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Уважаеми съграждани,
Пазете обновените сгради и учете децата си да ги 

пазят, защото те са за тях!
Горчивият опит ни показва, че се отнасяме нехайно 

като общественост към новите си придобивки. Всички 
ние сме пряко или косвено ползватели на реновираните 
обекти и знаем какви бяха и в какво се превърнаха. Пре-
търпели са пълна промяна и са се превърнали в наисти-
на привлекателно място за посещение. За колко време, 
зависи от съвестта на всички нас – брациговци!

Трябва да ги съхраним не само водени от  това, че 
са обект на петгодишен мониторинг, а защото в днешно 
време все по-трудно се намират средства за ремонти от 
такъв размер.

Ако искаме следващите поколения деца и ученици 

да имат хубави и модерни детски градини и училища, 
трябва сами да се грижим за тях – не само като не ру-
шим, а и като сигнализираме, когато видим, че друг си 
позволява удоволствието да посяга на обществените 
сгради.

Обектите са оградени и със заключени врати, но това 
не спира хулиганите да правят зулуми, когато поискат. 
Не ги спират и 24-часовите видеонаблюдения от охрани-
телни камери.

Всички отговорни институции са в готовност да 
оказват своевременна намеса за париране на противо-
обществените прояви и опазване на обществения ред и 
сигурност на обектите, но нашата съвест е най-важна.

Ръководството на Общинска администрация
Брацигово

ПРОЕКТ „BG161PO001/4.1-03/2010/056-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ-
НОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“, НУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ И ОДЗ „БОЖУРА ФУРНАДЖИЕВА“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 1 029 225,81 лв.
 СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 874 841,94 лв.

С обновени училища посрещаме новата учебна година
Учениците  в Брацигово тази година ще влязат в обновени и отговарящи на съвременните изисквания за енергийна 

ефективност учебни сгради. На заключителна конференция, състояла се на 30 август,  общинското ръководство отчете 
дейностите по проекта за обновяване на образователните структури на стойност 1 290 225 лева.

На трите сгради – на НУ „В. Петлешков”, СОУ „Народни будители” и ОДЗ „Божура Фурнаджиева”, са направени 
топлоизолации на външните стени, ремонт на покривите и подмяна на дограма. На двете училища са отремонтирани и 
отоплителните инсталации, сменени са старите котли с нови, работещи с пелети,  и са монтирани слънчеви колектори за 
топла вода. Колектори са поставени и в ОДЗ „Божура Фурнаджиева”, но все още предстои подмяна на отоплителната 
инсталация.

Инж. Румяна Григорова, която е ръководител на проекта, благодари на фирмите, спечелили конкурса за изпълнение 
на строителните и ремонтните дейности, за коректната работа по обектите, въпреки късите срокове. Само за 45 дни ра-
ботниците са се справили с поставените задачи. Стартът на обновителните дейности по проекта е даден на 26 април тази 
година и на 7 юли и трите обекта са имали задължителния Акт 19 за въвеждане в експлоатация. При това работата е свър-
шена при спазване на изискванията за качество. С изпълнението на приключилия вече проект се осигурява комфорт и 
уют за най-важните жители на града – децата от 3 до 18-годишна възраст, а и ще се спестят много средства, разходвани 
досега за отопление на учебните сгради, които ще се ползват за развитие интересите на децата.

„Това съобщение  е създадено в рамките на проект „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
образователната инфраструктура – СОУ „Народни 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 година”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския 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 становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

„Да подкрепим с оръжие 

това народно дело“

С тези думи княз 
Александър I се обръща 
към варненци, излизайки 
от телеграфо-пощенската 
станция, където получава 
потвърждение за Съедине-
нието. 

То е обявено в Пловдив. 
Телеграмата на временното 
правителство е изпратена в 
7.00 часа на 6 септември, а 
князът се запознава с при-
стигналата кореспонденция 
няколко часа по-късно.

Съединението се из-
вършва през есента на 1885 
година, след бунтове в раз-
лични градове на Източна 
Румелия, последвани от 
военен преврат, подкрепен 
от българския княз.

Съединението на Бъл-
гария е първото значител-
но политическо събитие 
след Освобождението от 
османско владичество, 
което определя нов етап 
в нейното самостоятелно 
държавно съществуване 
и развитие. Седем години 
след края на Руско-турска-
та война (1977-1878) бъл-
гарският народ прави ре-
шителна и успешна крачка 
за пълното си национално 
освобождение и обедине-
ние. С акта на съединението 
на двете български държа-
вици народът продължава 
освободителното дело на 
Руско-турската война и по-
ема в ръцете си съдбините 
на своето Отечество.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Уведомяваме обществе-
ността на гр. Брацигово, на 
основание чл. 4 (2) от На-
редбата за ОВОС, относно 
инвестиционно предложе-
ние (ИП) за „Геозащитни 
съоръжения в гр. Брацигово 
– смесени системи за порой-
ни води“, общ. Брацигово, 
обл. Пазарджик.  Възложи-
тел е Община Брацигово. 

ИП е за изграждане на 
геозащитни съоръжения 
за подобряване отточните 
способности на три дерета 
- улици, минаващи през гр. 
Брацигово, и безпрепятстве-
ното отвеждане на високите 
води от поройни дъждове до 
р. Умишка. 

Първото дере е обособе-
но и оформено като канал. 
В началната си част е из-
градена конструкция със за-
творено сечение, а в долната 
е оформен правоъгълен про-
фил. Предвижда се поставя-
не на метална решетка пред 
входната част на канала за 
задържане на изхвърляните 
отпадъци и стоманобетонов 
капак. Долната част ще се 
облицова с бетон, а стените 
ще се укрепят със стомано-
торкрет. 

Второто дере във висо-
чина чрез пътен водосток и 
слабо изразен профил под 
него излива водите направо 
на улица в старата част на 
града. По нея е изградена ка-
нализация за БФОВ, но обе-
мът отточни води не може да 
се поеме и се оформя поток, 
който тече по улицата и на-
воднява съседните дворове 

и къщи. Предвижда се из-
граждането на открит канал 
с решетки.

Третото дере не е офор-
мено, при застрояването е 
стеснено сечението му и във 
височина от стръмния зале-
сен скат се формира поток, 
което води до покачване на 
нивото и заливане на дво-
рове и мазета. Предвижда 
се оформяне на сечение, 
канализиране на водата и 
облицоване на дъното. 

Площадката за реали-
зация на ИП се намира в 
жилищната регулация на гр. 
Брацигово. Не се налага из-
граждане на нова пътна ин-
фраструктура, ел. и водопре-
носни мрежи. Предвижда се 
изграждането на геозащитни 
съоръжения да се извърши с 
готова бетонова смес С16/20 
(В20). За строителните и би-
товите отпадъци се предвиж-
да третиране само от фирми, 
притежаващи разрешение, 
съгласно изискванията на 
ЗУО за дейности с битови и 
строителни отпадъци.

ИП не засяга защитени 
територии по смисъла на чл. 
5 от ЗЗТ. Потенциалните въз-
действия от реализацията 
на ИП се очаква да бъдат в 
границите на допустимите 
и нямат трансграничен ха-
рактер. 

Няма връзка и не за-
сяга други съществуващи 
и одобрени с устройствен 
или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на 
обекта на ИП. 

                       Отдел „ТСУ”

128 г. СЪЕДИНЕНИЕТО 
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ПРОЕКТ „BG161PO001/4.1-03/2010/056-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ-
НОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“, НУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ И ОДЗ „БОЖУРА ФУРНАДЖИЕВА“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 1 029 225,81 лв.
 СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 874 841,94 лв.

НА 10.07.2013 г. СЪС СЪОТВЕТНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СА ВЪВЕДЕНИ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА.

СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗПЪЛНИ „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, ГР. СОФИЯ;
СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР ОСЪЩЕСТВИ „ИВЕСТ-99” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
СТРОИТЕЛСТВОТО ПРОДЪЛЖИ 45 ДНИ;
СТОЙНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ОБЕКТИ Е КАКТО СЛЕДВА:
СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ – 431 644,63 лв.; 
НУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ – 167 091,93 лв.;
ОДЗ „БОЖУРА ФУРНАДЖИЕВА“ – 186 237,47 лв. 

„Това съобщение  е създадено в рамките на проект „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
образователната инфраструктура – СОУ „Народни 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 година”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и  при никакви обстоя-
телства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

ПризивПризив



Съвременност

Брацигово, Пещера, 
Септември и Велинград
подкрепят Орешарски

Нова мода при дреб-
ното хулиганство се е по-
явила в Брацигово. След 
като преди година демон-
стрираха въздействието 
на ъндърграунд културата, 
рисувайки със спрей по 
паметниците, „неизвестни 
извършители“ сега се оп-
итват да осакатят хубави-
те пейки по централната 
градска част като чупят 
част от дъските им. Към 
момента обществеността и 
общинското ръководство 
са склонни да вярват, че 
това са тийнейджъри, ску-
чаещи през не дотам дъл-
гите летни нощи. Обект 
на посегателство са пар-
ковата мебел в района на 
Културния дом и алеята. 
Точно по тези места всяка 
вечер се събират различ-
ни групи младежи, които 
просто пият, лющят сем-
ки и от време на време за 
разнообразие с индиански 
викове местят или чупят 
пейките.

Отговорните инсти-
туции за опазване на 
обществения ред нямат 
обяснение с какво точно 
този акт на посегателство 
привлича вандалите. Бра-
циговци смятат, че това е 
дело на младежи, които 
виждат колосален герои-
зъм в тези грозни зулуми, 
който им дава фалшиво 
самочувствие.

На някого това хулиган-
ство може да му се стори 
дребен проблем на фона 
на обществените кусури 
от жизнено важно значе-
ние в града и региона, но 
именно гражданското ни 
безучастие създава благо-
датна почва то да битува 
необезпокоявано.

В началото на месец 
август бяха инициирани 
няколко контролни обхода 
на екип от представители 
на отговорните институ-
ции за проверка на пове-
дението на младите хора в 
късните часове на нощта. 

Засега не са констатирани 
груби нарушения, с изклю-
чение на единични случаи 
на неспазване вечерния 
час сред непълнолетни и 
създаване на актове за 
безразборното лющене и 
плюене на семки по цен-
търа на града. Няма как 
цяла нощ да се дебне за 
това кога емоционалното 
фиаско на някого ще взе-
ме връх и той ще реши, 

че каквото и да счупи е 
просто мал шанс. Градът 
е на всички ни и ние сме 
отговорни за него. Ако 
пазим придобитото, ще го 
множим и ще живеем в 
една наистина добра сре-
да, но ако непрекъснато 
даваме воля на низките си 
страсти, само ще цъкаме с 
език и ще тъпчем на едно 
място.

Иванка СТЕФАНОВА

ПО ТЪМНА ДОБА

Напрежението в града 
се роди от изказване на ми-
нистърката на здравеопазва-
нето Таня Андреева, в което 
тя препоръчва съкращаване 
на персонала и закриване на 
част от филиалите на Спеш-
ната помощ, където дейност-
та им може да бъде поета от 
други звена.

Все още официална ин-
формация за конкретните на-
мерения на Министерството 
на здравеопазването спрямо 
филиала в Брацигово няма. 
Получено е писмо в Община 
Брацигово от местните об-
щопрактикуващи лекари, в 
което се изразява тревогата 
им от възможното евентуал-
но закриване на центъра.

Макар че ден след изказ-
ването си за съкращението на 
медици, министър Андреева 
се поправи и заяви, 
че е имала предвид 
административен, а 
не специализиран, 
медицински пер-
сонал, общинското 
ръководство са из-
пратили писмо до 
Министерство на 
здравеопазването. 
В него са изложени 
всички мотиви за 
запазване на цен-

търа в настоящия му вид. 
Най-силният след това колко 
е голяма за населението по-
требността от него е този, че 
за целия период на същест-
вуването му, от 2004 година 
досега, срещу него няма 
нито една подадена жалба и 
нито една сериозна забележ-
ка от пациенти.

Засега управата на об-
щина Брацигово има под-
крепата на всички отговор-
ни по проблема институции 
– областното ръководство в 
лицето на двамата замест-
ник областни управители и 
директорката на областния 
център за спешна медицин-
ска помощ. За това смята, че 
ще бъде направено всичко 
необходимо в полза на паци-
ентите.

/Соб. инф./

Брациговци настръхнали Брациговци настръхнали 
заради Спешния центързаради Спешния център

ВОДНИЯТ РЕЖИМ 
ОТМЕНЕН 

Поради продължител-
ното засушаване и намален 
дебит на водоизточниците, 
в Брацигово бе въведен 
режим на водата. Със спе-
циална заповед на управи-
теля на местната фирма ВиК 
бе регламентирано времето 
на преустановяване на во-
доподаването в общинския 
център и селата Бяга, Ко-
зарско и Исперихово.

Режим е силна дума, тъй 
като по-голямата част от на-
селението не усети значимо 
липсата на вода, въпреки 
че вдигна врява до небето. 
Вярно, 21-ви век сме, но и 
сега има обстоятелства, ко-
ито изискват разбиране и 
толерантност. В Брацигово 
живителната течност липс-
ваше между 13 и 16 часа, 
когато хората са на работа и 
не я ползват осезаемо. При 
направените допитвания до 
населението по селата се 
оказа, че спирането на во-
дата е повече дискомфорт, 
а не липса, тъй като по-го-
лямата част от семействата 
имат персонални кладенци 
в дворните си места и така 
задоволяват битовите си 
нужди. Режимът за Браци-
гово бе отменен още на 19 
август, а за селата остава в 
сила до 15 септември и то 
само по два часа на ден.

Надяваме се проблемът 
да е провокирал не само не-
гативните ни мисли спрямо 

общинското ръководство, 
но и човешкото ни съзнание 
към разумното и правилно 
използване на безценния 
природен ресурс, наречен 
вода.

Определената от група 
граждани „тежка ситуация 
с водата” бе провокирана 
от редица причини – освен 
природни, и технически. 
Знайно е, че водопреносна-
та мрежа е стара, амортизи-
рана и прави чести аварии 
с много загуба на питейна 
вода. Затова към момента 
Общината е в процедура 
по избор на изпълнител за 
водопреносна мрежа във 
вододайна зона Розовски 
вриз и рехабилитация на 
довеждащия водопровод 
до разпределителна шахта 
Розово. Стойността на про-
екта е над 5,870 милиона 
лева. С изпълнението му се 
очаква да се реши въпросът 
с питейната вода във всички 
селища на общината и пове-
че да не се налага режимно 
ползване. В програмата на 
община Брацигово за след-
ващия програмен период 
пък се предвижда подмя-
на и на останалите стари 
тръби, които в момента все 
още не създават проблеми, 
както и изграждането на ка-
нализация и пречиствател-
ни съоръжения във всички 
селища от общината.

„Априлци“

От местната структура на 
дирекция „Социално подпо-
магане“ съобщаваме, че до 
края на месец септември е 
срокът за прием на молби-
декларации за отпускане на 
еднократна целева помощ за 
първокласници през следва-
щата учебна година.

Както вече се разбра, от 
тази година  парите са уве-
личени – на всяко дете се 
полагат по 250 лева, вместо 
досегашните 150.

Право на тази помощ 
имат семейства със средно-
месечен доход от послед-
ните 12 календарни месеца, 
предхождащи месеца, през 
който е подадена молба-де-
кларацията, до 
350 лева на чо-
век.

Към момен-
та са подадени 
14 молби за 
еднократна це-
лева помощ, 
а първолаци-
те, записани в 
местните школа 
са 85. Семей-
ствата с първок-
ласници ще по-

лучат сумата след записване 
на детето в първи клас, но не 
по-късно от края на септем-
ври на текущата година. Из-
плаща се в брой или в стоки 
за ученика наведнъж, през 
месеца, следващ този, през 
който са подадени докумен-
тите и само в годината, в ко-
ято детето е било записано в 
първи клас. 

Служителите на дирекци-
ите „Социално подпомагане“ 
извършват проверка в срок 
един месец от започването 
на учебната година и ако де-
тето не постъпи в училище и 
не посещава занятията ре-
довно, помощта се връща.

Ваня БАБАЧЕВА

До края на септември До края на септември 
приемат молби за помощ приемат молби за помощ 

за първокласнициза първокласници

Симпатизанти на прави-
телството на Пламен Оре-
шарски и социалисти от 
цялата област се включиха 
във връчването на подпи-
ската в защита на кабине-
та на 30 август в София. 
Имало е хора от Брациго-
во, Пещера, Велинград и 
Септември, споделиха при-
състващи.

Обещание за подкрепа 
от нашенци Сергей Ста-
нишев получил още на 
Бузлуджа. Според при-
върженици на настоящите 
управници България не е 
София.Трябва да се даде 
шанс на правителството 

да довърши започнатото 
– това е основната идея 
на контрапротестиращите 
от областта. Събраните до-
тук 384 000 подписа „За” 
кабинета Орешарски бяха 
приети лично от министър-
председателя.

На срещата е обсъдена и 
темата за достъпа на малкия 
бизнес до еврофондовете.

Това е втората порция 
подписи, събирани в подкре-
па на правителството. Общо 
над 700 000 души в страната 
са казали своето „Да“ на на-
стоящите управници.

„Априлци“

ХУБАВА РАБОТА, 
АМА БЪЛГАРСКА

Цяла година най-масово-
то средство за информация 
и забавление - телевизията 
- ни информираше за карди-
налните промени в начина 
на излъчване на сигнала по 
приемниците ни.

Така се роди вицът: „Ако 
ти си говориш с телевизора, 
е шизофрения, но ако теле-
визорът ти говори – цифро-
визация.“

Стреснаха се всички с 
по-стари екранни предава-
тели, че цифровизацията 
ще ги свари неподготвени 
и се започна предстартова 
подготовка. Някои подме-
ниха телевизорите си, дру-
ги, успокоени от инфор-
мационните реклами, се 
довериха на местните ка-
беларки, а трети се нареди-
ха на опашка за декодери, 
защото са социално слаби 

и подпомагани за отопли-
телния период от предход-
ната година. И така, 1 сеп-
тември дойде, но цифрови-
зацията не. Сега се появи 
уведомление, което гласи, 
че процесът се отлага за 
1 ноември. Не навсякъде 
са доставени вълшебните 
устройства за промяна на 
сигнала. Хубава работа, 
ама българска.  

В нашата област досега 
са взели своите декодери 
над 10 000 имащи право на 
това. За община Брацигово 
раздаването на устройства-
та е приключило. Над 430 
MPEG-4 декодер (set-top 
box-а) са намерили своето 
приложение в домовете на 
съгражданите ни с нисък 
социален статус, пардон, ще 
намерят.

/Соб. инф./

Сдружение „ЧИСТА ГОРНА 
МАРИЦА“ с нов председател

На заседание на Общо събрание 
на сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в общест-
вена полза „ЧИСТА ГОРНА МАРИЦА“, 
проведено през месец юли  2013 г. се 
взе решение за председател на Упра-
вителния съвет да бъде Кметът на Об-
щина Брацигово - Васил Гюлеметов.  
От досегашният пост бе освободен 
кметът на Септември Петър Бошев. 
Седалището на сдружението, учре-
дено през юли 2012 година е община 
Велинград, а в него влизат общините 
Белово, Брацигово, Лесичово, Сеп-
тември и Велинград. От август 2013-а 
община Ракитово е новия шести член 
на сдружението.

Проектът „ЧИСТА ГОРНА МАРИ-
ЦА“ се отнася до изграждането на 
пречиствателни съоръжения за отпа-
дъчни води (ПСОВ) в агломерациите 
– участници в проекта, включително 
реконструкция и доизграждане на 
канализационните и водопроводни-
те им мрежи. Предметът на дейност 

на Сдружението е осъществяването 
на дейности и проекти, свързани с 
подобряване на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води на терито-
рията на общините членове за пови-
шаване на качеството на съществу-
ващите ВиК услуги и намаляване на 
отражателното въздействие на от-
падните води в р. Марица в съответ-
ствие с практиките и политиките на 
ЕС. Основната му цел е подобрява-
нето на биологичното разнообразие 
на р. Марица, чрез пречистването на 
отпадните води. 

Водени от тези причини членове-
те на сдружението желаят да обявят 
обществена поръчка за изработване-
то на цялостен проект „ЧИСТА ГОР-
НА МАРИЦА“ и да кандидатства за 
финансиране от Кохезионния фонд 
на ЕС, Оперативна програма „Околна 
среда“, Приоритетна ос 1, според из-
искванията на чл. 39 на Наредбата на 
съвета (ЕS) 1083/32006.

Таня ЙОРГОВА

ТУРИСТИЧЕСКИ
ПАКЕТИ ЗА ТРИ

ОБЩИНИ
В Младежкия дом в Брацигово 

се проведе обществено обсъждане 
на проект „Богатствата на Западни 
Родопи“, финансиран от Опера-
тивна програма „Регионално раз-
витие“ 2007 - 2013 г. Проектът се 
изпълнява в партньорство с общи-
ните Борино, Брацигово и Доспат. 
На обсъждането бяха представени 
варианти на туристически пакети 
за трите общини, като целта бе да 
бъдат получени мнения, коментари 
и препоръки относно представени-
те маршрути.

Мария ПИЩАЛОВА
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Проект „ЗАБАВНО ЛЯТО“Проект „ЗАБАВНО ЛЯТО“

В С. БЯГА 
ФИРМА

„САМАС 
ООД“

ОТКРИ 
ЦЕХ ЗА 

ПРЕРАБОТКА 
НА ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Прекрасните и самоот-
вержени дами от певческата 
група си поставиха непосил-
ното, но и приятно условие 
за своите изяви: „Да отидем 
там, където не сме ходили, 
като съчетаваме изявата с 
приятна разходка, разглеж-
дане на забележителности-
те на мястото, за което сме 
тръгнали“. Предварително 
избираме маршрута, разу-
чаваме района, на репети-
циите решаваме през къде 
да минем, къде да починем, 
какво да видим.

Така през този творче-
ски сезон посетихме с. Труд, 
общ. Марица, на ХІ-я фести-
вал за автентичен фолклор, 
и най-хубавата ни дестина-
ция до момента - с. Триград 
с Буйновото ждрело и Яго-
динската пещера.

Ето в какво ни въвляко-
ха домакините на този край:

Стотици туристи послед-
ваха Орфей по пътя към ада. 
Вечната любовна драма на 
митичния тракийски певец и 
любимата му Евридика ожи-
вяха в събота в Триград. По 
традиция девинското село 
прави „Орфически мисте-
рии“, които събират много 
туристи. Празникът започ-
на с обичая „Напяване на 
китки“. След това туристи и 
местни тропаха хора с фол-
клорни състави от Смолян, 
Оброчище, с. Исперихово.

Атракция за гостите вто-
ра година е възстановка на 
легендата за Орфей, като 
тази година тя е най-пищ-
на. Общо около 70 изпъл-
нители участваха в цялата 
програма. Те пресъздадоха 
мита със слизането на Ор-
фей в ада при любимата му. 
В ролята на Орфей и Еври-
дика, на нимфи, вакханки и 
богове влязоха танцьори от 
смолянската формация „За-
реница“.

На мегдана в селото раз-
казвач описваше случващо-
то се на фона на класическа 
музика, докато танцьорите 
възпроизведоха сватбата на 
митичния музикант и него-
вата възлюбена. Последва-
ха ухапването на невестата 
от змия, внезапната й смърт 
и непрежалимата мъка на 
жениха. Танцьори в черно 
изнесоха на раменете си 

мъртвата де-
войка. След 
това шествие 
„между двата 
свята“ през 
цялото село 
поведе ту-
ристите към 
пещерата Дя-
волското гър-
ло, където се 
разигра дра-
мата от леген-
дата в света 
на сенките.

На екран 
пред пещерата бяха про-
жектирани приключенията 
в подземното царство на 
бог Хадес, когото Орфей и 
бог Хермес склоняват да 
пусне Евридика от царство-
то на мъртвите. Условието 
към влюбения певец е да не 
поглежда любимата, дока-
то не я изведе, но той не го 
спазва и я губи повторно.

Многобройна публика 
видя на живо танца на стра-
дащия Орфей и жадните да 
го разкъсат вакханки пред 
входа на пещерата. Послед-
ва огнено шоу на зловещите 
демони от подземния свят, 
представено от „Театъра на 
огъня и сенките“.

„Почувствахме се на 
мястото на Орфей и Еври-
дика. Беше невероятно! Ще 
дойдем отново, заслужава 
си“, каза развълнувана след 
представлението туристката 
Албена Атанасова от Варна. 
„Дойдохме случайно, но 
останах очарована. Имаше 
изкуство, а в огнената част 
беше шоуто. Много приятно 
съчетание от двете“, пох-
вали спектакъла и Невена 
Вълкова от Пловдив. Вечер-
та приключи с дискотека на 
открито и заря.

Над 2000 души присъст-
ваха на мистериите, хо-
телите наоколо са пълни, 
казват от селото. Предстои 
в Дяволското гърло да бъ-
дат монтирани мултимедия, 
екран и озвучаване, с които 
на преминаващите ще се из-
лъчва филм от възстановка-
та, каза Владимир Солаков 
от Туристическо дружество 
„Орфей“, организатор на 
празника. Инвестицията на 
дружеството е за около 6000 
лева и с нея пещерата ще 
стане единствената в стра-
ната с такива ефекти. „Няма 
пещера, в която туристите 
като влязат, да изгледат 
прожекция за легенда и то 
на място, за което се смята, 
че се е случила“, казва Со-
лаков.“

В навечерието на не-
делния ден благополучно 
си пристигнахме в родния 
край. А от понеделник - ре-
петиция за следващата ни 
изява в гр. Кюстендил.

Васка ВЪЛЧЕВА

КОЛЕДЕН ПОДА-

Библиотеката при чита-
лище „Съгласие - 1902“, с. 
Козарско, работи по реали-
зацията на този проект от 
първите ваканционни дни.

Изработен бе план с подхо-
дящи мероприятия за деца-
та, който включва: излет в 
околностите на с. Жребич-
ко /„С книжка на излет”/; 

за любителите 
на загадъчния 
свят на физика-
та - направа на 
действащи вул-
кани; презeнта-
ции чрез  компю-
трите, дарени по 
програма „Глоб@
лни библиотеки 
– България“, ко-
ито по-късно ще 
представят на 
жителите на се-
лото. 

За осъ-
ществяване-
то на проекта 
и з к а з в а м е 
б л а г о д а р -
ност на об-
щ и н с к о т о 
ръководство, 
което ни 
предостави 
автобус до 
с. Жребичко; 
на кмета на с. 
Козарско за 
съдействие-
то между институциите чи-
талище и Община; на Йор-
данка Алексиева - учител 
и член на настоятелство-
то, която безрезервно се 

включва в реализацията на 
отделните мероприятия.

Предстоят още много 
забавни изненади!

Мима ГЬОШЕВА 
библиотекар 

В с. Бяга се асфалти-
рат няколко улици. Спо-
ред кмета Илия Милу-
шев въпреки че трудно 
се намират средства, ас-
фалтирането на улиците 
в селото ще продължи. 
/Соб. инф./

По инициатива и изра-
ботен проект от кмета на с. 
Розово Йорданка Петкова е 
построена детска площад-
ка, финансирана от МОСВ, 
съгласно договор за безвъз-
мездна финансова помощ. 
Проектът е реализиран по 
Национална програма „За 
чиста околна среда“ с наи-
менование „За нас и нашите 
деца“. Изпълнител е „Карат 
Перфект“ - ЕООД, гр. Плов-
див. Детската площадка има 
естетически изработени и 
построени беседка, пързал-
ка, люлки, катерушки, пя-
съчник и други атракциони 
с оформени между тях алеи 
за придвижване на деца и 
родители. Намира се в една 
част от селската градина в 

центъра на Розово - люби-
мо място за отдих на млади 
и стари. Площадката е по-
строена в срок от фирмата 
изпълнител. Работниците на 
кметството укрепиха стената 
на пенсионерския клуб и с 
няколко стъпала го свързаха 
с новата придобивка. Райо-
нът е обезопасен с желязна 
ограда. Всичко е оцветено в 
хармонията на контрастните 
цветове червено и синьо.

За деня на откриването 
- 16 август, кметът Йордан-
ка Петкова направи голяма 
подготовка - покани деца, 
родители, баби, украси с 
разноцветни балони, поръча 
торта и лакомства. С кратко 
слово тя даде старт на тър-
жеството и покани кмета на 

общината Васил Гюлеметов 
да пререже лентата. Той от 
своя страна поздрави при-
състващите и селото с но-
вата придобивка  и пожела 
живот и здраве, щастливо 
детство на малките и да има 
повече радостна гълчава.
Озвучаването бе дело на 
Валери Грибачев и от ран-
на утрин се чуваха люби-
ми детски песни. Започна 
парти, умело ръководено 
от детската учителка Елена 
Кушлева в ролята на клоун 
с подходящ костюм. Тя из-
готви импровизирана детска 
програма със забавни и ос-
троумни игри за опознаване 
на родното място, любими 
литературни герои, мест-
ни култури и др. Под нейно 

ръководство децата пяха, 
танцуваха и получиха много 
награди. Това беше първият 
рожден ден на площадката 
и децата си обещаха всяка 
година на 16 август да праз-
нуват. 

Васка Паликарова и 
Йорданка Илиева в местни 
носии поздравиха детското 
парти с розовската песен 
„Стояне ле“. Баба Цветана 
Панайотова, както винаги, 
се включи със свое стихо-
творение за Мецана. Малка-
та Петя Кушлева, облечена 
като фея, през цялото време 
пя. Създаде се настроение 
и откриването на детската 
площадка се превърна в об-
щоселски празник.

Катя КОМИТОВА

Нова придобивка

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на 
община Брацигово“ Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07,

Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“,
Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси“, ОП „Административен капацитет“, 

одобрен за финансиране с Договор №12-22-152 от 1.04.2013 г.

Проектът, който Общи-
на Брацигово стартира, се 
осъществява с финансова-
та подкрепа на Оперативна 
програма „Администрати-
вен капацитет“, съфинан-
сирана от Европейския 
съюз чрез Европейския 
социален фонд.

Основната цел на про-
екта е да се осигурят ус-
ловия за привличане на 
инвестиции за устойчиво 
развитие на Община Бра-
цигово чрез обучение на 
служителите в Общинската 
администрация и кметове 
на кметства.

Общата стойност на 
проекта е 89 904,30 лева, 
като периодът на изпълне-
ние е 12 месеца.

Изпълнението на проек-
та ще протече на няколко 
етапа.

Дейност 1: Провеждане 
на обучение в Института по 

публична администрация.
Дейност 2: Провеждане 

на чуждоезиково обучение 
по разговорен английски 
език.

Дейност 3: Провеждане 
на обучение за междукул-
турна комуникация, толе-
рантност и антидискрими-
нация.

Дейност 4: Обучение по 
привличане на инвестиции 
за устойчиво развитие и за 
подобряване на ключовите 
компетентности.

Дейност 5: Дейности за 
информация и публичност.

Съпътстваща дейност 
– Организация и управле-
ние на проекта.

Общата цел на проекта 
допринася за постигане на 
общата цел на ОПАК „Подо-
бряване на работата на дър-
жавната администрация за 
реализиране на ефективни 
политики, качествено об-

служване на гражданите и 
бизнеса и създаване на ус-
ловия за устойчив иконо-
мически растеж и заетост“.
Изпълнението на проекта 
„Повишаване на квалифи-
кацията на служителите в 
администрацията на общи-
на Брацигово“ ще доведе 
до цялостно повишаване 
качеството на обслужване-
то за населението на общи-
на Брацигово - повече от 
9 500 жители - ползватели 
на административни услу-
ги.

Настоящият документ е Настоящият документ е 
изготвен с финансовата по-изготвен с финансовата по-
мощ на Европейския съюз и мощ на Европейския съюз и 
Европейския социален фонд.Европейския социален фонд.
Община Брацигово носи ця-Община Брацигово носи ця-
лата отговорност за съдър-лата отговорност за съдър-
жанието на настоящия до-жанието на настоящия до-
кумент и при никакви обсто-кумент и при никакви обсто-
ятелства не може да се при-ятелства не може да се при-
ема като официална позиция ема като официална позиция 
на Европейския съюз.на Европейския съюз.
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Ние - хората

III кръг, 7 септември, 17 ч.
Братаница (Братаница) - Сарая (Сарая)
Величково (Величково) - Барикади (Стрелча)
Марица (Огняново) - Свобода 2011 (Пещера)
Брацигово (Брацигово) - Чико (Бяга)
Марица (Белово) - Пазарджик 2012 (Пз)
Левски (Паталеница) - Зенит (Ветрен дол)
Тракиец (Главиница) - Светкавица (Синитево)
Комуна (Черногорово) - Тракия (Пазарджик)

IV кръг, 14 септември, 17 ч.
Сарая (Сарая) - Тракия (Пазарджик)
Светкавица (Синитево) - Комуна (Черногорово)
Зенит (Ветрен дол) - Тракиец (Главиница)
Пазарджик 2012 (Пз) - Левски (Паталеница)
Чико (Бяга) - Марица (Белово)
Свобода 2011 (Пещера) - Брацигово (Брацигово)
Барикади (Стрелча) - Марица (Огняново)
Братаница (Братаница) - Величково (Величково)

V кръг, 21 септември, 17 ч.
Величково (Величково) - Сарая (Сарая)
Марица (Огняново) - Братаница (Братаница)
Брацигово (Брацигово) - Барикади (Стрелча)
Марица (Белово) - Свобода 2011 (Пещера)
Левски (Паталеница) - Чико (Бяга)
Тракиец (Главиница) - Пазарджик 2012 (Пз)
Комуна (Черногорово) - Зенит (Ветрен дол)
Тракия (Пазарджик) - Светкавица (Синитево)

VI кръг, 28 септември, 17 ч.
Сарая (Сарая) - Светкавица (Синитево)
Зенит (Ветрен дол) - Тракия (Пазарджик)
Пазарджик 2012 (Пз) - Комуна (Черногорово)
Чико (Бяга) - Тракиец (Главиница)
Свобода 2011 (Пещера) - Левски (Паталеница)
Барикади (Стрелча) - Марица (Белово)
Братаница (Братаница) - Брацигово (Брацигово)
Величково (Величково) - Марица (Огняново)

VII кръг, 5 октомври, 15 ч.
Марица (Огняново) - Сарая (Сарая)
Брацигово (Брацигово) - Величково (Величково)
Марица (Белово) - Братаница (Братаница)
Левски (Паталеница) - Барикади (Стрелча)
Тракиец (Главиница) - Свобода 2011 (Пещера)
Комуна (Черногорово) - Чико (Бяга)
Тракия (Пазарджик) - Пазарджик 2012 (Пз)
Светкавица (Синитево) - Зенит (Ветрен дол)

VIII кръг, 12 октомври, 15 ч.
Сарая (Сарая) - Зенит (Ветрен дол)
Пазарджик 2012 (Пз) - Светкавица (Синитево)
Чико (Бяга) - Тракия (Пазарджик)
Свобода 2011 (Пещера) - Комуна (Черногорово)
Барикади (Стрелча) - Тракиец (Главиница)
Братаница (Братаница) - Левски (Паталеница)
Величково (Величково) - Марица (Белово)
Марица (Огняново) - Брацигово (Брацигово)

IX кръг, 19 октомври, 15 ч.
Брацигово (Брацигово) - Сарая (Сарая)
Марица (Белово) - Марица (Огняново)
Левски (Паталеница) - Величково (Величково)
Тракиец (Главиница) - Братаница (Братаница)
Комуна (Черногорово) - Барикади (Стрелча)
Тракия (Пазарджик) - Свобода 2011 (Пещера)
Светкавица (Синитево) - Чико (Бяга)
Зенит (Ветрен дол) - Пазарджик 2012 (Пз)

X кръг, 26 октомври, 15 ч.
Сарая (Сарая) - Пазарджик 2012 (Пз)
Чико (Бяга) - Зенит (Ветрен дол)
Свобода 2011 (Пещера) - Светкавица (Синитево)
Барикади (Стрелча) - Тракия (Пазарджик)
Братаница (Братаница) - Комуна (Черногорово)
Величково (Величково) - Тракиец (Главиница)
Марица (Огняново) - Левски (Паталеница)
Брацигово (Брацигово) - Марица (Белово)

XI кръг, 2 ноември, 14 ч.
Марица (Белово) - Сарая (Сарая)
Левски (Паталеница) - Брацигово (Брацигово)
Тракиец (Главиница) - Марица (Огняново)
Комуна (Черногорово) - Величково (Величково)
Тракия (Пазарджик) - Братаница (Братаница)
Светкавица (Синитево) - Барикади (Стрелча)
Зенит (Ветрен дол) - Свобода 2011 (Пещера)
Пазарджик 2012 (Пз) - Чико (Бяга)

XII кръг, 9 ноември, 14 ч.
Сарая (Сарая) - Чико (Бяга)
Свобода 2011 (Пещера) - Пазарджик 2012 (Пз)
Барикади (Стрелча) - Зенит (Ветрен дол)
Братаница (Братаница) - Светкавица (Синитево)
Величково (Величково) - Тракия (Пазарджик)
Марица (Огняново) - Комуна (Черногорово)
Брацигово (Брацигово) - Тракиец (Главиница)   
Марица (Белово) - Левски (Паталеница)

XIII кръг, 16 ноември, 14 ч.
Левски (Паталеница) - Сарая (Сарая)
Тракиец (Главиница) - Марица (Белово)
Комуна (Черногорово) - Брацигово (Брацигово)
Тракия (Пазарджик) - Марица (Огняново)
Светкавица (Синитево) - Величково (Величково)
Зенит (Ветрен дол) - Братаница (Братаница)
Пазарджик 2012 (Пз) - Барикади (Стрелча)
Чико (Бяга) - Свобода 2011 (Пещера)

XIV кръг, 23 ноември, 14 ч.
Сарая (Сарая) - Свобода 2011 (Пещера)
Барикади (Стрелча) - Чико (Бяга)
Братаница (Братаница) - Пазарджик 2012 (Пз)
Величково (Величково) - Зенит (Ветрен дол)
Марица (Огняново) - Светкавица (Синитево)
Брацигово (Брацигово) - Тракия (Пазарджик)
Марица (Белово) - Комуна (Черногорово)
Левски (Паталеница) - Тракиец (Главиница)

XV кръг, 30 ноември, 13.30 ч.
Тракиец (Главиница) - Сарая (Сарая)
Комуна (Черногорово) - Левски (Паталеница)
Тракия (Пазарджик) - Марица (Белово)
Светкавица (Синитево) - Брацигово (Брацигово)
Зенит (Ветрен дол) - Марица (Огняново)
Пазарджик 2012 (Пз) - Величково (Величково)
Чико (Бяга) - Братаница (Братаница)
Свобода 2011 (Пещера) - Барикади (Стрелча)

Ангел Чортев е бизнесмен.
Но само гечинмекът му е такъв, 

както би отбелязал Захари Стоянов, 
ако беше имал възможност да го 
вмъкне някъде между страниците 
на славните си „Записки“.

Тоест – бизнесменлъкът му беше 
просто поминък. Инак, в малкото, 
свободни от изтощителните му за-
нимания часове Чортев бе човек 
като всички други. Любящ съпруг, 
грижовен баща, романтик, мечта-
тел…

И точно заради тази му чув-
ствителност, веднага след първите 
акорди на разнеслата се в салона 
Джани-Морандева „Parla piu piano“, 
от гърдите му се откърти едно по-
къртително и преемоционално:

- Е-е-е-х!
Изпухтя го като потеглящ парен 

локомотив. Широка душа носеше 
Чортев. Дотолкова необятна, че 
в моменти като този я обземаше 
желание да изскочи от обширното 
си телесно обиталище и да полети 
над света волно и животворно като 
самия Дух Господен. А точно тази 
песен я свързваше като пъпна връв 
с най-съкровените й въжделения.

Чуеше ли я, във въображението 
Чортево мигом изплуваше образът 
на неговия идол. На неговия пожиз-
нен кумир – страховнушаващият и 
по осанка, и по маниер дон Вито 
Корлеоне. Кръстникът!

Ах, защо не би могъл и Чортев 
да се види в някаква подобна жи-
тейска роля?! Да почувства света 
под стъпалата си! Да всява страх 
само с името си! Думата му да бъде 
закон!

Така, както разполагаше с теле-
сна маса не по-малка от тази на 
Марлон Брандо и както би могъл да 
го докара на гласово шипене, не би 
ли му отивало да чува от просители-
те си онова свръхпочитателно: „Да, 
дон Бнджело!“?

Дон Бнджело Чортелини! Как 
звучи само! А?

Че не би ли му мязало и на него 
едно към едно да подава десницата 
си към устните на пълзящите в кра-
ката му нищожества? А?

Е-е-е-х! Защо ли не бе роден 
някъде из потайностите на Манха-
тън?!

А то! Как би могъл да се раз-
гърне човек в неговия забутан из 

дъното на географията град?
Вярно, че и тук Чортев властва-

ше. Но… Само над няколко стотици. 
И никой не му целуваше ръка. Крън-
каха го наистина. Но не за върховно  
и безапелационно правосъдие, как-
то му се щеше, а все за пари.

Пари, пари, пари! Като че ли 
беше банка! Вместо те да му ръсят 
лептата си… А-а-а!

При това зад гърба му най-веро-
ятно го псуваха като хамали… Тъж-
но, тъжно!…

- Скъпи… – прекъсна мислите 
му неговата благоверна. - Какво 
да кажа на президента, когато се 
появи?

- Ш-ш-т! Говори по-тихо! – пре-
късна я той.

- Ама защо, дарлинг?
- За да не станем за смях, зато-

ва! Няма да дойде…
И Чортев показа току-що полу-

ченото от канцеларията на пре-
зидента писмо, с което му благо-
даряха за любезната покана, но 
поради служебните ангажименти 
на господин президента… И така 
нататък. Дрън-дрън!

- Ама защо, защо, дарлинг? 
Нали ти беше обещал? – тръшна 
се на един стол и съкрушената съ-
пруга.

- Обеща... Още когато пътувахме 
в самолета за преговори с турците 
прие… Ама ето… Изплъзна ми се…

Истина беше. По време на съ-
вместния им полет Чортев бе успял 
да подхвърли устна покана към дър-
жавния глава - да му гостува в деня 
на абитуриентския бал на дъщеря 
му. И той му се бе усмихнал, но…

Ядец сега! А толкова средства 
бе хвърлил, за да се представи като 
хората! Почти точно така, както го 
бе видял в „Кръстникът“.

Този бал трябваше да бъде свет-
ското събитие на века. Нечувано и 
невиждано! Всички в този скапан 
град трябваше да видят и да раз-
берат веднъж завинаги кой е Ангел 

Чортев. Всички! На неговата маса 
трябваше да се наредят като апте-
карски шишета президент, премиер, 
министри, областен, кмет… Че да се 
види хубавичко кой с кого си пие 
уискито…. Ама на!

Съкрушеният бизнесмен хвърли 
критичен взор към деколтето на съ-
пругата си. Язък и за него! Широко 
и дълбоко, ама напразно!…

Я-а-а! Че то това деколте… Май-
май вече е време да се поналее с 
малко силикон. Позавехнало нещо 
му се виждаше. До следващия бал 
съвсем щеше да се спаружи…

- Тате, тате! – долетя отнякъде и 
виновницата за тържеството. – Как 

трябва да посрещам министрите? 
Да им се покланям ли? Ето така…

И хубавото му, накичено като 
кукла Барби момиченце продемон-
стрира един артистичен реверанс.

- Добре дошъл, господин минис-
тър! Или по име…

- Говори по-тихо! – скастри я и с 
думи, и с поглед любящият родител. 
– По-тихо! Да не ни чуе някой, че по-
сле има да ни разнасят…

- Ама защо бе, тате? – сконфузи 
се девойчето и прихвана с две ръце 
кринолина, който бе скроен така, че 
да придаде изящество на трътлеста-
та му фигурка. – Нали ми беше обе-
щал поне половината министерски 
съвет?

- По-тихо казах!... Няма да дой-
дат… Всички били служебно анга-
жирани…

- А-у-у! – измяука разочаровано-
то котенце. - Ами барем кметът?

- По-тихо, по-тихо! Че и той не ще. 
Да не го одумвали, че се обвързва… 
Каза ми го по телефона…

- А-у-у!
Разочарованото абитуриентче 

се приготви да пусне няколко съл-
зи, но със сетни усилия все пак успя 
да ги задържи. За да не размаже 
грима си.

- Нищо, мами! Нищо! – прегърна 
отрочето си грижовната родителка. 

– Ти пак ще си номер едно. Всички 
завистници ще го видят! Ама язък! 
Язък за толкова тичане. Толкова 
подготовка… Рокли!... Тоалети!... 
Парфюми!...

После, и тя почти насълзена, по-
гледна и към заредените с посуда и 
букети маси:

- И какво да го правя сега цяло 
кило черен хайвер?… Да го предла-
гам на мутреси и простакеси ли?… 
То все едно да поднасяш на свиня 
пуйка по пекински!… И да чакаш да 
ти я оцени!… Язък!

- Ами шампанското, шампанско-
то! – включи се към жалбите й Чор-
тев. - Оригинално… Чак от Франция 
да го доставя аз!... И за какво? На 
кого да го поднасям сега?… На 
тези, които изобщо няма да раз-
берат с какво се наливат ли?... Ох, 
ох!...

- Тате, тате! – дотича запъхтяно 
Чортевият наследник. – Колата на 
областния…

- Говори по-тихо бе, диване тако-
ва! – поряза го на мига бащата.

- Ама защо бе, тате? Нали той…
- По-тихо ти казах! Не виждаш 

ли, че не е областният, а фукльото 
Чапкънов от „Бейбитрейд“… 

- Вярно… Джипът… Само мар-
ката му е същата… Фукльото е… 
Ама нашият е по-нов модел! Най-
новият!

Събран по неволя, семейният 
съвет се скупчи и си зашушука за-
говорнически.

- Ами сега? – запитаха се всички 
един другиго.

Съзаклятието им обаче продъл-
жи не повече от няколко минути. 
Нямаше как! Височайшето посре-
щане явно нямаше да се състои, но 
някой все пак трябваше да поеме 
върволицата от простосмъртни, кои-
то бяха започнали да нахлуват като 
хуни в украсения до последната 
франтифлюшка салон.

- Каквото - такова! – отсече 
овладелият се вече Чортев и като 
истински дон Чортелини пое ко-
мандването. – Хайде, всички! По-
живо! Качвайте Глория на сцената! 
Надуйте усилвателите до дупка! 
Пригответе фойерверките! Извикай-
те линкълна! Нека дадем на целия 
град да разбере кой е Ангел Чортев! 
Какво пък? И без президент ще съ-
мне!…

Програма  на  „А“ ОФГ     сезон  Есен -  2013

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Б РА Ц И Г О В О

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС 
и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество и в изпъл-
нение на Решение № 357/30.05.2013 г. на 
Общински съвет - гр. Брацигово

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване 

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

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

Търгът ще се проведе на 10.09.2013 
г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска 
администрация - гр. Брацигово, ул. 
„Атанас Кабов“ № 6а.

Тръжната документация се закупу-
ва от касата на фронт-офиса на Общин-
ска администрация - гр. Брацигово, до 
16.00 ч. на 9.09.2013 г. срещу сумата от 
50.00 лв.

Депозит за участие в търга в раз-
мер на 10% от началната тръжна про-
дажна 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 Браци-
гово до 16.30 ч. на 9.09.2013 г. 

Молби за участие в търга с 
необходимите документи, описани в 
тръжната документация, се подават 
на фронт-офиса при Общинска адми-
нистрация - гр. Брацигово, до 16.45 ч. 
на 9.09.2013 г. 

Оглед на обекта може да се на-
прави в рамките на работното време 
на Общинската администрация - гр. 
Брацигово, след предварителна заявка 
в стая № 16 и представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 
15.00 ч. на 9.09.2013 г.

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

За допълнителна информация: 
стая № 16 

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

Васил ГЮЛЕМЕТОВ
кмет на община Брацигово 

PARLA PIU PIANO!PARLA PIU PIANO!
„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí“„Ïîä êîæàòà íà åäèí áèçíåñìåí“


