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От 1 януари Министер-
ството на труда ще изпрати 
пред гишетата на социални-
те служби стотици хиляди 
семейства, които трябва да 
подадат нови документи, 
за да получават детските 
си. Наново ще трябва да 
представят необходимите 
бланки всички родители, 
получавали месечни до-
бавки от 1 март до 28 юли 
2015 г. (тогава промените 
в закона влязоха в сила). 
Това ще става по график, 
като хората ще имат само 30 
дни да реагират. И досега на 
всеки 12 месеца родителите 
подаваха нови заявления 
за отпускане на помощта. 

От ведомството не съ-
общават прогнозния брой 
на хората, които ще трябва 
да подават заявления. Не е 
ясно и на колко семейства, 
живеещи заедно без брак, 
детските ще бъдат спрени, 
защото вече ще се взема 
доходът и на бащата, и на 
майката. Те освен това ще 
трябва да живеят постоян-
но в страната – над 183 дни 
в годината.

За цялата процедура 
са предвидени три месеца, 
като семействата са раз-
делени на три групи, става 
ясно от график, изготвен от 
социалното министерство. 
Всички родители, които са 
одобрени за детски през 
март т.г., ще трябва да по-
дадат новите документи 
от 1 до 31 януари 2016 г. 
Тези, които получават 
помощта със заповед, из-

дадена през април т.г., ще 
подават документи между 
1 и 29 февруари 2016 г. По-
следната група – одобрена 
за детски през юни-юли 
т.г., трябва да се яви пред 
гишетата между 1 и 31 март 
догодина. За родителите, 
получили детските след 28 
юли т.г., не се изисква да 
подават новите документи, 
докато не изтекат техните 
12 месеца.

Служебно ще се удъл-
жи срокът на детските, от-
пуснати след 1 февруари 
2015 г., за да стане 1 година 
от получаването им, преди 
да трябва да се подават 
документите. Това означа-
ва, че ако на семейството 
помощта е отпусната от 
април 2015 г., то ще про-
дължи да я получава до 
април 2016 г., т.е. общо 12 
месеца, обясняват от ми-
нистерството. 

Семействата, на които 
са отпуснати месечни се-
мейни помощи през януа-
ри и февруари тази година, 
не са включени в графика. 
Те трябва да подновят до-
кументите си съответно 
през декември т.г. и през 
януари 2016 г. За децата с 
трайни увреждания няма 
да се подава нищо.

Това обаче е информа-
ция от висшите ведомства, 
тъй като подразделенията 
на социалните служби по 
места още нямат конкретни 
указателни писма с насоки 
за действие.      

 „Априлци”

ОТ НОВАТА ГОДИНА 
НАНОВО ЗА ДЕТСКИ

Новият кмет на община 
Брацигово – Петко Петков, 
кметовете на кметства и но-
вите общински съветници 
положиха клетва. Тържест-
вената сесия бе свикана 
по заповед на областния 
управител Трендафил Ве-
личков. Под звуците на 
националния химн започ-
на първото заседание на 
новия Общински съвет на 
община Брацигово. Сеси-
ята беше ръководена от 
доайена (най-възрастният 
съветник) – досегашният, 
вече бивш, кмет на града 
Васил Гюлеметов. Заседа-
нието започна с клетва:

„Заклевам се в името 
на Република България да 
спазвам Конституцията и 
законите на страната и във 
всичките си действия да се 
ръководя от интересите на 
гражданите на Брациговска 
община и да работя за тях-
ното благоденствие.”

С тези думи започна да 
тече мандат 2015-2019 годи-
на за община Брацигово.

Губернаторът Трендафил 
Величков пожела на ново-
то общинско ръководство и 
новите съветници да рабо-
тят в диалог и да намират 
най-правилните решения 
за проблемите на община 
Брацигово. Той завеща на 
местните управници една-
единствена политическа 
принадлежност – добру-
ването и просперитета на 
община Брацигово и ней-
ните граждани. Областният 
управител подари на ново-

избрания брациговски кмет  
Конституцията на България 
и сборник със закони със 
заръката да бъдат научени 
и да се спазват. 

На първото заседание 
общинските съветници  си 
избраха и председател. 
Двубоят бе между канди-
датурите на г-жа Надежда 
Казакова и г-жа Дима Паш-
кулева, и двете представи-

телки на преобладаващата 
политическа сила в ново-
избрания местен парламент  
– ГЕРБ. Кандидатурата на 
г-жа Казакова бе издигна-
та от общинския съветник 
Стоян Вълков, а пред-
ложението за г-жа Дима 
Пашкулева бе направено от 
председателствуващия съ-
бранието Васил Гюлеметов.  
След тайно гласуване, про-

ведено по всички правила 
на протокола, вотът отиде 
при Надежда Казакова. 
Така тя застана начело на 
Общинския съвет. 

След звуците на Хим-
на на Брацигово протече 
първото процедурно за-
седание на местния парла-
мент. То завърши с избор 
на временна комисия за 
изработване на правилник 
за работата на местния 
парламент. Комисията е съ-
ставена от петима членове 
под председателството на 
г-жа Анета Рашайкова. В 
нея влизат още Стоян Въл-
ков, Георги Кабов, Йордан 
Михайлов и арх. Младен 
Китов. Тя трябва да работи 
до 17 ноември, когато ще се 
проведе първото редовно 
заседание на Общинския 
съвет.

След тържественото 
заклеване г-н Петков по-
лучи официално ключа на 
общината пред входа на 
сградата на Общинска ад-
министрация – Брацигово.

Символът бе предаден 
на новия градоначалник 
от Васил Гюлеметов с по-
желанието за приемстве-
ност и продължаване на 
положителното съзиждане 
на съвременната община 
Брацигово. 

С настоящия Общински 
съвет ви запознаваме

– на страница 3

Иванка СТЕФАНОВА

ЗАПОЧНА ДА ТЕЧЕ МАНДАТ 2015-2019

Под председателството 
на областния управител 
Трендафил Величков, Об-
ластният щаб за защита 
при бедствия проведе 
заседание, на което всич-
ки общини и държавни 
институции представиха 
предприетите превантив-
ни мерки за осигуряване 
нормалното функционира-
не на инфраструктурата, 
снабдяването и услугите 
през есенно-зимния сезон 
2015/2016 г. на територията 
на област Пазарджик съ-
гласно Заповед РД-177 от 
27.08.2015 г. на областния 
управител. 

Експертите от Об-
щинска администрация 
– Брацигово заявиха, че са 
предприети необходимите 
мерки във връзка с пред-
стоящия зимен сезон. Те  
уточниха, че са сключени  
договори с фирми, които 
ще извършват поддържа-
нето на общинската пътна 
мрежа. За град Брацигово 
снегопочистването и под-
държането е възложено на 
фирма „Братя Пашкулеви” 

ООД , а за терените на пол-
ските села и на Жребичко 
на „ДМС” – ЕООД с упра-
вител Йордан Младенов. 
Всички населени места 
от общината са снабдени 
с необходимите инертни 
материали (пясък и луга) 
за обезопасяване на път-
ните участъци по време на 
снеговалеж и обледяване. 
Осигурено е отоплението 
за детските градини и за 
общинските училища. 
Сключени са и договори 
за допълнителна доставка 
на гориво.

Във всички държавни 
институции са актуализи-
рани плановете за работа 
през зимния период и при 
усложнена зимна обста-
новка. Извършени са про-
верки на алтернативното 
ел. захранване, прави се 
проверка на снегопочист-
ващата техника. 

По предложение на об-
ластния управител Тренда-
фил Величков и директора 
на РДПБЗН комисар Иван 
Панайотов и след направе-
ния анализ на бедствените 

ситуации вследствие обил-
ните снеговалежи през м. 
март 2015 г., на заседани-
ето на щаба бяха приети 
следните решения: 

1. Да се актуализират 
общинските щабове за ЗБ 
по силата на чл. 28, ал. 4 и 
във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
7 от ЗЗБ.

2. Кметовете на общини 
да организират и извършат 
в 15-дневен срок, до 27 но-
ември 2015 г., проиграване-
то на част „Снегонавяване 
и обледяване” от плана за 
защита при бедствия на 
съответната община. 

3. Регионалната Дирек-
ция по горите и Областно 
пътно управление да орга-
низират групи по отстраня-
ване на паднали дървета 
в сервитутите и в близост 
до тях. Информацията за 
групите – ръководители, 
състав, телефони за връз-
ка, да се предостави на 
РДПБЗН – Пазарджик в 
срок до 27.11.2015 г. 

 Михаил ДЗУКОВ

Със Заповед No ОХ-708/09.10.2015 г. на министъра на отбраната на Република 
България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,
средни или висши училища, в Националната гвардейска част – 

военно формирование – 54800, гр. София, както следва:

Гвардеец, 
София 

25 Редник – 
III клас 

Средно 
образование 

Ръст 178-182 см, 
БМИ от 20-30%, 
без белези и 
татуировки по 
видимите части 
на тялото 

Поверително 

Шофьор, 
София 

1 Редник – 
III клас 

Средно 
образование, 
водач на МПС, 
категория „С” 

Валидна 
категория „С” 

Поверително 

Шофьор, 
София 

3 Редник – 
III клас 

Средно 
образование, 
водач на МПС, 
категория „С”, „D”, 
„D+E” 

Валидна 
категория „С”, „D”, 
„D+Е” 

Поверително 

Съгласно Заповед No РД-437/27.10.2015 г. на командира на Националната 
гвардейска част, кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности след-
ва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез 
структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоян-

ния си адрес в срок до 07.12.2015 г. 
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА И НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ: старши експерт във Военно окръжие – Пазарджик за 

общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 1, стая No4, тел. 03552/
20 65, и при старши специалист Михаил Дзуков, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул.  
„Втори януари “ No10, тел. 034/445 463. 

О  Б Я В А ГОТОВНОСТ ЗА 
„ЗИМА 2015/2016”
ГОТОВНОСТ ЗА 
„ЗИМА 2015/2016”



2 Ние - хората

По традиция всеки трети 
четвъртък на месец ноември 
се чества Международният 
ден без тютюнопушене. Цел-
та на този ден е всеки пушач 
да положи началото на своя 
отказ от тютюнопушенето 
в името на собственото си 
здраве. През 2015 година 
инициативата се провежда 
под мотото „ЕКС пушач БГ”.

В цялата страна събития-
та стартират на 30 октомври – 
„Деня на ЕКС пушача”, и ще 
продължат до 19 ноември 
– Международния ден без 
тютюнопушене.

Проявите ще бъдат на-
сочени към активни пушачи 
с цел популяризиране на 
услугите в Кабинетите за 
консултиране и отказване 
от тютюнопушенето – кон-
султиране за повишаване 
на мотивацията за спиране 
на тютюнопушенето; измер-

ване на въглеродния оксид 
в издишания въздух и коли-
чеството на карбоксихемог-
лобин в кръвта на активни 
и пасивни пушачи с апарата 
„Smoker lyser”; определяне 
степента на никотинова 
зависимост с тест на Фа-
герстрьом и използване на 
iCoach – безплатен онлайн 
инструмент за отказване на 
цигарите.

Отказването от тютюно-
пушене не е никак лесно. 
Кампанията на Европейска-
та комисия „ЕКС пушачите 
са непобедими“ има за цел 
да помогне на младите хора 

в Европа на възраст между 
24 и 35 години да се откажат 
от цигарите, като представя 
многото позитиви на живота 
без тютюнев дим: по-добро 
здраве и благосъстояние, 
повече финансови средства 
на разположение и като 
цяло един много по-качест-
вен начин на живот.

До момента близо 
400 000 мъже и жени от цяла 
Европа активно са потърси-
ли подкрепа в борбата си с 
цигарите чрез регистрация 
в основния инструмент 
на кампанията – iCoach 
(www.exsmokers.eu). 

Целта на кампанията е 
да окуражи настоящите пу-
шачи, че те също могат да се 
откажат от зависимостта си 
към тютюна, като последват 
примера на бившите пуша-
чи. Тази година Денят на ЕКС 
пушача бе на 15 ноември. 

Мустаците са били на 
мода в миналото. Дали за-
щото фирмата „Джилет” не 
е съществувала, или това 
е било показател за класа 
или мъжество, трудно е да 
се каже. Сега внимавайте в 
картинката, мустаците се за-
връщат! Поне през Муември 
и то с благотворителна цел.

А, да, сигурно се чудите 
каква е тази непонятна дума 
и какво означава. Муември 
е превод на причината мус-
таците да бъдат отново на 
мода. Благотворителното 
събитие Movember (думата е 
комбинация от moustache и 
November) продължава през 

целия месец ноември и за-
дължава участващите мъже 
да си пуснат мустак за три-
десетте дни на месеца с цел 
да популяризират борбата с 
рака на простатата. Този тип 
рак е мъжкият еквивалент 
на рака на гърдата по брой 
на засегнати хора. Само през 
2011-а организацията успява 
да събере 127 милиона до-
лара. До преди 10 години 
обаче ракът на простатата 
не получаваше достатъчно 
внимание. Докато…

През 2010 година каузата 
достига глобални размери, 
включва 450 хиляди муста-
катковци от целия свят, на-

бира повече от 77 милиона 
долара и по този начин Mo-
vember се превръща в най-
големият дарител за борба с 
рака на простатата. В днешни 
дни фондацията спонсорира 
научна работа в тази сфера в 
повече от 13 страни.

Звучи невероятно, нали? 
Или просто още един при-
мер за правилото на десетте 
хиляди часа. Онези четири-
ма юнаци от австралийската 
кръчма с мустакатия облог 
променят света и спасяват 
човешки животи!

Техният съвет – посто-
янство и търпение! Все пак 
много велики постижения са 
започнали с една луда идея.

Сетете се за Коперник и 
Колумб…

На 11.11.2015 г. рисун-
ките на нашите деца бяха 
изложени в централното фо-
айе на Народното събрание. 
Стартирането на номинаци-
ите се реализира с помощта 
на „Илкова театър“, който 
представя своя екоспекта-
къл „Нашата улица“. Орга-
низаторът на номинациите – 
Фондация „АФА – Бълга-
рия“, запознава децата с 
идеята на конкурса, използ-
вайки уникалните средства 
на кукленото изкуство, като 
забавните герои от приказ-
ката неусетно превръщат 
края на пиесата в дискусия 
с участието на зрителите. 
След представлението де-
цата пресъздават своите 
вълнения чрез средствата 
на изобразителното изкуст-
во и по този начин стават 
участници в категорията 
„Екохудожник“ от първите 

в света номинации за деца 
„Най-големият малък при-
ятел на животните – BLFA 
2014/15“, част от проекта 
на „АФА – България“ за ху-
манно образование „АлВи“. 
Надпреварата за голямото 
отличие продължава в 
рамките на две календарни 
години. В края на месец 
януари 2016 г. ще се про-
веде заключителният гала-

концерт с участието на лю-
бими български творци, на 
който международно жури 
ще обяви награждаването 
на номинираните в трите 
категории – „Екохудожник”, 
„Екопатрул” и „Екопиар”.

Нека пожелаем добри 
резултати на нашите деца 
в тази надпревара, защото 
дори самото участие е успех!
                          Ваня ПЕЕВА

За трета поредна година 
ЦДГ „Вела Пеева“ ще се 
включи в организирания 
конкурс от Фондация „Го-
дишни награди за пътна 
безопасност“ за реализира-
ни инициативи в областта 
на пътната безопасност в 
категория „Детски градини 
и училища”.

Чрез играта като водеща 
дейност се изграждат у де-
цата представи за достъпни 
знаци за безопасно дви-
жение, елементарни пред-
стави и понятия за пътното 
движение и начални умения 
за безопасно придвижване 
като пешеходци, ориентира-
не в нормите на безопасно 
движение и регулирано 
поведение чрез социалната 
роля на „бъдещ ученик“ и 
се привличат родителската 

общност и обществените 
органи, гарантиращи сигур-
ността на хората за наши 
партньори и примери за 
подражание. 

Детското заведение 
организира и проведе  ня-
колко инициативи: изложба 
от детски рисунки и макети 
на улица; празнично раз-
влечение „Приключение 
със светофар“, за което ни 

гостува театър „Веселушко“ 
– гр. София; поставяне на 
постери с послание „Спри! 
Детето запази!“ към водачи-
те на МПС на обезопасител-
ната преграда пред главния 
вход на детската градина 
с помощта на родителите 
и местната власт; анкета с 
родителите „Какво знае ва-
шето дете за улицата и ней-
ните правила?“. Всичко това 
посвещаваме на жертвите 
на войната по пътищата, 
изразяваме благодарност 
към лекарите, полицаите, 
пожарникарите и всички, 
които оказват помощ на 
пострадалите от ПТП. Благо-
дарим на родителите на на-
шите деца за ползотворното 
сътрудничество в общата 
ни цел – опазване живота и 
здравето на нашите деца.

19.XI.2015 г. – Международен ден 
без тютюнопушене „ЕКС пушач БГ”

НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ЗДРАВЕТОНОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ЗДРАВЕТО

МУЕМВРИ

„Най-големият малък 
приятел на животните“
Децата от Целодневна детска градина „Вела Пеева“ – с. Бяга участват в петите 

номинации на Фондация „АФА – България“ „Най-големият малък приятел на животните“

Нека децата играят и правилата Нека децата играят и правилата 
за движение да знаят!за движение да знаят!

На 31.10.2015 г. Мари-
ян Петков получи своята 
награда от XVII Национа-
лен конкурс „Космосът – 
настояще и бъдеще на 
човечеството“. Тя му 
беше връчена лично 
от космонавта Георги 
Иванов и от акад. Ячко 
Иванов. Неговият макет 
бе отличен сред 114 дру-
ги експоната. Ракетата му 
заемаше и почетно мяс-
то на изложбата, уредена 
в Политехнически музей  
– София. 

Своята награда Ма-
риян посвещава на 70 
години СОУ – Брациго-
во. Пожелаваме му още 
много успехи! 

В. КРЪСТЕВА 
Цв. ГЛОБОВА 

ЗА ДИАБЕТА

ЗА ДИАБЕТА

Световният ден за борба с диабета през 
2015 г. е посветен на здравословното хране-
не като ключов фактор за профилактика на 
заболяването. 14 ноември – рожденият ден 
на откривателя на инсулина – д-р Фредерик 
Бантинг, ще бъде денят на равносметката, 
дали сме пропилели още една година от 
живота си, тъпчейки се с храни – боклуци, с 
излишни калории и мазнини.

Хората могат да намалят риска от диабет 
с няколко прости мерки:

• Да пият вода или неподсладен чай/кафе 
вместо плодови и безалкохолни напитки, 
подсладени със захар.

• Да консумират най-малко три порции 
зеленчуци всеки ден, включително листни – 
марули, спанак, броколи.

• Да изяждат най-малко три порции пло-
дове всеки ден (става въпрос за хрупане на 

цял плод).
• Да избират ядки, парче пресен плод или 

неподсладено кисело мляко за междинни 
закуски.

• Да ограничат консумацията на алкохол.
• Да избират нетлъсти светли меса – пи-

лешко, птиче или риба, вместо червени и пре-
работени месни продукти (колбаси, пастет).

• Да предпочитат пълнозърнест хляб, 
кафяв ориз, пълнозърнести спагети вместо 
вариантите от рафинирано бяло брашно и 
ориз.

• Да избират олио от растителен произход 
(маслинено, рапично, царевично, слънчогле-
дово) вместо животински мазнини (масло, 
мас, сланина).

Не случайно човек има два крака и един 
стомах – да се движи повече и да се храни 
разумно.

ТАНЦОВ СЪСТАВ „ПРЕВРЕН” ПОКАЗА ТАНЦОВ СЪСТАВ „ПРЕВРЕН” ПОКАЗА 
ТИПИЧНО БРАЦИГОВСКО ХОРО В САМОКОВТИПИЧНО БРАЦИГОВСКО ХОРО В САМОКОВ

НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ЗДРАВЕТОНОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ЗДРАВЕТО
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За четвърта поредна година Институтът за 
пазарна икономика (ИПИ) представи единственото 
по мащаба и дълбочината си изследване на соци-
алното и икономическото състояние на областите 
в България. Пресконференцията се проведе на 9 
ноември 2015 г. в пресклуба на БТА.

Изследването се публикува в момент, в който от 
новоизбраните кметове и общински съветници се 
очаква да предложат най-ефективните политики за 
развитие на териториите си. Вярваме, че изданието 
може да помогне в тази задача, тъй като откроява 
както основните предимства, така и предизвикател-
ствата пред всяка област.

След спад на икономиката в началото на кри-
зата, областта се възстановява с бързи темпове и 
още през 2010 г. брутното производство на глава от 
населението надминава предкризисните си нива. В 
същото време заетостта започва да се възстановя-
ва едва през 2013 г. Вътрешните и външните инвес-
тиции са около два пъти по-ниски от средните нива 
за страната, но областта се представя сравнително 
добре по отношение на усвоените европейски 
средства. Пазарджик се задържа на челните места 
по дял на пътищата в добро състояние. Местните 
данъци и такси в областта са по-високи от средните 
за страната. Възрастовата зависимост е по-благо-
приятна в сравнение с много други области в 
България.

> Население (2014) – 267 918;
> Територия (кв. км) – 4456,9;
> Брой на населените места – 117;
> Дял на населението в градовете (%) – 62,5.
Делът на отпадналите ученици от основното и 

средното образование е по-голям от общия за стра-
ната. Пазарджик е областта с най-малко висшисти, 
след Силистра. Преминалите болни през много-
профилните болници са под средните нива в стра-
ната, както и делът на здравноосигурените лица. 
Престъпността в областта е ниска, а наказателното 
производство – относително бързо. Пазарджик е 
една от областите с най-малък дял на населението с 
достъп до канализация, свързано с пречиствателни 
станции. 

ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ
След сериозен спад на икономиката в начало-

то на кризата, областта се възстановява с бързи 
темпове. В периода 2010-2012 г. номиналният БВП 

на човек нараства с около 10% годишно, докато 
средният ръст за страната е под 6%. Все пак БВП 
на човек в областта изостава от показателя общо 
за страната. Макар и брутният продукт да надмина 
предкризисните си нива още през 2010 г., доходите 
на лице от домакинство се свиват през 2010 и 2011 
г. След известно увеличение през 2012-2013 г. дохо-
дите на домакинствата бележат пореден спад през 
2014-а, въпреки възстановяването на заетостта.

Условията на живот са едни от най-неблаго-
приятните в страната. Делът на лицата, живеещи в 
домакинства с нисък интензитет на икономическа 
активност се увеличава до 31,9% през 2012 г., по-
ставяйки областта на първо място (през 2011 г. на 
първо място е обл. Видин). След 2009 г. делът на 
хората, живеещи с материални лишения постоянно 
нараства и през 2012 г. достига 59%, което е най-
високият дял сред всички области – за страната е 
43%. Делът на бедните спрямо линията на бедността 
за областта е 30,8% при 21% за страната, което на-
режда Пазарджик сред областите с най-голям дял 
на бедните. 

ПАЗАР НА ТРУДА
Въпреки че през периода 2010-2012 г. безра-

ботицата в областта се увеличава значително над 
средното ниво за страната, през 2013 г. тя намалява 
рязко и през 2014-а спада до 10,4% при 11,4% за 
страната. Данните за заетостта също показват 
благоприятна тенденция на нарастване след 2012 
г., като коефициентът на заетост (47,3%) на населе-
нието на 15 и повече години вече се доближава до 
средния за страната (48%) през 2014 г. След Сливен, 
Пазарджик е областта с най-висок коефициент на 
демографско заместване в страната през 2014 г. 
– 71,4% при средно 61,9%. Това означава, че през 
следващите години 71 младежи ще се включат на 
пазара на труда на всеки 100 души, които ще из-
лязат от него.

ИНФРАСТРУКТУРА
Въпреки че пътищата в добро състояние нама-

ляват спрямо миналата година, област Пазарджик 
се задържа на челните места и през 2014 г. Делът 
на пътищата с добро качество на пътната настилка 
в областта е 49,8% при 40,5% за страната, а Пазар-
джик заема четвърто място.

Свързаността с интернет сред домакинствата в 
областта и използването му от населението остават 

относително ограничени. През 2014 г. 49,6% от до-
макинствата имат достъп до интернет при 56,7% за 
страната. Използвалите интернет през последните 
12 месеца пък са 52,2% при 59,2% за страната.

ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Местните данъци и такси в областта са по-висо-

ки от средните за страната и през 2015 г. Основната 
причина за това е размерът на таксата за битови 
отпадъци за нежилищни имоти на юридическите 
лица, която средно за общините в областта е 35% 
над тази в страната. Данъкът при възмездно придо-
биване на имущество пък е около 10% по-висок.

С 40% по-нисък е средният патентен данък за 
търговия на дребно – 9,05 лв./кв. м при средно за 
страната 12,72 лв./кв. м през 2015 г. По-ниски с око-
ло 15% са и ставките на данъка върху превозните 
средства в областта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Развитието на електронното правителство беле-

жи застой последната година, а административните 
услуги на „едно гише“ са на сходно ниво с преоб-
ладаващото в страната.

Областта се представя добре по отношение на 
покритието на територията от кадастъра. През 2014 
г. кадастралната карта обхваща 26,8% от територия-
та на областта при 18,1% за страната.

Областта получава относително ниска оценка 
в Рейтинга на активната прозрачност на местната 
администрация, изготвян от Фондация „ПДИ“. За 
2015-а областта получава 46,9 точки от максимал-
ните 88,4 при 54,5 т. средно за страната. Най-високо 
е оценена прозрачността на органите на местното 
самоуправление в община Ракитово (62,0 точки), 
следвана от Пещера (56,0 т.) и Брацигово (52,0 т.), 
а най-ниските оценки са в общините Батак (26,1 т.) 
и Белово (26,5 т.). Към 31 януари 2015 г. общините 
в обл. Пазарджик са получили 553,2 лв./човек 
като бенефициенти по оперативните програми при 
564,9 лв./човек за страната. Най-много средства са 
усвоили общините Панагюрище (2506,9 лв./човек) 
и Пещера (1871,2 лв./човек), а най-малко – община 
Батак (170,1 лв./човек).

ДЕМОГРАФИЯ
През 2014 г. коефициентът на естествен при-

раст в областта по стойност е близък до равнището 
на раждаемостта в страната (–5,3‰ при –5,7‰ за 
страната). Населението в областта намалява и за-

ради интензивността на изселванията към други 
области и чужбина, като през 2014-а коефициентът 
на механичен прираст за обл. Пазарджик е –4,9‰. 
Застаряването на населението следва тенденциите 
в страната, въпреки че коефициентите на възрасто-
ва зависимост са под средните – съотношението на 
хората на 65 и повече години към населението на 
0-14 г. е 129,4% (при 144,3% за страната), а към това 
на 15-64 г. – 29,1% (при 30,2% за страната).

ОБРАЗОВАНИЕ
Нетният коефициент на записване в V–VIII 

клас бележи ръст през 2014 г. и достига нивото на 
обхвата в страната – 78,9%. Делът на отпадналите 
от основното и средното образование обаче е 
по-висок от средния – през 2013 г. достига 3,3% 
при 2,4% за страната. След традиционно по-слабо 
от средното представяне на матурите през 2015 г. 
учениците успяват да постигнат среден резултат 
„Добър” (4,20), който е идентичен с този за страната. 
Пазарджик е една от петте области (заедно с Видин, 
Кюстендил, Монтана и Търговище), в които няма 
висше учебно заведение. В същото време след 
Силистра Пазарджик е областта с най-нисък дял на 
висшистите сред лицата на 25-64 години – 15,3% при 
27% за страната.

ОКОЛНА СРЕДА
В област Пазарджик вредните емисии са на 

сравнително ниско ниво. През 2013 г. в атмосферата 
са изхвърлени 37,9 т въглероден двуокис на кв. км 
при 293,9 т средно за страната. Продължава да е 
нисък делът на населението в селища с обществена 
канализация – 70,1% при 74,7% за страната през 
2013 г. Пазарджик е и една от областите с най-малък 
дял на населението с достъп до канализация, свър-
зана с пречиствателни станции – 27,3% при 56,4% за 
страната през 2013-а. През същата година разходите 
за опазване на околната среда са близо 50 млн. лв., 
което представлява 2% от всички вложени средства 
за опазване на околната среда в България. Спрямо 
населението показателите са 183,2 лв./човек при 
288,9 лв./човек за страната.

КУЛТУРА
Културният живот в областта не е особено ин-

тензивен. Пазарджик продължава да е една от петте 
области в страната, в които няма активно действащо 
кино. Посещенията в театрите се повишават, но про-
дължават да са двойно под тези за страната – 163 
на 1000 души при 319 на 1000 души за страната през 
2014 г. Посещенията на библиотеките са 229 на 1000 
души в област Пазарджик при 518 на 1000 души в 
страната. Посещенията в музеите намаляват през 
2014 г., при което представянето на областта става 
по-слабо от средното в страната – 606 посещения на 
1000 души при 662 на 1000 души за страната.   

  /Из доклада на ИПИ/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Родена на 30.03.1974 г. в 
Пещера. С висше образова-
ние. Педагог. Преподавател 
по химия, опазване на окол-
ната среда и физика и до 
избора си за председател 
на ОбС е временно изпъл-
няващ длъжността директор 
на СОУ „Народни будители”. 
Притежава магистратура 
„Управление на социални 
дейности с деца и юноши” от 
ПУ „Паисий Хилендарски” – 
Пловдив и квалификация 
„Управление на риска”. 
Семейна, със син и дъщеря. 
Втори мандат общински съ-
ветник. Избрана от листата 
на ПП ГЕРБ.

ДОАЙЕНЪТ – 
ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ

Роден на 02.12.1946 г. в 
Брацигово. С висше иконо-
мическо образование. Два 
мандата кмет на община 

Брацигово, а преди това, от 
1999 до 2003 г. е директор на 
„Москва Главболгарстрой”, 
от 1994 до 1999 г. пък е гла-
вен специалист по труда и 
заплащането, зам.-директор 
по икономическите въпро-
си в същия тръст. Семейно 
положение: женен, с двама 
сина и трима внуци. Първи 
мандат общински съветник. 
Избран от листата на Коа-
лиция „Бъдеще за община 
Брацигово”.

АНЕТА РАШАЙКОВА

Родена на 12.01.1973 г. 
във Велинград. С висше 
образование. Икономист. 
Семейна, има син и дъщеря. 
Трети мандат общински съ-
ветник. Избрана от листата 
на ПП ГЕРБ.

ДИМА ПАШКУЛЕВА

Родена на 09.12.1965 г. в 
Пазарджик. С висше обра-
зование. Психолог. Семейна, 

с две дъщери. Трети мандат 
общински съветник. Избра-
на от листата на ПП ГЕРБ.

СТОЯН ВЪЛКОВ

Роден на 23.11.1963 г. в 
Пещера. Жител на с. Испери-
хово. Понастоящем земедел-
ски производител. Семеен, с 
три дъщери. Втори мандат 
общински съветник. Избран 
от листата на ПП ГЕРБ.

ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ

Роден на 4.01.1991 г. 
Завършил е средното си 
образование в ПГМЕТ – Па-
зарджик, а висшето – във 
филиала на ТУ – София в 
Пловдив със специалност 
„Транспортна техника и 
технология”. Първи мандат 
общински съветник. Избран 
от листата на ПП ГЕРБ.

ВЕСЕЛИНА ДАМОВА
Родена на 22.08.1983 г. в 

Пазарджик. Жител на Бра-
цигово. С висше образова-

ние, степен  магистър строи-
телен инженер-конструктор. 
Семейна, с една дъщеря. 
Първи мандат общински съ-
ветник. Избрана от листата 
на ПП ГЕРБ.

ПЕТЪР МАРИНОВ 

Роден на 27.10.1981 г. 
Зооинженер. С висше обра-
зование от Аграрния универ-
ситет – Пловдив, а понастоя-
щем завършва магистратура 
„Горско и ловно стопанство” 
в Лесотехнически универ-
ситет, София. Първи мандат 
общински съветник. Избран 
от листата на ПП ГЕРБ.

МЛАДЕН КИТОВ

Роден е през 1979 г. в 
Брацигово. Възпитаник на 
ВИАС. Архитект. Управител 
на семеен хотел „Стромон”. 
Семеен, с една дъщеря. 
Трети мандат общински съ-
ветник. Избран от листата 
на Коалиция „Бъдеще за 
община Брацигово”.

ГЕОРГИ КАБОВ

Роден е на 14.11.1948 г. 
в Брацигово. Със средно 
специално образование. 
Председател на ОбС на БСП. 
Семеен, със син, дъщеря 
и внуци. Дългогодишен 
общински съветник. Бил е 
председател на ОбС – Бра-
цигово. Избран от листата 
на БСП.

ТЪРПЕНА ЛАБОВА

Родена на 02.12.1950 г. 
Жител на с. Козарско. С вис-
ше икономическо образова-
ние. Дългогодишен главен 
счетоводител на Община 

Брацигово. Първи мандат 
общински съветник. Избра-
на от листата на БСП.

ЙОРДАН МИХАЙЛОВ

Роден на 04.01.1979 
година. Завършил средно 
образование в ЕГ „Бертолд 
Брехт” – Пазарджик с про-
фил немски език и висше 
образование „Социални 
дейности” в Благоевград-
ския университет. Понастоя-
щем е земеделски произво-
дител в Бяга. Първи мандат 
общински съветник. Избран 
от листата на БДЦ.

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ

Роден на 23.06.1975 г. 
в Стара Загора. Завършва 
средно специално образо-
вание „Двигатели с вътреш-
но горене” в Професионална 
гимназия по автотранспорт – 
Казанлък. Семеен, със син 
и дъщеря. Първи мандат об-
щински съветник. Избран от 
листата на БДЦ.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯ МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ

БРАЦИГОВО – ТРЕТИ В ОБЛАСТТА ПО 
ПРОЗРАЧНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – Б Р А Ц И Г О В О О Б Я В А
За провеждане на консултации по изготвени обхват и съдържание и Схема 

за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план 
(ОУП) на община Брацигово

Община Брацигово, представлявана от Петко Петков – кмет на община Бра-
цигово, с адрес: 4579 гр. Брацигово, обл. Пазарджик, ул. „Атанас Кабов” No6а 
на основание чл. 19а от Наредбата за извършване на екологична оценка за 
планове и програми 

У В Е Д О М Я В А М Е
всички заинтересовани физически и юридически лица, че са изготвени и са предмет на 
консултации със заинтересованата общественост следните документи: Задание за опре-
деляне на обхвата и съдържанието на доклад за Екологична оценка на Общ устройствен 
план на община Брацигово и Схема за провеждане на консултации за Екологична оценка 
на Общ устройствен план (ОУП) на община Брацигово.

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за Екологична оценка 
на Общ устройствен план на община Брацигово и Схемата за провеждане на консултации 
за Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на община Брацигово са на разпо-
ложение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. в сградата на Община 
Брацигово, ул. „Атанас Кабов” No 6а, считано от 19 ноември до 19 декември 2015 г.

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за Екологична оценка 
на Общ устройствен план на община Брацигово и Схемата за провеждане на консултации 
за Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на община Брацигово са достъпни 
на интернет страницата на Община Брацигово: www.bratsigovo.net

Писмени становища могат да се предоставят в Деловодството на Община Брацигово: 
всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. в сградата на Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов” 
No6а, по електронна поща: kmet@bratsigovo.bg

За контакти от страна на Възложителя на ОУПО – Брацигово:

Татяна Симонова – гл. експерт „Екология, здравеопазване и социални 
дейности”, тел. 03552/20-65, вътр. 120; 

Иванка Влахова – ст. специалист „Регистрация и архив на преписки 
по устройство на територията”, тел. 03552/20-65;

Лилия Дамянова – ст. специалист „Административно обслужване”, 
тел. 03552/20-65.

С автомобил МАН РА 0985 ВХ

гр. БРАЦИГОВО

ПОНЕДЕЛНИК

ул. „Георги Раковски” - No1 - 20
ул. „Антонивановци” - No1 - 27
ул. „Ангел Симонов“ - No1 - 26
ул. „Ангел Арнаудов” - No1 - 30
ул. „Владимир Кацаров” No1 - 22
ул. „Божура Попова” - No1 - 33
ул. „Крум Кондаков” - No1 - 9
ул. „Георги Глухчев” - No1 - 24
ул. „Атанас Ненов” - No1 - 63
ул. „Васил Петлешков” - No1 - 71
ул. „Христо Дамянов” - No1 - 6
ул. „Кирил Гюлеметов” - No1 - 25
ул. „Братя Кацарови“ - No1 - 25а
ул. „Георги Михайлов” - No1 - 20
ул. „Славчо Карналов” - No1 - 17
ул. „Проф. Тодор Поляков” - No2 - 10
бул. „Трети март” - No1 - 16
ул. „Братя Златкови” - No1 - 13
ул. „Атанас Кабов” - No1 - 27
ул. „Атолука” - No1 - 18
ул. „Стр. Мишекопаранов“ - No1 - 12
ул. „ Иван Боянов” - No1 - 5
ул. „Христо Гюлеметов” - No1 - 36
ул. „Никола Боянов” - No1 - 33
ул. „Братя Гачеви”
ул. „Вълев бунар”

ВТОРНИК 

ул. „Никола Мишев” - No1 - 27
ул. „Брациговска комуна” - No1 - 92
ул. „Борис Томчев” - No1 - 10
ул. „Георги Петков” - No1 - 20
ул. „Иван Хрисчев” - No1 - 29
ул. „Борис Кънчев” - No1 - 21
ул. „Ана Гиздова” - No1 - 25А 
ул. „Никола Вапцаров” - No1 - 27
ул. „Христо Смирненски” - No1 - 21
ул. „Любен Каравелов” - No1 - 7

СРЯДА 

ул. „Георги Бенковски” - No1 - 43
ул. „Желязко Делев” - No1 - 10
ул. „Христо Ботев” - No1 - 20
ул. „Георги Златков” - No1 - 26
ул. „Антон Ашкерц” - No1 - 42
ул. „Васил Левски” - No1 - 22
ул. „Данаил Юруков” - No1 - 11
ул. „Борис Чулков” - No1 - 20
ул. „Крум Пъртъчев” - No1 - 24
бул. „Трети март” - No17 - 94А
ул. „Ангел Попов” - No1 - 44
фирма „Бял бор”, жп гара,
Пожарна охрана, вили извън регулация,
Гробищен парк, всички контейнери в гр. 
Брацигово, събиране на камарки от изтес-
ване и профилактика на МПС.

ЧЕТВЪРТЪК

с. КОЗАРСКО

ул. „Първа“ - 1 - 23
ул. „Двадесет и шеста“ - 1 - 8 
ул. „Двадесет и втора“ - 1 - 48
ул. „Седемнадесета“ - 1 - 41
ул. „Осемнадесета“ - 1 - 34

с. ИСПЕРИХОВО

ул. „Първа“ - 1 - 24
ул. „Двадесет и четвърта“ - 4 - 38
ул. „Седма“ - 1 - 28 
ул. „Тридесет и първа” - 1 - 20
ул. „Осемнадесета“ 
ул. „Тридесет и осма” - 1 - 58
ул. „Тридесет и девета“ - 1 - 38 

ПЕТЪК

с. БЯГА

ул. „Първа” - до No88
ул. „Петнадесета” - до No20
ул. „Двадесета” - до No33
ул. „Двадесет и първа” - до No19
ул. „Четиридесет и четвърта” - до No44
ул. „Тридесет и седма” - до No12
ул. „Четиринадесета” - до No16
ул. „Трета” - до No44
ул. „Втора” - No35, 44, 31, 37

АВТОМОБИЛ „Скания” РА 7445

с. РАВНОГОР

ПОНЕДЕЛНИК

ул. „Първа“
ул. „Втора“
ул. „ Трета“
ул. „Четвърта“
ул. „Пета“
ул. „Шеста“ 
ул. „Седма“
ул. „Осма“
ул. „Дванадесета”
ул. „Тринадесета“
ул. „Четиринадесета“
ул. „Петнадесета“
ул. „Седемнадесета“
ул. „Осемнадесета“
ул. „Деветнадесета“
ул. „Двадесета“
ул. „Двадесет и първа“
ул. „Двадесет и трета“
ул. „Двадесет и четвърта“
ул. „Двадесет и седма“
ул. „Двадесет и осма“ 
ул. „Тридесет и седма“
ул. „Тридесет и осма“
ул. „Четиридесет и първа” 
ул. „Четиридесет и втора“
ул. „Четиридесет и трета“
ул. „Четиридесет и четвърта“

ВТОРНИК

ул. „Четиридесет и пета“
ул. „Четиридесет и осма“
ул. „Тридесета“
ул. „Шестдесет и трета“ 
ул. „Тридесет и първа“
ул. „Шестдесет и седма“
ул. „Тридесет и втора“
ул. „Девета“
ул. „Тридесет и трета“
ул. „Десета“
ул. „Тридесет и девета“
ул. „Единадесета“
ул. „Четиридесета”
ул. „Шестнадесета“
ул. „Петдесета“
ул. „Двадесет и девета“
ул. „Петдесет и втора“
ул. „Петдесет и трета“
ул. „Петдесет и четвърта“
ул. „Петдесет и пета“
ул. „Петдесет и шеста“
ул. „Петдесет и седма“
ул. „Петдесет и осма“
ул. „Петдесет и девета“
ул. „Шестдесет и първа“
ул. „Шестдесет и четвърта“
Бивш стопански двор – извън регулация

Сметоизвозване и събиране на ТБО от лето-
вище „Васил Петлешков“ в активния сезон.

СРЯДА 

с. РОЗОВО

ул. „Първа“ - No1 - 82

ул. „Втора“ - No1 - 49
ул. „Трета“ - No1 - 38

гр. БРАЦИГОВО

ул. „Христо Гюлеметов” - No36 - 80 
ул. „Слави Дишлянов” - No1 - 42а
ул. „Майор Павлов” - No1 - 22
ул. „Иван Павлов” - No2 - 10
ул. „Иглика” - No1 - 18
бул. „Освободители” - No1 - 46
ул. „Генерал Генчев” - No1 - 52
ул. „Васил Партъчев” - No1 - 16
ул. „Оборище” - No1 - 44
ул. „Кокиче” - No1 - 31
ул. „Панагюрище” - No1 - 22
ул. „Явор” - No1 - 137
ул. „Перущица” - No1 - 16 
ул. „5” и „6” тупик - No1 - 2
ул. „Бор” - No1 - 24
ул. „Батак” - No1 - 7
ул. „Пролет” - No1 -  9
ул. „Копривщица” No1
ул. „Т. Гендов“ тупик 
ул. „Данаил Дименов” - No1 - 27
При нужда в петък се чисти летовище „Ва-
сил Петлешков”

С автомобил „Исузу“ РА 7978АК

ПОНЕДЕЛНИК

с. БЯГА

ул. „Четиридесет и седма”- до No6
ул. „Тридесет и първа” - до No38
ул. „Двадесет и пета” - до No22
ул. „Шестнадесета” - до No10
ул. „Седемнадесета” - до No14
ул. „Двадесет и четвърта” - до No34
ул. „Осемнадесета” - до No8
ул. „Двадесет и девета” - до No7
ул. „Четиридесет и трета” - до No14
ул. „Четиридесет и втора” - до No13
ул. „Четиридесета” - до No3
ул. „Четиридесет и първа” - до No6
ул. „Тридесет и девета” - до No6
ул. „Тридесет и четвърта” 
ул. „Двадесет и трета“ - до No9
ул. „Двадесет и втора” - до No6
ул. „Тридесета” - до No5
ул. „Седма” - до No7
ул. „Двадесет и шеста” - до No37
ул. „Девета” - до No34
ул. „Тридесет и трета” - до No20
ул. „Двадесет и седма” - до No3
ул. „Тридесет и втора” - до No13
ул. „Тридесет и пета” - до No5
ул. „Тридесет и шеста” - до No4
ул. „Двадесет и осма” - до No22
ул. „Четиридесет и пета” - до No3
ул. „Тридесет и осма” - до No3
ул. „Деветнадесета” - до No6
ул. „Четиридесет и осма” - до No49
ул. „Шеста” - до No22
ул. „Десета” - до No4
ул. „Осма” - до No8
ул. „Единадесета” - до No7
ул. „Четиридесет и шеста” - до No2
ул. „Дванадесета” - до No10
ул. „Тринадесета” - до No12
ул. „Четвърта” - до No17
ул. „Пета“ - до No14

ВТОРНИК

с.ИСПЕРИХОВО

ул. „Първа“ - 1 - 24
ул. „Тринадесета“ - 1 - 9
ул. „Втора“ - 1 - 28
ул. „Четиринадесета“ -1 - 12
ул. „Трета“ - 1 - 13
ул. „Петнадесета“ - 1 - 16
ул. „Пета“ - 1 - 18
ул. „Двадесет и четвърта“ - 4 - 38

ул. „Шеста“ - 1 -  8
ул. „Двадесет и пета“ - 1 - 10
ул. „Четвърта“ - 1 - 12
ул. „Шестнадесета“ - 1 - 15
ул. „Седма“ - 1 - 28
ул. „Тридесет и втора“ - 2 - 8
ул. „Осма“ - 1 - 17
ул. „Тридесет и пета“ - 1 - 9
ул. „Девета“ - 1 - 2
ул. „Тридесет и шеста“ - 1 - 9
ул. „Десета“ - 1 - 13
ул. „Тридесет и трета“ - 1 - 12
ул. „Единадесета“ - 1 - 13
ул. „Тридесет и първа” - 1 - 20
ул. „Тридесет и девета“ - 1 - 38
ул. „Тридесет и осма” - 1 - 58
ул. „Дванадесета“ - 1 - 12
квартали: 11, 23, 24, 25, 31, 32, 33
квартали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 52
Пункт за изваряване на ракия 
РПК „Априлци” – извън регулация

СРЯДА

с. КОЗАРСКО

ул. „Тридесет и първа“ - 1 - 8
ул. „Втора“ - 1 - 8
ул. „Тридесет и втора“ - 1 - 24
ул. „Трета“ - 1 - 14
ул. „Тридесет и трета“ - 1 - 35
ул. „Четвърта“ - 1 - 20
ул. „Тридесет и четвърта“ - 1 - 16
ул. „Пета“ - 1 - 16
ул. „Тридесет и пета“ - 1 - 7
ул. „Шеста“ - 1 - 6
ул. „Тридесет и шеста“ - 1 - 5
ул. „Седма“ - 1 - 9
ул. „Тридесет и седма“ - 1 - 9
ул. „Осма“ - 1 - 3
ул. „Тридесет и осма“ - 1 - 5
ул. „Девета“ - 1 - 5
ул. „Тридесет и девета“ - 1 - 6
ул. „Десета“ - 1
ул. „Четиридесета“ - 1 - 4
ул. „Единадесета“ - 1 - 6
ул. „Четиридесет и първа“ - 1
ул. „Дванадесета“ - 1 - 12
ул. „Четиридесет и втора“ - 1 - 3
ул. „Тринадесета“ - 1
ул. „Четиридесет и трета“ - 1 - 2
ул. „Четиринадесета“ - 1 - 10 
ул. „Четиридесет и четвърта“ - 1
ул. „Петнадесета“ - 1 - 4 
ул. „Шестнадесета“ - 1 - 3
ул. „Деветнадесета“ - 1 - 7
ул. „Двадесета“ - 1 - 7
ул. „Двадесет и първа“ - 1 - 4
ул. „Двадесет и трета“ - 1 - 7
ул. „Двадесет и четвърта“ - 1 - 6
ул. „Двадесет и пета“ - 1
ул. „Двадесет и седма“ - 1 - 10
ул. „Двадесет и осма“ - 1 - 14
ул. „Двадесет и девета“ - 1 - 6
ул. „Тридесета“ - 1 - 6 
Сгради на РПК „Априлци”
„Валкин – С. Кичуков“ ЕТ
„Тивес – Козметик“ ООД
„Здравко Чехларски“ ЕТ
„Интер Д“ ООД

ЧЕТВЪРТЪК

с. Жребичко

ул. „Първа“
ул. „Трета“
ул. „Осма“
ул. „Девета”
ул. „Десета“
ул. „Петнадесета“

гр. БРАЦИГОВО

ул. „Грую Андреев” - No1 - 19
ул. „Грамадите” - No1 - 11

ул. „Георги Пейкин” - No1 - 17 
ул. „Ангел Джинджифоров” - No1 - 12
ул. „Петър Фикин” - No1 - 20
ул. „Лев Желязков” - No1 
ОДЗ „Божура Фурнаджиева”
ул. „Пролет“ - No1 - 9
бул. „Девети септември“ - No1 - 11

ПЕТЪК

гр. БРАЦИГОВО

ул. „Поп Сокол” - No1 - 43 
ул. „Атанас Кьослев” - No1 - 27
ул. „Ат. Тодовичин” - No1 - 6
ул. „Иван Вазов” - No1 - 17
ул. „Ангел Велев” - No2 - 4
ул. „Братя Попови” - No1 - 42
ул. „Костур” - No1 - 20 
ул. „Пейчо Карналов“ - No1 - 9 
ул. „Преврен” - No1 - 33
ул. „Христо Гьошев” - No1 - 8
ул. „Паница Семерджиев” - No1 - 34 
ул. „Черешово топче“ No43
Бивш стопански двор 
Извън регулацията

с. РОЗОВО

ул. „Първа” - No1 - 82
ул. „Пета” - No1 - 40
ул. „Втора” - No1 - 49
ул. „Шеста” - No1 - 13
ул. „Двадесет и втора” - No1 - 22
ул. „Седма”- No1 - 7
ул. „Двадесет и трета” - No1 - 10
ул. „Осма” - No1 - 26
ул. „Трета” - No1 - 38
ул. „Девета” - No1 - 10
ул. „Тридесета” - No1 - 8
ул. „Десета” - No1 - 7
ул. „Четиринадесета” - No1 - 30
ул. „Единадесета” - No1 - 12
ул. „Петнадесета” - No1 - 27
ул. „Дванадесета” - No1 - 4
ул. „Осемнадесета” - No1 - 3
ул. „Шестнадесета” - No1 - 16
ул. „Деветнадесета” - No1 - 13
ул. „Седемнадесета” - No1 - 17
ул. „Двадесет и първа” - No1 - 22
ул. „Четвърта” - No1 - 12 
Бивш стопански двор с. Розово

Забележка: Графикът може да бъде 
променян при официални празници 
и ремонт на автомобилите. Предвари-
телно се извиняваме за причиненото 
неудобство.

При тежки зимни условия, с оглед 
спазване изискванията по охрана на 
труда и опазване на техниката по пре-
ценка на водача на автомобила и след 
съгласуване с ръководството  е възмож-
но неизпълнение на графика в трудно 
достъпни места.

Обезвреждането на отпадъците от 
депото в местността Клисурата” (пробут-
ване, уплътняване, запръстяване) ще се 
извършва два пъти в месеца.

НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ДА СЕ 
ВРЪЧИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА.

КОНТРОЛА ПО ЗАПОВЕДТА ВЪЗ-
ЛАГАМ НА ТАТЯНА СИМОНОВА - ГЛ. 
ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ“ ПРИ ОБЩИНА 
БРАЦИГОВО.

НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ДА СЕ 
ПУБЛИКУВА ВЪВ ВЕСТНИК „АПРИЛЦИ”

Съставил:
гл. сп.“Чистота“: М. ЯНКОВА

Повторен публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на поземлени имоти, както следват:

1. ПИ с идентификатор 06207.2.761 по КК и КР на 
гр. Брацигово, м. Просовето, с площ  1476 кв. м, трай-
но предназначение на територията – земеделска, на-
чин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, 
шеста категория при неполивни условия; актуван с 
Акт No244/12.12.2014 г. за частна общинска собстве-
ност. Начална тръжна продажна цена в размер на 
886.00 (осемстотин осемдесет и шест) лева.

2. ПИ с идентификатор 06207.3.738 по КК и КР на 
гр. Брацигово, м. Дрането, с площ 342 кв. м, трайно 
предназначение на територията – земеделска, на-
чин на трайно ползване – нива, пета категория при 
неполивни условия; актуван с Акт No242/06.11.2014 
г. за частна общинска собственост. Начална тръжна 
продажна цена в размер на 240.00 (двеста и четири-
десет) лева.

3. ПИ с идентификатор 06207.3.734 по КК и КР на 
гр. Брацигово, м. Дрането, с площ  385 кв. м, трайно 
предназначение на територията – земеделска, на-
чин на трайно ползване – нива, пета категория при 
неполивни условия; актуван с Акт No241/06.11.2014 
г. за частна общинска собственост. Начална тръжна 
продажна цена в размер на 270.00 (двеста и седем-
десет) лева.

Търгът ще се проведе на 30.11.2015 г. от 10.00 ч. в 
сградата на Младежки дом в гр. Брацигово,  ул. „Хрис-
то Смирненски“ No1.

Тръжната документация  се закупува от касата на 
фронт-офиса на Общинска администрация – Брацигово 
срещу сумата от 100.00 лв. до 16.00 ч. на 27.11.2015 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от 
обявената начална тръжна продажна цена за всеки 
един от имотите се внася по сметка IBAN  BG88 SOMB 
91303332969601, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка 
АД – Пещера до 16.30 ч. на 27.11.2015 г. 

Молби за участие в търга с  необходимите доку-
менти, описани в тръжната документация се подават 
на фронт-офиса при Общинска администрация – гр. 
Брацигово до 16.45 ч. на  27.11.2015 г. 

Оглед на имотите може да се направи в рамките 
на работното време на Общинска администрация – гр. 
Брацигово след предварителна заявка и след пред-
ставяне на документ за закупена тръжна документа-
ция до 15.00 ч. на 26.11.2015 г. 

В случай че за някой от описаните имоти търг не 
се проведе, последващи търгове да се провеждат 
през 15 (петнадесет) дни до окончателната продажба 
на имота.

За допълнителна информация: 
Стая No16 или стая No12 в Общинска администрация 

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

Петко ПЕТКОВ
кмет на община Брацигово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 101, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение 

на Решение No767/30.07.2015 г. и Решение No787/17.09.2015 г. на Общински съвет, 
гр. Брацигово и протокол на комисията от непроведен търг на 13.11.2015 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

О  Б  Щ  И  Н  А   Б  Р  А  Ц  И  Г  О  В  О

З  А  П  О  В  Е  Д
No РД-673/30.10.2015 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 т. 1и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и  местната администрация и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси 

О П Р Е Д Е Л Я М :
График за сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване в община Брацигово в сила от 1.ХІ.2015 г.




