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ОБЩИНА БРАЦИГОВО ПУСНА 
НОВА УСЛУГА ЗА ЖИТЕЛИТЕ СИ

 МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА 
ЧРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ И СИСТЕМАТА ИПЕЙ. 

ПЛАЩАНЕТО Е САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ 

От 21 октомври Община 
Брацигово пусна нова и мо-
дерна услуга за жителите си. 
Хората вече могат да плащат 
местните данъци и такси от 
всяка една точка на страна-
та и от държавите Турция, 
Кипър, Гърция и Испания в 
касите на ИЗИПЕЙ (Easypay). 
Задълженията към местната 
хазна могат да се плащат и 
по интернет от целия свят 
чрез системата ИПЕЙ (ePay), 
като това става само с регис-
трация в сайта. Плащането на 
касите е автоматично и се из-
вършва само със съобщава-
не на ЕГН-то на физическите 
лица и ЕИК на фирмите.

Таксата за клиента е 
минимална. От 1 до 5 лева, 
в зависимост от дължимите 
суми, струва плащането 
през каса. 0.40 лв. за тран-
закция е таксата за плащане 
през интернет (ePay) за един 
вид данък без оглед на дъл-
жимата сума.

ИЗИПЕЙ към момента 
има 2 275 каси и офиси в 
цяла България. На тях така, 
както се плащат ток, вода, 
мобилни и домашни теле-
фони, интернет, цифрови те-
левизии, газ, парно и други 
сметки, хората ще плащат 
и данъците към Брацигово. 
ИЗИПЕЙ има една каса и в 

града ни. Тя се намира на 
улица „Трети март” №66-А. 
На нея по същия начин 
жителите могат да плащат 
данъците и към Брацигово, 
и към останалите общини 
в държавата, където имат 
някакви имоти.  

Подробна информация 
къде се намират всички 
каси на ИЗИПЕЙ в България 
може да видите тук: http://
www.easypay.bg/?p=offices_
list 

Новата услуга на автома-
тично разплащане на данъ-
ците улеснява неимоверно 
хората.  Тя е в полза най-
вече на живеещите извън 

общината и пести време, 
нерви и пари. Повишава и 
събираемостта на местните 
приходи. Услугата е без-
възмездна за Общината и 
стана възможна след като 
кметът г-н Васил Гюлеметов 
подписа договор за пред-
лагането й с дружествата 
ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. По този 
начин Брацигово се нареж-
да сред първите общини, 
които внедряват модерно и 
европейско обслужване за 
жителите си.

Това е и един от основ-
ните приоритети в работата 
на кметския екип. 

Сашка МАНДЖУКОВА

Във връзка със спече-
лен от общините Девин, 
Брацигово, Доспат и Бори-
но проект „Богатствата на 
Западни Родопи” по Опера-
тивна програма „Регионал-
но развитие” - приоритетна 
ос 3: „Устойчиво развитие 
на туризма”, техни предста-

вители взеха участие в X-то 
международно туристичес-
ко изложение „Планините 
на България – гостопри-
емство в четири сезона”, 
свързано и с  80 години 
от създаването на курорта 
Пампорово. Изложението 
се състоя от 10 до 13 октом-
ври и в него взеха участие 
български общини, общини 
от Германия, Унгария, Тур-
ция и Гърция.

Четирите селищни систе-

ми имаха общ щанд, на който 
бяха представени рекламни 
материали, специфични яс-
тия, саморъчно произведени 
пана и други традиционни за 
района изделия.

На 19 и 20 октомври в 
гр. Девин се проведе ин-
формационно събитие, на 

което се срещнаха туропе-
ратори и медии от страната 
с местните хотелиери и 
хора, работещи в сферата 
на туризма. В рамките на 
събитието бяха представе-
ни туристическите пакети и 
възможностите за развитие 
на различни форми на тури-
зъм в община Девин, както 
и възможности за директно 
договаряне между туропе-
ратори и хотелиери.

Мария ПИЩАЛОВА

БОГАТСТВАТА НАБОГАТСТВАТА НА
ЗАПАДНИ РОДОПИЗАПАДНИ РОДОПИ

Група ценители от Бра-
цигово имаха възможността 
да се насладят на изпъл-
ненията на музиканти от 
Виена.

Концерт на световно-
известния ансамбъл Wien, 
съставен от членове на един 
от най-прочутите оркестри в 
света - Виенската филхармо-
ния, бе изнесен в Пловдив 
на 20 октомври.

Заради изключително на-
товарения си график 
музикантите  останаха 
в страната ни само 24 
часа. Концертът, който 
е в рамките на IV Меж-
дународен фестивал 
„Дни на музиката в 
Балабановата къща”, 
започна в 11.30 ч. в 
Дома на културата 
„Борис Христов” в 
Пловдив.

Wien имат съ-
вместни изяви с му-
зиканти от калибъра 
на T. Барто, Хосе Ка-
рерас, Пласидо До-
минго, Б. Фритоли.

Първа цигулка в ансамб 
ъла свири българката Ал-
бена Данаилова - дългого-
дишен концертмайстор на 
Виенската филхармония. 

Останалите членове са ав-
стрийски музиканти - Рай-
мунд Лиси (цигулка), Миха-
ел Щрасер (виола), Йозеф 
Нидерхамер (контрабас).

В програмата бяха вклю-
чени изпълнения на Моцарт, 
Вернер Пилхер, Карл Мария 
фон Вебер, Аугуст Ланер и 
разбира се, Йохан Щраус 
– баща и син.

Феерия от звуци, емо-
ции от трели в топлия есе-

нен ден. Това е неимоверно 
изживяване, до което се 
докоснаха ценителите на 
класическата музика.

Анастасия КЛЯНЧЕВА

КОЙТО ТЪРСИ, НАМИРА…

√ За поредна година 
Движението на българските 
майки в Пазарджик ще под-
помага деца от социалните 
центрове в Брацигово. Из-
брани са 10 стипендианти, 
които ще получат средства 
от програмата „Стъпка на-
пред”. По традиция, движе-
нието осигурява подкрепа 
на деца без родители от 
социалните центрове в 
Брацигово вече четвърта 

година. Един от големите 
успехи и гордост за май-

ките е, че сред учениците 
вече има студент. Програ-
мата е много успешна, а па-
зарджишките майки са удо-
влетворени от резултата. 

√  Трима новозавърши-
ли висшисти ще започнат 

работа в Община Брацигово 
по проект.  Те ще заемат екс-

пертни длъжности в адми-
нистрацията от 21.10.2013 г.  
за срок 9 месеца. 

„Старт на кариерата” 
дава възможност на без-
работни младежи, които 
нямат професионален 

опит и трудови навици, да 
придобият трудов стаж и 
нужните умения. Целта е да 
се улесни преходът между 
образование и заетост.

Работните места и про-
цедурата са одобрени от 
Министерството на труда и 
социалната политика. Ме-
сечното възнаграждение 
на младежите е осигурено 
от държавния бюджет.

Тържествата, посветени 
на традиционния празник 
на испериховци - 26 октом-
ври - Димитровден, по стар 
обичай започнаха със Света 
литургия в чест на светеца 
и за благоденствието на  с. 
Исперихово в местния храм, 
който също носи името   
„Свети Димитър”.

 Литургията бе отслужена 
от отец Паун. 

Официални гости на 
празника бяха кметът на 
община Брацигово Васил 
Гюлеметов, председателят 
на ОбС Илия Калинов, об-
щински съветници и кметове 
на кметства. 

В приветственото си сло-

во Васил Гю-
леметов под-
несе от името 
на Община 
Б р а ц и г о в о 
най-искрени 
поздрави по 
случай  праз-
ника на селото 
и пожела на 
жителите и 
гостите здра-
ве и благо-
получие. Той 
поздрави и 
представите-
лите от стро-

ителния бранш в общината 
по случай професионалния 
им празник. След официалн-
ата част, по обичай гостите  
бяха почерпени със сладка 
пита  и поздравени с из-
пълнения на малчуганите 
от ОДЗ „Йордан Шопов” 
и самодейци от местното 
читалище „Св. св. Кирил и 
Методий”. По случай праз-
ника бе раздаден и курбан 
за здраве и благоденствие. 
За финал се изви кръшно 
хоро, в което се включиха и 
гостите на празника.

Таня ЙОРГОВА

С ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ 
ЗАПОЧНА ПРАЗНИКЪТ НА ИСПЕРИХОВО 

МЕЖДУ ДВА БРОЯМЕЖДУ ДВА БРОЯ

„Априлци”



МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЯДРЕНА 

И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Съвременност

„Знае се, че историята не 
е учителка, а наставница на 
живота; тя нищо не ни учи, а 
само наказва за незнанието 
на уроците”. Наказва, но не 
лошите ученици, а тези, ко-
ито са вярвали в истината и 
правдата…

Един такъв урок е пър-
вият опит в нашата история 
да се установи народовлас-
тие, макар и короновано, 
каквато е била властта на 
цар Ивайло (1277-1280). 
Известно е, че той свършил 
работата на една власт, ко-
ято била изпуснала юздите 
на управлението… Защото 
държавата все повече затъ-
вала в икономическа безиз-
ходица, от несправедливос-
тите в обществения живот, 
от нашествието на татарите. 
Народният цар влязъл 
тържествено в столицата, 
коронясан бил като съпруг 
на царицата… И докато 
демокрацията си стъпи на 
краката, византийската ин-
тервенция поставила пред 
нови изпитания държавата 
– Ивайло повел верните си 
войводи Момчил, Куман, 
Дамян и др. с армията и 
тръгнал на бой… Останали-
те от неговите хора, които 
заменили меча с лъжицата, 
вече били изпаднали в 
приватизационни сделки, 
корупционни схеми и кон-
фликт на интереси… Нещо 
повече, след като от вой-
води се превърнали в оли-
гарси със солиден кворум 
в болярския съвет, избрали 
свой човек за цар – Георги, 
един от предишните, който 
се съгласявал във всичко с 
тях… И когато победителят 
от славния поход срещу 
интервентите се върнал, 
спрял пред затворените 
врати на своята столица, 
а онези, хитреците, му по-
казали един пръст…  Нали  
нашият мъдър поет Стоян 
Михайловски беше казал, 
че „властта е хан, в който 
хитреците заемат най-раз-
кошните салони”? 

Така преди много ве-
кове под знамето на наро-
довластието, сиреч „демо-
крацията”, се възцарило 
управление на олигарсите 
(цар Ивайло емигрирал и 
загинал), които подредили 
угодни на тях пластове 
на обществото и макар че 
„преуспяващите негодници 
са нетърпими” - според Ес-
хил, те успели и капитал да 
изнесат, и резиденции да си 
построят, и хотели да вдиг-
нат на морските скали…

И тогава се оказало, че 
нито Георги Тертер, нито 
друг от изредилите се 
държавни глави, са били 
в състояние да поставят 
държавата на краката си. 
Защото всеки властимащ 
забравял за такива „извет-
рели” понятия като отговор-
ност и дълг пред народа, 
гледал на родината си като 
на безстопанствена нива, 
от която всеки си вземал… 
И нещо повече – България 
изпаднала под татарска 
хегемония и за черешка на 
тортата, нашите „народни” 
държавници избрали за 
цар татарина Чака, което 
станало през 1299 година 
след Христа.

Един урок от историята, 
забравен от едни, незапо-
мнен от други…

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Започна поредното раздаване на хранителни помощи 
от БЧК. Този акт създаде настроение сред населението на 
село Розово. Разбира се, в минорни нотки. Едни оспорваха 
начина на разпределение на продуктите, други заподозряха 
скрита конспирация при задоволяването на определен кръг 
хора и всичката тази кал се хвърли върху кметството.

Хората се питат толкова ли е трудно да се направи спи-
сък с имащите право на подпомагане и срещу името им да 
се запише поводът, по който точно се подпомагат (например 
личен асистент, подпомаган за отопление, ТЕЛК за степен на 
увреждане и т.н.).

Питаме се ние, жителите на село Розово, как БЧК 
– Брацигово, ще определя принципа на разпределяне на 
помощите. Познават ли въобще местните хора, нуждите им, 
социалния им статус. Толкова ли е трудно да се организи-
ра едно събиране, на което представители на социалните 
служби и доброволците на БЧК да разяснят принципите и 
правилата на разпределяне на продуктите, да чуят мнението 
на хората.

В тези трудни времена, когато всички на село сме бедни, 
е почти невъзможно да се разпределят рационално предос-
тавените помощи. В Розово на пръсти се броят семействата, 
които успяват с много труд да се преборят с икономическата 
криза и да не гладуват.

Напрежението в малкото ни провинциално общество 
расте. Всеки говори каквото си иска или по-точно каквото 
му е изгодно. Шири се мнението, че за подпомагане се пред-
почитат тези, които не са работили, а и сега мързелуват, или 
пък някоя и друга душица по роднинска и приятелска ли-
ния, още по-интересно - по начин на гладуване и др.?!

Сигурна съм, че четейки написаното, някой лукаво се 
подсмихва. Но този въпрос не е маловажен. Не бива по 
този коварен начин да ни разделят, за да ни манипулират 
по-лесно. И без това сме останали шепа народ. Има какво да 
се направи, за да има справедливост.

Предлагаме да се дава по-малко количество продукти, 
но на повече семейства. Негативното настроение сред ро-
зовци ескалира – едни се заканват, че няма да гласуват, 
други, че въобще ще се дистанцират от обществения живот 
и т.н., и т.н.

Общината и Кметството имат възможност да вземат мер-
ки и съвместно с местната структура на БЧК в Брацигово 
да нормализират нещата до следващия транш на подпо-
магане. 

Всички жители на село Розово претендираме за спра-
ведливост! Катя КОМИТОВА

Радиоактивно замърсяване може да въз-
никне вследствие на радиационна авария, 
трансграничен пренос, превоз на радиоактивни 
вещества или при нарушаване мерките за безо-
пасност при работа с източници на йонизира-
щи лъчения. 

I. ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПОВИ-
ШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ В ПЪРВИТЕ ЧАСОВЕ 
СЛЕД АВАРИЯТА.

При възникването на радиационната авария, 
с опасност за населението, ще бъдете уведо-
мени своевременно. Сигналът се подава чрез 
локалната сиренна система на АЕЦ „Козлодуй”, 
Българското национално радио, Българската на-
ционална телевизия, местни радиотранслационни 
възли и други средства.

- Спазвайте конкретните указания на специа-
лизираните органи на МВР.

- Ако компетентните органи препоръчат, из-
вършете йодна профилактика по дадената ви 
схема. Не вземайте йодни таблетки по собствена 
преценка.

- Имайте готовност да бъдете евакуирани, за 
целта следете подаването на съответния сигнал. 
Поставете в полиетиленови пликове документи за 
самоличност, пари, лекарства, носими ценности, 
комплект връхни дрехи, храна за две-три деноно-
щия, питейна вода.

- Ако имате в дома си противорадиационно 
укритие, веднага го заемете, при липса на укритие 
вземете мерки за уплътняване на вратите и на 
прозорците. 

- Консумирайте само трайни и консервирани 
продукти. 

- Ограничете излизането от дома си. Ако това 
е наложително, използвайте противогаз, проти-
вопрашни маски, марлени превръзки. След пре-
биваване на открито свалете обувките и връхните 
дрехи и ги приберете отделно. 

- Спазвайте правилата за лична хигиена. 
- Следете информацията за обстановката по 

радиото и телевизията. Изпълнявайте точно ука-
занията на Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението”.

II. ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ЕВАКУ-
АЦИЯ.

- Изключете електрическата, газовата и водо-

проводната мрежа и загасете печките, затворете 
вратите и прозорците и спуснете пердетата, взе-
мете със себе си най-необходимото. 

- Евакуация с личен транспорт до пункта за 
специална обработка ще се разрешава само ако 
предварително ви е даден специален евакуацио-
нен пропуск. 

- Не вземайте домашни животни, затворете до-
битъка и оставете в помещенията им вода и храна 
за 2-3 дни. Ако е необходимо, животните ще бъдат 
евакуирани допълнително от съответните органи. 

- В пунктовете, на границата на 30-километ-
ровата зона, ще получите указания за новото ви 
местожителство. 

III. ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЛУЧАЙ, 
ЧЕ НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА 
ЕВАКУАЦИЯ.

1. СПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ХИГИЕНА: 
Измивайте ръцете си старателно, особено пре-

ди хранене, къпете се всекидневно. 
Дишайте през носа, а при излизане - през 

маска или навлажнена кърпа. При влизане в жи-
лището трябва да събуете обувките и да свалите 
връхните дрехи. Съхранявайте ги отделно. 

2. КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ ВКЪЩИ: 
Не трябва да се напуска жилището до изяс-

няване на обстановката. Затворете прозорците и 
добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо 
време и то чрез прозорец, на който сте поставили 
в 3-4 пласта тензух или друго парче плат. Не мете-
те и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна 
кърпа. При ползване на прахосмукачка, изходя-
щата струя трябва да се филтрира допълнително 
през мокра кърпа. Изпирайте често дрехите и 
спалното бельо, не сушете на открито. Хранител-
ните продукти съхранявайте в плътно затворени 
съдове, следете указанията и конкретните мерки 
за кулинарната им обработка. 

3. КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ НА ОТКРИТО: 
Не метете двора, оросявайте със струя вода 

тревните площи и обливайте пътеките около къ-
щата си. Не сядайте на тревата и другите зелени 
площи. Не се къпете в открити водоеми. Не пред-
приемайте излети и разходки сред природата. 
Ограничете пътуванията, особено по черни и 
прашни пътища. Необходимо е често да се мият 
улиците и тротоарите. 

 4. ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
И ВОДА: 

Не консумирайте хранителни продукти, за кои-
то е обявена временна забрана. За предпочитане 
е да използвате наличните консервирани и други 
трайни хранителни продукти. Ако се налага пре-
насяне на храни, поставете ги в найлонови торби. 
Запазването на хранителните продукти да става в 
мазета, затворени килери и ниши или в хермети-
чески затварящи се съдове. Обработвайте и при-
готвяйте храните в затворени помещения. Изклю-
чете от менюто си листните зеленчуци и млякото. 
Сравнително по-безопасни са оранжерийните 
плодове и зеленчуци, морковите, картофите, пти-
чето и свинското месо, както и океанската риба. 
Използвайте сухото мляко за ежедневното меню 
на децата. Замърсените хранителни продукти, 
които не подлежат на термична обработка, кон-
сумирайте само след обилно измиване с вода и 
допълнително изкисване за 24 часа. 

При готвенето обезкостете и нарежете месото 
на парчета до 70 г, накиснете го във вода /1:4/ за 
24 часа и изхвърлете водата. Сварете месото и 
изхвърлете първия бульон. Вода за питейни и 
домакински нужди да се взема само от закрити, 
контролирани и разрешени за ползване водо-
източници. 

Препоръчително е децата да пият предимно 
минерална вода с ниско съдържание на радон. 

5. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ И 
СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ: 

През първия период на високо замърсяване 
животните да не се извеждат от оборите, да се 
преустанови пашата, а храненето да става с на-
влажнен концентриран или груб фураж. Боксо-
вете и другите закрити помещения да се измиват 
ежедневно с вода. Останалите на открито сено и 
други фуражи да се ползват след отстраняване 
на горния слой /10-15 см/. Добитите през периода 
фуражи да се складират за около 2 месеца. Рекол-
тата да се събира във възможно най-късните аг-
ротехнически срокове. За намаляване степента на 
замърсеност на растителните суровини спазвайте 
конкретните указания на компетентните органи за 
обработването на продуктите и сроковете за из-
ползването им.

М. ДЗУКОВ

Детският тим на „Чепинец” 
(Велинград) добави нови три 
точки в шампионата. Играчите 
на тандема Минчев – Кара-
манов преодоляха у дома 
връстниците си от Брацигово 
с 5:2. Всички попадения в 
срещата паднаха през втората 
част. Хеттрик наниза Алекс 
Бекташев. Голаджията на ве-
линградчани бе точен в 45-ата, 
55-ата и 58-ата минута. Особе-
но впечатляващ бе вторият му 
гол. Попадението дойде след 

далечен шут, който остана 
пълна загадка за стража на 
гостите Петър Панчев.

Четвъртият гол бе дело на 
Съли Тахчиев в 60-ата, а петия 
отбеляза Николай Атипов 
в 65-ата минута. Гостите от 
Брацигово използваха отпус-
кането на „Чепинец” в заклю-
чителните минути. В 68-ата 
Тихомир Симеонов се разписа 
за 5:1, а при следващата атака 
резервата Сюлейман Исов 
направи поражението по-по-

четно за финалното 5:2.
Преди почивката Петър 

Бадьоков тресна греда за 
велинградчани. Брациговци 
също бяха близо до откриване 
в края на първото полувреме, 
когато при една ситуация на 
два пъти гредата се оказа 
верен помощник на вратаря 
Марин Иванов. През втората 
част мощен удар на Димитър 
Начев за „Чепинец” се отби от 
десния стълб на брациговска-
та врата.          П. ХАДЖИЙСКИ

Проект „Устойчиво развитие на Общи-
на Брацигово чрез прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в образователната 
инфраструктура – СОУ „Народни будители”, 
НУ „Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фур-
наджиева” 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Проектът се изпълнява по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/4.1-03/2010/056

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ 2007 - 2013” 

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и съ-
трудничество”; 

Операция 4.1. „Дребномащабни местни 
инвестиции”; 

Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010

„Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинската об-
разователна инфраструктура на 178 малки 
общини”.

Бюджет на проекта: 1 029 225,81 лв.
Съфинансиране от ЕФРР: 874 841,94 лв.
Собствен принос на община Брацигово: 

154 383,87 лв.
На 03.10.2013 г. Община Брацигово 

сключи договор за кредит с фонд „Флаг“ за 
осигуряване на финансов ресурс и изпълне-
ние на дейностите по проекта. Средствата са 
усвоени от Община Брацигово на 24.10.2013 
г. и с тях са разплатени всички дължими към 
изпълнителите по проекта суми.

Предстои депозиране на искане за 
окончателно плащане, с което приключват 
дейностите по проекта.

УРОК ПО 
ИСТОРИЯ

Куче влачи, диря няма...

ВМЕСТО БЛАГОДАРНОСТ - 
НЕДОВОЛСТВО

„Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво развитие на Община Брацигово 
чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ „На-
родни будители”, НУ „Васил Петлешков” и ОДЗ „Божура Фурнаджиева” - BG161PO001/4.1-04/2010/056, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 
– 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното станови-
ще на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013” 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд

за регионално развитие

БРАЦИГОВСКИТЕ ДЕЦА ОТСТЪПИХА НА „ЧЕПИНЕЦ”
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Второто организирано посе-
щение до родните места на пред-
ците на днешните брациговци се 
осъществи на 11, 12 и 13 октомври 
2013 г. по маршрут София - Кюс-
тендил - Крива паланка - Скопие 
- Охрид - Корча - Струга - Битоля 
- Брацигово.

То бе инициирано от кмета на 
община Брацигово г-н В. Гюлеме-
тов и инициативен комитет начело 
с г-жа Д. Рашайкова. Подкрепено 
бе и от земляците ни, живеещи в 
Пловдив и София. 

Желанието ни да стъпим на 
древна българска земя, да опо-
знаем корените си - това бе целта 
на нашата екскурзия.

Пътувайки към Скопие, минах-
ме край градовете Крива паланка 
и Куманово. По време на Втората 
световна война край ридовете на 
Крива паланка загиват нашите съ-
граждани Георги Панчев и Йордан 
Тилев, а край Куманово - Иван Ан. 
Спасов. На 14 ноември Втора тра-
кийска дивизия начело с генерал 
Н. Генчев влиза победоносно в 
Скопие. Заради героизма, проявен 
при превземането на града, той е 
награден с най-високото военно 
отличие - „Кръст за храброст”.

Столицата на Република Ма-
кедония - Скопие, ни посрещна с 
ярко слънце. Тук започна нашата 
пешеходна разходка: площад 
„Македония”, старият квартал „Ва-
роша”, крепостта Скопско кале и 
църквата „Св. Спас” със саркофага 
на Гоце Делчев. В центъра никнат 
като гъби грандиозни сгради, 
паметници, фонтани и мостове - 
някои завършени, други в процес  
на строеж. Ал. Велики е насочил 
своята могъща сабя от върха на 
огромен воден фонтан, бащата 
Филип Втори стои изправен на 

висок мраморен пиедестал. Тук са 
и Самуил, Даме Груев, Гоце Делчев, 
Кирил и Методий, Климент и Наум. 
Едно от най-големите усилия на 
града - изграждането на масивни 
монументи, е критикувано от мно-
го македонци, които го описват 
като кич, имащ за цел да разсее 
обществото от проблемите на мал-
ката балканска страна.

Каменният мост е в центъра на 
Скопие и свързва старата и новата 
му част. Смятан е за символ на 
града и фигурира в герба му. През 
Средновековието крепостта Скоп-
ско кале е имала изключително 
стратегическо значение. Днес тя е 
сред забележителностите на маке-
донската столица. 

На върха на планината Водно 
е издигнат Милениумският кръст с 
височина 66 м. Той е конструиран, 
за да се отбележат 2000 години 
от разпространението на христи-
янството по света. Стрелките на 
големия часовник на Централната 
гара са застинали на 5 ч. и 17 мин., 
за да напомня за голямото земе-
тресение в Скопие през 1963 г.

След разходката из града се 
отправихме към една от най-же-
ланите туристически дестинации 
– Охрид. В един от многото хотели 
на брега на езерото бяхме наста-
нени и ние. Охрид е великолепен 
град, който заслужава да се види. 
Значението на селището и при-
родата около него са признати от 
ЮНЕСКО за световно културно 
и природно наследство от 1979 г. 
насам.

През 887 г. Климент Охридски 
е изпратен като учител в областта 
Кутмичевица, с главни градове 
Охрид и Девол, и заедно с Наум 
поставят основите на Охридската 
книжовна школа. По времето на 
цар Самуил Охрид е столица на 
Българското царство и престолен 
град на Българската патриаршия 
/X-XI век/.

В 8.30 ч. започна нашата раз-
ходка с местен екскурзовод в Ста-
рия град. Историческият квартал 
„Варош” се намира в непосред-
ствена близост до Самуиловата 
крепост и оформя историческата 
стара част на Охрид с характерни-
те за Възраждането градски къщи 
и малки улички. Тук се намира и 
Робевата къща, която днес е Исто-
рически музей.

Средновековният град е духо-
вен център на християнството. В 
него са изградени множество пра-
вославни храмове и манастири. 
Най-важните сред тях са църквите 
„Св. София” /X век/, „Св. Климент” 
/X век/, „Св. Йоан Канео” /XIII век/, 

„Св. Богородица Перивлепта” и 
др. Манастирът „Св. Климент” е 
разположен на хълма Плаошник. 
Той е изграден по инициатива на 
Климент Охридски и лично поръ-
чение на княз Борис I Кръстител. 
Монашеската обител става цен-
тър на Охридската школа и там е 
обучена една част от българското 
духовенство. След смъртта си 
Климент е погребан в манастир-
ската църква. Едни от най-важните 
исторически паметници в региона 
са манастирът „Св. Наум” и едно-
именната църква.

Самуиловата крепост се нами-
ра на най-високата точка на града, 
откъдето се открива панорамна 
гледка над Охрид и езерото. Заед-
но с градските стени, укрепителна-
та система разполага с 20 отбрани-
телни входни кули, както и с шест 
градски и крепостни порти.

Сред античните паметници в 
града е елинистично-римският те-
атър. За да проверим прекрасната 
му акустика, на сцената изпяхме 
песента „На бас се хванали момче 
и момиче...”. 

Охрид и Охридското езеро ни 
очароваха с красотата си.

С приповдигнато настроение 
продължаваме за Албания към  
Корча - град в югоизточната част 
на страната, административен цен-
тър на едноименните окръг и об-
ласт, но нашата цел бе с. Орешче. 
Местното население, което е пра-
вославно, прояви голям интерес 
към нас. Хората бяха дружелюбни 
и правеха всичко възможно да ни 
помогнат да открием мъничкото 
селце.

От Орешче произлизат родове-
те Драгови, Гюлеметови, Велчеви, 
Ставреви, Златкови, Барбови, 
Анастасови, Бъндеви, Василеви, 
Тилеви, Баджарови, Клянчеви, 
Гилини, Бозови. Оттук са родом 
големите брациговски първомай-
стори Петко Боз, Никола Гюлеме-
тов и Клянчо. Те вземат участие 
при възобновяването на Рилския 
манастир през 1816 г.

Пътуваме на запад през Динар-
ската планинска верига, която тук 
е много красива. В продължение 
на няколко километра се любува-

ме на есенния пейзаж, обагрен в 
жълто и червено, на живописните 
каньони, ждрела и опасни пропас-
ти. Интерес представляват и мно-
гобройните бункери в планината, 
останали още от времето на Енвер 
Ходжа. Оказа се, че Орешче е мно-
го високо в трудно достъпните Ди-
нарски планини и дотам автобусът 
не може да стигне. На разклона за 
селото настъпи вълнуващият мо-
мент, когато кметът В. Гюлеметов 
заедно с г-жа Рашайкова засадиха 

две саксии с цветя и пръст, доне-
сени от родното Брацигово. Той от-
прави заръката внуците и правну-
ците ни да продължат започнатото 
от нас. Взехме пръст от Корчанско, 
която ще бъде поставена в кап-
сула и изложена в музея на Бра-
циговската архитектурна школа. 
Иван Василев и Никола Мегенов 
отправиха апел да отдадем заслу-
жената почит към г-н Т. Рашайков, 
който пръв тръгва по стъпките на 
прадедите ни и прави проучвания 
и изследвания за тях.

Уморени, но много доволни, 
вечерта се прибрахме в Охрид. Тук 
ни очакваше една добре органи-
зирана земляческа среща. След 
дългия и наситен с емоции ден, 
се отпуснахме, стана ни по-леко 
и запяхме песните за Брацигово 
и България, завихме кръшните 
български хора. Акордеонът на ма-
естро Никола Донов и гласовете на 
Йордан Хаджийски и Ваня Тосева 
не замлъкнаха през цялата вечер.

В ранната сутрин на третия ден 
се отправихме към Билянините из-
вори, Струга и Битоля. Билянините 

извори са една от забележителнос-
тите на Охридското езеро, която 
туристите не пропускат да посетят. 
Там са разположени паркове, алеи, 
футболно игрище и плувен басейн. 
Край изворите изпяхме песента 

за Биляна, наляхме си вода и се 
отправихме към Струга. Струга е 
родно място на големия български 
род Миладинови, от който про-
изхождат братята фолклористи 
Константин и Димитър. Посетихме 
къщата им и мястото на изтичане 
на река Църни Дрин от Охридското 
езеро. 

Битоля е вторият по големина 
град в Македония. В него има 4 
православни  и 1 католическа 
църква и 37 джамии. Днес често 
посещавани са „Св. Богородица” и 
католическият храм. Тук е най-ста-
рият в Р Македония театър от ХIX 
век - Народен театър Битоля. След 
кратък престой в града отпътувах-
ме за България.

От тази хубава екскурзия все-
ки отнася по нещо за спомен. 

Благодарности към Дима Въч-
кова, Данаил Търпоманов, Никола 
Шанков за поддържането на на-
строението и тонуса в автобуса. 
Хвала на най-възрастните - Йор-
данка Златкова и Никола Костов, 
за техния дух и издръжливост. 
Благодарности към двамата опит-
ни шофьори Христо и Митко за 
това, че въпреки трудния преход, 
успяха да ни върнат живи и здрави 
по родните места. Признателност и 
уважение към помощник-екскур-
зоводите Д. Рашайкова, Ек. Дамя-
нова и Н. Мегенов.

До нови пътувания!
Екатерина ДАМЯНОВА

Преди много време жи-
вял един робски народ. Хора-
та не си спомняли някога да 
са били свободни - техните 
бащи и дядовците на бащите 
им били роби. Децата им се 
раждали роби, а поганците 
отвличали красивите робини неизвестно къде. Те никога 
не се връщали, докато братята им от малки ги взимали 
войници да надзирават собствения си народ или да про-
ливат кръвта си за поганците. Така годините безрадостно 
се нижели, робите работели от сутрин до вечер по полята, 
където пеели своите робски песни.

Обаче нещо се случило. Никой не си спомнял откъде 
дошли тези странници. Някои казвали, че те били даскали 
от съседни села. Други твърдели, че са монаси, слезли от 
манастирите високо в Балкана. Имало и по-чудни приказки 
- овчарите в планината разправяли, че ги виждали да се 
превръщат на вълци или орли. Те не изглеждали по-раз-
лично от другите хора, само очите им били едни такива 
- искрящи. Повечето станали даскали, а имало и такива, 
които скитали от село на село и събирали по-буйните глави 

в някоя къща или горска поляна. Говорели странни неща 
на децата и онемелите родители. Разказвали, че дедите им 
били свободни хора, които някога владеели половината 
свят. Говорели им за велики мъже, пред които треперели 
мощни царе и мъдреци, научили милиони хора да четат и 
пишат. Как техните деди строели бели градове от масивен 
камък, където течала топла вода, а стаите се отоплявали 
от въздухопроводи. Как оръжията и конете им нямали 
равни и с тях побеждавали и най-свирепия враг. Слушали 
ги децата в захлас с ококорени очи, бабите се кръстели 
от ужас, а мъжете неволно се хващали за ножовете. Така 
тези хора били наречени народни будители или апостоли 
на свободата. Минало немного време - пораснали децата, 
заякнали, умовете им се избистрили. Казаното попивало в 
сърцата им и един неясен, отдавна забравен зов дълбоко 

отвътре ги карал да изправят 
гордо глава и ръмжат, когато 
читакът размахвал камшика. 
Поганците надушвали какво 
става и все по-неспокойни и 
злобни ставали.

Докато една пролетна 
нощ, високо в Балкана, до огъня край древно светилище, 
най-главният от апостолите се върнал от далечно пътуване 
нагоре и тихо промълвил пред смълчания кръг думите: „За-
почна се!” А високо в необятното звездно небе блещукало 
малко съзвездие, закрилникът на този народ. На следва-
щото утро, докато изгрявал Денят, поганците стреснато се 
събудили от един страшен кошмар - сънували как робите 
им прерязвали гърлата. Застинали от безмълвен ужас, по-
следната им съзнателна мисъл била, че това не е сън. До 
вечерта този народ вече бил свободен, а после тръгнал да 
помага и на останалите поробени и така се превърнали в 
духовни лидери или будители за другите. Такава им била 
съдбата, предначертана от Небето. Благодарните хора ги 
нарекли Бели-ари, носителите на светлина, или още Гос-
под-ари - хората на Бога!

Легенда за Будителите

ЕДНО ПЪТУВАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ

Пред паметника на Ал. Велики - СкопиеПред паметника на Ал. Велики - Скопие

Паметникът на цар Самуил - Скопие

На брега на Охридското езероНа брега на Охридското езеро

Самуиловата крепостСамуиловата крепост

Църквата „Св. София” - ОхридЦърквата „Св. София” - Охрид

Билянините извори - ОхридБилянините извори - Охрид

Преди 1 ноември

СЪОБЩЕНИЕ
Регионална организация на 

хората с увреждания - Пазар-
джик, и Общинска организация 
на хората с увреждания - Браци-
гово, под патронажа на кмета 
на града Васил Гюлеметов орга-
низират провеждането на 
XI Регионален фестивал на хората 

с увреждания - Брацигово 2013.
Мероприятието ще се про-

веде на 16.ХI.2013 г. (събота) от 
9.00 часа в сградата на НЧ „В. 
Петлешков - 1874“.

Каним гражданството да по-
сети концертните изяви!

ООХУ - Брацигово
РОХУ - Пазарджик



Съвременност

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

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 101, ал. 2, т. 1 и ал. 
3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество и в изпълнение на Ре-
шение № 422/26.09.2013 г. на Общински съвет - Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на по-

землени имоти – земеделска земя, находящи се в землището на 
село Жребичко, община Брацигово, както следват:

1. ПИ с идентификатор 29522.1.245 по КК и КР на село Жребич-
ко, с площ 50.127 декара в местност Свети Иван. Начин на трайно 
ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 10/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 
651.65 лева.

2. ПИ с идентификатор 29522.3.179 по КК и КР на село Жребич-
ко, с площ 32.532 декара в местност Свети Иван. Начин на трайно 
ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 11/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 
422.91 лева.

3. ПИ с идентификатор 29522.3.181 по КК и КР на село Жребич-
ко, с площ 21.042 декара в местност Свети Иван. Начин на трайно 
ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 12/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 
273.55 лева.

4. ПИ с идентификатор 29522.2.98 по КК и КР на село Жребич-

ко, с площ 1.377 декара в местност Турско Гробе. Начин на трайно 
ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 13/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 
17.90 лева.

5. ПИ с идентификатор 29522.1.302 по КК и КР на село Жребич-
ко, с площ  6.922 декара в местност Ряката/Дрена. Начин на трайно 
ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 14/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 
89.98 лева.

6. ПИ с идентификатор 29522.2.85 по КК и КР на село Жребичко, 
с площ  33.453 декара в местност Калето/Габер. Начин на трайно 
ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 15/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 
434.88 лева.

7. ПИ с идентификатор 29522. 2.110 по КК и КР на село Жребич-
ко, с площ 2.098 декара в местност Калето/Габер. Начин на трайно 
ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 17/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 
27.27 лева.

8. ПИ с идентификатор 29522.1.76 по КК и КР на село Жребичко, 
с площ 48.800 декара в местност Дълве/Гюнето. Начин на трайно 
ползване – нива, категория на земята при неполивни условия 
– девета. Актуван с Акт № 19/05.07.2013 г. за частна общинска 
собственост. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 

976.00 лева.
Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
Търгът ще се проведе на 21.11.2013 г. от 10.00 часа в сградата на 

Младежки дом - град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1.
Тръжната документация се закупува от касата на фронт-офиса 

на Общинска администрация - град Брацигово, срещу сумата от 
50.00 лв. до 15.00 часа на 20.11.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от обявената пър-
воначална годишна наемна цена за всеки един от имотите се внася 
по сметка IBAN BG88 SOMB 91303332969601,  BIC SOMBBGSF, при 
Общинска банка АД - Пещера, или в брой в касата на Общинска 
администрация - град Брацигово, до 16.30 часа на  20.11.2013 г. 

Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в 
тръжната документация, се подават на фронт-офиса при Общинска 
администрация - град Брацигово, до 16.45 часа на 20.11.2013 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките на работното 
време на кметския наместник на село Жребичко след предвари-
телна заявка и представяне на документ за закупена тръжна до-
кументация до 15.00 часа на 20.11.2013 г.

В случай, че за някои от имотите търг не се проведе, послед-
ващ търг да се проведе след петнадесет дни при същите условия.

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

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 115 
или кметство Жребичко, GSM 0898476785 

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

Публичен търг с явно надда-
ване за продажба на поземлени 
имоти, както следват:

1. ПИ с идентификатор 
06207.3.168 по КК и КР на град 
Брацигово, местност Герчовица, 
с площ 2339 кв. м, трайно пред-
назначение на територията 
– земеделска, начин на трайно 
ползване – нива, осма категория 
при неполивни условия; актуван 
с Акт № 107/18.06.2013 г. за частна 
общинска собственост. Начална 
тръжна продажна цена в размер 
на 936.00 /деветстотин тридесет и 
шест/ лева.

2. ПИ с идентификатор 
06207.3.45 по КК и КР на град 
Брацигово, местност Герчовица, 
с площ 418 кв. м, трайно пред-
назначение на територията 
– земеделска, начин на трайно 
ползване – нива, осма категория 
при неполивни условия; актуван 
с Акт № 109/05.07.2013 г. за частна 
общинска собственост. Начална 
тръжна продажна цена в размер 
на 4180.00 /четири хиляди сто и 
осемдесет/ лева.

3. ПИ с идентификатор 
06207.3.43 по КК и КР на град 
Брацигово, местност Герчовица, 
с площ 313 кв. м, трайно пред-
назначение на територията 
– земеделска, начин на трайно 
ползване – нива, осма категория 
при неполивни условия; актуван 
с Акт № 108/05.07.2013 г. за частна 
общинска собственост. Начална 
тръжна продажна цена в размер 
на 3130.00 /три хиляди сто и три-
десет/ лева.

Търгът ще се проведе на 
18.11.2013 г. от 10.00 часа в сгра-

дата на Младежки дом в град 
Брацигово, ул. „Христо Смирнен-
ски“ № 1.

Тръжната документация се 
закупува от касата на фронт-офи-
са на Общинска администрация 
- град Брацигово, срещу сумата 
от 50.00 лв. до 16.00 часа на 
15.11.2013 г.

Депозит за участие в търга 
в размер на 10 % от обявената 
начална тръжна продажна цена 
за всеки един от имотите се вна-
ся по сметка IBAN BG88 SOMB 
91303332969601, BIC SOMBBGSF, 
при Общинска банка АД - Пещера, 
до 16.30 часа на 15.11.2013 г. 

Молби за участие в търга с не-
обходимите документи, описани в 
тръжната документация, се пода-
ват на фронт-офиса при Общинска 
администрация - град Брацигово, 
до 16.45 часа на  15.11.2013 г. 

Оглед на имотите може да се 
направи в рамките на работното 
време на Общинска администра-
ция - град Брацигово, след пред-
варителна заявка в стая № 12 и 
след представяне на документ за 
закупена тръжна документация 
до 15.00 часа на 15.11.2013 г. 

В случай, че за някой от 
описаните имоти търг не се про-
веде, последващи търгове да се 
провеждат през петнадесет дни 
до окончателната продажба на 
имота.
За допълнителна информация: 

стая № 16 или стая № 12 
в Общинска администрация – 

Брацигово, 
тел. 03552 / 20-65, вътр. 116,  115

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 
101, ал. 1 и чл. 103 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и в 
изпълнение на Решение № 425/26.09.2013 г. на Общински 
съвет - Брацигово

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

имоти, както следват:
1. ПИ с идентификатор 29522.3.339 по КК и КР на с. Жребичко, 

местност Ливаде с площ 1197 кв. м, трайно предназначение на те-
риторията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, девета 
категория при неполивни условия; актуван с Акт № 2/25.04.2013 г. 
за частна общинска собственост. Начална тръжна продажна цена 
в размер на 510.00 лева.

2. ПИ с идентификатор 29522.3.171 по КК и КР на с. Жребичко, 
местност Бивола с площ 1362 кв. м, трайно предназначение на те-
риторията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, девета 
категория при неполивни условия; актуван с Акт № 3/25.04.2013 г. 
за частна общинска собственост. Начална тръжна продажна цена 
в размер на 580.00 лева.

3. ПИ с идентификатор 29522.1.270 по КК и КР на с. Жребичко, 
местност Край селото, с площ 3337 кв. м, трайно предназначе-
ние на територията – земеделска, начин на трайно ползване 
– нива, девета категория при неполивни условия; актуван с Акт 
№ 4/10.05.2013 г. за частна общинска собственост. Начална тръжна 
продажна цена в размер на 1 420.00 лева.

4. ПИ с идентификатор 29522.1.273 по КК и КР на с. Жребичко, 
местност Край селото, с площ  3009 кв. м, трайно предназна-
чение на територията – земеделска, начин на трайно ползване 
– нива, девета категория при неполивни условия; актуван с Акт 
№ 5/20.05.2013 г. за частна общинска собственост. Начална тръжна 

продажна цена в размер на 1280.00 лева.
5. ПИ с идентификатор 29522.3.172 по КК и КР на с. Жребичко, 

местност Бивола с площ 377кв. м, трайно предназначение на те-
риторията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, девета 
категория при неполивни условия; актуван с Акт № 6/20.05.2013 г. 
за частна общинска собственост. Начална тръжна продажна цена 
в размер на 160.00 лева.

Търгът ще се проведе на 15.11.2013 г. от 10.00 часа в сградата 
на Младежки дом в град Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ №1.

Тръжната документация се закупува от касата на фронт-офиса 
на Общинска администрация - град Брацигово, срещу сумата от 
50.00 лв. до 16.00 часа на 14.11.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от обявената на-
чална тръжна продажна цена се внася по сметка IBAN BG88 SOMB 
91303332969601, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД - Пещера, 
до 16.30 часа на 14.11.2013 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите документи, описани 
в тръжната документация, се подават на фронт-офиса при Общин-
ска администрация - град Брацигово, до 16.45 ч. на 14.11.2013 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките на работното 
време на кметския наместник на село Жребичко, след представя-
не на документ за закупена тръжна документация до 15.00 часа на 
14.11.2013 г. 

В случай, че за някой от описаните имоти търг не се проведе, 
последващи търгове да се провеждат през петнадесет дни до 
окончателната продажба на имота.

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

тел. 03552/20-65, вътр. 116 
или кметство Жребичко, GSM 0898476785 

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

На основание чл. 35, 
ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и 
чл. 46, ал. 1 от Наредбата 
за реда за придобиване, 
управление и разпорежда-
не с общинско имущество 
и в изпълнение на Решение 
№ 423/26.09.2013 г. на Об-
щински съвет - Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно 

наддаване за продажба 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
представляващ имот с иден-
тификатор 06207.502.9 по 
кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на град 
Брацигово, одобрени със За-
повед № РД-18-43/19.10.2012 
г. на изпълнителния директор 
на АГКК, целият с площ 80.00 
/осемдесет/ кв. м, трайно 
предназначение на територи-
ята – урбанизирана, начин на 
трайно ползване – за елек-
троенергийно производство, 
номер по предходен план 
- квартал 22, парцел ХVIII.

Съседи на имота: 
06207.502.9579, 06207.502.47.

Начална тръжна продаж-
на цена в размер на 2000 /две 
хиляди/ лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
19.11.2013 г. от 10.00 часа в 
сградата на Младежки дом в 
град Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски“ № 1.

Тръжната документация 
се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска 
администрация - град Бра-
цигово, до 16.00 часа на 
18.11.2013 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 Общин-
ска банка АД - Пещера, или 
в брой в касата на Община 
Брацигово до 16.30 часа на 
18.11.2013 г. 

Молби за участие в търга 
с  необходимите документи, 
описани в тръжната до-
кументация, се подават на 
фронт-офиса при Общинска 
администрация - град Бра-
цигово, до 16.45 часа на  
18.11.2013 г.

Оглед на обекта може да 
се направи в рамките на ра-
ботното време на Общинска 
администрация - град Бра-
цигово, след предварителна 
заявка в стая № 16 и пред-
ставяне на документ за заку-
пена тръжна документация 
до 15.00 часа на 18.11.2013 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, 116
Васил ГЮЛЕМЕТОВ

кмет на община Брацигово 

Публичен търг с явно 
наддаване за продажба на 
недвижим имот, частна об-
щинска собственост, представ-
ляващ имот с идентификатор 
06207.502.1241 по кадастрал-
ната карта и кадастралните 
регистри на град Брацигово, 
одобрени със Заповед № 
РД-18-43/19.10.2012 г. на из-
пълнителния директор на 
АГКК, последно изменение 
със Заповед № КД-14-13-390/
25.09.2013 г. на началника на 
СГКК - Пазарджик, целият с 
площ 153 /сто петдесет и три/ 
кв. м, трайно предназначение 
на територията – урбанизира-
на, начин на трайно ползване 
– ниско застрояване, номер 
по предходен план, квартал 77, 
парцел ХVII, 1062, 1063, ведно 
с построените в имота сгради 
– сграда с идентификатор 
06207.502.1241.2 със застроена 
площ 33.00 кв. м, брой етажи 
– два, предназначение – жи-
лищна сграда, еднофамилна, 
и сграда с идентификатор 
06207.502.1241.3 със застроена 
площ 59.00 кв. м, брой етажи - 
два, предназначение – жилищ-
на сграда, еднофамилна.

Съседи на имота: 
06207.502.1284, 06207.502.1243; 
06207.502.1244; 06207.502.1240; 
06207.502.9553.

Начална тръжна продаж-
на цена в размер на 45 820 
/четиридесет и пет хиляди 
осемстотин и двадесет/ лева 
без ДДС.

Търгът ще се проведе на 
07.11.2013 г. от 10.00 часа в 

сградата на Младежки дом в  
град Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски“ № 1.

Тръжната документация се 
закупува от касата на фронт-
офиса на Общинска адми-
нистрация - град Брацигово, 
до 16.00 часа на 06.11.2013 г. 
срещу сумата от 50.00 лв.

Депозит за участие в търга 
в размер на 10 % от началната 
тръжна продажна цена се вна-
ся по сметка IBAN BG 88 SOMB 
91303332969601, BIC SOMB BG 
SF, при Общинска банка АД  
- Пещера, или в брой в касата 
на Община Брацигово до 16.30 
часа на 06.11.2013 г. 

Молби за участие в търга с 
необходимите документи, опи-
сани в тръжната документация 
се подават на фронт-офиса 
при Общинска администрация 
- град Брацигово, до 16.45 часа 
на 06.11.2013 г. 

Оглед на обекта може да 
се направи в рамките на ра-
ботното време на Общинска 
администрация - град Брациго-
во, след предварителна заявка 
в стая № 16 и представяне на 
документ за закупена тръжна 
документация до 15.00 часа на 
06.11.2013 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, 116
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 
имущество, 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 - град 
Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичeн търг с явно над-

даване за отдаване под наем на 
поземлени имоти - пасища - пуб-
лична общинска собственост, 
с обща площ 426.065 декара, 
находящи се в землището на 
град Брацигово, за общо  полз-
ване от земеделски стопани и 
ползватели, които желаят да ги 
поддържат в добро земедел-
ско и екологично състояние за 
срок от 5 /пет/ години с начална 
годишна тръжна наемна цена в 
размер на 2557.00 /две хиляди 
петстотин петдесет и седем/ 
лева.

Списък на имотите с обща 
площ 426.065 декара е публи-
куван в интернет на сайта на 
Община Брацигово 

www.bratsigovo.bg 
и на информационното таб-

ло пред фронт-офиса на Общин-
ска администрация - Брацигово, 
ул. „Атанас Кабов“ № 6а.

Търгът ще се проведе на 
06.11.2013 г. от 10.00 часа в 
сградата на Младежки дом в 
град Брацигово, ул. „Христо 
Смирненски“ № 1.

Тръжната документация се 
закупува от касата на фронт 
-офиса на Общинска админис-
трация - град Брацигово, срещу 
сумата от 100 /сто/ лева до 15.00 
часа на 05.11.2013 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 - град 
Брацигово, или по сметка IBAN 
BG88 SOMB 91303332969601, BIC 
SOMBBGSF, при Общинска бан-
ка АД - Пещера, до 16.30 часа на 
05.11.2013 г. 

Молби за участие в търга 
с  необходимите документи, 
описани в тръжната документа-
ция, се подават на фронт-офиса 
при Общинска администрация 
- град Брацигово, до 16.45 часа 
на 05.11.2013 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 
- град 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: 

стая № 12 и № 16 
в Общинска администрация – 

Брацигово, 
тел. 03552/20-65, вътр. 115, 116 

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово

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

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

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 101, ал. 1 

и чл. 103 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Реше-
ние № 426/26.09.2013 г. на Общински съвет - град Брацигово

О Б Я В Я В А

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 раз-
пореждане с общинско имущество и в изпълнение на Реше-
ние № 421/26.09.2013 г. на Общински съвет - Брацигово

О Б Я В Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО


