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Н О В И  П Р И Д О Б И В К И  В  К Р А Я  Н А  Л Я Т О Т О

Кметът Васил Гюлеметов 
ведно със зам.-председате-
ля на Народното събрание 
Янаки Стоилов, народния 
представител Дончо Бакса-
нов и почетния гражданин 
на Брацигово Георги Демен-
тиев - световен шампион по 
културизъм,  прерязаха три-
кольорната лента на новия 
стадион „Христо Гюлеметов 
- Бонбона”.

Официалното откриване 
на спортното съоръжение в 
Брацигово бе съпътствано с 
водосвет, богата програма и 
приятелска футболна среща 
между юношите  и титуля-

рите на Брацигово и „Чико“ 
(Бяга). Кулминацията беше 
двубоят между ветераните 
на „Ботев” и „Локомотив” 
- Пловдив.

Стадион „Христо Гюле-
метов - Бонбона” в Браци-
гово е изграден в средата на 
60-те години. С извършения 
ремонт и реновиране той 
вече има модерен вид. 
Спортният комплекс в града 
е обновен със средства от 
Оперативната програма за 
развитие на селските райо-
ни. Инвестицията е на обща 
стойност 4 899 000 лв. 
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ОТКРИХМЕ СТАДИОН - КРАСАВЕЦ 

МАН-ът е новият смето-
извозващ автомобил, купен 
от Община Брацигово. Сдел-
ката е  факт след конкурс за 
обществена поръчка, спе-
челен от „Eвромаркет Кън-
стракшън” АД – София, като 
машината е платена изцяло 
с безлихвен заем от Пред-
приятието за управление 
на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДОС ) 
– София. Общата максимал-
но допустима стойност на 
настоящата поръчка e 280 
766.67  (двеста и осемдесет 
хиляди  седемстотин шест-
десет и шест ) лева без вкл. 
ДДС.

Техническите характе-
ристики на новата придо-
бивка включват: двигател 
– 6-цилиндров с турбоком-
пресор, екологична норма – 
EURO 5, модул, позволяващ 
комуникация с надстрой-
ката, система за запалване 
при трудни зимни условия, 
мерки по обезшумяване, 
система против буксуване, 
електронна стабилизираща 
система.

Сметосъбиращата ками-
онна надстройка е с полезен 
обем 20 куб. м + 1,5 куб. м 
приемен бункер, хидрав-
лично задвижвана преса и 
повдигателно устройство 
за контейнери тип „Бобър” 
и стандартни кофи съгласно 
DIN EN 840. Конструкцията е 
изработена от високоякостна 
стомана ST52, а задвижване-
то на хидравличната система  
става посредством аксиално 
бутална хидравлична помпа, 

зацепена към В.О.М. от ско-
ростната кутия на шасито; 
хонинговани хидравлични 
цилиндри; пропорционални 
електрохидравлични раз-
пределители; резервоар 
за хидравлично масло със 
сливен филтър. Ел. система-
та е 24 V. Сметосъбирачната 

машина е оборудвана с кал-
ници с калобрани и проти-
вовелосипедни рамки и има 
сертификат за индивидуално 
одобрение – DEKRA.

Сметосъбирачката е с 
вместимост 16 куб. м от типа 
роторна преса и е предна-
значена за битово сметоиз-
возване. Може да обслужва 
всички видове кофи – от 
1,5-кубиковите метални кон-
тейнери до малките кофи, от 
които могат да се изсипват 
по две наведнъж. Оборудва-

на е по всички съвременни 
изисквания, като има дори 
камера за обратно виждане. 
Електронна система следи 
дали са спуснати задните 
стъпенки за операторите. 
Така, ако върху тях има 
стъпил човек, скоростта на 
движение на автомобила 

се ограничава автоматич-
но до 30 км/ч., а задният 
ход се изключва. Новият 
автомобил ще направи сме-
тосъбирането по-изгодно 
икономически, тъй като е с 
по-нисък разход на гориво 
от предшествениците си. 
Част от улиците в града са 
стръмни и старите автомоби-
ли са имали затруднения при 
придвижването си, особено 
през зимата. Допълнително 
новият MAN ще е далеч по-
подходящ и удобен, когато 

се налагат курсове за извоз-
ване на боклук до регионал-
ното  сметище.

Други цели, които ще 
бъдат постигнати с тази при-
добивка  са:

– разширяване и опти-
мизиране на системата за 
събиране и транспортиране 
на ТБО от територията на 
община Брацигово при мак-
симално удовлетворяване 
на санитарно-хигиенните и 
икономически изисквания 
за дейността;

– определяне броя и типа 
на необходимите съдове за 
сметосъбиране, броя и типа 
на необходимите специали-
зирани комунални машини 
за ефективно функционира-
не на системата, автомобили, 
снабдени с универсални 
повдигащи устройства за 
работа с цялата гама съдове 
за отпадъци и надстройка, 
осигуряваща висока степен 
на компресия;

– промяна в графика 
и маршрута за събиране и 
транспортиране на ТБО;

– определяне на необхо-
димите инвестиции за функ-
циониране на системата.

Хубавите новини обаче не 
свършват дотук – ведно с но-
вата сметосъбирачна машина 
общината се сдоби със 150 
контейнера тип „Бобър“ и 900 
кофи за смет тип „Мива“. Те 
са на склад по кметствата и в 
общинския център и ще бъдат 
предоставени на гражданите 
за ползване срещу подадено 
заявление.

НОВА СМЕТОСЪБИРАЧНА МАШИНАНОВА СМЕТОСЪБИРАЧНА МАШИНА
“Eвромаркет Кънстракшън” АД - София достави на община Брацигово нова сметосъбирачна машина

Община Брацигово уведомява, че от 18.09.2015 г. започва 
прием на документи за ползване на социалната услуга „Об-
ществена трапезария”, която ще се предоставя от 01.10.2015 г.

Право на ползване на социалната услуга „Обществена 
трапезария“ имат:

- лица и семейства, които получават месечни социални 
помощи или отговарящи на чл. 9 от ППЗСП; 

- самотни неосигурени родители, които живеят с децата 
си; 

- самотни възрастни лица с минимални и инвалидни 
пенсии;

- лица и семейства, получаващи минимални пенсии 
(пенсии по ПВС; наследствени пенсии; инвалидни пенсии;  
пенсии,  несвързани с трудова дейност);

- самотно живеещи лица и семейства с доказана липса 
на доходи или ниски доходи;

- скитащи и бездомни лица; 
- лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия 

и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати 
с еднократна помощ по реда на Закона за социално под-
помагане;  

- лица с различни видове трайни увреждания, чиито 
ограничения от здравословен характер ги поставят в не-
възможност сами да се обслужват.

 Желаещите да ползват услугата трябва да подадат 
заявление по образец с приложените към него документи 
както следва:

- заявление - образец;
- копие от актуален медицински документ - ТЕЛК, ЛКК, 

епикриза и др. медицински документ, доказващ здравос-
ловно състояние;

- служебна бележка от дирекция „Социално подпо-
магане”;

- служебна бележка от дирекция „Бюро по труда”, ако 
лицето е безработно;

- документ, доказващ месечния доход на лицето (пен-
сия).

Документите се подават на фронт-офиса на Общинска 
администрация - гр. Брацигово, до 17.00 ч. на 28.09.2015 г.

Комисията, определена със заповед на кмета на община 
Брацигово, ще разгледа всички постъпили в срок заявле-
ния.

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изло-
жен на информационното табло на входа на Общинска ад-
министрация - гр. Брацигово, на входовете на кметствата 
по населените места и на интернет страницата на Община 
Брацигово на 30 септември 2015 г.

Обядът ще се приготвя и доставя ежедневно през 
работните дни, считано от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. от 
кухнята на „Домашен социален патронаж” - Брацигово.

„ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” 

Ден празничен, благо-
словен, който поставя едно 
ново начало, изпълнено 
с надежди и мечти, с добро-
творство и любов към на-
уката. 

Той носи настроение, 
сияйни усмивки и трепети, 
защото е най-вълнуващият 
ден за българското учили-
ще. 

На 15 септември учили-
щата в община Брацигово 

отново отвориха широко 
врати, за да посрещнат 
своите нетърпеливи малки 
и големи ученици, техните 
учители и всички, които из-
пращат с благопожелание 
за успех своите деца. 

Усмивки, глъч, припря-
ност, боязън, любопитство, 
радост, сълзи – един неверо-
ятен калейдоскоп от емоции 
в празничния ден!

И цветя, много цветя!

„15-и е, 
И ПАК СЕПТЕМВРИ!“ 

Б Л А Г О Д А Р Н О С ТБ Л А Г О Д А Р Н О С Т
ООХУ – Брацигово благодари на ръководството и 

лично на председателя на кооперация „Сила” за доброто 
отношение спрямо болните и социално слаби хора. И тази 
година те дариха безвъзмездно количество дърва за про-
палки на четирима крайно нуждаещи се.

Благодарим ви от сърце! Бъдете все така състрада-
телни и отзивчиви!

                                       Йорданка АРАБАДЖИЕВА
председател на  ООХУ - Брацигово

ПОСЛЕДВАЙ МЕ В ЕДИН ПОСЛЕДВАЙ МЕ В ЕДИН 
СЛЪНЧЕВ И ПО-ЧИСТ ГРАД...СЛЪНЧЕВ И ПО-ЧИСТ ГРАД...

С ТВОЯ  ВЕЛОСИПЕД! С ТВОЯ  ВЕЛОСИПЕД! 
ТИ ГОНИШ!...ТИ ГОНИШ!...

С Е Д М И Ц АТА  Н А  М О Б И Л Н О С Т ТА  -  2 0 1 5  В  Б РА Ц И Г О В О„15-„15-ии  ее,,
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2 Ние - хората

Обединено детско заведе-
ние „Здравец“ в Брацигово  
взе участие в инициативата 
на община Брацигово за 
отбелязване Седмицата на 
мобилността. От 10.30 часа 
на 16 септември децата от 
подготвителна група под 
ръководството на своите 
учителки си припомниха съ-
ставните части на любимото 
им превозно средство – ве-
лосипеда. Те демонстрираха 
вещина и познания и в това 
как трябва да е екипиран 
един велосипедист, за да 
няма травми и наранявания 
по време на управлението на 
еко возилото. Припомниха си 
правилата за безопасно дви-
жение по пътищата и къде е 
най-подходящо да караме ко-
лело. После всички желаещи 
демонстрираха уменията си 

в управление на велосипед в 
двора на Обединеното детско 
заведение.

Под аплодисментите на 
връстници, възпитатели и 
лелки, малчуганите се на-
слаждаваха на волните оби-
колки с  малките велосипеди 
и тротинетки.

А някои просто се здрави-
саха със светофара и забра-
нителния знак STOP.

Подредената изложба 
от детски рисунки под мото-
то „Вземи умното решение“ 

и играта „Избери превозно 
средство“ са инициативите, с 
които децата от ЦДГ „Вела Пе-
ева“ отбелязаха Европейската 
седмица на мобилността за 
2015 г. Проведената пред мал-
чуганите беседа, акцентираща 
върху ползата от активната 
мобилност (ходене пеша, ко-
лоездене и обществен транс-
порт), е част от здравното, 
екологичното и гражданско 
образование на подрастващи-
те. Интересният начин на пред-
ставяне на информацията за 
ползата от това да бъдем все 
по-често мобилни провокира 
децата и те сами стигнаха до 
извода, че така бихме подоб-
рили здравето си и ще опазим 
по-чиста околната среда.

Служителите от РС ПБЗН дой-
доха при децата от ОДЗ „Здравец” – 
Брацигово на 10.09.2015 г. във 
връзка със Седмицата на отворе-
ни врати по пожарна безопасност 
и предстоящия професионален 
празник на огнеборците.

Срещата предизвика много 
радостни емоции. Впечатлени от 
техниката, някои от децата поже-
лаха да станат в бъдеще пожар-
никари. Те със страхопочитание 

и вълнение разгледаха големия 
автомобил, благодарение на кой-
то смелите чичковци се борят с 
пламъците, и с треперещи ръчички 
докосваха возилото.

Благодарим на служителите – 
пожарникари за оказаното внима-
ние, за интересния разказ и де-
монстрация на работата на новия 
противопожарен автомобил.

Величка ГРОЗЕВА  
директор на ОДЗ „Здравец“

– От страница 1
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о н а л н и я т 
химн на Р 
Б ъ л г а р и я 
поставя тър-
жественото 
начало на 
първия уче-
бен ден.

Гости за школския празник бяха 
представители на общинското ръко-
водство: кметът г-н Васил Гюлеметов 
поздрави учениците и учителите от 
СОУ „Народни будители” в града ни, 
г-жа Мария Мадарова уважи тържест-
веното откриване на новата учебна го-
дина в двете едноименни училища – 
ОУ „Христо Ботев” – Исперихово и 
ОУ „Христо Ботев” – Бяга, а главен 
експерт „Образование и култура” 
г-жа Иванка Стефанова стана част от 
вълнението на най-малките ученици, 
първокласниците в НУ „Васил Пет-
лешков”.

Директорите на училищата откри-
ха новата учебна година и с мъдри и 
топли приветствени слова се обърна-
ха към ученици, учители и родители. 
Сърдечните думи, отправени към 
първокласниците, предизвикваха въл-

нение, та дори и сълзи на умиление. И 
всички станаха част от едно мило и 
приятно тържество на музика и пое-
зия. За малките първокласници денят 
е специален, по-слънчев, по-ведър. На 
15 септември те за първи път чуват ме-
деното гласче на училищния звънец, с 
доверие подават ръка на своя учител, 
за да се втурнат заедно в необятните 
светове на познанието, да търсят но-
вото, интересното, красивото. 

По стар български обичай – със 
здравец, с плисната от бакърено мен-
че вода, с хляб и сол и с ключа на 
знанието, който отключва царстве-
ните врати на науката, първокласни-
ците – 75 на брой за цялата община, 
последвани от цялото „весело ято“, 
минаха под пъстрия 
цветен венец и пре-
крачиха прага на род-
ното училище.

Нека да вървят 
с вяра в душите, да 
гледат своите учители 
с надежда, защото от 
тях ще приемат зна-
нието, силата, волята 
на духа, които българ-
ското училище може 
да дари.

Нека 15 септември – денят, който 
всяка година събира в едно без-
грижието на младостта и опита на 
мъдростта, остане най-вълнуващ, най-
светъл, най-вдъхновяващ, защото 
всичко започва от знанието!

Без ко-
л и ч е с т в е н и 
оценки за 
у ч е н и ц и т е 
от първи до 
трети клас 
включително. 
Това е една 
от промените, 
които приеха 
депутатите с 
текстове от 
З а к о н о п р о -
екта за пре-
дучилищното 
и училищното 
образование 
на второ 
четене. На 
учениците със специални образователни по-
требности, които се обучават по индивидуал-
на учебна програма, ще се поставят оценки 
само с качествен показател, които може да 
са: „постига изискванията”, „справя се” и 
„среща затруднения”. Учениците от първи 
до четвърти клас, които не са усвоили за-
ложените в учебната програма знания, няма 
да повтарят годината. Няма да повтарят и 
ученици от 12-и клас, които имат „слаб (2)” по 
един или по няколко учебни предмета. Те ще 
могат да се явяват на изпити за промяна на 
оценката без ограничения на броя изпитни 
сесии. Според приетите текстове в края на 
четвърти, седми и десети клас ще се провеж-
да национално външно оценяване.

Нели Дамянова (Рашай-
кова) получи отличието си 
от министъра на образова-
нието Тодор Танев.

С втора награда от Меж-
дународния конкурс за учи-
тели „Извънкласните и из-
вънучилищните дейности – 
за устойчиво качествено 
обучение и възпитание на 
децата и учениците“ бе от-
личен преподавателят по 
български език и литература 
в ОУ „Райна Княгиня“ Нели Дамянова. 
Конкурсът, в който участваха над 150 
учители, директори, експерти по обра-
зование, научни работници и универси-
тетски преподаватели от цялата страна и 
чужбина, се организира от Синдиката на 

българските учители и фон-
дация „Устойчиво развитие 
за България” с подкрепата 
на Министерството на обра-
зованието и науката.

„Успехите, които пости-
гам, дължа на подкрепата 
на училищното ръководство 
и колегите. Училището ни 
се утвърди като център на 
иновативни идеи и се стре-
ми да работи по европейски 
образец. Всеки кабинет е 

оборудван с мултимедия, а учениците 
работят с най-модерните лаптопи и ком-
пютри. Успяваме да мотивираме децата 
и се гордеем с огромен брой награди от 
състезания и олимпиади. 31 са призови-
те места само през последната година 

в национални конкурси по български, 
математика, английски, изобразително 
изкуство и спорт“, обяснява Дамянова.

Това е поредният й приз – първият е 
за литература, когато е била „Учител на 
годината на България – 2013”. Носител 
е на почетното отличие на МОН „Неофит 
Рилски” и Почетната златна значка на 
Община Пловдив. 

Автор е на сборника „12 нови теста 
по български език и литература за на-
ционално външно оценяване и прием 
след 7-и клас”, одобрен от МОН. До края 
на месец септември излиза от печат 
сборник с тестове на Нели Дамянова за 
държавния зрелостен изпит по българ-
ски език и литература на издателство 
„Просвета“, изцяло съобразен с най-
новите изисквания на МОН.

СПОМЕНИТЕ СА ЖИВИ
В края на август 2015 година търговските работници при РПК 

„Априлци” - клон с. Исперихово, се събраха на другарска среща. Ини-
циативата бе подета от бившия отговорник по търговията г-н Христо 
Рашков. Издирени бяха всички, които са работели в системата на бив-
шето РПК. Хората се отнесоха много отговорно към тази инициатива и 
със своето присъствие доказаха, че са били добър и стегнат колектив.

С едноминутно мълчание те почетоха паметта на починалите си 
колеги.

Срещата протече много задушевно и весело, с красиви, рит-
мични танци и кръшни български хора, с много хумор и закачки от 
изминалите години.

Вечерта завърши с пожеланието тази прекрасна инициатива да 
не е последна. Петрунка РАШКОВА

В ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА 
ГРАДИНА „ВЕЛА ПЕЕВА“ – БЯГА

16 – 22 септември 
Седмица на мобилността 

„15-и е, и пак септември!“

Потомствен брациговски учител 
с награда в международен конкурс

Без количествени Без количествени 
оценкиоценки

Служителите от РС ПБЗН 
дойдоха при децата 
от ОДЗ „Здравец”

16 – 22 септември 16 – 22 септември 
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Общество 3

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 – 
Брацигово и Протокол на комисията от 18.09.2015 г.

О Б Я В Я В А
Повторен публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска соб-
ственост, находящ се в летовище „Васил Петлешков“, 
община Брацигово, представляващ двуетажна ма-
сивна вилна сграда с №176, попадаща в урегулиран 
поземлен имот I – Индивидуално комплексно вилно 
строителство, в квартал 7 по плана на летовището, със 
застроена площ 193.00 (сто деветдесет и три) кв. м при 
съседи – вила №175, вила №174, вила №177, вила №192 
и улица, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№301/14.05.2015 г. 

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

Търгът ще се проведе на 05.10.2015 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски” №1.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация – Брацигово 
до 16.00 ч. на 02.10.2015 г. 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 ч. на 02.10.2015 г. 

Молби за участие в търга с необходимите докумен-
ти, описани в тръжната документация, се подават на 
фронт-офиса при Общинска администрация – Брациго-
во до 16.45 ч. на 02.10.2015 г. 

Оглед на имота може да се направи след предвари-
телна заявка в Общинска администрация – Брацигово 
и представяне на документ за закупена тръжна доку-
ментация до 15.00 ч. на 02.10.2015 г.

За допълнителна информация: Общинска админис-
трация – Брацигово, тел. 03552/20-65, вътр. 106 или 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 и Протокол на комисията от 18.09.2015 г. 

О Б Я В Я В А
Повторен публичен търг с тайно наддаване за про-

дажба на недвижим имот – частна общинска собстве-
ност, находящ се в с. Равногор, представляващ УПИ 
ХVII – Търговия и услуги, в квартал 40 по ПУП на с. 
Равногор, улица „Седма“, целият с площ 361.00 (трис-
та шестдесет и един) кв. м ведно 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 ули-
ца, актуван с Акт №25/16.06.2015 г. за частна общинска 
собственост.

Начална тръжна продажна цена в размер на 
59976.00 (петдесет и девет хиляди деветстотин седем-
десет и шест) лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 06.10.2015 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски“ №1.

Тръжната документация се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация – Брацигово 
до 16.00 ч. на 05.10.2015 г. 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 ч. на 05.10.2015 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите докумен-
ти, описани в тръжната документация, се подават на 
фронт-офиса при Общинска администрация – Брациго-
во до 16.45 ч. на 05.10.2015 г.

Оглед на имота може да се направи в рамките на 
работното време на администрацията на Кметство Рав-
ногор след предварителна заявка в Кметството и пред-
ставяне на документ за закупена тръжна документация 
до 15.00 ч. на 05.10.2015 г.

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

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на Община Брацигово 

На основание чл. 91, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, 
на 16 септември 2015 г. от 13.00 ч. в сградата на Общинска 
администрация – Брацигово се проведоха консултации за 
определяне съставите на секционните избирателни коми-
сии (СИК) за изборите за общински съветници и кметове 
и национален референдум на 25 октомври 2015 г. в община 
Брацигово.

За участие в консултациите местните структури на по-
литическите партии и коалициите бе необходимо да пред-
ставят следните документи:

1. Писмено предложение за съставите на секционните 
избирателни комисии, което съдържа имената на предложе-
ните лица, единен граждански номер, длъжност в комиси-
ята, образование, специалност и партията или коалицията, 
която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за 
член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за ак-
туално правно състояние на партията, издадено не по-рано 
от датата на издаване на Указа на президента на Република 
България за насрочване на изборите за общински съветни-
ци и за кметове – 10 август 2015 г.; или копие от решението 
за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-
ото Народно събрание.

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията 
или коалицията, когато в консултациите участват упълно-
мощени лица.

4. Списък на резервните членове, които да заместят при 
необходимост предложените лица.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово, област Пазарджик, 

съобщава на заинтересованите собственици, 
че с Решение №811 от 17.09.2015 г. Общински съвет – 
Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 

ЗМСМА, чл.124 а, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ 
и във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ

Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за изработване  на ПУП-ПП за трасе на 

електропровод до ПИ001535, м. Реката по КВС на землище 
с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, съгласно при-
ложената скица – предложение и одобрява приложеното 
задание по чл. 125 от ЗУТ.

2. Дава предварително съгласие трасето да премине 
през следните имоти – публична общинска собственост: 
000019 – път IV клас, и 000037 – ведомствен път.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 2 
години. 

3. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 
2 от ЗУТ и на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 
му в интернет страницата на Община Брацигово и в местния 
вестник „Априлци“ чрез Община Брацигово пред Админис-
тративен съд – Пазарджик на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 
4 от ЗУТ.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово, област Пазарджик, 

съобщава на заинтересованите собственици, 

че с Решение №801 от 17.09.2015 г. Общински съвет – 

Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 

ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен 

план за трасе на електропровод и водопровод до ПИ с иден-
тификатор 06207.3.645, м. Дрането по кадастрална карта на 
гр. Брацигово, във връзка с инвестиционно намерение за 
вилно строителство, минаващи през имоти с идентифика-
тори 06207.3.469 – републикански път III клас, 06207.3.648 – 
ливада, и 06207.3.649 – ливада, съгласно приложената скица – 
предложение и одобрява приложеното задание по чл. 125  
от ЗУТ.

2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124 б, ал. 
2 от ЗУТ и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обя-
вяването му в интернет страницата на Община Брацигово и  
в местния вестник „Априлци“ чрез Община Брацигово пред 
Административен съд – Пазарджик на основание чл. 215, ал. 
1 и ал. 4 от ЗУТ.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Брацигово, област Пазарджик, 

съобщава на заинтересованите собственици, 
че с Решение №800 от 17.09.2015 г. Общински съвет – 

гр. Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 
ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна 

предназначението на ПИ с идентификатор 06207.3.645, м. 
Дрането по кадастрална карта на гр. Брацигово с НТП – ли-
вада, и одобрява задание за изработване на ПУП, с който за 
имота се отрежда УПИ II-645, за вилно строителство, съглас-
но приложената скица – предложение. 

2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 
2 от ЗУТ и на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 
му в интернет страницата на Община Брацигово и в местния 
вестник „Априлци“ чрез Община Брацигово пред Админис-
тративен съд – Пазарджик  на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 
4 от ЗУТ.

Последното редовно за 
този мандат заседание на 
Общинския съвет в Бра-
цигово е вече в историята. 
И въпреки това, дебати в 
него не липсваха. Но те 
бяха премерени и доста 
конструктивни. Цели 29 
точки разгледаха местните 
парламентаристи и взеха 
важни решения, касаещи 
различни сфери на общест-
вената дейност.

Заседанието започна в 
10 часа на 17 септември с 
традиционните поздрави на 
председателя Илия Калинов 
към имениците  и рождени-
ците през настоящия месец. 
Кворум имаше, защото 
присъстваха 16 от общо 17 
общински съветници.

С поименно гласуване 
те дадоха съгласието си за 
участие на Община Бра-
цигово като партньор на 
Бизнес център – гр. Пещера 
и Община Пещера по проект 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ – приоритетна ос 
1 „Подобряване достъпа 
до заетост и качеството на 
работните места“, схема за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ: 
BG05M9OP001 – 1.002 „АК-
ТИВНИ“.

Общинският съвет 
гласува и Изменение и 
допълнение на Решение 
№767/30.07.2015 г. за про-
дажба чрез публичен търг с 
тайно наддаване на имоти – 
частна общинска собстве-
ност, както и съгласува 
схема за поставяне на 2 
броя електромеханични 
детски люлки върху терен – 
публична общинска соб-
ственост, представляващ 
2 кв. м общинска площ 
на площад „Централен” 
в Брацигово. Освен това 
местните депутати приеха  
отчет за обществените по-
ръчки в община Брацигово 
за периода от 10.11.2014 г. 
до 31.08.2015 г. и изслуша-
ха доклад за изпълнение 
на стратегията за развитие 
на социалните услуги в 
община Брацигово, както 
и информация за състоя-
нието на околната среда и 
екологичната обстановка в 
общината и перспективите 
за подобряването им. До-

кладвана бе информация 
за работата на Общинска 
администрация относно 
получени жалби, сигнали и 
предложения на граждани 
за периода 01.01.2015 г. – 
31.08.2015 г.

На последното си за-
седание Общински съвет 
– Брацигово избра застра-
ховател с право за сключ-
ване на застраховка на иму-
ществото на „Инфрастрой“ 
ЕООД – Брацигово.

Важна точка на заседа-
нието бе изборът на времен-
но изпълняващи длъжност-
та кмет на община и кметове 
на кметства във връзка с 
предстоящите местни из-
бори, както и промяната в 
общия размер на бюджета 
на община Брацигово за 
2015 г. и промяна на по-
именния списък на обектите 
за капиталово строителство 
и основен ремонт за 2015 г. 
на общината. 

Актуализирана бе Про-
грамата за управлението и 
разпореждането с имотите – 
общинска собственост през 
2015 г. с имоти, които Об-
щината има намерение да 
предложи за внасяне като 
непарична вноска в капита-
ла на „Инфрастрой“ ЕООД – 
Брацигово.

 Общинските съветници 
казаха „да“ на каwндидат-
стването за получаване на 
финансова помощ с проект 
по подмярка 19.1 „Помощ 
за подготвителни дейности” 
на мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на 
селските райони за перио-
да 2014-2020 г., както и на 
повторното предложение 
за маломерни паралелки в 
ОУ „Христо Ботев“ – с. Ис-
перихово поради промяна 
в броя им.

Накрая председателят 
на ОбС – Брацигово за 
мандат 2011-2015 г. г-н Илия 
Калинов благодари  на ко-
легите си – представители 
на различни политически 
партии и коалиции, за про-
фесионализма, с който 
са се отнасяли през 4-те 
години съвместна работа, 
и определи дейността на 
законодателната власт в об-
щината като конструктивна 
и съграждаща.

В КРАЯ НА В КРАЯ НА 
МАНДАТАМАНДАТА

ИЗБОРИ`2015

Общинска избирателна комисия - Брацигово

РЕШЕНИЕ №15/11.09.2015 г.

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите за общински съветници 
при провеждане на изборите за общински съветници, кметове и наци-
онален референдум при провеждане на изборите на 25.10.2015 г. съ-
гласно чл. 19 от ЗМСМА и справката от ГРАО – Пазарджик и Решение 
№2080 – МИ от ЦИК от 10.09.2015 г.

Тъй като съгласно данните от последното официално преброяване 
в община Брацигово живеят 9 648 жители, с Решение №15/11.09.2015 
г. ОИК – гр. Брацигово определи броя на мандатите за общински съ-
ветници в община Брацигово да е 13.

Председател:
Йордан Петров ПАВЛОВ
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представлява съоръжение 
с капацитет до 1000 човека. 
Полето е оразмерено съоб-
разно действащите правила 
и нормативи и отговаря на 
изискванията на УЕФА и 
БФС за провеждането на 
официални футболни срещи. 
Теренът е с естествена трев-
на настилка, както и с дре-
нажна система. Трибуните 
за зрители са разположени 
успоредно на лекоатлети-
ческата писта. Разделени са 
на два блока - за домакини и 
за гости. Подходът към три-
буните се осъществява от 
прилежащия към асфалто-
вата алея (паркинг) тротоар. 
Достъпът на посетителите е 
от два входа, разположени 
в срещуположните краища 
на блоковете за домакини 
и гости. Осигурени са места 
за зрители с увреждания, 
като достъпът е осъществен 
директно от тротоара чрез 
рампи.

В югозападната част е 
разположена многофункци-
онална зала за бокс, борба, 
гимнастика с капацитет 100 
места за посетители, събле-
кални и санитарно-битови 
помещения за спортно-тех-
ническите лица. Отоплени-

ето е посредством локални 
електрически конвектори, 
окомплектовани с електрон-
ни термостати, акумулаци-
онно подово отопление и 
посредством термопомпени 
сплит системи. Вентила-
цията на съблекалните и 
санитарните помещения се 
осъществява зоново, по-
средством рекуперативни 
смукателно/нагнетателни 
блокове, монтирани в под-
покривното пространство, и 
спомагателен електрически 
нагревател за всеки клон 
на инсталацията за пресен 
въздух.

На територията на обекта 
няма съществуваща расти-
телност с ценни декоратив-
ни качества. Възстановени 
са нарушените зелени пло-
щи и зоната е благоустроена 
с декоративни дървета и 
храсти поединично и в гру-
пи. В зелената площ в бли-
зост до игралното футболно 
поле и входа на трибуните 
в южната част на имота 
има резервоар за вода за 
поливни и противопожар-
ни нужди. Изключително 
важен и икономически из-
годен за община Брацигово 
е реализираният сондаж, 
който захранва поливния 
и пожарния резервоар за 
спортното съоръжение. Из-

градени са две мултифунк-
ционални игрища – за тенис 
на корт, баскетбол, волейбол 
и мини тренировъчно иг-
рище за футбол. Игралните 
полета са оразмерени съоб-
разно действащите правила 
и нормативи.

Около игралното поле е 
изградена постоянна метал-

на ограда с височина 2,2 м.
Изпълнител на проекта е 

строителната фирма „ЕИС - 
Строителна компания”, спе-
циализирана в изпълнени-
ето на различни по мащаб, 
сложност и функционална 
насоченост проекти, която 
изпълни обекта в срок.

На първия учебен ден 
тази година официално 
и с множество прояви в 
рамките на 4 часа бе открит 
обновеният спортен стадион 
„Христо Гюлеметов - Бонбо-

на”. Интересът към събитието 
бе голям, въпреки работния 
вторник. Публиката бе заела 
местата си на централната 
нова трибуна още преди 

15 часа, а за футболистите 
новата съблекалня се оказа 
тясна, за да побере всички 
деца, юноши и ветерани на 
ФК „Брацигово”. Те бяха 
приятно изненадани от но-
воизградения кът във фоа-
йето на сградата, където във 
витрина са подредени купи, 
флагчета, снимки и текст 
от историята на футбола в 
град Брацигово. Най-въл-
нуващ бе денят за Паница 
Хаджийски, който с гордост 
показваше свои снимки 
като национален състеза-
тел, както и такива с екипа 
на пловдивските „Ботев” и 
„Локомотив”. Най-голяма 
заслуга за организацията на 
този кът има президентът на 
клуба Любомир Димитров.

Акценти от програмата:
Имаше демонстрация на 

футбол на малки врати и во-
лейбол, като на двете нови 
игрища зад централната 
трибуна от 15:30 часа едно-
временно бяха играни ма-
чове по волейбол и футбол 
на малки вратички за деца 
и юноши. Те предшестваха 
официалната церемония.

Малко след 16:00 часа  
на терена на стадиона 
бе отслужен водосвет от 
отец Любомир Троянов. На 
официалното  откриване 
присъстваха множество 
жители и гости на града, 
дошли да се насладят на 
подобреното съоръжение. 
Специално за прерязването 
на лентата дойдоха Емил 
Данчев – мениджър на най-

успешния български футбо-
лист – Димитър Бербатов, и 
единственият професор по 
футбол в България – бра-
циговецът Ангел Шишков. 

Сред гостите бяха и Десис-
лава Костадинова – народен 
представител, Спас Иванов 
– председател на Областен 
футболен съюз – Пазар-
джик, общински съветници, 
спортни деятели, ветерани.

Слово по случай от-
криването изнесоха кметът 
Васил Гюлеметов и народ-
ните представители Янаки 
Стоилов и Дончо Баксанов – 
бивш областен управител на 
Пазарджик, по чието време 
и с чиято помощ бе започнат 
проектът. Именно те тримата 
прерязаха трикольорната 

лента и откриха официално 
новото спортно съоръжение. 
След тях младата певица 
Иванка Иванова и гайдарят 
Димитър Калинов пяха и 
свириха за публиката.

В 16:30 часа на новата 
писта около стадиона се 
проведоха  лекоатлетически 
състезания по бягане на 100 
и 400 метра за момчета и 
момичета, както и щафета за 
юноши, като участници бяха 
децата от Брацигово, Испе-
рихово и Бяга. Първенците 
получиха награди – купи, 
медали и грамоти, на кратка 
церемония.

Освен прерязаната лен-
та, кметът на Брацигово Ва-
сил Гюлеметов и депутатът 
Янаки Стоилов ритнаха топ-
ката от центъра при първия 
проведен мач на стадиона 

в този празничен ден. Съ-
перници бяха юношите на 
домакините от ФК „Браци-
гово” и ФК „Чико” (Бяга). Те 
играха две полувремена от 
по 10 минути като във всяко 
от тях брациговци вкараха 
по един гол и победиха с 2:0. 
Голмайстори бяха Десислав 
Атанасов и Алекс Трифонов.

Между мача на деня 
и юношите глас на новия 
стадион изви местната 
учителка по музика Мария 
Стоименова.

Кулминацията на праз-
ненствата бе срещата между 
мъжете на ФК „Брацигово” 
и ФК „Чико”. В редиците 
на домакините срещата за-
почнаха много ветерани, 
които искаха да изпитат удо-

волствие от играта на новия 
терен. Нещо, което те не са 
имали възможност да пре-
живеят през своята кариера 
във ФК „Брацигово”. В иг-

рата на предни позиции вля-
зоха президентът на клуба 
Любомир Димитров, както 
и играещият професионален 
футбол Йордан Милиев.

Срещата започна с едно-
минутно мълчание в памет 
на трагично загиналия 
президент и футболист на 
„Чико” Георги Михайлов 
- Бунара. През първата част 
от 20 минути играчите на 
„Чико” бяха по-активни и 
въпреки множеството ре-
зервни футболисти, срещата 
откри резултатът на Бекяров 
– 0:1. При този резултат 
завърши и първото полу-
време. 

През втората част в от-
бора на Брацигово бяха из-
вършени доста смени, като 
най-трогателна бе тази на 
известната фамилия Грънча-

рови - Шуменски, когато ба-
щата Васил Грънчаров - Шу-
мата даде своята фланелка 
на сина си Димитър Грънча-
ров - Шумата. През втората 
част брациговци получиха 
право да изпълнят дузпа, но 
Панталей Малинов стреля 
високо над напречната гре-
да. Въпреки пропуска, ФК 
„Брацигово” стигна все пак 
до равенство 1:1 след гол на 
игралия в „Хебър”, „Чико” 
и „Брацигово” нападател 
Георги Георгиев.

За доброто проследяване 
на играта заслуга имаше и 
водещият коментатор Никола 
Мегенов – отявлен волейбо-
лист и любител на спорта.

Пловдивско дерби закри 
мероприятието. Последна-

та среща на стадиона за 
деня бе между ветераните 
на „Ботев” и „Локомотив” 
(Пловдив). Преди нейното 
начало и двата отбора по-

казаха своето уважение към 
Паница Хаджийски, като му 
подариха флагче и плакет, 
а той произнесе няколко 
думи за своя щастлив ден 
и за футболната си кариера. 
Двата отбора показаха добра 
игра, но завършиха наравно 
– 0:0, в двете полувремена 
от по 15 минути като в съ-
става на „Ботев” участие взе 
и старши треньорът на ФК 
„Брацигово” Борис Благоев 
- Фиго, който бе редом до 
легендите Атанас Пашев и 
Марин Бакалов.

Очаква се интерес към 
базата за своите лагери да 
проявят български и чужди 
футболни клубове, които мо-
гат да водят подготовката си 
на новото бижу, използвайки 
и минералната вода, която е 
богатство за Брацигово.
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