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Хиляди фойерверки от-
белязаха настъпването на  
2016-а. Брацигово буквално 

закипя през първите 10 
минути на Новата година. 
Посрещнахме я с пищни 

празненства, но и с мерки за 
сигурност. Няма информа-
ция за пострадали от пиро-
технически средства.

Студът не успя и този път 
да пребори емоциите и във 
всички заведения на град-
чето нямаше свободни мес-

та. Празнуващите навсякъде 
си пожелаха повече  здраве, 
любов, упорство, дерзание, 
работа и късмет.

 А небето над града 
сякаш увещаваше  Бог да 
бъде милостив към нас през 
цялата година.            

След  атентатите от  фа-
талния петък, 13-и през но-
ември 2015 година в Париж, 
учениците от ПИГ в СОУ 
„Народни будители” – Бра-
цигово спонтанно решиха да 
измайсторят рисунки и да ги 
изпратят в Посолството на 

Френската република у нас, 
засвидетелствувайки своята 
съпричастност към събити-
ята и трагедията в града на 
изкуствата и любовта.

Жестът им бе оценен по 
достойнство от френските 

представители в България, 
а най-голямото признание 
за децата бе писмото, изпра-
тено лично от посланика на 
Франция в София – Ксавие 
Лапер дьо Кабан. 

Веска КРЪСТЕВА

О Т  Д О Б Р О  С Ъ Р Ц ЕО Т  Д О Б Р О  С Ъ Р Ц Е ЗАВЛАДЕНИ ОТ КО-
ЛЕДНИЯ ДУХ и с много 
ентусиазъм учениците от 
ПИГ на СОУ ”Народни бу-
дители”, водени от чисти  и 
добри помисли, се събраха 
и решиха да изработят су-
венири за Рождественски-
те празници, с продажбата 
на които да подпомогнат 
човек в нужда.

От красивите изделия, 
изложени във фоайето 
на НЧ ”Васил Петлешков 
- 1874”, се възползваха  
зрителите на детския 
коледен спектакъл „Звез-
дичка за Коледа” и публи-
ката на големия Коледен 
концерт на 23 декември. 
Събраните средства 
някои могат скромно да 
нарекат символична сума, 
но 109 лева са израз на 
желанието и надеждата 
на учениците да подарят 
някому добро.

Дерзайте, деца!

Стартираме с  плащане-
то на патентния данък. Той 
се плаща на четири равни 
вноски в следните срокове:

– за първо тримесечие 
– до 31 януари;

– за второ тримесечие 
– до 30 април;

– за трето тримесечие 
– до 31 юли;

– за четвърто тримесе-
чие – до 30 октомври на го-
дината, за която е дължим.

На предплатилите в 
първия срок за цялата го-
дина се прави отстъпка от 
5 на сто.

Когато задължението 
за внасяне на патентния 
данък възникне през го-
дината, дължимата част от 
данъка за текущото триме-
сечие се внася в 7-дневен 
срок от датата на подаване 
на декларацията по чл. 

61н от ЗМДТ, а когато дек-
ларация не е подадена – в 
7-дневен срок от изтичане 
на срока за подаването й.

Започва приемането 
на данъчни декларации за 
доходите през изминалата 
година.

Доходите на физичес-
ките лица се облагат с 10-
процентна ставка. Данъкът 
за едноличните търговци 
е 15 на сто. Тази година 
данъчните декларации ще 
могат да се подават до 2 
май.

Родителите с деца мо-
гат да намалят годишната 
си данъчна основа с 200 
лева при едно дете, с 400  
при две и с 600 лева при 
три и повече деца. Заяв-
ка за това може да бъде 
направена с годишната 
данъчна декларация.

„Априлци”

През последните ня-
колко години читалището 
в село Розово организира 
и провежда коледуване с 
децата. Нищо, че селото е 
обезлюдяло, над 15 моми-
чета и момчета, по-малки 
и  по-големи, се събраха на 
сговор. Подготви ги Васка 
Спасова. Ведно с децата 
се ангажираха майки, баби 
и татковци – да украсят ко-
ледарките, да ушият битови 
торбички, да приготвят 
кравайчета, нашенски ко-
лачета, сушен ошав, орехи 
и всичко що ражда нашата 

земя плодородна. Така как-
то са правили дедите ни.

Непринудено се създа-
де предпразнично настро-
ение и раздвижване сред 
хората. Забързани, всички 
желаехме да се получи ис-

тински коледен празник. И
той стана! 

В уречения ден и час 
децата, празнично облече-
ни, тръгнаха. Както винаги, 
най-напред от дома на Ли-
ляна Мирчева, която успява 
да пресъздаде някогашната 
атмосфера с всички под-
робности. Коледват от къща 
в къща. Всички ги очакват 
с нетърпение. По улиците 
се чува весел детски смях 
и „Ой коледо, мой коледо, 
родило се Боже чедо!”. 
Жените хвърлят на пода 
жито, царевични зрънца, 

децата пеят и чукат с коле-
дарките... И така до късно 
вечерта. Получи  се  хубав 
коледен празник, липсваше 
само хорото на мегдана.  

Катя КОМИТОВА 

На 14 януари 1845-а е роден брациговският апостол.
И 171 години след това признателните потомци пак из-

ричат стиховете на местния поет Кирил Гюлеметов, писани 
през 1903 година като признание и преклонение пред ве-
личието на човешкия подвиг:

Поклон пред тебе, борецо идеален,
пред твоя прах заветен и свещен;
пред твоя живот чист, кристален,
в цветущий май от бурите сломен.

Кат Хус запален на костера,
умря за своя свят идеал
ти служеше му без умора,
на нему от душа се бе предал.

Ръководството на НЧ „Васил Петлешков –  1874” уве-
домява гражданите на Брацигово, че на 14 януари 2016 
г. от 11.30 ч. организира поклонение пред паметника на 
Петлешков в мемориален парк „Априлци”.

Галина ТРАЯНОВА

НА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВНА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ

Четвъртокласници и пе-
токласници от ОУ „Христо 
Ботев” в Исперихово посе-
тиха Парламента по покана 

на народния представител  
от Реформаторския блок 
Бойка Маринска.

Учениците и техните 
учители имаха възможност 

отблизо да се запознаят с 
динамичната и стресираща 
работа на депутатите. Нещо 
повече, отдаде им се въз-

можност да наблю-
дават от балкона 
на Пленарната зала 
редовно заседание 
на Народното съ-
брание.

Освен това те 
бяха подробно за-
познати с истори-
ята на държавната 
институция, която 
държи в ръце зако-
нодателната власт 
в Република Бъл-
гария. В кулоарите 
на Парламента ис-

периховчетата дори успяха 
пряко да разговарят с ом-
будсмана Мая Манолова.

„Априлци”

УЧЕНИЦИ ОТ ИСПЕРИХОВОУЧЕНИЦИ ОТ ИСПЕРИХОВО
ПОСЕТИХА ПАРЛАМЕНТАПОСЕТИХА ПАРЛАМЕНТА

ЗАПОЧНА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ

Новогодишно утро над Брацигово

29-годишният Петър Паскалев е настоящият спасител 
на йордановския кръст в Брацигово

Н а  Б о г о я в л е н и еН а  Б о г о я в л е н и е

К О Л Е Д А  К О Л Е Д А  К О Л Е Д А  
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2 Ние - хората

В навечерието 
на Коледните праз-
ници КСУДС – Бра-
цигово се сдоби с 
нова придобивка – 
изцяло реновирано 
перално помеще-
ние, което освен 
че ще задоволява 
нуждите на ком-
плекса, ще се пре-
върне в нова услу-
га за населението на града 
и общината.

Този необходим подарък  
струваше на КСУДС 20 000 
лева и включи  архитекту-
рен ремонт на помещени-
ето, подмяна на  ел. и ВиК 
инсталацията и изграждане 
на нова вентилационна 
система.

На 18 декември кметът 
на община Брацигово г-н 
Петко Петков тържествено 
преряза лентата на придо-
бивката в присъствието на 
председателя на ОбС – Бра-
цигово Надежда Казакова, 
директора на дирекция 

„Специализирана админис-
трация” инж. Румяна Григо-
рова, секретаря на Община 
Брацигово Мария Мадарова, 
представители на фирмата 
изпълнител „Братя Паш-
кулеви” ООД, общинския 
съветник Васил Гюлеметов 
и други длъжностни лица и 
гости.

Пожелаваме успешен 
старт на новото начинание 
и на предприемчивото и 
далновидно ръководство на 
КСУДС, залагащо  изцяло на 
иновативните подходи при 
предоставянето на услуги за 
населението.

„Априлци”

„Ранната детска възраст, за пе-
риода от раждането до 6 години, е от 
изключителна важност за натрупване 
на знания, умения и нагласи, които 
оказват влияние върху ученето в учи-
лище. Първите преживявания, които 
подкрепят развитието на комуникаци-
онните умения на децата (като тяхната 
осведоменост за вербална и невербал-
на комуникация; познаване на звук, 
модел, ритъм и повторение; символи и 
пр.), играят ключова роля в развитието 
на умения за четене и писане. От осо-
бено значение в предучилищната въз-
раст е езиковото развитие и връзката 
му с обучението в училище“ – това се 
казва в НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 
ГРАМОТНОСТТА (2014 – 2020). 

Детската градина като първа степен 
от системата на образованието е отго-
ворна за полагане основите на мотива-
ция за учене, за насърчаване на интере-
са към четене и осигуряване на равен 
старт на децата в училище. Целоднев-

на детска градина „Вела Пеева“ – 
с. Бяга в отговор на Националния и 
Регионалния план за действие в из-
пълнение на Националната стратегия 
за насърчаване и повишаване на гра-
мотността е разработила свой План за 
действие.

В периода от 7 до 12 декември 2015 
г. МОН организира Национална седми-
ца на четенето и детското заведение в 
Бяга проведе няколко инициативи, за 
които сме убедени, че доставиха прият-
ни преживявания на децата:„Приказка 
за сън“ – така педагозите нарекоха ми-
нутите, в които всеки ден през цялата 
година четат литературни произведе-
ния на децата преди обедния сън. На 
8 декември подредихме изложба „При-
казки в картинки“ – със средствата на 
изобразителното изкуство малките 
художници показаха отношението си 
към герои от любими приказки. На 9 
декември ни гостува театър „Мажор“ от 
гр. Пловдив с „Приказка за Добринка и 
Злобинка“. Емоциите са незабравими 

за невръстната публика, сама извела 
поуката, че доброто винаги побеждава. 
С Приказно утро на 11 декември – „С 
баба приказки разказвам“, на малчу-
ганите гостува г-жа Генка Кузманова – 
пенсионирана начална учителка. Уме-
нието й да разказва приказки и едно-
временно с това да накара децата да 
бъдат участници в импровизирани дра-
матизации логично възбуди интереса 
им и те искаха и още, и още...

Надяваме се, че провокирахме же-
ланието на децата за знания, които да 
прераснат в любов към науката. 

Ваня ПЕЕВА

На официална церемо-
ния на 10.12.2015 г. в хотел 
„София Балкан“ („Шератон”) 
Фондация „Годишни награди 
за пътна безопасност” за 
пети път раздаде наградите 
си. Призовете са за конкурс 
за реализирани инициативи 
в областта на пътната безо-
пасност, които номинират и 
отличават добрите практики 
в областта на безопасността 
на движението, повиша-
ване културата на пътя и 
предотвратяване на пътнот-
ранспортни произшествия 
в шест категории, една от 
които е инициативи за пътна 
безопасност от детски гради-
ни и училища. 

През 2013 г., плахи и 
неуверени, педагозите от 
ЦДГ „Вела Пеева“ – с. Бяга 
направиха своята първа 
крачка в споделянето на до-
бри практики в обучението 
на децата по безопасност на 
движението. 

През 2014-а от 25 канди-
дати в категорията, детското 
заведение беше номинирано, 
което вдъхна увереност на 
учителите и от друга детска 
градина в общината.  

Тази година ОДЗ „Здра-
вец“ – гр. Брацигово с 
инициативите под мотото „В 
игри и състезания доказваме 
своите знания” и ЦДГ „Вела 
Пеева“ – с. Бяга с добрите 

практики, обединени под 
мотото „Нека децата играят 
и правилата за движение 
знаят!”, споделиха публич-
но своите идеи  и отново 
ЦДГ „Вела Пеева“  бе сред 
номинираните, този път от 42 
кандидатури в категорията. 

Педагогическата колегия 
в детските заведения сме 
насочили усилията си чрез 
играта като водеща дейност 
да изграждаме у децата 
представи за достъпни зна-
ци за безопасно движение, 
елементарни представи и по-
нятия за пътното движение и 
начални умения за безопас-
но придвижване като пеше-
ходци, ориентиране в норми-
те на безопасно движение и 

регулирано поведение чрез 
социалната роля на „бъдещ 
ученик“. 

Водени както от задължи-
телния характер на учебната 
програма за възпитание и 
обучение по БДП в детската 
градина, така също и от съ-
причастността на колегията 
към проблемите на „войната 
по пътищата“, усилията ни са 
насочени към това обучени-
ето по безопасно движение 
да води до развитие и усъ-
вършенстване на защитните 
механизми на децата като 
участници в съвременното 
пътно движение. Обучени-
ето по БДП осъществяваме 
непрекъснато в рамките на 
възпитателно-образовател-

ния процес. Стремим се да 
формираме у децата умения 
за защита (различаване на 
цветове, форми, шумове от 
превозни средства и посока, 
от която идва шумът, опре-
деляне на посоките „ляво – 
дясно“, „горе – долу“), инте-
лектуални умения (да позна-
ват правилата за движение 
като участници в него в 
качеството си на пешеходци 
и пътници в превозно сред-
ство), практически умения 
(да могат да вземат правилно 
решение в конкретна пътна 
ситуация). Амбицията ни е 
максимално да популяризи-
раме знанията и уменията 
на децата по БДП сред ро-
дителите и обществеността в 
населените места.

Убедени сме, че само 
обединените усилия на ро-
дители, семейства, учители, 
общински и държавни ин-
ституции, неправителствени 
и браншови организации, 
бизнес и медии могат да оси-
гурят по-висока безопасност 
за нашите деца.

Нека заедно ги научим 
да бъдат дисциплинирани 
участници в пътното движе-
ние! 

Ваня ПЕЕВА

Това бе посланието, което 
потребителите на социални 
услуги в КСУДС – Брацигово 
отправиха към своите дари-
тели и гости на Коледното си 
тържество.

В стилен спектакъл въз-
питаниците на господин Па-
вел Янков под шеговита об-
вивка представиха етюди по 
класически произведения. 
На сцената оживяха приказ-
ни герои  и тези на Йордан 
Радичков и Антоан дьо Сент 
Екзюпери. Между словесни-
те сцени имаше много на-
родни танци  в изпълнение 
на девойките от Комплекса 
под ръководството на Сте-
фан Йорданов.

Най-вълнуващи бяха из-
пълненията на най-малките  
от ЦНСТ (от 0 до 3 години). 
Те с неистов блясък в очите 
очакваха Дядо Коледа, кой-
то не закъсня да ги зарадва с 
огромни пакети подаръци.

Финалът на тържеството 
бе импровизираното по-
казно шоу на стилист Рени 
Илиева от Пазарджик, която 
от години с търпение и лю-
бов предава уменията си на 
младежите.

С красиви фризури и удо-
стоверения от стилист Капа-
нов младежите и девойките 
стартираха Рождественските 
празници в КСУДС.

„Априлци”

Една случайно изро-
вена от архивите снимка, 
която всъщност е била 
изработена като пощенска 
картичка и изпратена от 
фронтовете на Балканската 
война, възкреси в главата 
ми цял куп от най-милите 
ми детски спомени.

Правият мъж в средата 
се оказа нашият дядо Вла-
до, както го наричахме ние, 
децата от семейството ми, 
макар че за нас той беше 
дядо само заради възраст-
та си, а не поради някаква 
семейна връзка.

Лично за мен това беше 
най-благородната личност, 
която съм познавал през 
онова време, при все че 
понятието „благородство” 
тогава ми беше напълно 
неизвестно. Избистрил съм 
си го доста по-късно – чак 
когато започнах да проумя-
вам поведението и нравите 
на хората.

Семейството ми напус-
на родното ни Жребичко 
през далечната 1953-а и се 
настани в Брацигово – в 
къща, която сега се опре-
деля като възрожденска. 
Тя беше сдвоена, строена 
за двама братя и с общо 
дворче от около петдесети-
на квадратни метра. Тоест – 
съвсем миниатюрно. В 
едната половина живееше 
дядо Владо, който си беше 
човек от градската класа, 
а в другата се настанихме 
ние – многолюдно селско 
семейство (тогава бяхме 6 
деца), ведно с еднорогата 
ни крава Делка и своенрав-
ната магарица Трепка.

Та по-късно, когато вече 
съм започнал да разсъж-
давам като възрастен, си 
мислех, че гражданите би 
трябвало да ни посрещнат 
меко казано с неохота, но 
на практика се случи точ-
но обратното. Дядо Владо 
вече си имаше и деца, и 
големи внуци, но ето че 
ни прие така, сякаш бяхме 
издънки от собственото му 
родословно дърво. Той се 
превърна в наш и съветник, 
и възпитател, и изповед-
ник, та даже и в защитник, 
на когото се уповавахме 
в по-критични ситуации. 
Примерите за това са пре-
калено много и едва ли бих 
могъл да ги разкажа тук, но 
има една случка, която ме 
разсмива всеки път, когато 
се сетя за нея.

По онова време баща 
ми работеше из Баташкия 
водносилов път и затова 
понякога се налагаше и 
майка ми да замине при 
него за по няколко дни. 
Тогава къщата се пре-
връщаше в царство на 
децата. През деня добре – 
лудувахме си на воля, но 
идваха и нощите, а те бяха 
нещо по-различно.

Ние, момчетата се на-
тръшквахме по леглата и 
заспивахме от преумора, 
но с по-голямата ми сестра 
това съвсем не беше така. 
Нея я газеше луд момичеш-
ки страх, че все някой бро-
ди из двора и се готви да ни 
връхлети. А когато те тресе 
страхът, едва ли ти е лесно 
да затвориш очи.

Не знам какво точно си 
е мислела сестра ми в тези 
тегобни за нея часове, но 
явно е виждала спасението 
ни единствено чрез защи-
тата от дядо Владо. И за да 
се осигури, започваше да 
ръчка с лакът по-големия 
ми брат Спас.

– Спасе! Спасе! Ставай! 
Някой ходи из двора!

– Стига си ми дрънкала 
щуротии – ядосваше се 
разсъненият ми брат. – 
Няма никой! Заспивай.

– Ходи, ходи! Чувам го! 
Иди извикай дядо Владо!

След няколко такива 
размени на реплики, за да 
се отърве от досадата, брат 
ми най-накрая не издържа-
ше, излизаше на двора и за-
почваше да цепи нощната 
тишина:

– Дядо Владо-о-о! Дядо 
Владо-о-о!

Старецът естествено се 
събуждаше и се показваше 
от чардака.

– Какво има бе, Спасчо?
– Ами… Някой ходи из 

двора…
– Никой няма, моето 

момче – започваше да го 
успокоява с благия си глас 
добрият наш защитник. – 
Никой няма. И виж – кака 
ти е момиче и нея не я е 
страх.  Тя си кротува вкъщи, 
а ти… Мъж си! Успокой се и 
си лягай!

Това прехвърляне на 
страховата психоза от бол-
ната глава върху здравата 
естествено влудяваше брат 
ми и той не просто се връ-
щаше в стаята, а направо 
връхлиташе върху сестра 
ми:  

– Ако ме събудиш още 
веднъж, ще те спукам от 
бой!

Ето такъв защитник и 
пазител сме имали като 
деца. И ако тогава сме 
знаели, че той не е просто 
някакъв си дядо, а един 
от онези храбри българи, 
които са щурмували на нож 
Одринската крепост и са 
я превзели, със сигурност 
даже и сестра ми е щяла да 
спи съвсем спокойно.

Снимката, която съм 
показал, е от 1913 г. На-
правена е в „непревземае-
мата” Одринска крепост, на 
фона на прочутата Селим 
джамия, а правият войник 
(в средата) е нашият дядо 
Владо – Владимир Петров 
Батаклиев от Брацигово. 
Дори и след толкова години 
тя ме прави горд, че не само 
съм познавал, а и съм съ-
жителствал дълги години с 
този невероятен герой.  

Димитър ДЪНЕКОВ

100 години от Войните 
за национално обединение

ОТНОВО ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

С ГРИЖА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

НОВА ПРИДОБИВКА

НАЙ-ХУБАВОТО СЕ ВИЖДА САМО СЪС СЪРЦЕТОНАЙ-ХУБАВОТО СЕ ВИЖДА САМО СЪС СЪРЦЕТО

ГЛАСОВЕ ОТ АРХИВИТЕ

С ГРИЖА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТАС ГРИЖА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
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О Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В ОО Б Щ И Н А  Б Р А Ц И Г О В О
СЪОБЩЕНИЕ

Община Брацигово, обл. Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №26 от 18.12.2015 г. 
Общински съвет – Брацигово,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 

РЕШИ:
1. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 06207.5.299, м. Вилата по 

кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението на част от имота и за него се 
обособява УПИ I – Жилищно и обществено застрояване и частен път за достъп до новообразувания имот, 
съгласно приложената скица-предложение, и одобрява задание за изработване на ПУП. 

2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

О Б Я В А
На 5.01.2016 г. Община Брацигово започва 

приема на документи за ползване на социал-
ните услуги по проект „Център за почасово 
предоставяне на услуги за социално включва-
не в общността или в домашна среда към До-
машен социален патронаж, град Брацигово” 
BG05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим 
живот”, финансиран от Европейски социален 
фонд чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 – 2020. 

Настоящата процедура по директно пре-
доставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ цели подобряване качеството на живот 
и на достъпа до услуги за социално включ-
ване в отговор на комплексните потребности, 
включително и здравни, на хора с уврежда-
ния и хора над 65 години в невъзможност за 
самообслужване с цел преодоляването на 
последиците от социалното изключване и 
бедността.

Необходими документи  за ползване на 
социалните услуги от кандидатите за потре-
бители:

• заявление (по образец);
• документ за самоличност (за справка); за 

дете – удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния 

представител – родител, настойник, попечител 
(за справка);

• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (ко-
пие);

• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи – актуална 

епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/

попечителство (копие).
Документите ще се приемат от 5 до 

18.01.2016 г. (включително) от 8.00 до 17.00 ч. 
в Община Брацигово, стая №16, от координа-
тора по проекта Габриела Апостолова, тел. за 
информация: 03552/2065.

Подборът на потребителите, подали за-
явление за ползване на социалната услуга, 
ще бъде извършен от експерти при Община 
Брацигово. Въз основа на изготвената оцен-
ка на потребностите, посочена в утвърдената 
Методика по схема „Независим живот”, ще се 
извърши класиране и подбор на най-нуждае-
щите се потребители.

Десислава ГЪЛЪБОВА
ръководител проект

О Б Я В А
Община Брацигово обявява свободни работни места за 

длъжностите по предоставяне на почасови социални услуги 
в изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на 
услуги за социално включване в общността или в домашна 
среда към Домашен социален патронаж, град Брацигово” 
BG05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот”, финанси-
ран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020:

•  10 домашни помощници – на 8-часов работен ден по сро-
чен ТД за 18 месеца;

•  5-има социални асистенти – на 8-часов работен ден по 
срочен ТД за 18 месеца; 

•  5-има лични асистенти – на 4-часов работен ден по срочен 
ТД за 18 месеца.

1. Изисквания към кандидатите:
� безработни лица с местоживеене на територията на об-

щина Брацигово;
� физически и психически здрави в трудоспособна въз-

раст лица, които не са придобили право на пенсия за осигури-
телен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО;

� умения за работа в екип;
� комуникативност.

2. Необходими документи за кандидатстване:
• заявление до кмета на община Брацигово (по образец);
• документ за самоличност (за справка);
• автобиография;
• документ за завършено образование (копие);
• сертификати за завършени обучителни курсове по сходни 

програми/проекти (копие);
• копие от документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит – трудова или осигурителна книжка 
или друг такъв, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж;

• служебна бележка от Бюро по труда;
• медицинско свидетелство;
• декларация за съгласие (по образец);
• свидетелство за съдимост;
• мотивационно писмо.
Копията на представените документи следва да са ясни и 

четливи, заверени с подписа на кандидата и текст „Вярно с 
оригинала“.
3. Срок за подаване на документите: от 18.01.2016 г. до 01.02.2016 г. - 17 ч.
4. Подбор на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два 
етапа;

• оценка по документи;
• оценка чрез събеседване.
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени 

на Информационното табло в Община Брацигово, на сайта 
на Общината и на интернет страницата на проект „Независим 
живот“.

Десислава ГЪЛЪБОВА
ръководител проект

СЪОБЩЕНИЕ
Съобщаваме, че в „Държавен вестник”, бр. 101 от 

22 декември 2015 г. е публикувано Решение №14 от 27 
ноември 2015 г. с което Общински съвет – Брацигово, 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ и Решение №617 от 30.09.2014 г. на ОбС – 
Брацигово, одобрява Подробен устройствен план – 
Парцеларен план за трасе на водопровод до имот с 
идентификатор 06207.5.33, м. Нерзето по КК на земли-
ще гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, 
минаващо през имоти с идентификатори 06207.5.39 – 
водно течение, река, държавна собственост, 
06207.5.280 – селскостопански път, публична общин-
ска собственост, и 06207.5.29 – местен път, публична 
общинска собственост, съгласно приложения проект. 

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез 
Община Брацигово пред Административен съд – Па-
зарджик  на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ
Съобщаваме, че в „Държавен вестник”, бр. 101 от 

22 декември 2015 г. е публикувано Решение №15 от 
27 ноември 2015 г., с което Общински съвет – Браци-
гово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение №617 от 30.09.2014 г. 
на ОбС – Брацигово, одобрява Подробен устройствен 
план – Парцеларен план за трасе на електропровод 
до имот с идентификатор 06207.5.33, м. Нерзето по 
КК на землище гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. 
Пазарджик, минаващо през имоти с идентификатори 
06207.5.280 – селскостопански път, публична общин-
ска собственост, и 06207.5.29 – местен път, публична 
общинска собственост, съгласно приложения проект. 

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез 
Община Брацигово пред Административен съд – Па-
зарджик на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

I. Обявява конкурс 
за избор на управител 
и възлагане управлени-
ето на „ИНФРАСТРОЙ” 
ЕООД със седалище гр. 
Брацигово при следните 
условия:

1. Срок на договора – 
3 години.

2. Място на изпълне-
ние на задълженията: 
„Инфрастрой” ЕООД – гр. 
Брацигово.

3. Възнаграждение – 
от 1000 до 1200 лв.

II. До участие в кон-
курса ще се допускат 
лица, които отговарят на 
следните изисквания:

− образование – ми-
нимум средно и придо-
бита професионална ква-
лификация – строителен 
техник;

− професионален опит 
– минимум 5 години.

Необходими докумен-
ти, които трябва да пред-
ставят кандидатите:

− писмено заявление 
за участие в конкурса 
(по образец);

− автобиография 
(CV);

− документ за само-
личност (копие);

− декларация, че ли-
цето не е осъждано за 
умишлено престъпление 
и не е лишено от право 
да заема конкурсната 
длъжност (по образец);

− диплома за за-
вършено образование 
(копие);

− документи за до-
пълнително придобита 
квалификация, премина-
ти курсове (копие);

− документи, удосто-
веряващи продължи-
телността на професио-
налния опит, ако канди-
датът притежава такива 
(копие);

− свидетелство за съ-
димост в срок на валид-
ност;

− удостоверение, че 
кандидатът не е под съд 
и следствие;

− медицинско удосто-
верение;

− писмена бизнес-
програма за развитие на 
търговското дружество.

(Копията на докумен-
тите да бъдат нотариално 
заверени или заверени с 
подписа на кандидата). 
Образците на форму-
лярите могат да бъдат 
изтеглени от интернет 
страницата на Община 
Брацигово или получени 
от гл. експерт „АОЧР”.

III. Изисквания към 
бизнеспрограмата:

Бизнеспрограмата се 
разработва за период от 
3 г. и за всяка година по-
отделно. Тя трябва да съ-
държа разработка за раз-
витието на „Инфрастрой” 
ЕООД – Брацигово за 
3-годишен период с обем 
до 50 стандартни печатни 
листа и конкретни ико-
номически показатели 
като рентабилност, про-
изводителност, обем на 
продажбите, печалба или 
намаляване на загубите, 
нови пазари, използване 

на съоръженията, под-
държане на определен 
брой работни места, 
финансови задължения, 
инвестиции. 

IV. Тема на интервюто: 
– Защита на разрабо-

тената бизнеспрограма, 
представена от канди-
дата, и нормативната 
уредба в областта на 
ВиК, управление на 
търговските дружества, 
основни моменти, свър-
зани със строителството, 
познаване на админис-
тративните,  стопанските, 
финансовите и трудовоп-
равните въпроси.

V. Условия, ред и 
срок за подаване на до-
кументите за участие в 
конкурса:

1. Документите  се 
подават лично или чрез 
надлежно упълномоще-
но лице в запечатан плик 
в Общинска администра-
ция – Брацигово на адре-
са й: гр. Брацигово, ул. 
„Ат. Кабов” 6а, стая №10 – 
гл. експерт „АОЧР”, до 
16.30 ч.  на 5.02.2016 г.

Писмената бизнес-
програма се подава 
едновременно с доку-
ментите по раздел III в 
отделен запечатан плик, 
поставен в общия плик с 
останалите документи.

2. Подаването на заяв-
ленията с необходимите 
документи, както и раз-
работките, се завеждат в 
деловодния регистър по 
реда на тяхното постъп-
ване. За всяко подадено 
заявление се издава 
удостоверение, в което 
се посочват името на по-
дателя, датата и часът на 
приемането му.

VI. Етапи на конкурса:
1. Проверка на съот-

ветствието на предста-
вените документи с пред-
варително обявените 
изисквания и допускане 
на кандидатите до учас-
тие в конкурса.

2. Защита на предста-
вената бизнеспрограма и 
интервю с кандидатите.

VII. Начин на провеж-
дане на конкурса:

1. Първият етап от 
конкурса – допускане 
на кандидатите, ще се 
проведе в срок до 3 ра-
ботни дни след изтичане 
на срока за подаване на 
документите, а вторият 
етап – не по-късно от 14 
дни след решението на 
комисията за допускане 
на кандидатите.

2. За допускането или 
недопускането, както и 
за мястото, датата и часа 
на конкурса, назначена-
та комисия уведомява 
кандидатите в срок от 3 
работни дни.

VIII. Информация от-
носно конкурса ще се 
обявява на интернет 
страницата на Община 
Брацигово и на Инфор-
мационното табло в сгра-
дата на Общинска адми-
нистрация – Брацигово.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд 
чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 
или в домашна среда към Домашен социален патронаж, град Брацигово”

BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”Европейски съюз

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
– ГР. БРАЦИГОВО

На основание Решение №16 от 27.11.2015 г. 
на Общински съвет – Брацигово, взето с Протокол №3 
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С ъ в р е м е н н о с т

Емоционален футболен 
празник си спретнаха по Ко-
леда любителите на най-по-
пулярната игра. В продъл-
жение на два дни 13 отбора 
се редуваха на минитерена 
пред хотел „Виктория” в 
Брацигово. Естествено, при 
такива условия регламентът  
на турнира е по-специален, а 
правилата на играта – адап-
тирани към обстановката, но 
надпреварата си беше съ-
всем истинска – с класация 
в предварителните групи и 
последващи елиминации, 
докато се стигне до финала.

Тимовете бяха сборни, 
формирани на свободен 
принцип – по спортни инте-
реси или чисто приятелски, 
а имената, под които се 
представиха – доста стран-
ни: от гръмкото „Интер”, 
през претенциозните 
„Стрелите”, „Баварците”, 
„Галактико”, та до разве-
селяващото „Дринк тийм”. 
Възрастово ограничение 
нямаше, тъй като на един 
футболен празник не може 

да има недопуснати. В тази 
връзка симпатиите на зри-
телите бяха на страната на 
най-малките, подвизаващи 
се като ФК „Брацигово 
– деца”.

Към домакинските от-
бори на града (10 на брой, 
включително 2 ромски) се 
бяха присъединили още и 
гости от Пещера, Пазарджик 
и Пловдив.

А страстите наистина 
бяха на максимално ниво 
– на терена не се появи от-
бор или дори играч без хъс 
към победата или без стре-
меж към гол.

И за зрителите, и за 
участниците подаръкът от 
Дядо Коледа бяха пролет-
ните температури, които из-
вадиха турнира от залата и 
по този начин доставиха ис-
тинска и всеобща наслада.

Купата на крайния побе-
дител логично бе завоюва-
на от отбора на  „Приятели” 
– безспорно най-опитните 
във футболния бранш. 
Техни подгласници станаха 

ФК „Брацигово”, а бронзът 
отиде при пловдивския 
„Галактико”. Наградата за 
най-изявен играч взе Гриша 
Иванов, за голмайстор на 
турнира – Борис Георгиев с 
над 20 отбелязани гола, а за 
най-добър вратар бе обявен 
Валери Шуманов от отбора 
на шампионите. 

Наградите бяха връчени 
от „официалния” представи-
тел на общината – кметският 
шофьор Милош Гюлеметов.

Организатор на турнира, 
който всъщност отдавна е 
традиционен – провежда-
нето му стана за пореден 
път, бе треньорът на браци-
говските футболисти Борис 
Благоев, а във финансовото 
осигуряване се включиха 
самите отбори (чрез такса за 
участие) и Община Брациго-
во, която осигури купите и 
медалите за първенците.

Емоциите дадоха осно-
вание на всички да си поже-
лаят чистосърдечното: „До 
следващата Коледа!”

Димитър СТЕФАНОВ

„МИНИ” ТУРНИР ЗА „МАКСИ”
ФУТБОЛНИ СТРАСТИ

Ясни са първите три нови 
попълнения в състава на 
„Чико” (Бяга) за мачовете 
от Пролетния полусезон в 
Югозападната „В” група. 
Безспорно най-сериозното 
име в зимната селекция на 
бяжани е нападателят Явор 
Въндев. 

За последно 32-годиш-
ният сливенчанин се под-
визаваше в тим от Северен 
Кипър, но е дал дума да по-
могне на „Чико” за мачовете 
от пролетния полусезон. 
Освен бившия играч на 
„Сливен”, „Локо” (Пловдив) 
и „Брестник”, за отбора на 
Бяга през втория полусе-
зон ще рита и защитникът 
Борис Кацаров, който вече 
е играл за „Чико”. От отбора 
на „Левски” (Паталеница) за 
подготовка с новака в Юго-
западната трета лига ще се 
присъедини и вратарят Нено 
Вергов, разкри шефът на бя-
жани Йордан Михайлов. Той 
уточни, че зимната ваканция 
на футболистите на „Чико” 
ще продължи до 18 януари. 
Тогава треньорът Спас Спа-
сов ще започне занимания с 

група от 21 футболисти, кои-
то ще изкарат цялата подго-
товка в домашни условия.

Общо 4 контроли ще 
изиграят бяжани по вре-
ме на подготовката си за 
пролетния дял на първен-
ството в Югозападната „В” 
футболна група. Първата им 
контрола ще е на 24 януари. 
Тя ще бъде срещу футболис-
тите на „Ботев” (Пловдив) и 
ще се изиграе на базата на 
пловдивчани в Коматево. 
Следващата контрола е с 
отбора на „Оборище” (Пана-
гюрище) на 31 януари. Все 
още не е уточнено къде ще 
се играе мачът, но по вся-
ка вероятност ще бъде на 
стадион „Орчо войвода“ в 
Панагюрище. На 7 февруари 
футболистите на „Чико” ще 
премерят сили с „Марица” 
(Пловдив). Планира се 
контролата да се изиграе на 
стадиона в Бяга. Седмица 
по-късно съперник на бяжа-
ни ще бъде друг пловдивски 
тим – „Спартак” (Пловдив). 
Този спаринг ще се състои 
на стадиона на пловдив-
чани. 

„Засега освен тези 
четири контролни срещи, 
не сме предвидили други 
проверки”, заяви Йордан 
Михайлов. Той допълни, че 
напуснали футболисти няма. 
Единствено под въпрос е 
оставането в отбора на хал-
фа Николай Манчев.

Първият мач на бяжани 
през Пролетния полусезон 
в Югозападната „В” 
футболна група е гостуване 
на 21 февруари на „Витоша” 
(Бистрица). 

„Целта ни е да затвърдим 
доброто си представяне 
от Есенния полусезон”, 
коментира капитанът на 
отбора Йордан Михайлов. 
Припомняме, че отборът на 
„Чико” завърши на седмо 
място във временното 
класиране в есенния дял 
на първенството. Бяжани 
успяха да излязат от кризата, 
която ги връхлетя след 
трагедията, сполетяла през 
лятото „Чико”, когато при 
автомобилна катастрофа 
загина президентът на отбора 
Георги Михайлов – Бунара.             

„Pz спорт”

“ЧИКО” ДОГОВОРИ ЯВОР 

ВЪНДЕВ И ОЩЕ ДВАМА

С П О Р Т           С П О Р Т           С П О Р Т

№ на 
влака

Тръгва 
от гр. Пещера

Пристига 
в гр. Брацигово

Тръгва 
от гр. Брацигово

Пристига 
в гр. Пловдив

№18201 05.15 ч. 05.24 ч. 05.25 ч. 06.19 ч.
№

18203 08.20 ч. 08.29 ч. 08.30 ч. 09.21 ч.

№
18205 12.00 ч. 12.09 ч. 12.10 ч. 13.02 ч.

№ 
18207 17.38 ч. 17.47 ч. 17.48 ч. 18.39 ч.

№
18209 20.35 ч. 20.44 ч. 20.45 ч. 21.37 ч.

№ на 
влака

Тръгва 
от гр. Пловдив

Пристига 
в гр. Брацигово

Тръгва 
от гр. Брацигово

Пристига 
в гр. Пещера

№
18202 06.30 ч. 07.25 ч. 07.26 ч. 07.35 ч.

№
18204 10.34 ч. 11.33 ч. 11.34 ч. 11.43 ч.

№
18206 15.45 ч. 16.42 ч. 16.43 ч. 16.52 ч.

№
18208        19.00 ч. 20.05 ч. 20.06 ч. 20.15 ч.

№
18210 20.55 ч. 21.48 ч. 21.49 ч. 22.01 ч.

Забележка:  Влакове с №18203 и №18204 се движат в работни дни. Влакове с №18209 и №18210 не се 
движат в събота, движат се на следните дати: 12.03, 14.05, 21.05, 10.09 и 17.09.2015 г. 

Разписание на пътническите 
влакове от гр. Пещера 

за гр. Пловдив и обратно 
в сила от 13.12.2015 г.

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

На основание чл. 14, ал. 1, 2, 3  от За-
кона за общинската собственост и чл. 18, 
ал. 1, 2, 4 от Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и в изпълнение на 
Решение №10 от 27.11.2015 г. на Общински 
съвет – гр. Брацигово 

О Б Я В Я В АО Б Я В Я В А
1. Публичен търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на самостоятел-
но обособен обект с идентификатор 
06207.501.263.5.2, намиращ се в сграда с 
идентификатор 06207.501.263.5, разполо-
жена в имот с идентификатор 06207.501.263 
– частна общинска собственост, находяща 
се в гр. Брацигово, ул. „Н. Вапцаров” №2а.

Площ на самостоятелния обект – 99.32 
кв. м.

Предназначение на обекта – за офис. 
Административен адрес – гр. Брациго-

во, ул. „Никола Вапцаров” №2а.
1.1 Срок за отдаване под наем на са-

мостоятелно обособения обект – 10 (десет) 
години.

1.2 Начална тръжна месечна наемна 
цена – 179.00 лв. без ДДС. 

1.3 Задължително условие – обектът, 
предмет на търга, да се ползва само по 
предназначението му.

2.  Търгът да се проведе на 20.01.2016 г.
от 10.00 ч. в сградата на Младежки дом 

– гр. Брацигово, ул. „Хр. Смирненски” №1.
3. Тръжна документация може да се 

закупи от фрон-офиса на Общинска адми-
нистрация – гр. Брацигово срещу сумата 
от 30.00 лв. до 16.00 ч. на 19.01.2016 г.

4. Депозит за участие в търга в раз-
мер на 10% от началната тръжна месечна 
наемна цена се внася в касата на Об-
щинска администрация – гр. Брацигово  
или по банков път по сметка IBAN BG88 
SOMB91303332969601, BIC  SOMBBGSF при 
„Общинска банка” АД – клон Пещера, до 
16.30 ч. на 19.01.2016 г. 

5. Документи за участие в търга се 
приемат на фронт-офиса на Общинска ад-
министрация – гр. Брацигово до 16.45 ч. на 
19.01.2016 г.

6. Оглед на обекта, предмет на търга, 
в присъствието на служител от Общинска 
администрация, се извършва след предва-
рителна заявка и представен документ за 
закупена тръжна документация до 15.00 ч.
 на  19.01.2016 г. 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Общинска администрация – Брацигово, 
стая №16, 

тел. 03552/20-65, вътр. 116 или 110

Петко ПЕТКОВ
кмет на община  Брацигово 

Близо 50 диабетици от 
Брацигово получиха като 
дарение преди Рождест-
во Христово хранителни 
пакети. Акцията, наречена 
„Коледна трапеза”, е орга-
низирана и осъществена от 
Асоциация „Диабет”.

С пари на организаци-
ята са закупени еднакви 
дарове, съобразени със 
специфичните диети, които 
трябва да спазват хората 
със захарна болест – пи-
лешко филе, два вида риб-

ни консерви, ориз, леща, 
макарони, маслини, зехтин. 
Всеки от подаръчните паке-
ти е на стойност 27 лева.

Такава акция не е нова 
за местната структура на 
диабетиците в Брацигово. 
Нашите съграждани с това 
заболяване редовно в про-
дължение на последните 5 
години са подпомагани с 
продукти, лекции и беседи 
за най-значимото социално 
заболяване на 21-ви век.

„Априлци”

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ 
ЗА ДИАБЕТИЦИТЕ

Нека да живеем, Нека да живеем, 
не да оцеляваме, не да оцеляваме, 
нека да се борим, нека да се борим, 
не да се надяваме!не да се надяваме!
И дните ни сега И дните ни сега 
и занапред и занапред 
да са изпълнени да са изпълнени 
с вяра и късметс вяра и късмет!!

От ръководството 
на Пенсионерски клуб  

Брацигово

Да е  честитаДа е  честита  
2016 година!2016 година!

Народно читалище “Васил Петлешков - 1874” 
Н А Б И Р А  

с БФСТД (Българска федерация по спортни и танцови дисциплини)
момичета за мажоретен състав в две възрастови групи:

- до 10 г.;
- от 10 до 18 г.

Групите ще бъдат 
ръководени от г-жа 
Кремена Шопова, пред-
седател на БФСТД.

Тренировките ще се 
провеждат два пъти 
седмично в залите на 
Читалището.

За връзка: Галина 
Траянова – секретар, 
Анастасия Клянчева 
– организатор.

Тел.: 03552/20 60

БЯЖАНИ ЗАПОЧВАТ С ПРОВЕРКИТЕ БЯЖАНИ ЗАПОЧВАТ С ПРОВЕРКИТЕ 
СРЕЩУ “БОТЕВ” (ПЛОВДИВ)СРЕЩУ “БОТЕВ” (ПЛОВДИВ)


