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От „Български пощи“ обясниха, че цените 
са изцяло в съответствие с инфлацията

От 1 ноември влизат в сила нови цени на пощенските 
услуги. Изпращането на препоръчан колет до 1 кг с пре-
димство ще струва 2,15 лв., без предимство цената пада 
с около 70 стотинки. За чужбина същата услуга варира 
между 17-20 лв., в зависимост от държавата, до която 
пращаме, или 15% по-скъпо. Променя се и услугата „пре-
поръка“ – от 4 лв. цената става близо 5 лв. От „Български 
пощи“ обясниха, че цените са изцяло в съответствие с ин-
флацията, а скокът при международните колети не зависи 
от България. Тарифите поскъпват заради крайните такси 
на чуждите пощенски администрации. Промяна на тари-
фите за най-масовите услуги, като пощенска картичка или 
пратка „без предимство“ до 50 грама, няма да има.

Местни избори–2019 при-
ключиха. Участващите партии и 
коалиции бяха 66 с общо 36 288 
кандидати за общински съвет-
ници и за кметове на общини, и 
на райони на кметства – с 12 хил. 
по-малко спрямо последните 
местни избори през 2015 г. 

Това не направи избора по-лесен. 
Наполовина са кандидатите за кмето-
ве на кметства. Причината е промяната 
в Изборния кодекс, с които се вдигна 
прагът за избор на кмет на кметство на 
350 регистрирани жители. 

В община Брацигово село Жре-
бичко е единственото населено място, 
което не избира свой кмет от години. 
От промените в изборния кодекс за-
сега се спаси село Розово, но дали 
това ще се задържи така и занапред, е 
трудно да се прогнозира.

От незапомнени времена кметски-
ят стол в Брацигово не бе така ухаж-
ван. В Местни избори 2019 желанието 
да седнат на него изразиха 7 кандида-
ти, от които четири дами. И тъй като 
сме във века на еманципацията, гласът 
народен реши на балотаж да отидат 
двете най-достойни претендентки –
Мария Мадарова от ПП „ДВИЖЕНИЕ 
НАШИЯТ ГРАД“ и Надежда Казакова 
от ПП ГЕРБ, а балотажът седмица 
по-късно определи – новият градона-
чалник на Брацигово да е Надежда 
Казакова от ПП ГЕРБ.

Още на първи тур изборните ре-
зултати дадоха шанс на старите нови 
кметове на селата Равногор и Розово 
и Бяга и Исперихово. В Равногор за 
трети мандат ще управлява Нейчо Ко-

ланев, в Розово за четвърти мандат –
Йорданка Петкова, в Бяга за втори 
мандат – Боряна Кънева, и в Испери-
хово за трети мандат – Петър Георги-
ев. От населените места в общината 
само в Козарско първият тур излезе 
спорен, там двама претенденти завър-
шиха с равен брой гласове. Балотажът 
реши, че през следващите четири 
години начело на кметството ще е 
Георги Горанов.

От ЦИК коментират, че българският 
избирател вече е запознат и свободно 
използва преференциите, а след все-

ки изминал избор формата на ма-
жоритарен вот се използва все 
повече. За първи път в България 
ще има толкова пъстри общин-
ски съвети. И община Брацигово 
не прави изключение. През ман-
дат 2019 - 2023 законодателната 

власт ще се диктува от четирима 
представители на ПП ГЕРБ, трима от 
ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД“, два-
ма от БСП за България, двама от МК 
„Движение България на гражданите“ 
и двама от коалиция „Обединени зе-
меделци“.

Предстоят тържествените сесии 
и полагането на клетва на новоиз-
брания местен парламент и кмет. По 
закон, в 14-дневен срок от обявяване 
на резултатите, областните управители 
свикват първите заседания за консти-
туирането на новите общински съвети. 
На тържествената сесия новоизбрани-
те общински съветници и кметове по-
лагат клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА 
и подписват клетвените декларации 
в присъствието на областен управи-
тел, представители на общинските 
избирателни комисии и граждани. 
По правилник, първото заседание се 
открива от най-възрастния съветник. 
Той го ръководи до избиране на пред-
седател, което се очаква да се случи в 
същия ден.

Новоизбраният кмет получава 
символично от своя предшественик 
печата на общината и ключа на града.

Резултатите в цифри подробно 
вижте на стр. 3

„Априлци“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА №44
ЗА

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ

ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Във връзка с чумата по свинете, МЗХГ помести за пуб-
лично обсъждане изменения в Наредба № 44. За животно-
въдните обекти са разписани редица задължителни мерки 
за биосигурност. Редуцира се броят на свинете, отглеждани 
за лични нужди – от пет на три свине за угояване, различни 
от свине майки и некастрирани нерези. Въвежда се специ-
ално понятие при свиневъдните обекти – „фамилна ферма“, 
която е животновъден обект с въведени мерки за биосигур-
ност, за отглеждане до 15 броя възрастни свине и приплоди-
те им, но не повече от 200 броя свине общо.

Стопаните, отглеждащи едри или дребни преживни 
животни за лични нужди, трябва да намалят стадата си до 
9 говеда и до 30 овце или кози с приплодите. Предлагат се 
и нови изисквания за пасищата. Те трябва да разполагат с 
ограждение, осигуряващо безопасност на обекта и непо-
зволяващо свободното преминаване на хора и животни; 
площ от поне два декара за една животинска единица; по-
стоянен достъп до вода и храна и др.

Предложени са допълнителни изисквания още и за жи-
вотновъдни обекти за птици и люпилни за птици.

Фермерите ще имат 4-месечен срок от влизане в сила на 
наредбата, за да приведат животновъдните обекти в съот-
ветствие с новите изисквания.

„Vox unius, vox nullius,

vox pópuli, vox Déi “

Глас народен
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От 1 ноември служителите на сектор „Пътна поли-

ция“ в ОДМВР – Пазарджик, и районните управления 
в областта ще проведат традиционната акция „Зима“. 
Тя ще се проведе в три етапа. Първият е насочен към 
велосипедистите и превозните средства с животинска 
тяга, вторият – към пешеходците, третият – към авто-
мобилистите.

Акцията се организира всяка година и целта й е 
фокусиране на вниманието на всички участници в дви-
жението по пътищата върху подготовката за зимния се-
зон, за гарантиране на безопасността в студените дни с 
ограничена видимост и лоши метеорологични условия. 
По традиция, първите 10 дни са отредени за разясня-
ване и конкретни превантивни съвети за безопасност. 
В този период с приоритет ще бъдат проверките на 
велосипедистите и превозните средства с животинска 
тяга. Анализите на експертите сочат, че при тези катего-
рии участници в движението рисковете от възникване 
на произшествие на пътя са изключително големи, 
особено вечер и нощем. С особена сила това важи за 
каруците, когато не са достатъчно добре снабдени с 
необходимите светлоотразители.

Ще се акцентира и на движението на велосипедисти 
по пътища, където е забранено тяхното придвижване, 
и задължителното използване на светлоотразителни 
жилетки при условия на намалена видимост и през 
тъмната част от денонощието. Апелът ще е и към ро-
дителите на младежите, които управляват велосипеди 
в населените места − да са оборудвани с жилетки, 
светлоотразители и светлини, за да бъдат забелязвани 
отдалече от водачите на МПС.

Втората част на кампанията ще от 11 до 20 ноември 
и тя ще е насочена основно към пешеходците. 

През третия етап, от 21 до 30 ноември, ще се прове-
де кампанията „Безопасно шофиране през зимата“, на-
сочена към водачите на МПС, техническата изправност 
на автомобилите и поведението на водачите спрямо 
пешеходците.

Тръгвайте подготвени на път, оборудвайте авто-
мобилите си! При по-дълъг път се осведомявайте за 
метеорологичната обстановка. Колкото по-подготвени 
и информирани сме, толкова по-лесно ще стигнем там, 
закъдето сме тръгнали.

Глобите за неспазване на законовите изисквания 
започват от 50 лева, при констатирана незначителна 
неизправност на автомобила. 200 лева е санкцията при 
значителна техническа неизправност и 500 лева при 
констатирана опасна неизправност.

Грайферите на гумите трябва да са с поне 4 мм дъл-
бочина, а светлините да са постоянно включени. Ако 
фаровете не работят на 100%, ще се налагат санкции в 
зависимост от степента на повредата. Глобата за гумите 
пък ще бъде 50 лв.



Ние -  хората

Дълги години група ентусиасти в Брацигово играят 
тенис на маса за развлечение и забава. От няколко лета 
обаче намеренията им станаха сериозни и вече е факт 
СКТМ – Брацигово и неговите най-ревностни привърже-
ници. Нещо повече – новосъздаденият клуб има своите 
членове и състезатели, които се явяват на различни 
регионални и национални състезания. Сега вече, освен 
традиционните пролетни и есенни турнири, имаме и 
приз – купа с името на брациговския апостол.

Приключи Третият национален турнир по тенис на 
маса за аматьори в гр. Брацигово. В надпреварата за 
купата „Васил Петлешков“ се включиха състезатели от 
Брацигово, Пещера, Гоце Делчев, Карлово, Калофер.

Благодарности към председателя на СКТМ  –  Бра-
цигово – Йордан Паунов, за апостолската му мисия към 
този вид спорт на местна почва. Адмирации за Георги 
Тодовичин, който пое инициативата в подкрепа на него-
вия съученик Георги Арнаудов, нуждаещ се от спешно 
лечение, както и към всички, които отделиха средства, 
за да помогнат на това младо момче.

А ето и класирането след един оспорван и ентусиа-
зиран тур:

1 място – Онур Ахмед – Пещера
2 място – Петър Халилов – Гоце Делчев
3 място – Желязко Урумов – Брацигово
4 място – Илия Терзиев – Гоце Делчев

Отборно класиране:
1 място – СКТМ – Пещера
2 място – СКТМ – Карлово
3 място – СКТМ – Гоце Делчев
4 място – СКТМ – Брацигово

Йордан ПАУНОВ

Днес, от дистанцията на изминалите векове, още по-
убедително звучат пророческите думи на Васил Друмев: 
„Един народ, който има съзнание, култура, писменост и на-
ука, непременно ще има светла и трайна бъднина.“

На 1 ноември се прекланяме пред многобройните дей-
ци на словото, на онези творци, които успяха да пренесат 
мъждукащия въглен на българския национален дух през 
вековете.

Сричайки патетични думи на възхвала, благодарим на 
всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни бу-
дители за идеята, която са ни завещали, а именно – че буд-
ността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще –
лично и общонародно.

Със скромно тържество учениците на Начално училище 
„Васил Петлешков“ и тази година отдадоха дължимото на 
сеятелите и пазителите на българщината.

Валентина ТРЪНДУШЕВА

Дългоочакваната тазгодишна гъбарска среща се съ-
стоя в началото на октомври в летовище „Васил Петлеш-
ков“ на брациговската местност Атолука до село Равно-
гор. Среща със стари приятели, нови запознанства, много 
емоции, разнообразие от гъби, въпреки дългата суша, 
уникална гъбена чорба от шеф Борис Асйов.

Инициативата е иновативно хрумване на постоянните 
жители на курорта, а районът е избран, защото е един от 
най-красивите и богати на гъби в страната ни.

Целта на събитието е да запълни поне малко праз-
нотата относно гъбите − една изключителна природна 
даденост.

За тях се знае малко, туристите ги унищожават, мис-
лейки ги за отровни, а заедно с това унищожават и защи-
тени растителни видове, от които стават не само ароматни 
чайове, но и лековити билета.

Според организаторите, чието ежедневие минава висо-
ко в планината, някои гъби, включително и разновидности 
на смръчкули, 
се срещат 
само край Рав-
ногор.

Ежегодни-
те участници 
и запалените 
местни гъба-
ри до такава 
степен са се 
пристрастили 
към идеята, че 
смятат да на-
правят ботани-
ческа градина 
с редки гъбни 
видове. Освен 
туристическа 
атракция, тя 
ще бъде и уни-
кално място, 
където човек 
ще може да се 
запознае с не-
вероятната  им 
природа.

Мария 
ПИЩАЛОВА

За петнадесети пореден път най-
високата точка на община Брацигово –
село Равногор, отбеляза с празник 
края на кампанията по прибирането 
на основната реколта – картофа.

Много добре организирано, 
тържеството започна с водосвет, от-
служен от местния свещеник Атанас 
Николов.

Хубавото време на циганското 
лято повиши градуса на положител-
ните емоции и приповдигнатото на-
строение.

Както обикновено, имаше изложба 
на елитни екземпляри от тазгодишна-
та реколта, на ястия от картофи, при-
готвени с много любов, и − разбира се, 
много песни.

На равногорския празник гостува-
ха фолклорни групи от селата Юнаци-
те, Бъта и Кадиево.

Изложбата бе изключително 

колоритна. Никога досега не 
е имало представен толкова 
голям екземпляр – 2160 грама. 
Гигантът е произведен от Тодор 
Нейчев Щърбев. 

III НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР
ЗА КУПА

„ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“–
ЕСЕН 2019 

„Те са ни спасили и направили народ, 
тях трябва да почитаме, от тях само ще 
се научим как да се оправяме сега и утре, 
ако дотрябва…“

Стоян Омарчевски –
министър на народното просвещение – 1922 г.

Да се знае, да се помни,

че България е жива!

На будителите скромни

българинът китка свива!

ГЪБАРСКА СРЕЩА КРАЙ АТОЛУКА

ПРАЗНИКЪТ НА КАРТОФА В СЕЛО РАВНОГОРРАЗНИКЪТ НА КАРТОФА В СЕЛО РАВНОГОР



РОЗОВО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / 
местна коалиция

Действителни 
гласове

Недействителни 
гласове

8 Спас Тодоров Терзиев
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 12 0

43 ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ПП ГЕРБ 195 0

56 Иванка Георгиева Керенчева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 48 0

9.  Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини,
в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 20

РАВНОГОР
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / 
местна коалиция

Действителни 
гласове

Недействителни 
гласове

8 Йордан Трендафилов Мадаров
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 15 0

43 НЕЙЧО ДИМИТРОВ КОЛАНЕВ
ПП ГЕРБ 306 0

69 Йордан Атанасов Казаков
Йордан Атанасов Казаков - независим кандидат 50 0

9.  Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини,
в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 13

КОЗАРСКО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / 
местна коалиция

Действителни 
гласове

Недействителни 
гласове

43 СТОЯНКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА
ПП ГЕРБ 141 0

56 Петър Костадинов Гьошев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 146 0

68 Георги Богданов Горанов
Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ (ПАРТИЯ ВМРО-БНД) 146 0

9.  Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини,
в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 17

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Козарско 03.11.2019

№ Партия / коалиция / ИК Гласове Разпределение

56 Петър Костадинов Гьошев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 203 42.20%

68 Георги Богданов Горанов
Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ (ПАРТИЯ ВМРО-БНД) 273 56.76%0

Не подлрепям никого 5 1.04%

ИСПЕРИХОВО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / 
местна коалиция

Действителни 
гласове

Недействителни 
гласове

43 ПЕТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ПП ГЕРБ 415 0

55 Георги Благоев Балутев
Движение за права и свободи – ДПС 133 0

56 Ангел Атанасов Аризанов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 102 0

58 Али Нуриев Алиев
Движение „ЗАЕДНО за промяна“ 57 0

9.  Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини,
в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 54

БЯГА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Имената на кандидата и наименование на партия / коалиция / 
местна коалиция

Действителни 
гласове

Недействителни 
гласове

41 Георги Иванов Трендафилов
ПП ДВИЖЕНИЕ „НАШИЯТ ГРАД“ 193  6

43 БОРЯНА ПЕТРОВА КЪНЕВА
ПП ГЕРБ 434 3

56 Людмил Енев Стоичков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 171 6

9.  Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини,
в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 12

7 ноември 2019 г. 3Избори` 2019

СУМАРНИ ДАННИ
при обработени 100.00% СИК протоколи в ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избор на общински съвет – Брацигово

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

№ Наименование на партия / коалиция / местна коалиция /
имената на независимия кандидат

Действителни 
гласове

Недействи-
телни

гласове
8 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 124 0
14 Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 96 0
41 ПП ДВИЖЕНИЕ „НАШИЯТ ГРАД“ 514 5
43 ПП ГЕРБ 915 3
49 Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ 226 2
51 ВОЛЯ 29 2
55 Движение за права и свободи – ДПС 170 1
56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 459 3
58 Движение „ЗАЕДНО за промяна“ 60 2

66 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 
(ДА България, ДСБ, Зелено движение) 79 0

67 Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ (ДБГ и ССД) 418 0
68 Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ (ПАРТИЯ ВМРО-БНД) 486 2

9.  Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини,
в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя
(сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК)

851

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ
ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

№ Партия, коалиция
Брой отбелязани предпочитания (преференции)

за всеки кандидат на
партия / коалиция / местна коалиция

8 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ
ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
66 7 37 11 3           
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

14
Политическа партия АБВ
(Алтернатива за българско 
възраждане)

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
46 7 8 15 6 5 3 2 2 2      
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

41 ПП ДВИЖЕНИЕ „НАШИЯТ ГРАД“

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
167 29 47 34 32 23 37 43 30 11 21 12 13 15  
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

43 ПП ГЕРБ

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
470 29 119 34 44 25 18 62 47 20 4 5 25 13  
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

49 Земеделски съюз
„Ал. Стамболийски“

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
64 16 13 37 10 12 19 9 6 6 7 15 7 5  
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

51 ВОЛЯ

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
25 4              
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

55 Движение за права и свободи –
ДПС

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
61 10 94 5            
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
186 11 55 44 58 44 31 15 7 1 5 1 1   
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

58 Движение „ЗАЕДНО за промяна“

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
53 1 2 4            
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

66
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ –
ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, 
ДСБ, Зелено движение)

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
21 21 12 9 3 1 1 1 8 1 1     
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

67
Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ 
(ДБГ и ССД)

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
47 34 11 35 44 21 27 23 23 4 35 18 81 15  
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

               

68
Местна коалиция
„ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ 
(ПАРТИЯ ВМРО-БНД)

без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
80 103 12 80 20 9 89 5 26 22 17 23    
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126    

            

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА – 27.10.2019
№ Партия, коалиция, ИК Гласове Разпределение

14 Соня Петрова Мишева
Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 245 5.84%

41 Мария Стоянова Мадарова
ПП ДВИЖЕНИЕ „НАШИЯТ ГРАД“ 1 025 24.43%

43 Надежда Борисова Казакова
ПП ГЕРБ 1 441 34.34%

49 Николай Василев Чалъков
Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ 281 6.70%

56 Илия Иванов Милушев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 557 13.27%

66 Вълчо Иванов Шопов
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 54 1.29%

67 Костадинка Димитрова Найденова
Местна коалиция ДВИЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ (ДБГ и ССД) 495 11.80%

- Не подкрепям никого 98 2.34%

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА
№ Партия, коалиция, ИК Гласове Разпределение

41 Мария Стоянова Мадарова
ПП ДВИЖЕНИЕ „НАШИЯТ ГРАД“ 1 842 46.05%

43 Надежда Борисова Казакова
ПП ГЕРБ 2 106 52.65%

- Не подкрепям никого 52 1.30%

ГЕРБ
Веселина Дамова
Петър Павлов
Петър Маринов
Стоян Вълков

Движение
„Нашият град“
Иван Пенчев
Мария Мадарова
Светослав Рашайков

БСП за България
Галина Траянова
Милка Кънчева

ДБГ и ССД
Костадинка Найденова
Младен Китов

Коалиция
„Обединени земеделци“
Йордан Михайлов
Йорданка Атанасова

МЕСТНИ ИЗБОРИ' 2019

Съставът на Общински съвет – Брацигово подлежи на промяна
поради отпадане от кандидатската листа на избрани членове, съгласно изискванията на Изборния кодекс.

ОИК – Брацигово обяви състава на новия Общински съвет.
Ето кои са хората, получили най-висока обществена подкрепа:



Общес тво

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi, предпечатна подготовка и печат - „Беллопринт“ ООД - Пазарджик, тел. 034 440-400 

ГР. БРАЦИГОВО
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК

  1. ул. „Георги Раковски“ № 1-20
  2. ул. „Антонивановци“ № 1-27
  3. ул. „Ангел Симонов“ № 1-26
  4. ул. „Ангел Арнаудов“ № 1-30
  5. ул. „Владимир Кацаров“ № 1-22
  6. ул. „Божура Попова“ № 1-33
  7. ул. „Крум Кондаков“ № 1-9
  8. ул. „Георги Глухчев“ № 1-24
  9. ул. „Атанас Ненов“ № 1-63
10. ул. „Васил Петлешков“ № 1-71
11. ул. „Христо Дамянов“ № 1-6
12. ул. „Кирил Гюлеметов“ № 1-25
13. ул. „Проф. Тодор Поляков“ № 2-10
14.бул. „Трети март“ № 1-16
15. ул. „Братя Златкови“ № 1-13
16. ул. „Атанас Кабов“ № 1-27  
17. ул. „Атолука“ № 1-18
18. ул. „Стр. Мишекопаранов“ № 1-12
19. ул. „Иван Боянов“ № 1-5
20. ул. „Христо Гюлеметов“ № 1-36

  1. ул. „Иван Хрисчев“ № 1-29
  2. ул. „Ана Гиздова“ № 1-25А 
  3. ул. „Никола Мишев“ № 1-27
  4. ул. „Брациговска комуна“ № 1-92
  5. ул. „Борис Томчев“ № 1-10 
  6. ул. „Георги Петков“ № 1-20
  7. ул. „Борис Кънчев“ № 1-21
  8. ул. „Никола Вапцаров“ № 1-27
  9. ул. „Христо Смирненски“ № 1-21
10. ул. „Любен Каравелов“ № 1-7
11. ул. „Братя Кацарови“ № 1-25А
12. ул. „Георги Михайлов“ № 1-20
13. ул. „Славчо Карналов“ № 1-17
14. ул. „Никола Боянов“ № 1-33
15. ул. „Братя Гачеви“ № 1-20
16. ул. „Вълев бунар“ № 2 и №12

СРЯДА – ГРАФИК 1 СРЯДА – ГРАФИК 2
  1. ул. „Георги Бенковски“ № 1-43
  2. ул. „Желязко Делев“ № 1-10
  3. ул. „Георги Златков“ № 1-26
  4. ул. „Васил Левски“ № 1-22
  5. ул. „Борис Чулков“ № 1-20
  6. бул. „Трети март“ № 17-94А
  7. фирма „Елукс“ ООД
  8. ул. „Ангел Попов“ № 1-44
  9. ул. „Христо Ботев“ № 1-20
10. ул. „Антон Ашкерц“ № 1-42
11. ул. „Данаил Юруков“ № 1-11
12. ул. „Крум Партъчев“ № 1-24
13. ул. „Васил Партъчев“ № 1-16
14.  Пожарна охрана, сгради и фирми                                                                          

извън регулация

  1. ул. „Христо Гюлеметов“ № 36-80
  2. ул. „Майор Павлов“ № 1-22 
  3. ул. „Иглика“ № 1-18    
  4. ул. „Ген. Генчев“ № 1-52
  5. ул. „Оборище“ № 1-44
  6. ул. „Панагюрище“ № 1-22
  7. ул. „Перущица“ № 1-16
  8. ул. „Бор“ № 1-24
  9. ул. „Явор“ № 1-13   
10. ул. „Т. Гендов“ - тупик  
11. ул. „Слави Дишлянов“ № 1-42А
12. ул. „Иван Павлов“ № 2-10
13. бул. „Освободители“ № 1-46 
14. ул. „Кокиче“ № 1-31 
15. ул. 5 и 6 - тупик № 1-2    
16. ул. „Батак“ № 1-7
17. ул. „Копривщица“ № 1-14
18. ул. „Данаил Дименов“ № 1-27  
19. КСУДС

ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. ул. „Грую Андреев“ №1-19
2. ул. „Георги Пейкин №1-17
3. ул. „Петър Фикин“ № 1-20
4. ДЗ „Здравец“
5. ул. „Грамадите“ № 1-11
6. ул. „Ангел Джинджифоров“1-12
7. бул. „Девети септември“ №1-11
8. ул. „Лев Желязков“ №1-35
9. ул. „Пролет“ № 1-9

  1. ул. „Поп Сокол“ №1-43
  2. ул. „Атанас Тодовичин“ №1-6
  3. ул. „Ангел Вълев“ № 2-4
  4. ул. „Костур“ №1-20
  5. ул. „Преврен“ №1-33
  6. ул. „Паница Семерджиев“ №1-34
  7. ул. „Черешово топче“ №43
  8. ул. „Атанас Кьослев“ №1-27
  9. ул. „Иван Вазов“ №1-17
10. ул. „Братя Попови“ №1-42
11. ул. „Пейчо Карналов“ №1-9
12. ул. „Христо Гьошев“ №1-8
13. Бивш стопански двор
14. Извън регулацията

С. БЯГА
ПОНЕДЕЛНИК ПЕТЪК

1. ул. „ Четиридесет и седма“ до № 6
2. ул. „Тридесет и първа“ до № 38
3. ул. „Двадесет и пета“ до № 22
4. ул. „Шестнадесета“ до № 10
5. ул. „Девета“ до № 34
6. ул. „Двадесет и четвърта“ до№ 34
7. ул. „Осемнадесета“ до № 8
8. ул. „Двадесет и девета“ до № 7
9. ул. „Четиридесет и трета“ до № 14
10. ул. „Четиридесет и втора“до № 13
11. ул. „Четиридесета“ до № 3
12. ул. „Четиридесет и първа“ до № 6
13. ул. „Тридесет и девета“до № 6
14. ул. „Тридесет и четвърта“
15. ул. „Двадесет и трета“ до № 9
16. ул. „Двадесет и втора“ до № 6
17. ул. „Тридесета“ до № 5
18. ул. „Седма“ до № 7
19. ул. „Пета“ до № 14
20. ул. „Тридесет и трета“ до № 20
21. ул. „Двадесет и седма“ до № 3
22. ул. „Тридесет и втора“ до № 13
23. ул. „Тридесет и пета“ до № 5
24.  ул. „Тридесет и шеста“ до № 4
25.  ул. „Двадесет и осма“ до № 22
26. ул. „Четиридесет и пета“ до № 3
27. ул. „Тридесет и осма“ до № 3
28. ул. „Деветнадесета“ до № 6
29. ул. „Четиридесет и осма“ до № 49
30. ул. „Шеста“ до № 22
31. ул. „Десета“ до № 4
32. ул. „Осма“ до № 8
33. ул. „Единадесета“ до № 7
34. ул. „Четиридесет и шеста“ до № 2
35. ул. „Дванадесета“ до № 10   
36. ул. „Тринадесата“ до № 12
37. ул. „Четвърта“ до № 17
38. Извън регулация – „Кайнаклъка“

  1. ул. „Първа“ до № 88
  2. ул. „Петнадесета“ до № 20
  3. ул. „Двадесета“ до № 33
  4. ул. „Двадесет и първа“ до № 19
  5. ул. „Четиридесет и четвърта“

до № 44 
  6. ул. „Тридесет и седма“ до № 12
  7. ул. „Четиринадесета“ до № 16
  8. ул. „Трета“ до № 44
  9. ул. „Втора“ до 35, 44, 31,
10. ул. „Седемнадесета“ до № 14
11. ул. „Двадесет и шеста“ до № 37

З А П О В ЕЗ А П О В Е Д
№ РД 510 / 11.10.2019 г.

на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62 от ЗМДТ
1. Определям през 2020 г. в община Брацигово да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоражения и поддържане на чистотата на територията за обществено ползване за имоти, находящи се в град Брацигово, селата Равногор, Розово, Бяга, Исперихово, Козарско, 
Жребичко в границите, установени по застроително-регулационни планове, както и всички жилищни, промишлени и други имоти на територията на общината със статут на застроени 
имоти, урегулирани по Закона за устройство на териториите.

2. Определям честотата на сметоизвозване на битови отпадъци по населени места, описани в точка 1 от настоящата заповед, както следва:

С. ИСПЕРИХОВО
ВТОРНИК ЧЕТВЪРТЪК

  1. ул. „Първа“ № 1-24
  2. ул. „Втора“ № 1-28
  3. ул. „Трета“ № 1-13
  4. ул. „Пета“ № 1-18
  5. ул. „Шеста“ № 1-8
  6. ул. „Четвърта“ № 1-12
  7. ул. „Седма“ № 1-28
  8. ул. „Осма“ № 1-17
  9. ул. „Девета“ № 1-2
10. ул. „Десета“ № 1-13
11. ул. „Единадесета“ № 1-13
12. ул. „Тридесет и девета“ № 1-38
13. ул. „Дванадесета“ №1-12
14. квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
15. Пункт за изваряване на ракия
16. ул. „Тринадесета“ № 1-9
17. ул. „Четиринадесета“ № 1-12
18. ул. „Петнадесета“ № 1-16
19. ул. „Двадесет и четвърта“ № 4-38
20. ул. „Двадесет и пета“ № 1-10
21. ул. „Шестнадесета“ № 1-15
22. ул. „Тридесет и втора“ № 2-8
23. ул. „Тридесет и пета“ № 1-9
24. ул. „Тридесет и шеста“ № 1-9
25. ул. „Тридесет и трета“ №1-12
26. ул. „Тридесет и първа“ № 1-20
27. ул. „Тридесет и осма“ № 1-58
28. квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 52
29. Извън регулация

  1. ул. „Първа“ № 1-24
  2. ул. „Седма“ № 1-28
  3. ул. „Осемнадесета“
  4. ул. „Двадесет и четвърта“ № 4-38
  5. ул. „Тридесет и първа“ № 1-20
  6. ул. „Тридесет и осма“ № 1-58
  7. ул. „Тридесет и девета“ № 1-38

С. КОЗАРСКО
СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

  1. ул. „Тридесет и първа“ № 1-8
  2. ул. „Втора“ № 1-8
  3. ул. „Трета“ № 1-14
  4. ул. „Тридесет и трета“ № 1-35
  5. ул. „Четвърта“ № 1-20
  6. ул. „Тридесет и четвърта“ № 1-16
  7. ул. „Пета“ № 1-6
  8. ул. „Тридесет и пета“ № 1-7
  9. ул. „Шеста“ № 1-6
10. ул. „Тридесет и шеста“ № 1-5
11. ул. „Седма“ № 1-9
12. ул. „Тридесет и седма“ № 1-9
13. ул. „Осма“ № 1-3
14. ул. „Тридесет и осма“ № 1-5
15. ул. „Девета“ № 1-5
16. ул. „Тридесет и девета“ № 1-6
17. ул. „Четиридесета“ № 2-4
18. ул. „Единадесета“ № 1-6
19. ул. „Четиридесет и първа № 1
20. ул. „Четиридесет и втора“ № 1-3
21. ул. „Тридесета“ № 1-6       
22. ул. „Четиридесет и трета“ № 1-2 
23. ул. „Четиридесета“ № 1-10
24. ул. „Четиридесет и четвърта“ № 1 
25. ул. „Петнадесета“ № 1-4   
26. ул. „Шестнадесета“ № 1-3
27. ул. „Деветнадесета“ № 1-7
28. ул. „Двадесета“ № 1-7
29. ул. „Двадесет и първа“ № 1-4
30. ул. „Двадесет и трета“ № 1-7
31. ул. „Двадесет и четвърта“ № 1-6
32. ул. „Двадесет и пета“ № 1
33. ул. „Двадесет и седма“ № 1-10
34. ул. „Двадесет и осма“ № 1-14
35. ул. „Двадесет и девета“ № 1-6
36. Сгради на РПК „Априлци“
37. „Валкин – С. Кичуков“ ЕТ
38. „Тивес-козметик“ ООД
39. „Здравко Чехларски“ ЕТ
40. „Интер Д“ ЕООД /месокомбинат/
41.  Бензиностанция на разклона

за с. Бяга

  1. ул. „Първа“ № 1-55 без № 35
  2. ул. „Двадесет и втора“ № 1-48
  3. ул. „Осемнадесета“ № 1-34
  4. ул. „Двадесет и шеста“ № 1-8
  5. ул. „Седемнадесета“ № 1-41
  6. ул. „Тридесет и втора“ № 1-24
  7. ул. „Интер Д“ ЕООД /мандра/

С. РОЗОВО
СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

  1. ул. „Четвърта“ № 1-12
  2. ул. „Пета“ № 1-28
  3 ул. „Шеста“ № 1-13
  4 ул. „Седма“  № 1-7
  5. ул. „Осма“  № 1-26
  6. ул. „Девета“ № 1-18
  7. ул. „Десета“ № 1-8
  8. ул. „Единадесета“ № 1-10
  9. ул. „Дванадесета“ № 1-4
10. ул. „Тринадесета“ № 3-8
11. ул. „Четиринадесета“ № 1-30
12. ул. „Петнадесета“ № 1-27  
13. ул. „Шестнадесета“ № 1-8
14. ул. „Седемнадесета“ № 1-17
15. ул. „Осемнадесета“ № 1-34
16. ул. „Деветнадесета“ № 1-13
17. ул. „Двадесета“ № 1-10
18. ул. „Двадесет и първа“ № 1-22
19. ул. „Двадесет и втора“ № 1-8
20. ул. „Двадесет и трета“ № 1-3
21. ул. „Двадесет и четвърта“ № 1-8
22. ул. „Двадесет и пета“ № 1
23. ул. „Двадесет и шеста“ № 1-4
24. Извън регулация – цех за пелети
Сметосъбиране и сметоизвозване 
на ТБО – веднъж месечно за
Гробищен парк.

  1. ул. „ Първа“ № 2-82
  2. ул. „ Втора“ № 1-61
  3. ул. „Трета“ № 1-38

С. РАВНОГОР
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК

  1. ул. „Първа“
  2. ул. „Втора“
  3. ул. „Трета“
  4. ул. „Четвърта“
  5. ул. „Пета“
  6. ул. „Шеста“
  7. ул. „Седма“
  8. ул. „Осма“
  9. ул. „Дванадесета“
10. ул. „Тринадесета“
11. ул. „Четиринадесета“
12. ул. „Петнадесета“
13. ул. „Седемнадесета“
14. ул. „Осемнадесета“ 
15. ул. „Деветнадесета“
16. ул. „Двадесета“
17. ул. „Двадесет и първа“
18. ул. „Двадесет и трета“
19. ул. „Двадесет и четвърта“
20. ул. „Двадесет и седма“
21. ул. „Двадесет и осма“
22. ул. „Тридесет и седма“     
23. ул. „Тридесет и осма“      
24. ул. „Четиридесет и първа
25. ул. „Четиридесет и втора“ 
26. ул. „Четиридесет и трета“
27. ул. „Четиридесет и четвърта“
28. ул. „Тридесет и първа“
29. ул. „Шестдесет и седма“   
30. ул. „Тридесет и втора“

  1. ул. „Девета“
  2. ул. „Тридесет и трета“ 
  3. ул. „Десета“ 
  4. ул. „Тридесет и девета“ 
  5. ул. „Единадесета“ 
  6. ул. „Четиридесета“
  7. ул. „Шестнадесета“ 
  8. ул. „Петдесета“
  9. ул. „Двадесет и девета“
10. ул. „Петдесет и втора“
11. ул. „Петдесет и трета“
12. ул. „Петдесет и четвърта“
13. ул. „Петдесет и пета“
14. ул. „Петдесет и шеста“
15. ул. „Петдесет и седма“
16. ул. „Петдесет и осма“
17. ул. „Петдесет и девета“
18. ул. „Шестдесет и първа“
19. ул. „Шестдесет и четвърта“
20.  Бивш стопански двор –

извън регулация 

С. ЖРЕБИЧКО
ПЕТЪК

  1. ул. „Първа“
  2. ул. „Трета“
  3. ул. „Осма“
  4. ул. „Девета“
  5. ул. „Десета“ 
  6. ул. „Петнадесета“

***  Сметоизвозване и събиране на ТБО
от летовище „Васил Петлешков“
през активния сезон /вторник и петък/.

1. ул. „Четиридесет и пета“
2. ул. „Четиридесет и осма“
3. ул. „Тридесета“
4. ул. „Шестдесет и трета“

***  Сметоизвозване и събиране на ТБО от летовище „Розовски вриз“
  в активния сезон, за неактивния – при сигнал на пазача.

Поддържането на чистотата за обществено ползване – ежеднев-
но на територията на община Брацигово.

Забележка: Графикът може да бъде променян при официални 
празници и ремонт на автомобилите! Предварително се извиняваме 
за евентуално причиненото неудобство.

При тежки зимни условия, с оглед спазване изискванията по 
охрана на труда и опазване на техниката, по преценка на водача на 
автомобила и след съгласуване с ръководството, е възможно неиз-
пълнение на графика в труднодостъпни места.

Контрол по заповедта възлагам на зам.-кмета на община Браци-
гово и кметовете по населени места. 

Настоящата заповед да се публикува във вестник „Априлци“.

ЙОРДАН ПАВЛОВ
за кмет на община Брацигово

съгласно заповед №РД-341#1/31.07.2019 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО!
Европейското и националното законодателство в областта на управ-

ление на отпадъците поставя пред нас редица отговорности и изисква-
ния за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, целящи да 
се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда.

ОТПАДЪК, ИЗХВЪРЛЯН РАЗДЕЛНО, 
Е СУРОВИНА, А НЕ БОКЛУК!

В КОНТЕЙНЕРА НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:В КОНТЕЙНЕРА НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

КАКВО ДА ПРАВИМ
С ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА 

ГУМИ?

Не изхвърляйте ненужните Ви 
вече гуми в контейнера за битови 
отпадъци или на обществени 
терени.

НЕ ГИ ИЗГАРЯЙТЕ!
Предайте ги за последващо 

оползотворяване в местата за про-
дажба или за смяна на гуми:
„ЙОТАЯРИС“ ЕООД − гр. Брацигово, 
ул. „Майор Павлов“, или
„КАОЙЛ“ ООД − гр. Брацигово,
бул. „Трети март“ 84.

КАКВО ДА ПРАВИМ
СЪС

СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ?

Ако притежавате строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, 

НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ
в покрайнините на селото 

или града!

Строителните отпадъци се 
предават за последващо опол-
зотворяване или обезвреждане 
на лица, които притежават до-
кумент за съответната дейност 
по Приложение 3 от Наредба 
№ 6 от Закона за управление 
на отпадъците на територията 
на община Брацигово, или 
притежателите ги транспорти-
рат до регионалното депо за 
строителни отпадъци в град 
Пловдив.

КАКВО ДА ПРАВИМ
С ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА

ЕЛЕКТРИЧЕСКО И
ЕЛЕКТРОННО

ОБОРУДВАНЕ?

Гражданите, които притежа-
ват излязло от употреба обо-
рудване, могат да го предадат 
безвъзмездно в помещението 
на административната сграда 
на Брацигово, ул. „Атанас Ка-
бов“ № 6а.

КАКВО ДА ПРАВИМ
С ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА?

Не изхвърляйте отработени 
масла в съдовете за събиране 
на битови отпадъци.

НЕ ГИ ИЗГАРЯЙТЕ! 
Не сменяйте маслата на ав-

томобилите си на места, които 
не са оборуд вани за целта!

Обект бензиностанция
„КАОЙЛ“ ООД, гр. Брацигово,
бул. „Трети март“ № 84.

КАКВО ДА ПРАВИМ
С НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА 
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ?

Съдовете за събиране на пор-
тативни батерии и акумулатори 
се намират в административните 
сгради на общината, на всички 
кметства и в някои училища. При-
зоваваме гражданите на община 
Брацигово към отговорно отно-
шение по разделното събиране 
на масово разпространените от-
падъци, тъй като голяма част от 
тях съдържат опасни компоненти. 
Изхвърлянето им на нерегламен-
тирани места или в съдовете за 
битови отпадъци причинява вре-
ди на околната среда и оказва 
негативно влияние върху хората, 
почвата, водите и въздуха.
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