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БРАЦИГОВО ПОСРЕЩА С „ЧУДЕСИЯ”
И ПЕВИЦИ ОТ АНСАМБЪЛ „ФИЛИП
ФИЛИП КУ
КУТЕВ”
ТЕВ”
През първите седем
дни на най-летния месец август, сдружение „Вяра и
Бъдеще“ организира Европейска младежка конференция. Вече шест години
форумът се провежда в
Швейцария. За първи път е

изнесен в друга държава и
именно китното Брацигово
е домакин на събитието.
На
откриването
на
конференцията присъства
и кметът на общината г-н
Петко Петков, който прие
поздравителен адрес от
кмета на швейцарския град,
домакинствал досега. В
монументалната сграда на
НЧ „Васил Петлешков-1874“
форумът беше открит с тържествен концерт, с участието на Александър Урумов,
фолклорен ансамбъл „Чудесия“, част от най-добрите
певици на ансамбъл „Филип
Кутев“, обединени в квартет
„Юдит“ , които представиха
пред разнородната публика
красотата и богатството на
българския фолклор и още

от самото начало омагьосаха делегатите.
След тях в концерта се
включиха и младежи от
Великобритания, част от
музикалната група „The
Dream of the King“ от „Tne
Dream Centre“ - Манчестър.

Началото на концерта бе
от 19:00 часа, но до късно
през нощта кулоарите бяха
пълни с ентусиазирани
млади хора, деклариращи
желанието си за промяна

в името на светлото утре,
похапвайки от подредената маса на приятелството,
отрупана с вкусни гозби,
характерни за всяка една
от страните, участнички
в конференцията. Гостите
успяха да опитат типично
българските кисело мляко
с мед и орехи, боб на фурна,
вкусни баници и пити. Сами-

те те пък подредиха на трапезата швейцарски сирена
и шоколади, традиционни
колбаси и хлябове. В дните
до неделя участниците в събитието, освен с планираните лекции, се занимаваха и
със социална работа. Те посетиха Дома за деца без родители, деца с увреждания,
помогнаха на нуждаещи се
и почистиха някои части на
града домакин. В програмата бе предвидено да посетят
и стария град в Пловдив. В
Европейската
младежка
конференция в Брацигово
взеха участие младежи от
общо седем държави, сред
които домакините от България и гости от Швейцария,
Великобритания, Словения,
Румъния, Германия, Англия.
България за първи път е
домакин на тази конференция, до този момент тя се е
провеждала в Швейцария.
Таня ЙОРГОВА

ИЗ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО
На последното си, предваканционно,
заседание
местните общински съветници приеха доклад за дейността на общинското дружество „Инфрастрой“ ЕООД
за периода от 1 януари до
30 юни тази година.
В хода на сесията тринадесетте народни избраници приеха още отчет за
дейността на Общинския
съвет за първото полугодие
на 2017 година (целият на
страница 3), дадоха своето
съгласие за съгласуване
на искане за изменение на
ПУП-ПРЗ в различни населени места на селищната
система, както и съгласие
за поставяне на паметна
плоча на двамата испериховски опълченци Ангел
Щерев и Търпо Варадинов,
участници в Руско-турската
освободителна война, в
имот, публична общинска

собственост по плана на
селото. Освен това местния
парламент прие предложение до Министерския съвет
за отпускане на персонална
пенсия по чл. 92 от Кодекса
за социалното осигуряване
на дете от село Розово и

включване на ДГ „Здравец“
в Списъка на средищните
детски градини и училища
на Република България.

Сесията в края на юли бе и
една от малкото, на които присъстваха граждани. Всички
те бяха жители на Козарско
и държаха да изкажат своето
недоволство от наложилото
се безводие в селото. Желанието на хората за конструк-

тивен диалог предизвика
гласуване от общинските
съветници за удължаване на
времето за изказване.

И така в отпуснатите 40
минути трима души имаха
възможността в едно с кмета на селото да изложат недоволството на козарчани
от честата липса на вода. Те
споделиха мнението си за
причините, които пораждат
безводието, и то все в празнични и почивни дни, което
изостря обществените нагласи спрямо ВиК-дружеството. От селото настояват на
мястото на пенсионирания
ВиК-отговорник да бъде назначен местен човек.
На всички зададени въпроси отговориха Атанас
Недялков – управител на
ВиК-дружеството,
инж.
Румяна Григорова и кметът
Петко Петков.
До конструктивно съгласие не се стигна, но поне
бяха поставени основите на
един открит и прям диалог
по наболелия проблем.

Б РА Ц И ГО В О О Б Н О В Я ВА Д О М А Ш Н И Я С О Ц И А Л Е Н П АТ Р О Н А Ж
Това ще стане по проект на Общината,
финансиран от фонд “Социална закрила” с
близо 30 хил. лева. До края на септември
ще бъдат доставени и монтирани кухненски

уреди. Очаква се и повишаване на капацитета. Домашният социален патронаж в община Брацигово е социална услуга, която
вече 30 години се финансира със средства

от общинския бюджет. В обществената кухня се приготвя различен вид храна за 150
клиенти на патронажа и 50 потребители на
услугата “Топъл обяд”.
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Между два броя
Работна среща с ВиК-оператори
и млекопреработватели от областта
се проведе в РИОСВ - Пазарджик
По предложение на Асоциацията на млекопреработвателите в РБългария екоинспекцията в Пазарджик проведе работна среща с ВиК-оператори
и млекопреработватели в област Пазарджик. В нея
участваха и експерти от Областна дирекция по безопасност на храните.
Експерти на РИОСВ - Пазарджик разясниха правата и задълженията, произтичащи от изискванията
на Наредба 7/2000 г. към Закона за водите, която определя реда и начина за заустване на отпадъчни води в
канализационни системи.
Директорът на инспекцията Костадин Гешев фокусира вниманието на млекопреработвателите върху
правилното третиране на суроватката и поясни, че
като страничен животински продукт тя не може да се
третира като отпадъчни води и съответно да се зауства
в канализационни системи.
Коментирани бяха и разпоредби на Закона за
управление на отпадъците с фокус класификацията
на всички отпадъци от дейността на такива оператори.
Обект на разяснения бяха утайките от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и третирането
им от лица, имащи право за това, съгласно Закона за
управление на отпадъците.

Фондация “Глоб@лни библиотеки”
проучва състоянието
на обществените места за четене
Фондация „Глобални библиотеки – България”,
подкрепена от Министерство на културата и НСОРБ,
извършва преглед на състоянието на обществените
библиотеки в страната. Информацията ще послужи за
разработване на стратегия за развитието им и създаване на адекватна политика на централно и местно ниво.
Предвидено е национално онлайн проучване сред общинските администрации в цялата страна.
Социологическа агенция „Естат” е изготвила въпросник, който ще бъде изпратен на общините. Разчита
се на съдействие за отразяване на реалностите при
отговорите на въпросите. Резултати от проучването ще
бъдат широко огласени, изводите обсъдени от всички
заинтересовани страни.

„Да изчистим България заедно”
първо есенно издание
Това е поредното масово почистване у нас, което
ще се проведе на 16 септември. Изборът на есенна дата
за провеждането на тазгодишната инициатива цели да
посрещнем зимния сезон в чиста България и да възпрепятстваме негативното въздействие, което оказват
върху околната среда затрупаните под снега отпадъци.
От старта си досега, каузата „Да изчистим България” е получила подкрепата на над 1 355 000 доброволци от цялата страна, събрани са близо 82 хил. тона
отпадъци, а от картата на България са изчезнали над 7
300 нерегламентирани сметища и замърсени зони.
През 2017 г. кампанията се издига на ново ниво и
си поставя за цел да мотивира гражданите да работят
за поддържането на чистотата на нашата околна среда
и установят добри практики за генериране на нулев отпадък.
Инициативата ще работи за първи път и в посока
генериране на нулеви отпадъци след почистването, за
да посрещнем зимата без боклук под снега. Под егидата
на bTV Media Group цяла България ще стане част от първото по рода си масово есенно почистване.
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Ние хората

ТРАДИЦИИ

Август, моя
голяма любов
Август е последното
намигване на лятото,
защото през септември нищо не е същото.
Осмият месец в календара винаги носи едно
специфично обещание
за приключения, солени
целувки, жарко слънце и
нови спомени, които да
ни топлят през студените
месеци.
Август е пясъкът по
кожата, лимонът след
текилата, красивият изгрев над вълните, ноктите, лакирани в розово,
мидите в ресторантите и
опияняването от любов.
Август е красива константа. Той винаги идва,
при нас е всяка година,
макар и за броени дни.
Август е протегната
ръка, хванеш ли я, ще те
заведе на неподозирани
места.
Нека този август
бъдем по-смели и поусмихнати. Изстискайте
лятото до последна
капка, стойте повече на
слънце, яжте праскови
и диня, тичайте и не се
страхувайте, че ще ожулите коленете си, защото
лятото отлита бързо, а
август още по-бързо!
Както милиони мъже
могат да кажат на една
жена, че е красива, а тя
ще го чуе истински само
от устните на мъжа, когото обича, така и всички
останали месеци ще ви
ласкаят с какво ли не, но
само август може да ви
предложи истинско приключение, което няма да
забравите.
Здравей, Август, и
моля те, бъди незабравим!

Ô Î ÒÎÎÊÎ

В музея на Брацигово:
„...Там, дето аз съм порасъл
и първо мляко засукал...“

Дали ще са „Вечери на
набора“, както по навик си
ги наричат равногорци, или
„Младежки вечери“ – име,
наложило се в по-ново
време – няма значение, поважното е, че отколешните
обичаи все още събират разпилените планинари поне
веднъж в годината – там
горе високо, сред чистия
въздух и родните зелени
простори!
И тази година празникът
по изпращането на набор
1999 започна с водосвет
за здраве и благополучие,
отслужен от местния свещеник, а веселбата продължи
на площада в Равногор като
в приказките – три дни и три
нощи.
„На добър път, млади
хора от набор 1999 г., и с
добър попътен вятър! Не забравяйте, че сте потомци на
смели равногорци!“ – така се

обърна към младите момчета
и момичета народният представител Йордан Младенов,
който преди 21 години също
е тръпнел в очакване на възмъжаването.
С хоро, тази година на
осем ката, бяха изпратени
младите хора по широкия
друм на живота. Веднага
след младежките тържества
бе проведен петият международен самодеен празник,
с участие на танцова група
от Швеция и с участието на

самодейци от читалищата в
гр. Пещера, с. Розово, с. Попинци, гайдари от Мадан.
Наред с тези празници,
тържествено бе отбелязан
и 60-годишният юбилей на
секретаря на нашето читалище – Мария Спасова. Тя с
цялото си сърце и с натрупаните през годините умения
участва в организирането и
провеждането на всяко едно
мероприятие в Равногор.
Ето защо за юбилея й нейни
близки, приятели и гости,

кметът и свещеникът на селото я поздравиха сърдечно
и й подариха най-големия
подарък – всепризната отлична оценка за работата й.
От името на всички и
най-вече от мое име, като

председател на читалището,
й пожелавам здраве, да бъде
щастлива и горда с постигнатите успехи и никога да не
забравя родното читалище!
На многая лета, Мария!
Елена КИСОВА

За хората с добри сърца
Народопсихологията ни е такава, че първо от
рицаваме нещо, а после съзиждаме. Та в този дух
е и поговорката ни „Завистта и злобата почивен
ден нямат“, но – верни на народностните традиции, след като отрекохме, сме длъжни да изградим позитивно. И затова казваме: „За добротата
няма отпуск!“
Та така и при нас – за хората с добри сърца
няма отпускарски период и това го доказва фоторепортажът ни.

Жители на Брацигово са спасили малко щъркелче, след като сигналите им до институциите не
дали резултат. Птичето се осукало във връв, която
била увита около крачето му и това му пречело да
излети от гнездото. Така се наложило да докарат
голяма стълба, взели малкия щъркел, отрязали

въжето и го пуснали на свобода.
В разгара на лятото Илиян Банев и работниците му два дни почистваха парка около Дома на
културата в града ни. А камионът на Китови изнасяше зеления отпадък на сметището.

Към всички местни добротворци се присъединиха и представителите на европейската младежка конференция, която се проведе в Брацигово от
31 юли до 6 август 2017 г.
В сряда, 2 август, 90-те младежи, разпределени по групи, почистиха отделни обществени зони
в града ни.

Преди тях обаче ентусиасти окосиха зелените
площи около детската площадка и тенискорта в
центъра на Брацигово.

КОЙТО ПЕЕ, ЗЛО НЕ МИСЛИ
Над 500 души от различни области на страната победиха високите температури в първата събота
на месец август, включвайки се в
традиционния
събор-надпяване
„Атолука – 2017“.
Форумът за 28-и път събира
заедно няколко поколения, които
продължават да пазят и ревниво съхраняват българските фолклорни и
стари градски традиции.
Съборът няма състезателен
характер. Неговата идеална цел е
ежегодно да бъде място за срещи
и изява най-вече на хора от третата
възраст, които с добри чувства да си
спомнят за своята младост и да по-

кажат, че духът им е неувяхващ.
Изпълнители от различна възраст изявиха своите умения като
певци, свирачи, танцьори, изпълнители на стихове и хумористични скечове. Във фолклорната проява се
представиха над 20 певчески групи
и още толкова индивидуални изпълнители и инструменталисти.
Традиционни участници са състави и индивидуални изпълнители
от общините Асеновград, Девин,
Димитровград, Пещера, Смолян,
Септември, Пазарджик и др.
Съборът възниква като спонтанна инициатива на местната културна
общественост преди повече от 30

години и всяка година е
посветен на значима годишнина от историческия и културния календар на община
Брацигово. Тази година мотото бе „125 г. – Брацигово
град и 40 години от създаването на нашата община“.
Най-интересното
бе,
че тазгодишното издание
на събора се превърна и в
международна изява. Гости
на събитието бяха участниците от седем страни
на най-стария континент
в Европейската младежка
конференция, провеждана
от сдружение „Вяра и бъдеще“.
На
импровизираната
сцена под сянката на вековните борове на своите си
езици младежите разказаха
на публиката различни истории и доказаха българската поговорка че „Който пее, зло не мисли“.
Румънците изпяха песен за
Андре попа – тяхната версия за Робин Худ. Великобританците пяха за
любов, а внушителният швейцарски
хор омая слушатели и курортисти с
брилянтното изпълнение на стара
любовна алпийска песен.

И накрая, както повелява българската традиция, се изви кръшно
българско хоро. Всички участници
си подадоха ръце в името на доброто и без разлика на народност, цвят
на кожата и религиозни убеждения
подскачаха в неравноделните размери на „Търновска царица“, „Елено, моме“ и Дунавско хоро.
Иванка СТЕФАНОВА

10 август 2017 г.

Общество

Î
Ò
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Ò
çà äåéíîñòòà íà Îáùèíñêè ñúâåò – Áðàöèãîâî çà ïåðèîäà
îò ìåñåö äåêåìâðè 2016 ã. äî ìåñåö þíè 2017 ã. âêëþ÷èòåëíî
Настоящият отчет за дейността на
Общински съвет – Брацигово и на неговите комисии е изготвен и се внася
за разглеждане на основание чл. 27,
ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
98, ал. 1 от Правилника за дейността
на Общински съвет – Брацигово, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
Организацията и дейността на Общински съвет – Брацигово се определя и осъществява в съответствие със
Закона за местното самоуправление
и местната администрация.
През отчетния период Общинският съвет и неговите постоянни комисии работиха отговорно за решаване
на общинските проблеми, спазвайки
законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии
и взаимодействията му с общинската
администрация.
От месец декември 2016 г. до месец
юни 2017 г. включително, Общински
съвет – Брацигово проведе 6 заседания, редовно проведени, съгласно
изискванията на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия
правилник. През месец май 2017 г. не
проведохме заседание на Общински
съвет – Брацигово, поради малкия
брой внесени предложения за разглеждане и факта, че те не бяха обвързани със срокове за приемане. През
периода няма промяна в броя и поименния състав на Общински съвет –
Брацигово. Броят на постоянните
комисии, техните членове и председатели също не е променян.
В дневния ред на заседанията за
този период бяха включени за обсъждане 109 предложения, описани както
следва и представени в диаграма:
- от кмета на общината – 97;
- от председателя на Общинския
съвет – 7;
- от общински съветници – председател на Постоянната комисия по
оперативен контрол – 5;
- оттеглени предложения – 6.

Внесени предложения за
разглеждане в Общински
съвет – Брацигово

Проведените заседания са общо 6,
на които са приети 103 решения.
Всички заседания на Общински
съвет – Брацигово са проведени
открито, като на тях бе осигурена
възможност за участие на граждани. Няма отложено заседание
поради липса на кворум или други
организационни причини. За датите
на заседанията и проекта за дневен
ред гражданите се уведомяват чрез
интернет
страницата на Община
Брацигово.
Присъствието на общинските съ-

ветници на заседанията е редовно,
като отсъствия от заседания са правени само по уважителни причини и за
това е бил уведомяван председателят
на Общински съвет – Брацигово.
Трите постоянни комисии са провели по 7 заседания.
В таблица №1 са представени
внесените предложения от кмета на
община Брацигово, председателя

на Общински съвет – Брацигово, и
председателя на Постоянна комисия
по оперативен контрол към „Инфрастрой“, сортирани по основни
групи решения на Общински съвет –
Брацигово. Видно от извадката е, че
най-много предложения са отчети и
информации, управление на общинската собственост, ТСУ и промяна на
нормативната уредба.

Председател
Кмет на
на Общински Община
съвет
Брацигово
Социални дейности,
здравеопазване, екология,
гори и земеделие
Отчети, информации

13
4

14

ТСУ

11
3

3

Образование,
младежи и спорт

5

Бюджет, временни
безлихвени заеми

17

Комисия по оперативен
контрол
Оттеглени след дебат са 6 докладни записки, както следва:
 28.12.2016 г. – ползване на
временен безлихвен заем за чужди
средства на Община Брацигово;
 22.03.2017 г. – продажба на
УПИ I – 438 в кв. 52 по плана на село
Исперихово, частна общинска собственост на закооно построена в
него сграда;
 23.06.2017 г. – 3 предложения:
- съгласуване на искане за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 57,
УПИ ХIV - озеленяване по плана на
село Козарско;
- съгласуване на искане за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 6
по плана на село Козарско;
- съгласуване на искане за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 3
по плана на село Козарско;
 30.06.2017 г. – одобряване на
ПУП – Парцеларен план за трасе на
електропровод за захранване на
УПИ I – 77020, 177021, за производство на изделия от дърво, местност
Герена, землището на село Бяга,
общ. Брацигово, собственост на „И
ЕНД ДЖИ БГ“ ЕООД.
За отчетния период от декември
2016 г. до юни 2017 г. включително
Общински съвет е приел 103 решения, от № 231 до № 333.
Относно законосъобразността и
целесъобразността на решенията,
взети от Общинския съвет – Брацигово, няма постъпили заповеди за
оспорване от областния управител
на Пазарджик и Районна прокуратура – Пещера.
За отчетния период няма постъпили писмени питания към кмета на
общината, а по време на редовните
заседания са зададени 7 устни, на
които е отговарял кметът на община –
Брацигово.
В деловодството на Общински
съвет – Брацигово от 1 декември
2016 г. до 30 юни 2017 г. са постъпили
две жалби от граждани към „Инфрастрой“ ЕООД, на които е отговорено
в срок.
На основание чл. 42, ал. 1 от
Правилника за организация и дейност на Общински съвет Брацигово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Националната агенция за приходите (НАП) и Асоциацията на банките в България се споразумяха удостоверенията за наличие или липса на задължения за клиентите на
банките при предоставянето на кредити да се заявяват и
получават изцяло електронно. Очаква се електронният обмен да започне в близките месеци, съобщиха от НАП. Освен
това, всички държавни органи и общини, които изискват
клиентите им да представят удостоверения за дължими
данъци, ще получават тази информация от НАП отново по
електронен път. Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и влизат в сила от началото
на 2018 г. В момента над 100 закона и наредби изискват
граждани и фирми да представят пред различни държавни и общински институции удостоверения за наличие или
липса на задължения, като всяка година НАП издава около
400 000 документа на хартия. Още през ноември 2016 г. НАП
създаде нова електронна услуга, чрез която държавните
органи могат да получат данните по електронен път, спестявайки на гражданите време и разходи. От началото на
годината услугата е ползвана около 5 хил. пъти.

Ïóáëè÷íî îáÿâÿâàíå, ñúãëàñíî ÷ë. 6, àë. 10 îò Íàðåäáàòà çà
óñëîâèÿòà è ðåäà çà èçâúðøâàíå íà îöåíêà íà âúçäåéñòâèå âúðõó
îêîëíàòà ñðåäà çà èíâåñòèöèîííî ïðåäëîæåíèå çà „Èçãðàæäàíå
íà òðúáåí êëàäåíåö â ïîçåìëåí èìîò ¹ 06207.3.576 â çåìëèùå íà
ãð. Áðàöèãîâî, îáùèíà Áðàöèãîâî, îáë. Ïàçàðäæèê“ îò „ÂÀÄÀ ÊÎÍÑÓËÒ“ ÅÎÎÄ, ãð. Ïàçàðäæèê, óë. „Ìèõî Ñòåôàíîâ“ ¹ 19, åò. 2.
Èíôîðìàöèÿòà, ñå íàìèðà â Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ –
ãð. Áðàöèãîâî, óë. „Àòàíàñ Êàáîâ“ ¹ 6À, åò. 2, ñò. ¹5, Äèðåêöèÿ
„ÑÀ“, òåë. 03552 / 20-65, âúòð. 106, è ìîæå äà ñå ïðåãëåäà îò çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà.
Âúçðàæåíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è èñêàíèÿ ïî îáÿâëåíèåòî
îò çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà ìîãàò äà ñå ïîäàâàò â 14-äíåâåí ñðîê â ÐÈÎÑÂ – Ïàçàðäæèê, óë. „Ãåí. Ãóðêî“ ¹ 3, åò. 4,
å-mail: riewpz@riewpz.org.

3

Европейски програми,
екология и води

ОТ НАП: ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДАНЪЦИТЕ, КОЯТО КАСАЕ ВСИЧКИ

Ñ Ú Î Á Ù Å Í È Å

25

Общинска собственост

Нормативна уредба

Председател
на комисия по
оперативен контрол
към „Инфрастрой“

3

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО
5

председателят на Общинския съвет
свиква на заседания постоянните
комисии. Те разглеждат проектите
за решения и други актове, приемат
доклади, предложения и препоръки,
изискват документи и изготвят становища по тях.
На базата на предложените от общинската администрация материали
и според проблемите и потребностите на населението в общината,
Общински съвет – Брацигово, ръководейки се от основните принципи в
дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане
на решенията, организира работата
на постоянните комисии.
Съгласно изискванията на чл. 22,
ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета
на общината на областния управител
в 7-дневен срок от приемането им.
Приетите решения и наредби се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и
чрез интернет страницата на Община
Брацигово http://www.bratsigovo.net/.
Настоящият отчет за дейността
на Общински съвет – Брацигово и
неговите комисии се основава както
на статистическите данни, така и на
анализа на съдържанието на взетите
решения. Изминалият период дава
основание на всеки един от нас за
реална преценка на извършеното
досега и приноса му в общия обем от
работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни
за още по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет.
Представям настоящия отчет за
информация и се надявам с диалог и самокритичност да работим и
в оставащата част от мандата, да
вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински съветници пред своите избиратели. Нека
да продължим да полагаме усилия,
за да отговорим на очакванията на
жителите на община Брацигово за
благоденствието на всички.
Надежда КАЗАКОВА
председател на Общински съвет
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 №332 /30.06.2017 год. на Общински съвет - Брацигово

О Б Я В Я В А
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Жребичко, улица „Четвърта“ №4, представляващ ПИ с идентификатор 29522.501.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко, одобрени със Заповед №
РД-18-66/26.11.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК,
няма издадена заповед за изменение на КККР, площ на
имота – 1781 /хиляда седемстотин осемдесет и един/ кв. м.
Трайно предназначение на територията – урбанизиране.
Начин на трайно ползване – за друг обществен обект,
комплекс.
Стар идентификатор – няма.
Номер по предходен план – квартал 27, парцел II.
Граници и съседи: 29522.501.9530; 29522.501.400;
29522.501.544; 29522.501.9531, ведно с построената в този
имот сграда с идентификатор 29522.501.265.1, със застроена
площ 109 кв. м, брой етажи – един; предназначение – административна делова сграда, стар идентификатор – няма,
номер по предходен план – няма.
Имотът е актуван с акт № 1/15.02.2016 г. за поправка на
акт № 24/16.10.2013 г. за частна общинска собственост.
Начална тръжна продажна цена в размер на 29 944
/двадесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и девет/
лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 01.09.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом – Брацигово, ул. „Христо Смирненски“ № 1.
Тръжната документация се закупува от касата на фронтофиса на Общинска администрация – Брацигово до 16.00 ч.
на 30.08.2017 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 30.08.2017 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи,
описани в тръжната документация, се подават във фронтофиса при Общинска администрация – Брацигово до
16.45 ч. на 30.08.2017 г.
Оглед на имота може да се направи в рамките на работното време на Общинска администрация – Брацигово след
предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на 30.08.2017 г.
В случай, че няма подадени заявления за участие в
търга, повторен публичен търг с явно наддаване да се
проведе на 20.09.2017 г. от 10.00 ч. Заявления за участие в
повторния търг да се подават в Общинска администрация –
Брацигово до 16.45 ч. на 18.09.2017 г.
Информация: Общинска администрация – Брацигово,
тел. 3552 / 20-65, вътр.116, 106
Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

Съвременност
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО

На основание чл.14, ал.2 и чл.8, ал.9 от ЗОС , чл.7, ал.1
от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на община Брацигово и в изпълнение на Решение
№329/30.06.2017 г. на Общински съвет - 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
№ 331/30.06.2017 год. на Общински съвет - Брацигово

На основание чл.35, ал.1 и чл. 45, ал.2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и в изпълнение на Решение №330/
30.06.2017 г. на Общински съвет - Брацигово

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 026002, находящ се в землището
на с. Исперихово, ЕКАТТЕ 32888, местност Ямките, с начин
на трайно ползване – нива с площ 39.004 дка, трета категория, при неполивни условия, при съседи: имот № 000042
– полски път, имот № 026006 – нива; имот № 026005 – нива;
имот № 026004 – нива; имот № 026001 – нива; имот № 000008
– полски път; имот № 026003 - нива.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост
№32 / 13.08.2001 г.
Начална тръжна годишна наемна цена - в размер
на 936.10 лв./деветстотин тридесет и шест лева и десет
стотинки/.
Срок за отдаване под наем - 10 /десет/ години.
Търгът ще се проведе на 29.08.2017 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
срещу сумата от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 25.08.2017 г.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от обявената първоначална годишна наемна цена се внася по сметка
IBAN BG88 SOMB 91303332969601, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД Пещера до 16.30 ч. на 25.08.2017 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи,
описани в тръжната документация, се подават във фронтофиса при Общинска администрация - Брацигово до 16.45
ч. на 25.08.2017 г.
Оглед на имота може да се направи в рамките на работното време на служителите в кметство Исперихово след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.00 ч. на 25.08.2017 г.
В случай, че търгът не се проведе, повторен търг да се
проведе на 14.09.2017 г. от 10 ч.
Заявления за участие в търга да се подават до 16.45 ч.
на 13.09.2017 г.

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с.
Равногор, представляващ УПИ VIII – Ветеринарна лечебница, в квартал 68 по ПУП на с. Равногор, ул.„Четири-десет и пета“, целият с площ 625.00 /шестстотин двадесет и
пет /кв.м, ведно с построената в този имот масивна сграда със застроена площ 120.00 /сто и двадесет/ кв.м при
съседи: север – улица, изток - УПИ IX – общ.; юг – УПИ I
– Търговия и отдих ; запад – улица, актуван с акт № 235
/18.04.2017 г./ за частна общинска собственост;
Начална тръжна продажна цена - в размер на
34 665.00 (тридесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и пет) лв. без ДДС .
Търгът ще се проведе на 31.08.2017 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 29.08.2017 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 29.08.2017 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация, се подават във
фронт-офиса при Общинска администрация - Брацигово
до 16.45 ч. на 29.08.2017 г.
Оглед на имота може да се направи в рамките на работното време на администрацията на кметство Равногор
след предварителна заявка в кметството и представяне
на документ за закупена тръжна документация до 15.00
ч. на 29.08.2017 г.
При нужда повторен търг да се проведе на 18.09.2017
г. от 10.00 ч., като документи се подават до 16.45 ч. на
15.09.2017 г. в Общинска администрация - Брацигово.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СТАЯ №16
Общинска администрация – Брацигово,
тел. 03552 / 20-65, вътр. 116
или кметство Исперихово
GSM 0897 997 769

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Общинска администрация – Брацигово,
тел.3552 / 20-65, вътр.116
или кметство Равногор 035501-965

публичен търг с явно наддаване за продажба на движими
вещи, общинска собственост, представляващи:
1. струг – металорежещ – ЗРММ – Враца, с начална
тръжна продажна цена 800.00 /осемстотин / лв. без ДДС;
2. банциг – ПК „ЕТА“- Пазарджик с начална тръжна
продажна цена 200.00 /двеста/ лева без ДДС;
3. машина петоперационна КП 261, фабр. №4774 /1972 г.
с начална тръжна продажна цена 300.00 /триста/ лв. без
ДДС;
4. абрихт П16Е, фабр. № 8 – България /АЗ Перущица/ с
начална тръжна продажна цена 100.00 /сто/ лв. без ДДС;
5. дървен струг /дърводелски/ с начална тръжна продажна цена 100.00 /сто/ лв. без ДДС;
6. щрайхмус „Артех” – Румъния /не работи / с начална
тръжна продажна цена 100.00 /сто/ лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 29.08.2017 г. от 14.00 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 25.08.2017 г. срещу сумата от 50.00 лв.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна продажна цена за всяка вещ поотделно
се внася по сметка IBAN BG 88 SOMB 9130333296960, BIC
SOMB BG SF, при Общинска банка АД Пещера или в брой
в касата на Община Брацигово до 16.30 ч. на 25.08.2017 г.
Молби за участие в търга с необходимите документи,
описани в тръжната документация, се подават във фронтофиса при Общинска администрация - Брацигово до 16.45
ч. на 25.08.2017 г.
Оглед на движимите вещи може да се направи в рамките на работното време на администрацията на кметство
Розово след предварителна заявка в кметството и представяне на документ за закупена тръжна документация
до 15.00 ч. на 25.08.2017 г.
В случай, че няма подадени заявления за участие в
търга за някои от движимите вещи, повторен търг да се
проведе на 14.09.2017 г. от 14.00 ч.

ОБЯВЯВА

ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Общинска администрация – Брацигово,
тел.3552 / 20-65, вътр.116 или кметство Розово
GSM 0894 426 475
ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

ПЕТКО ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

ЛЕТН И

ЗАНИМАНИЯ
Вeceлo и бeзгpижнo
пpeминa мeceцът на лятнaтa вaкaнция зa дeцaтa и
малките гости на Брацигово.
От 1 дo 31 юли бe opгaнизиpaнa лятнa зaнимaлня от
НЧ“Васил Петлешков-1874“
и КСУДС - Брацигово. Taзи
фopмa нa лeтни зaнятия c
дeцa и yчeници ce пpoвeждa
зa втори път нa тepитopиятa
нa града ни. В нeя тази година се включихa над 30 дeцa
– местни и дошли на гости

на баба и дядо от големите
градове.
Вceoтдaйнo и c мнoгo любoв, читалищните и социални
служители paбoтихa c мaлчyгaнитe. Te paзнooбpa-зихa
eжeднeвиeтo им чpeз paзлични дeйнocти, кaтo игpи и
cпopт нa oткpитo, твopчecки
зaнимaния, изoбpaзитeлнo и
пpилoжнo изкycтвo, глeдaнe
нa любими дeтcки филмчeтa, чeтeнe и дpaмaтизиpaнe
нa пpикaзки и дp. Мнoгo oт

вpeмeтo дeцaтa
пocвeтихa нa
мyзикaлнoтo и
тaнцoвoтo изкycтвo. Имаше
и две екскурзии до забележителности
в
региона.
Уч а с т н и ц и т е
в лятната занималня посетиха организирано крепостта
„Перистера“ в
град Пещера
и
пещерата
„Снежанка“.
Летният дъжд
в края на юли
осуети достъпа
до пещерата,
но децата с
желание
ще
повторят
маршрута.
Пo вpeмe
нa зaнятиятa
децата yчacтвaхa в два
празника – те почетоха 180годишнината от рождението
на Апостола на свободата и
рождения ден на своя приятелка от София. В пocлeдните дни нa юли c мнoгo пecни и тaнци те поздравиха
Вероника Велева за ЧРД и
зaкpихa лятнaта зaнимaлня.
Еднoмeceчният пpecтoй в
читалището пoмoгнa нa местните и придошли брациговчета дa се oпoзнaят, дa cъз-

билa мнoгo пoлeзнa зa paбoтeщитe poдитeли, чe paзнooбpaзнитe
твopчecки
и
cпopтни дeйнocти, в кoитo
дeцaтa ca ce включили, ca
им дaли възмoжнocт дa
oбщyвaт пoмeждy cи и дa
ce oпoзнaят. Дpyг poдитeл
пък oтбeлязa, чe идeятa
зa пpoвeждaнe нa лятнaтa
зaнимaлня e пoмoщ и cпoкoйcтвиe зa тях, зaщoтo дeцaтa

им пpeз дeня ca нa cигypнo
и дoбpo мяcтo и в pъцeтe нa
дoбpи cпeциaлиcти.
Вcички poдитeли пpeпopъчвaт лятнaта зaнимaлня
дa ce пpeвъpнe в тpaдиция.
Te вяpвaт, чe в игpи, твopчecтвo и yчeнe дeцaтa paзгpъщaт пълнoцeннo cвoя
пoтeнциaл и oткpивaт cвoeтo пpизвaниe.
Галина ТРАЯНОВА

дaдaт мнoгo нoви пpиятeлcтвa и разнообразят дългите
летни дни.
Нe пo-мaлкo дoвoлни
бяхa и poдитeлитe. Te споделиха, чe дeцaтa им ca пoceщaвaли занималнята c мнoгo eнтycиaзъм и желание.
Служителите на читалището и КСУДС нaпpaвихa
тaкa, чe нaиcтинa дeцaтa дa
ce чyвcтвaт мнoгo cпeциaлни – мoжeщи и знaeщи.
Дpyги poдитeли cпoдeлихa
cъщo, чe зaнимaлнятa e
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