрастващи от Live 
Music Now и изнасят кон-
церти в редица институции, 
за да доставят забавление и 
емоции в цял свят. 

Live Music Now е най-го-
лямата международна орга-
низация във Великобрита-

ния, която инициира живи 
музикални изпълнения за 

обогатяване на социалния, 
образователния и здравния 
сектор. Концертът в Брациго-

во беше първата инициатива 
от клона на организацията в 
България. 

Сдружението Live Music 
Now Bulgaria цели осигуря-
ване на свободен достъп до 
музика на различни соци-
ални групи и стимулиране 
развитието на млади таланти 
в страната.

След първия концерт 
в Брацигово, от предста-
вителството на Live Music 
Now Bulgaria планират още 
инициативи в домове за 
деца без родителска грижа 
в цялата страна. 

При презентирането на 
целите на организацията в 
София по случай официал-
ното учредяване на сдруже-
нието преди месец, присъ-
ства и Карол Майн - дирек-

тор международно развитие 
към Live Music Now.

„Априлци”

ПЪРВИЯТ КОНЦЕРТ НА LIVE MUSIC NOW BULGARIA СЕ ПРОВЕДЕ В КОМПЛЕКС 
ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ”

ЛЯТО С КЛАСИЧЕСКА МУЗИКАЛЯТО С КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА
БРАЦИГОВЕЦ 

Е ЕДИН 
ОТ ТРИМАТА 
СКУЛПТОРИ, 

КОИТО 
ПРЕВРЪЩАТ 

КАНАЛА 
“ПАША АРК” 

В ПАЗАРДЖИК 
В АРТ 

ПРОСТРАНСТВО

Мили деца,
Пожелавам ви приятни игри, екскурзии и всякакви дру-

ги пътешествия. Скъсайте от ритане футболната топ-
ка, пригответе си въдиците за риболов в селската река 

или на морето. Оставете за известно време компютърния 
монитор и се качете на върха на най-близката планина, за 
да видите как изглежда оттам родният ви град.  

Туристическо дружество - Брацигово

Възстановка на Април-
ското въстание в димитров-
градското село  Ябълково на 
13 юли представиха само-
дейци от читалище „Васил 
Петлешков-1874“ – Брациго-

во. По тяхна команда отново  
гръмна знаменитото черешо-

во топче. Поводът бе XV-ят 
традиционен празник - Ден 
на славянското единство.

През тази година събити-
ето е посветено на 135 г. от 
Освобождението на Бълга-

рия, както обяви секретарят 
на читалище „Христо Ботев 

-1871“ – Ябълково, Славея 
Грозева. Празничната про-

грама започна в 10 часа с 
полагане на венци и цветя 
пред паметната плоча на Ва-
сил Левски. С изпълнения 
още се включиха домаки-
ните, колегите им от други 
читалища и музикантите от 

Духов оркестър - Димитров-
град. 

Сред официалните гости 
бяха Богдан Прошек - прав-
нук на Иржи /Георги/ Про-
шек, Станислава Домбров-
ска и Лилия Лулчева – прав-
нучки на граф Станислав 
Домбровски, директорите на 

културните информационни 
центрове на Русия, Чехия, 
Полша и др.

Потомците на Иржи 
Прошек и граф Домбровски 
бяха в Ябълково и за откри-
ването на паметна плоча в 
почит към дедите им и други 
полски и чешки инженери, 
местни родолюбци, създали 
Славянския дом и участва-
ли в създадения от Васил 
Левски таен революционен 
комитет.

ОТ  И С ТО Р И Я ТАОТ  И С ТО Р И Я ТА
През есента на 1870 г. 

в тогавашното Алмали /дн. 
Ябълково/ пристигат Иржи 
Прошек, Антон Пелц, пан 
Банковски, пан Домбровски 

и др. Те идват в качеството 
си на инженери при строежа 
на Барон-Хиршовата же-
лезница. Намират подслон 
в построената специално 
за тях сграда, назована от 
Иржи Прошек Славянски 
дом. Името не е случайно, а 
символ на народите, чиито 
представители се събират 
под покрива му. В Дома се 
пеели бунтовни песни, из-
насяли се лекции, четели 
се Ботеви стихове… Тук за-
седавали революционните 
комитети от Хасково, Чирпан 
и Стара Загора. Лично на 
няколко пъти тайните срещи 
посещавал Васил Левски.

Галина ТРАЯНОВА

БРАЦИГОВСКО ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ ГЪРМИ БРАЦИГОВСКО ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ ГЪРМИ 
ЗА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКОТО ЕДИНСТВОЗА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКОТО ЕДИНСТВО 

ЖАЖДАЖАЖДА
Над извор леден посред лято
наведох пламнало лице
и пих с наслада докогато
поиска жадното сърце.

Така, Българийо, аз пия
от твойта свежа красота,
но как докрай да се напия,
когато жар е любовта?

Дори пожарът да угасне
и спре сърцето да пламти,
чрез друга обич ще възкръсне,
защото си безсмъртна ти!

Ан г е л  Попов

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ГОЛЯМАТА РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА: В РАЗГАРА Е ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ГОЛЯМАТА РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА: В РАЗГАРА Е ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
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2 Ние - хората

В едно хипотетично издание 
на пътеводител на скритите 
кътчета в България Атолука би 
заемал достойно място. Курорт-
ното селище с име, звучащо 
като индианска местност, се 
намира в Западните Родопи и 
на картата съществува с името 
Васил Петлешков.  То е на 4 ки-
лометра от Равногор и на 16 от 
Брацигово.

В Атолука няма обезлюдя-
ване, безработица и други ви-
дове социална „чума”, типични 
за други български селища. 
Причината - това е ваканционно 
място и там никой няма адрес-
на регистрация. Като анекдот 
се разказва случката как в 
миналото някакъв възрастен 
човек искал да си направи ре-
гистрация, но ударил на камък. 
В настоящето там има само 450 
частни вили и нито едно парче 
частна земя, тъй като площта 
на землището принадлежи на 
„Горски фонд”.

В Атолука има хора  едва два 
месеца в годината – през юли и 
август, и в дните около праз-
ници като Нова година. Браци-
говският курорт не е известна 
туристическа дестинация. Дори 
в областния град има хора, кои-
то не са чували за него. 

Гордо стояща табелка в 
центъра на селището обаче по-
казва, че то съществува от 1906 
година. „В началото това веро-
ятно е било временен ловен за-
слон. И ловците, които идвали, 
постепенно харесали мястото и 
започнали да го приготвят за 
летуване със семействата си”, 
разказва пазачът на селището 
Нейчо Кръстев. Той е от 20 годи-
ни на Атолука и в продължение 
на месеци остава кажи-речи 
единственият човек там. Жи-
вее в Равногор със съпругата 
си, която явно е свикнала да 
го дели с курорта. Докато стои 
на наблюдателния си пункт до 
централната поляна заедно с 
няколко „ортаци”, пазачът раз-
казва легендата, че в миналото 
мястото е влизало във владени-
ята на местен турски бей.

Хасан бей Гаванозооглу - упра-
вител на Татарпазарджишката кааза, 
потеглил със свитата си по тесния 
каменист път от град Пещера през 
Чифте махала за село Фотиново. 
Малко преди да напуснат вековните 
гори, спрели да починат на красива 
поляна, осеяна с прекрасни ароматни 
цветя. В единия й край бликал извор 
със студена бистра вода. Тъкмо място 
да се поразтъпчат след дългото пъ-
туване, да похапнат сред природата 
и да пийнат бистра студена вода от 
извора. 

Със свитата на управителя пъ-
тувала част от харема му. Младите 
ханъмки скочили от закритата каруца 
и затичали по поляната да си берат 
от дъхавите цветя. Затворени през 
повечето време в стаите на сарая, те 
искрено се радвали на чистия въз-
дух, на зелената трева, на ароматните 
цветя. Като се натичали до насита, те 
седнали в единия край на поляната 
да похапнат. Обичаят така изисквал 
- да сядат отделно от мъжете, които 
не бивало да виждат техните лица. В 
другия край беят и придружаващите 
го вече похапвали сладко- сладко. 

Изведнъж при Хасан бей Гавано-
зооглу дотичал задъхан гавазинът 
му и съобщил тъжната вест, че пре-
красният му жребец неочаквано е 
издъхнал, като пил от студената вода 
на извора. Беят страшно се натъжил. 
Бил много привързан към прекрас-
ното животно. Не вярвал другаде да 
намери такъв кон. Жребецът бил бял, 
с няколко черни петна по гърба и 
около очите, строен, с изящни, но яки 
крака, с буйна бяла грива. Той сякаш 
бил част от своя господар. Винаги от-

гатвал желанията му при най-малкото 
движение на краката или ръцете. Ни-
кога не се налагало да му викат. Още 
по-малко да го бият с камшик. И ето, 
че сега го нямало вече. Уморен пил от 
студената вода на извора и останал 
завинаги на красивата поляна. 

В чест на своя любим кон (на тур-
ски „ат“) и на бистрия студен извор 
(на турски „олук“) Хасан бей нарекъл 
поляната „Атолука“. Тази тъжна исто-
рия за злополучния край на красивия 
жребец бързо се разнесла из цялата 
кааза и хората започнали да я нари-
чат така.  Така се нарича и днес. 

Дошлите тук туристи се радват 
на прекрасната природа и научават 
легендата за малко особеното име на 
поляната.

         Архив „Априлци” 

20 юли, рано сутрин. 
Камбанен звън оповестява 
началото на празничната 
литургия по повод христи-
янския празник Илинден, 
която започва във всички 
храмове на община Браци-
гово. На този ден църквата 
чества паметта на пророк 
Илия. Вярващите почитат 
светеца, който е покровител 
на светкавиците и гръмоте-
виците и пази реколтата на 
стопаните от пожари. Спо-

ред народните вярвания, 
ако на този ден гърми, оре-
хите и лешниците ще бъдат 
кухи и изгнили. Традицията 
повелява на празника да не 
се работи, за да не се раз-
сърди свети Илия, който е 
почитан като господар на 
летните небесни стихии, 
гръмотевиците и градушки-
те, затова в три от селата на 
община Брацигово миряни-
те спретнаха събор. В Жре-
бичко по стар обичай праз-

нуваха с молебен и курбан 
за здраве. По същия начин, 
че и по-пищно почетоха 
светеца в Равногор.  Там, в 
местността около паракли-
са къкреха казани с шест 
курбана, а след литургията 
за доброто настроение на 
всички ехтеше гласът на из-
вестната родопска певица 
Валя Балканска.

Два дни – събота и не-
деля (20 и 21 юли), и розов-
ският курорт бе огласян от 

смях и песни. Зародило се 
като събор на розовската 
ягода, събитието продъл-
жава да събира жителите 
на брациговското село, 
макар вече ягоди да не се 
отглеждат. Тази година про-
сто приятно стечение на об-
стоятелствата направи така, 
че празникът на Розово да 
съвпадне с християнския 
- за гръмовержеца свети 
Илия.

/Соб. инф./

Очевидна истина е, че 
когато по волята на влас-
тимащите и благодарение 
на липсата у тях на прозор-
ливост народът е разделен 
само на две съсловия – бо-
гати, дори олигарси /често 
пъти незаслужено/ и бедни, 
ощетени, обезправени, за-
почват неразбирателството, 
враждебността… И тогава 
се явява носталгията по 
диктатурата, когато се уста-
новява криворазбраната 
демокрация, която дава 
поле за изява не само на 
почтените и справедливи 
хора, но и на други… И на-
зряващото недоволство от 
властимащите, „избрани“ 
от народа, създава съсло-
вието, което иска не псевдо, 
а истинско народовластие. 
И тези огромни множества 
от хора се нуждаят от ли-
дер, от човек, който може 
да поема отговорност, 
притежава силен характер, 
„който е дръжката на остри-
ето - разума“, чувството за 
справедливост и непремен-
но лична харизма, духовно 
обаяние…

Това го доказва светов-
ната история – от Спартак и 
Цезар до наши дни… Това 
го доказва и нашата, бъл-
гарска история, дори само 
от два века насам – впечат-
ляващото Възраждане със 
свои силни личности, в на-
ционално-освободителните 
борби и в икономическия 
и духовен възход след 
Освобождението. Защото, 
известно е, че независи-
мостта е състояние на духа, 
вътрешно духовно качест-
во, което зависи от самата 
личност, а не от състояние-
то на обществото.

Защото винаги, в кри-
зисни периоди, са се на-
мирали група хора, днес 
наричани „гражданско об-
щество“, които надвишават 
множеството. И „никога не 
се съмнявай – както пише 
Маргарит Мийд – че малка 
група, отдадени на идеята 
граждани, могат да проме-
нят света; всъщност те са 
единствените, които някога 
са го правели…“. Разчита-
нето на саможертвата на 
многохилядното множест-
во не обезсмисля ли всяка 
изява на лидерство /„нека 
другите...“/, всяка проява 
на характер и воля за по-
емане на лична отговор-
ност, всяко надрастване на 
обкръжението?... Нали това 
допада на тези, които пред-
почитаха друг да мисли за 
тях, защото са „капризни 
и страхливи пред дълга; у 
тях има едно вечно страх-
ливичко отвращение да не 
свържат себе си с някакъв 
дълг“.

Всяка епоха има своите 
водачи, своите лидери… И 
днес те трябва да изплуват 
над апатията и безразличи-
ето, над безотговорността 
и беззаконието, защото 
са призвани „да ходят по 
острието на ножа, да режат 
до кръв босите си души“, 
както пееше незабравими-
ят Висоцки.

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Трима пазарджишки 
скулптори подреждат свои 
творби по продължението 
на един от символите на 
града - канал „Паша арк“, 
като с това ще се реализира 
дългогодишната идея про-
странството да се превърне 
в арт зона, подобна на най-
големия парк в областния 
град – остров „Свобода“. 
Това заявява организаторът 
на дейностите проф. Стефан 
Лютаков. Проектът е на стой-
ност 20 хиляди лева, по-го-
лямата част от които ще се 
изразходват за материали, 
за монтаж и работа с архи-
текти и помощници. Всичко 
е в ръцете на творците, ко-
ито ще поемат цялостната 
реализация. 

„Ние вече сме започна-
ли, крайният срок да мон-
тираме произведенията е 31 
юли. Колегата Марин Кузев 

ще реализира първо работа-
та си от глина, а после ще се 
изпълни техническата част. 
При мен нещата ще се из-
работват  директно от мате-
риал - неръждаема стомана. 
Колегата Олег Копаранов 
работи керамика и бронз.“

„Каналът е една много 
специфична, много анга-

жираща и много близка до 
пазарджиклии среда. Те са 
доста консервативни и не 
обичат нещата от детството 
им да се променят. Мястото 
не трябва да се претрупва 
с пластика, защото една 
скулптура влияе както фи-
зически, така и чувствено. 
Средата е много емоцио-
нално натоварена и допъл-
нителните намеси трябва 
да бъдат доста премерени и 
в духа на канала. Мнението 
е, че скулптурата не трябва 
масово да бъде застъпена 
там,  тъй като движението 
по транспортната артерия е 

динамично и колите се дви-
жат много бързо. Простран-
ствата са малки и публиката 
не може нормално да се на-
слаждава на произведение-
то. Затова те трябва да бъдат 
по-знакови и лесно разпо-
знаваеми. От друга страна, 
там има недовършено стро-
ителство, ново, старо и т.н.“, 
каза още проф. Лютаков. 
„…Ние, скулпторите, тряб-
ва да се намесим с много 
любов и професионализъм. 
Едно от местата е Мостът 
на Лютата, където Марин 
Кузев постави една много 
реалистична фигура. Чове-
кът, който стои на моста е 
естествен като големина и е 
като един от минувачите, но 
е персонализиран и прилича 
на Димитър Казаков - Нерон,  
емблематичен български 
художник, който е живял в 
Пазарджик и съдбата му е 

свързана с града. Аз ще на-
правя един голям цвят, кой-
то тръгва от малката тревна 
площ, израства и се пре-
хвърля над канала. Ефектът 
ще бъде много силен, още 
повече, че искам да вмъкна 
един принцип, наречен „на-
тегнати обеми“. Ще сложа 
няколко елемента, които ви-
зуално ще бъдат откъснати 
един от друг и ще се държат 
на тънки стоманени въжета 
и визуално ще изглеждат, 
сякаш плуват нематериално 
във въздуха”, добави също 
скулпторът.

Според него тримата 
творци трябва да отговорят 
на очакванията на общест-
веността и да дадат добър 
тон за продължаване на 
проекта, който да прерасне 
в скулптура на градската 
среда. 

„Априлци“

ЛИДЕР И 
ОБЩЕСТВО

Брациговец е един от тримата скулптори, които превръщат 
канала „Паша арк“ в Пазарджик в арт пространство

Три събора за Илинден

Ïîëÿíàòà Ïîëÿíàòà 
„Ако донесеш тук вкиснато вино, 

то се оправя, а въздухът лекува 
безнадеждно болни”

Утопията Атолука

ÊóðîðòúòÊóðîðòúò
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Европейски 
социален фондЕвропейски съюз

В изпълнение на Проект „Повишаване квалификацията 
на служителите в администрацията на Община Брацигово“ 
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-
152/01.04.2013 г. на 15, 16 и 17 юли в Института по публична 
администрация - София, бе проведено обучение на 10 чове-
ка от община Брацигово по сигнатура ПР-20 „Етика и пре-
венция на корупцията в държавната администрация“ и бяха 
получени 10 удостоверения за успешно завършен курс. 

Предстоят още 4 обучения за общо 11 човека по следни-
те сигнатури:

- ПР-6 „Основно производство по АПК“ (за юристи);
- ПР-8 „Правна уредба и приложения на гражданско-про-

цесуалния кодекс“;
- ПР-9 „Семеен кодекс и Кодекс на международното 

частно право“;
- ИТО-8 „Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс).
След всяко обучение участниците получават удостове-

рения за успешно завършен курс.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Административен капацитет“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.

КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА:
Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на 

Европейския съюз от 18 декември 2006 г. относно ключовите 
компетентности за учене през целия живот, която съдейства за 
интегриране на културата във всички учебни дейности в учили-
щата, младежките организации и институциите за обучение;

Резолюцията на Съвета на Европейския съюз от 16 ноември 
2007 г. относно Европейската програма за култура и нейните 
стратегически цели, както и Заключенията на съвета относно 
работния план за културата за периода 2011 - 2014 г.;

Проучването за достъпа на младите хора до култура, възло-
жено от Европейската комисия;

Резолюцията на Съвета на Европейския съюз от 27 ноември 
2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество 
по въпросите на младежта (2010 - 2018 г.), в която се посочва, че 
творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва 
да се подкрепят посредством по-качествен достъп и участие в 
културата и културното изразяване от ранна възраст, като така 
се насърчава развитието на личността, засилените способности 
за учене, междукултурните умения, разбирането и зачитането 
на културното многообразие и развиването на нови и гъвкави 
умения за бъдещи възможности за работа;

Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 27 ноем-
ври 2009 г. за насърчаване на творческо поколение – развиване 
на творчеството и новаторския капацитет у децата и младите 
хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в които се 
набелязват 6 приоритета;

Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 19 ноем-
ври 2010 г. относно достъпа на младите хора до култура, Наци-
оналната стратегия за младежта 2010 - 2020 г., която определя 
публично подпомагане приобщаването на млади хора към кул-
турата и изкуството като основна национална цел за развитието 
на младите хора в България;

КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ:
— че достъпът на младите хора до култура включва два 

основни аспекта: младите хора като ползватели, купувачи, по-
требители и публика; младите хора като активни участници и 
творци на изкуство и култура;

— значението на тези два аспекта за доброто сътрудничест-
во между областите на младежта и на културата;

— значението на познаването, насърчаването, видимостта 
и използването на нови информационни и комуникационни 
технологии, включително на цифровизацията на културното 
съдържание, с цел да се разшири достъпът на младите хора до 
култура;

— че достъпът на младите хора до култура означава също 
и практика на себеизразяването, личностното развитие и при-
добиване на увереност, капацитет за иновации и творчество, 
удовлетворение и отворено съзнание към другите култури, 
включително към европейското културно наследство;

— значението на непрекъснатото развитие на културните 
компетентности на младите хора и на всички заинтересовани 
страни, тъй като това се преплита с други ключови компетент-
ности;

— значението на културата като средство за насърчаване 
на социалното приобщаване, равенството и активното участие 
на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и 
бедността.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАРОК, ДЕКЛАРИРАМЕ НА-
ШИТЕ НАМЕРЕНИЯ:

- да улесняваме достъпа на всички млади хора до култура, 
като намалим свързаните с това пречки, посочени в проучва-
нето (напр. финансови, езикови, времеви и географски), като 
отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на 
културата и изкуството за всички млади хора от ранна възраст 
в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез 
използване на целеви програми;

- да насърчаваме разработването на дългосрочни координи-
рани политики за достъп на младите хора до култура на всички 
равнища, с ясна перспектива за младежта, например чрез сти-
мулиране на партньорства и контакти между творческия сектор 
и заинтересованите страни в сферите на младежта, образовани-
ето и други, свързани с тях области;

- да развиваме познанието за достъпа на младите хора до 
култура;

- да насърчаваме и обменяме опит, практики и информация 
между всички заинтересовани страни на всички равнища във 
връзка с достъпа на младите хора до култура;

- да насърчаваме достъпа на младите хора до култура като 
средство за стимулиране на социалното приобщаване, равен-
ството и активното участие на младите хора, както и на борбата 
срещу дискриминацията и бедността;

- да насърчаваме изпълнението на 6-те приоритета, опре-
делени в Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 27 
ноември 2009 г. за насърчаване на творческо поколение, за ко-
ето ще предложим нашето партньорство на Министерството на 
културата, Министерството на образованието, младежта и наука-
та, Mинистерството на труда и социалната политика, Държавната 
агенция за закрила на детето и на българските общини.

29 март 2013 година

Ремонт на основни 
републикански пътища на 
територията на областта, 
доизграждане на яз. „Луда 
Яна“ и Регионалното депо 
за твърди битови отпадъци. 
Това са част от въпросите, 
които поставиха кметовете 
на 11-те общини в региона 
пред областния управител по 
време на първата им работна 
среща. Иван Йорданов увери 
градоначалниците, че иска-
нията им ще бъдат отнесени 
приоритетно до съответните 
министерства и институции 
по компетентност. Кметове-
те на общини поискаха да 
бъде окончателно решен от 
правителството въпросът 
със статута на курортите на 
територията на област Пазар-
джик. Предложението е да 
се прехвърли безвъзмездно 
земята от държавен горски 
фонд в полза на общините по 
реда на Закона за държавна-
та собственост. Така те ще 
могат да участват в проекти 
и програми за развитие и до-
изграждане на инфраструк-
турата им. Градоначалниците 
настояват още за ремонт на 
пътищата Пазарджик - Стрел-
ча - Копривщица, Пещера - 

Батак, Панагюрище - Белица 
- Вакарел - София и др. 

Поставен бе въпросът да 
продължи доизграждането 
на язовир „Луда Яна“, който 
е от стратегическо значение 
за водоснабдяването на на-
селените места в областта, 
както и проблемът с изграж-
дането на Регионално депо 
за твърди битови отпадъци, 
което ще обслужва 9 общини 
в областта. 

Кметовете поискаха с 
промяна в Закона за об-
ществените поръчки всички 
фирми, които обжалват про-
цедури за избор на изпъл-
нители по проекти, да внасят 
гаранции, за да се преуста-
нови тази порочна практика 
на обжалване, спъваща стар-
тирането и реализацията на 
проектните предложения.

Работните срещи меж-
ду областния управител и 
кметовете на общини ще се 
провеждат всеки месец по 
предварително уговорени 
актуални теми и въпроси. 
Предвижда се следващата  
да се проведе в края на 
месец септември в община 
Стрелча.

„Априлци“

На 21 юли от 11 ч. на 
площада в с. Равногор се 
проведе първият по рода 
си международен празник 
на самодейността. Весело-
то събитие се осъществи 
благодарение на добрите 
контакти между читали-
щето в Равногор и Нина 
Грънчарова - любител-ет-
нограф, родена в Плевен, 
но живееща в Швеция. Тя 
се е нагърбила с нелеката 
задача да събира и описва 
песенния и танцов фолклор 
на селото ни. Идеята за про-
веждане на празника беше 
да докажем, че традициите 
са живи. Гости на Равногор 
бяха Международният тан-
цов състав с ръководители 
Стефан и Бетан Фрийдман 
от Великобритания и групи 
от Шотландния - Уелс, Кана-
да, Бразилия и Германия. 

От Унгария гостува по-
знатият ни майстор на каба-
гайда Георг Шубер. 

Български участници 
бяха танцова и певческа 
група при НЧ „Светлина 
- 1927“ - с. Скотаре, обл. 
Пловдив.

Певческият хор при 
местната църква благо-
слови празника, след което 
започнаха изявите. Групата 

за автентичен фолклор на 
читалището в селото изпя 
няколко равногорски песни, 
като в първата се включиха 
със задоволство и чужден-
ците. Иностранците играха 
на центъра танци на своите 
националности, в които се 
включиха и многото посе-
тители.

Празникът 
беше весел, 
невероятен!

Мария СПАСОВА

На основание чл. 25, ал. 1 
от ЗМСМА се свиква заседа-
ние на Общински съвет - гр. 
Брацигово. Заседанието се 
провежда днес - 25.07.2013 
г. /четвъртък/ от 9.00 часа в 
сградата на Младежки дом 
- гр. Брацигово, при следния 
проект за дневен ред:

• Искане за изменение на 
ПУП-ПР за част от кв. 57, УПИ 
I, УПИ II и улица с о.т. 144-156 
по плана на с. Бяга, общ. 
Брацигово.

• ПУП-ПРЗ за имот с иден-
тификатор 06207,5,296, м. Гер-
мите /по КВС ПИ № 124043, м. 
Нерзето/, землището на гр. 
Брацигово.

• ПУП-ПРЗ за поземлен 
имот № 002388, м. Шипкови-
ца, землището на с. Розово, 
общ. Брацигово.

• ПУП-ПРЗ за поземлен 
имот № 002385, м. Костин дол, 
землището на с. Розово, общ. 
Брацигово.

• Утвърждаване на мало-
мерни паралелки в учили-
щата на територията на об-
щина Брацигово за учебната 
2013/2014 г. и осигуряване на 
средства за дофинансиране 
на дейности от държавен 
характер съгласно Закона 
за държавния бюджет от 
собствени приходи на об-
щината.

• Приемане на Общински 
план за младежта в община 
Брацигово за второто полу-
годие на 2013-а. 

• Присъединяване на Об-
щина Брацигово към Декла-
рация за достъп на младите 
хора до култура.

• Отмяна на Решение 
№235/29.11.2012 г. на Общин-
ски съвет - гр. Брацигово, 
и приемане на решение за 
прекратяване на съсобстве-
ност в имот с идентификатор 
06207.501.51 по КК и КР на 
гр. Брацигово, чрез про-
дажба на частта на община 
Брацигово.

• Утвърждаване разходи 
за командировка на кмета 

на община Брацигово за 
второто тримесечие на 2013 
година.

• Прехвърляне на сред-
ства от бюджетната в из-
вънбюджетната сметка на 

Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет“ по 
проект „Повишаване квали-

фикацията на служителите в 
администрацията на Община 
Брацигово“ в размер на 10 

хиляди лева.
• Поправка на допусната 

очевидна фактическа грешка 
в Решение № 621/29.04.2011 г. 
на Общински съвет - Браци-
гово, взето с Протокол № 48, 
в точки 1.1 и 3.1 от същото.

• Допускане поправка на 
очевидна фактическа грешка 
в Решение № 294 от Протокол 
№ 19/28.02.2013 г. на Общин-
ски съвет - Брацигово.

• Одобряване на Годи-
шен доклад за наблюдение 
изпълнението на Общински 
план за развитие на община 
Брацигово 2009 - 2013 г. през 
2012-а.

• Предоставяне на отчет 
за изпълнение на приетите 
решения на Общински съвет 
- гр. Брацигово.

• Допускане поправка на 
очевидна фактическа грешка 
в Решение № 372 от Протокол 
№ 23/27.06.2013 г. на Общин-
ски съвет - гр. Брацигово.

• Отчет на председателя 
на Общински съвет – Бра-
цигово, за периода 1.12.2012 
– 30.06.2013 г.

• Доклад за дейността 
на „Инфрастрой“ ЕООД - гр. 
Брацигово, за шестмесечие-
то на 2013 година.

• Искане за изменение на 
ПУП-ПР за част от кв. 66, УПИ 
ХIII - Дом на БСД, по действа-
щия регулационен план на 
гр. Брацигово. 

• Съгласуване искане за 
изменение на ПУП-ПР за част 
от кв. 111, УПИ I, II, III, IV, ХIХ, 
VI и улица с о.т. 460-421 по 
действащия регулационен 
план на гр. Брацигово.

• Даване на становище 
по преработения бизнес 
план за периода 2014-2018 
г. за развитие на дейността 
от „Инфрастрой“ ЕООД - гр. 
Брацигово.

• Изказвания, питания и 
предложения от граждани.

С уважение: 
Илия КАЛИНОВ,

председател 
на ОбС - Брацигово 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ДЕКЛАРАЦИЯ,
ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРА 

Първи международен празник 
на самодейността Равногор - 2013

КМЕТОВЕ НА СРЕЩА 
ПРИ НОВИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
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О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  –  Б Р А Ц И Г О В О О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  –  Б Р А Ц И Г О В О

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  –  Б Р А Ц И Г О В О

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  –  Б Р А Ц И Г О В О

О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  –  Б Р А Ц И Г О В О

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 Реше-
ние № 369/27.06.2013 г. на Общински съвет – гр. 
Брацигово

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за про-

дажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ имот с иденти-
фикатор 06207.503.221 по Кадастралната карта 
и Кадастралните регистри на гр. Брацигово, 
одобрени със Заповед № РД-18-43/19.10.2012 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, целият с 
площ 304 /триста и четири/ кв. м и с трайно пред-
назначение на територията – урбанизирана, на-
чин на трайно ползване - за друг вид обществен 
обект, комплекс, номер по предходен план, кв. 
48а, парцел I, ведно с построената в него сграда 
с идентификатор 06207.503.221.1  със застроена 
площ  56 кв. м, брой етажи – един, предназначе-
ние – сграда за култура и изкуство.

Съседи на имота: 06207.503.9546, 
06207.503.222; 06207.503.223; 06207.503.224; 
06207.503.9540.

Начална тръжна продажна цена  в размер 
на 36 600 /тридесет и шест хиляди и  шестотин/ 
лева без ДДС .

Търгът ще се проведе на 9.08.2013 г. от 10.00 
ч. в сградата на Младежки дом -  гр. Брацигово, 

ул. „Христо Смирненски” № 1 .
Тръжната документация се закупува от 

касата на фронт-офиса на Общинска админис-
трация - гр. Брацигово, до 16.00 ч. на 8.08.2013 г. 
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, Пе-
щера, или в брой в касата на Община Брацигово 
до 16.30 ч. на  8.08.2013 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  
8.08.2013 г. 

Оглед на обекта може да се направи в 
рамките на работното време на Общинска адми-
нистрация – гр. Брацигово, след предварителна 
заявка в стая № 16  и представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на   
8.08.2013 г.

В случай, че за обявения търг не се явят 
кандидати за участие, последващ търг да се 
проведе след петнадесет дни.

За допълнителна информация:
Общинска администрация – Брацигово, 

тел. 03552/20-65, вътр. 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 
1  от Наредбата за реда за придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинско имущество и 
в изпълнение на Решение № 356/30.05.2013 г. и 
Решение № 385/27.06.2013 г. на Общински съвет 
- гр. Брацигово

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продаж-

ба на недвижим имот, частна общинска собстве-
ност, представляващ  масивна сграда – вила 
№115, състояща се от полуподземен етаж със 
застроена площ 94.00 кв. м, два надземни етажа 
със застроена площ по 80.00 кв. м и тавански 
етаж със застроена площ 80.00 кв. м, попадаща 
в урегулиран поземлен имот VI – за индивидуа-
лен вилен комплекс, в кв. 2 по действащия регу-
лационен план на летовище Васил Петлешков,    
/Атолука/, община Брацигово, при съседи: вили 
с номера 110, 111, 113, 114, 116 и 109.

Начална тръжна продажна цена  в размер на 
92 042 /деветдесет и две хиляди и четиридесет и 
два/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 3.09.2013 г. от 10.00 
ч. в сградата на Младежки дом - гр. Брацигово, 
ул. „Христо Смирненски” № 1.

Тръжната документация се закупува от каса-
та на фронт-офиса на Общинска администрация 

- гр. Брацигово, до 16.00 ч. на 2.09.2013 г. 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, 
или в брой в касата на Община Брацигово до 
16.30 ч. на 2.09.2013 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  
2.09.2013 г. 

Оглед на обекта може да се направи в 
рамките на работното време на Общинска адми-
нистрация – гр. Брацигово, след предварителна 
заявка и представяне на документ за закупена 
тръжна документация до 15.00 ч. на 2.09.2013 г.

В случай, че за обявения търг не се явят 
кандидати за участие, последващ търг да се 
проведе след петнадесет дни.

                                                 
За допълнителна информация:       

Общинска администрация – Брацигово, 
тел. 03552/20-65, вътр. 116, 106 и 110

Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община 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 № 357 от 
30.05.2013 г. на Общински съвет – гр. Брацигово, 
и Протокол на комисията от 12.07.2013 г.

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
Повторен публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост, представляващ масивна сграда 
– вила № 352, състояща се от полувкопан етаж 
– партер, със застроена площ 75.12 кв. м, и два 
надземни етажа със застроена площ по 138.23 
кв. м, попадаща в урегулиран поземлен имот 
VII – за ведомствени почивни станции, в кв. 2 
по действащия регулационен план на летовище 
Васил Петлешков, при съседи: вила № 108, вила 
№ 120 и от две страни улици.

Начална тръжна продажна цена в размер 
на 124 000 /сто двадесет и четири хиляди/ лева 
без ДДС.

Търгът ще се проведе на 30.07.2013 г. от 10.00 
ч. в сградата на Общинска администрация - гр. 
Брацигово, ул. „Атанас Кабов” № 6а.

Тръжната документация се закупува 
от касата на фронт-офиса на Общинска 
администрация – гр. Брацигово, до 16.00 ч. на 
29.07.2013 г. 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, 
или в брой в касата на Община Брацигово до 
16.30 ч. на  29.07.2013 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  
29.07.2013 г. 

Оглед на обекта може да се направи в 
рамките на работното време на Общинска 
администрация – гр. Брацигово, след 
предварителна заявка в стая № 16  и представяне 
на документ за закупена тръжна документация 
до 15.00 ч. на  29.07.2013 г.

В случай, че за обявения търг не се явят 
кандидати за участие, последващ търг да се 
проведе след петнадесет дни.

За допълнителна информация: 
стая № 16 

в Общинска администрация – гр. Брацигово, 
тел. 03552/20-65, вътр. 116 и 110

Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

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 придоби-
ване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и в изпълнение на Решение № 346 от 
25.04.2013 г. на Общински съвет – гр. Брацигово, 
и заповед на кмета на община Брацигово 

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
1. Повторен публичен търг с явно наддаване 

на 13.08.2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Младеж-
ки дом – гр. Брацигово, ул. „Христо Смирнен-
ски” № 1 за отдаване под наем на недвижим 
имот,  общинска собственост, представляващ 
метален павилион с площ 250 кв. м, находящ се 
в урегулиран поземлен имот I – Младежки дом, 
в кв. 45 по плана на село Бяга за търговска дей-
ност – кафе-аперитив.

1.1  Срок за отдаване под наем на имота - 5 
/пет/ години.

1.2  Начална тръжна месечна наемна цена  
– 150.00 лева без ДДС. 

1.3  Кандидати за участие в търга трябва  
да бъдат юридически лица, регистрирани по 
смисъла на Търговския закон.

1.4  Задължително условие – имотът, пред-
мет на търга, да се ползва само по предназначе-
нието му.

2. 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 12.08.2013 г.

3. Депозит за участие в търга в размер на 
1000 /хиляда/ лева се внася в касата на фронт-
офиса на Общинска администрация – гр. Браци-
гово, или по банков път по сметка IBAN  BG88 
SOMB91303332969601, BIC  SOMBBGSF при Об-
щинска банка - АД, клон Пещера, до 16.30 ч. на 
12.08.2013 г. 

4. Документи за участие в търга се приемат 
на фронт-офиса на Общинска администрация -  
гр. Брацигово, до 16.45 ч. на  12.08.2013 г.

5. Оглед на обекта, предмет на търга, в при-
съствието на служител от кметство Бяга се из-
вършва след представен документ за закупена 
тръжна документация до 15.00 ч. на  12.08.2013 г. 

                                                       
За допълнителна информация: стая №16
Общинска администрация – Брацигово, 

тел. 03552/20-65, вътр. 110, 
Кметство Бяга:  03557/22-21

                 Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 101, 
ал. 7 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско иму-
щество, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с 
чл. 37п  от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение 
№ 283/31.01.2013 г. на Общински съвет – гр. 
Брацигово

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
Повторен публичeн търг с явно наддаване 

за отдаване под наем на поземлени имоти - па-
сища - публична общинска собственост, с обща 
площ 595.727 декара, находящи се в землището 
на село Жребичко, за общо ползване от земе-
делски стопани и ползватели, които желаят да 
ги поддържат в добро земеделско и екологично 
състояние  за срок от 5 /пет/ години с наемна 
цена по 6.00 лева на декар или начална годишна 
тръжна наемна цена в размер на  3574.00 /три хи-
ляди петстотин седемдесет и четири/ лева.

Списък на имотите с обща площ 595.727 
декара е публикуван в интернет на сайта на 
Община Брацигово www.bratsigovo.bg и на 
информационното табло пред фронт-офиса на 
Общинска администрация – гр. Брацигово, ул. 
„Атанас Кабов” № 6а.

Търгът ще се проведе на 5.08.2013 г. от 10.00 
ч. в сградата на Младежки дом – гр. Брацигово, 
ул. „Христо Смирненски” № 1.

Тръжната документация се закупува от каса-
та на фронт-офиса на Общинска администрация 

– гр. Брацигово, срещу сумата от 100 /сто/ лева  
до 15.00 ч. на 2.08.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% 
от обявената първоначална годишна наемна 
цена се внася в брой в касата на Общинска 
администрация - гр. Брацигово, или по сметка 
IBAN  BG88 SOMB 91303332969601,  BIC SOMBB-
GSF, при Общинска банка - АД, Пещера, до 16.30 
ч. на 2.08.2013 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 
2.08.2013 г.  

Оглед на имотите може да се направи всеки 
работен ден до датата на търга  след представяне 
на документ за закупена тръжна документация и 
предварителна заявка в стая № 12 на Общинска 
администрация -  гр. Брацигово. 

В случай, че няма подадени заявления за 
участие и търгът  не се проведе,  последващ търг 
да се проведе след петнадесет дни при същите 
условия.

За допълнителна информация: 
стаи № 12 и № 16 

в Общинска администрация – Брацигово, 
тел. 03552/20-65, вътр. 115 и 116

 Васил  ГЮЛЕМЕТОВ
 кмет на община Брацигово

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 придоби-
ване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и в изпълнение на Решение № 337 
от 25.04.2013 г. на Общински съвет – гр. Браци-
гово, и чл. 77, ал. 2, 3, 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
1. Пореден публичен търг с явно наддаване 

на 7.08.2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Младежки 
дом – гр. Брацигово, ул. „Христо Смирненски” 
№1 за отдаване под наем на части от недвижим 
имот, публична общинска собственост, пред-
ставляващи части от първи етаж в сградата на 
Младежки дом, намираща се в имот с идентифи-
катор 06207.501.284 по Кадастралната карта и Ка-
дастралните регистри на гр. Брацигово /по пред-
ходен план - УПИ  XI – Младежки дом, в кв. 13/, ул. 
„Христо Смирненски” № 1, а именно: помещение 
с площ 160 кв. м за кафе-аперитив и помещение с 
площ 200 кв. м за нощен бар.

1.1  Срок за отдаване под наем на частите от  
имота - 5 /пет/ години.

1.2  Начална тръжна месечна наемна цена  
– 440.00 лева без ДДС. За първата и втората година 
от срока на договора за наем наемателят заплаща 
достигнатата на търга месечна наемна цена, на-
малена с 20 %. За останалия период от договора 
за наем наемателят заплаща целия размер на до-
стигнатата на търга месечна наемна цена.

1.3  Кандидати за участие в търга трябва да 
бъдат юридически лица, регистрирани по сми-
съла на Търговския закон.

1.4 Задължително условие – имотът, предмет 
на търга, да се ползва само по предназначени-
ето му.

2. Тръжна документация може да се закупи 
от фронт-офиса на Общинска администрация 
– гр. Брацигово, срещу сумата от 50.00 лв. до 
16.00 ч. на 6.08.2013 г.

3. Депозит за участие в търга в размер 
на 1000 /хиляда/ лева 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 6.08.2013 г. 

4. Документи за участие в търга се приемат 
на фронт-офиса на Общинска администрация - 
гр. Брацигово, до 16.45 ч. на 6.08.2013 г.

 5. Оглед на обекта, предмет на търга, в при-
съствието на служител от Общинска админис-
трация се извършва след представен документ 
за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на  
6.08.2013 г. 

  В случай, че не се явят кандидати за учас-
тие в търга, последващи търгове да се провеж-
дат през петнадесет дни до отдаването под наем 
на обекта.      

За справка: тел. 03552/20-65, вътр. 110

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 


