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Под това мото протече 
концертът в подкрепа на 
Диана Поибренска от с. Ве-
личково, който се проведе 
на 25.09.2015 г. в голямата 
зала на НЧ „Васил Петлеш-
ков - 1874” в Брацигово.

Това е втората поредна 
инициатива за есента на 
настоящата година, в коя-
то подаваме ръка на един 
млад живот.

Инициаторите – Иван 

Димитров и семейството 
му, направиха всичко въз-
можно, за да докажат, че  
сред нас все още е жилаво 
доброто и то побеждава.

С много хъс и ентусиа-
зъм добрите хора работиха 
в подкрепа на благородна-
та кауза. ФК „Седенчица” 
– Пловдив, квартет „Сба-
барянка” при читалището в 
Брацигово, ФК „Преврен”, 
ФК от Батак, самодейци и 

деца от обединените дет-
ски заведения в градчето 
ни пяха и танцуваха пове-
че от два часа.

Резултатът е налице – в 
едно малко Брацигово с 
не повече от 4 000 жители 
се събраха 2 300 лв. за 
лечението на младото мо-
миче, а в областния град 
– едва 3 000. Но това няма 
значение. Важното е, че до 
всяко добро същество за-

стана поне още едно и така 
Диана получи подкрепата, 
от която има най-много 
нужда. 

Подарихме й усмивките 
си и много искаме и тя да  
се усмихне, но не в отпла-
та, а защото е почувствала 
благостта и силата на мо-
мента. 

Подарихме й настро-
ението си, защото това е, 
което осмисля желанието 
ни за помощ. 

Подарихме й силата си, 
за да осъзнае, че силата е 
да не се отказваш  от себе 
си и да не се укоряваш. 

Подарихме й позитив-
ните си мисли и искаме 
да й кажем,  че всеки от 
нас  отключи душата си 
и разбра, че е уникален и 
ценен в желанието си да 
опази живота на другия до 
себе си.

Подарихме й цялата 
наша надежда и й пожела-
ваме да е добре! 

АКО СИ ДАЛ.. .АКО СИ ДАЛ.. .
”...Ако си дал на чуждите живот от себе си, не си живял, не си живял напразно...””...Ако си дал на чуждите живот от себе си, не си живял, не си живял напразно...”

През 2013 г. в Градски исторически музей - Браци-
гово беше изградена модерна система за достъп на 
хората с увреждания до експозициите на двата етажа  
и картинната галерия. Преди това инвалидите и трудно 
подвижните нямаха достъп до втория и третия етаж 
на музея и нищо не можеха да видят. На следващата 
година около сградата също се изградиха пътечки, 
осигуряващи достъп на инвалидните колички до въ-
трешността. Но преди седмица с изненада и възмуще-
ние установих, че някой от каменните елементи на тези 
пътечки-подходи са варварски изкъртени и взети за 
употреба от някой недобросъвестен гражданин. Питам 
се докога така ще я караме? Докога ще посягаме на 
нещо направено, което улеснява хората с уврежда-
ния? Няма ли да се събудят  у нас християнските доб-
родетели - да помагаме на хората в нужда? Няма ли да 
се събуди в нас възрожденският дух - да съграждаме, 
не да рушим... Ще живеем в такива държава и общест-
во, каквито ние сами си изградим.

Петър ДОНОВ
уредник в ГИМ

На заседание в РИОСВ 
- Пазарджик междуведом-
ствена комисия разгледа и 
обсъди документацията по 
предложение, направено от 
кмета на община Брацигово 
за намаляване площта на 
ЗМ Атолука в землището на 
с. Равногор, общ. Брациго-
во, обл. Пазарджик.

Комисията излезе с 
предложение до министър 
Василева за издаване на 

заповед за намаляване 
площта на ЗМ Атолука с из-
ключване на имоти с площ 
194 дка. Предложението се 
мотивира с това, че още 
при обявяването й за за-
щитена територия, в Защи-
тената местност Атолука е 
включено летовище „Васил 
Петлешков” с над 400 съ-
ществуващи вилни сгради, 
два хотела и прилежащи 
към тях заведения за хране-
не и инфраструктура – алеи 
и асфалтирани улици, което 
по същество представлява 
урбанизирана територия без 
консервационна значимост. 

След влизането й в сила,  

РИОСВ – Пазарджик ще 
предприеме необходимите 
действия за отразяване на 
промените в картата на въз-
становената собственост в 
землището на с. Равногор, 
както и с ясно и трайно 
видими знаци на терен. 
Летовище Атолука („Васил 
Петлешков”) е съществу-
вало преди обявяването 
на защитената територия 
(категория: историческо 

място). Впоследствие е 
включено в границите й, съ-
гласно Заповед №1990/1969 
г. на министъра на горите 
и горската промишленост. 
По-късно, със Заповед №10/
1985 г. на председателя на 
КОПС при МС е увеличена 
територията й. Към момента 
летовището представлява 
урбанизирана територия без 
консервационна значимост, 
поради липсата на предмет 
на защита - естествени при-
родни местообитания - ве-
ковна иглолистна гора, дали 
фактическо основание за 
разширяване на резервата 
през 1969 г.

НАМАЛИХА ПЛОЩТАНАМАЛИХА ПЛОЩТА
НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТНА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ

АТОЛУКААТОЛУКА

Печките на дърва и въглища след две години 
може да изчезнат. Причината е в това, че през 2016 г. 
влиза в сила евродиректива, която налага по-ниски 
норми за въглеродни и азотни емисии в атмосферата. 
Това ще наложи продажбите на български въглища 
да бъдат ограничени. Екоминистерството обмисля въ-
веждането на ограничения за продажбата на въглища 
с високо съдържание на сяра и пепел, които са основ-
ният замърсител на въздуха. Целта е да се подобри 
качеството на атмосферния въздух, който в момента 
наднормено се замърсява. За да се отопляват еко-
логично, хората трябва да използват алтернативни 
източници като ток, газ, пелети, което излиза скъпо. 
Едно домакинство по груби сметки за целия зимен 
сезон харчи около 1000 лв. за въглища. Отоплението 
за същия период с пелети от биомаса ще струва почти 
двойно – 1 800 лв. Кога ще стане факт спирането от 
продажба на въглищата с много сяра и пепел още не 
е решено, тъй като в Екоминистерството са наясно, че 
ще засегнат много бизнес интереси, а и хората с ниски 
доходи трудно ще възприемат мотивите за опазване 
на околната среда. Въпреки това за кметовете на 
общини, които не си изпълняват програмите срещу 
замърсяването на въздуха или не разработят такива, 
ще има глоби. Това ще стане с поправки в Закона за 
атмосферния въздух, който предвижда санкция до 
5 хил. лв., която при това кметът трябва да плати от 
джоба си, а не от бюджета на общината. Подобни гло-
би ще има и за длъжностни лица, които не си спазват 
ангажиментите по този тип програми.

Уведомителни писма до земеделските стопани за-
почна да разпраща ДФ „Земеделие”. Те касаят ферме-
рите, които са кандидатствали по схемите и мерките за 
директни плащания през кампания 2015 г., но в заяв-
ленията им е установено наличие на площи, заявени 
от повече от един кандидат. Стопаните имат възмож-
ност да подадат документи, които да докажат правото 
им на ползване на двойно заявените парцели. 

Срокът за подаване на документите, които изясня-
ват правото на ползване на съответните площи е 20 
дни от получаване на уведомителното писмо, но не 
по-късно от 1 декември. 

Кандидатите трябва да представят документите 
си в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в отдел 
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”.

Писмата, както и данните по отношение конста-
тираните двойно заявени площи, са достъпни и на 
страницата на ДФ „Земеделие” в „Система за индиви-
дуална справка по директни плащания”.

Заявленията със застъпени площи през 2015 г. са 
23 349. 

*  *  **  *  *

*  *  **  *  *

М Е Ж Д У  Д В А  Б Р О ЯМ Е Ж Д У  Д В А  Б Р О Я

П О З Д Р А ВП О З Д Р А В
12 ОКТОМВРИ Е ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

В Държавен вестник от 12 октомври 1882 г. е публикуван 
първият Закон за общините и градското управление, който 
регламентира устройството и дейността на местните органи 
на държавната власт в Княжество България.

Ръководството на Общинска администрация – Брацигово  
сърдечно честити празника на всички общински служители,  
ангажирани с местното самоуправление и на организациите, 
работещи в подкрепа на местните власти в България, като им 
желае неотслабващо дръзновение и успехи по трудния път 
към европейските стандарти!

инж. Тодор Кръстев, ВИД кмет на община Брацигово

Когато изглежда,Когато изглежда,
че няма надежда,че няма надежда,
че всичко е свършено вече - че всичко е свършено вече - 
недей се смущава,недей се смущава,
недей се прощава,недей се прощава,
недей се предава, човече!недей се предава, човече!
Кажи: не ми пукаКажи: не ми пука
от таз несполука - от таз несполука - 
аз мога, аз  вярвам, аз зная,аз мога, аз  вярвам, аз зная,
че въпреки факта,че въпреки факта,
това е антракта,това е антракта,
това е антракта - не края!това е антракта - не края!

Във връзка с 55 години от създаването 
на ОУ “ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ” - ПЛОВДИВ 

и 170 години от рождението на Васил Петлешков
ОУ “ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ” - ПЛОВДИВ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ЕСЕ, СЪЧИНЕНИЕ,
СТИХОТВОРЕНИЕ,
РИСУНКА

Н А  Т Е М А :

“САМ СЪМ, ДРУГИ НЯМА!” -“САМ СЪМ, ДРУГИ НЯМА!” -
Васил Петлешков - живот между два огъня”Васил Петлешков - живот между два огъня”

Историята никога няма да забрави героичния подвиг 
и мъченическата смърт на Васил Петлешков. Той изгоря 
в борбата за национално освобождение, но остана да 
свети като пример за сила, смелост, жертвоготовност, от-
даденост на идеала и обич към род и Родина.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
Целта на конкурса е участниците да напишат есе, 

съчинение, стихотворение, в което да изразят своята по-
зиция и отношение към един по-малко познат герой от 
Априлското въстание - Васил Петлешков.

Художниците трябва да представят героизма в из-
меренията на нашия свят. Съвременният поглед върху  
подвига на Васил Петлешков е добра отправна точка 
за преосмисляне на ценностите на нашето днес от една 
страна, и от друга - нов фокус и тема за размисъл за пат-
риотизма и отговорността към гражданското общество в 
глобалния свят.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ:
1.   Творбите трябва да са авторски на ученици между 7 

и 16 години, разделени в две възрастови групи (4 - 12 
 и 12 - 16 г.).

2.  Технически параметри: обем до 2 страници.
3.   Творбите се изпращат във формат .doc като прика-

чен файл, в писмото се записва кратка информация 
за автора (имена, възраст, клас, училище, населено 
място) на e-mail: ou vp60@abv.bg.

 Краен срок за изпращане на творбите: 16.10.2015 г.
Обявяване на резултатите: 23.10.2015 г.
Н А Г РА Ж Д А ВА Н Е : 3 0  О К ТО М В Р И  2 0 1 5  г.

П О З Д Р А ВП О З Д Р А ВП О З Д Р А ВП О З Д Р А ВП О З Д Р А ВП О З Д Р А В

НЕ ВСИЧКО, КОЕТО ХОРАТА НЕ ВСИЧКО, КОЕТО ХОРАТА 
ПРАВЯТ Е ЗА ПРЕД ХОРАПРАВЯТ Е ЗА ПРЕД ХОРА

НАМАЛИХА ПЛОЩТА
НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ

АТОЛУКА
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Какви органи на 
местно самоуправле-
ние ще се избират? 

Предстоят общи из-
бори за: 

• общински съвет-
ници; 

• кметове на общини; 
• кметове на райони 

(в градовете с районно 
деление - София, Плов-
див и Варна); 

• кметове на кмет-
ства. 

Кой може да из-
бира? 

Право да избират 
общински съветници и 
кметове имат: 

1. Българските граж-
дани, които: 

• са навършили 18 
години; 

• не са поставени под запре-
щение; 

• не изтърпяват наказание 
лишаване от свобода; 

• отговарят на изискването 
да са живели най-малко през 
последните шест месеца в съот-
ветното населено място. 

2. Гражданите на държава-
членка на ЕС, които не са бъл-
гарски граждани и: 

• са навършили 18 години; 
• не са поставени под запре-

щение; 
• не изтърпяват наказание 

лишаване от свобода; 
• имат статут на продължи-

телно или постоянно пребивава-
щи в България; 

• не са лишени от правото да 
избират в държавата-членка, на 
която са граждани; 

• отговарят на изискването 
да са живели най-малко през 
последните шест месеца в съот-
ветното населено място. 

Как се гласува с бюлети-
ните?

• Избирателят влиза в избор-
ното помещение. Легитимира 
се с документ за самоличност 
- лична карта или паспорт и с 
удостоверение за пребиваване 
- за гражданите на други дър-
жави-членки на ЕС. Член на СИК 
сверява данните му в избирател-
ния списък. 

• Избирателят, гражданин на 
друга държава-членка на ЕС, 
се допуска до гласуване след 
вписване в избирателния спи-
сък на личния му номер, номера 
на личната му карта или паспорт, 
номера на удостоверението за 
пребиваване и датата на регис-
трацията, посочена в него. 

• Член на СИК откъсва пред 
избирателя за всеки вид избор 
по една бюлетина от съответния 
кочан и поставя един печат на 
гърба на всяка от тях. Сгъва 
бюлетината по указания от ЦИК 
начин и я подава на избирателя. 

• Избирателят взема бюле-
тините и влиза в кабината за 
гласуване. 

Бюлетина за избиране 
на кмет 

• Избирателят отбелязва 
своя вот само с химикал, пишещ 
със син цвят и само със знак „Х” 
или „V”. 

• Вотът се отбелязва в квад-
ратчето с номера на избрания 
кандидат. 

• След като първо е отбеля-
зал своя вот в квадратчето (за 
избраната партия или коалиция), 
избирателят може, ако желае, да 
постави в кръгчето с номера, с 
който е регистриран избраният 
от него кандидат от съответната 
листа, знак „Х” или „V”, който по-
казва неговото предпочитание 

(преференция) за съответния 
кандидат. 

След като е гласувал, изби-
рателят сгъва бюлетините по на-
чин, който не разкрива тайната 
на вота, но позволява да се виж-
да номерът на всяка бюлетина в 
долния десен ъгъл. 

• Излиза от кабината и пода-
ва сгънатите бюлетини на член 
на СИК, който сверява номера 
на всяка бюлетина в долния де-
сен ъгъл с номер върху кочана, 
от който е откъсната. 

• При съвпадение на номера-
та, член на СИК откъсва по пер-
форацията отрязъка с номера в 
долния десен ъгъл на бюлети-
ната и го пуска в специална за 
целта непрозрачна кутия. 

• Слага втори печат на гърба 
на всяка бюлетина и ги дава на 
избирателя. 

• Избирателят ги пуска в из-
бирателната кутия, подписва се 
в избирателния списък, взема 
документа си за самоличност и 
напуска изборното помещение. 

ВАЖНО за преференцията
• липсата на отбелязване на 

предпочитание/преференция (в 
кръгче) не прави гласа недей-
ствителен; 

• при неотбелязване на 
предпочитание/преферeнция, 
такова се зачита за водача на 
съответната кандидатска листа, 
според чл. 437, ал. 5 от ИК; 

• отбелязване на повече от 
1 предпочитание/преференция 
(в повече от едно кръгче) не 
води до недействителност на 
гласа. В този случай се зачита 
предпочитание/преференция за 
водача на съответната кандидат-
ска листа; 

• отбелязването на префе-
ренция, когато е гласувано за 
независим кандидат, не опоро-
чава вота на избирателя; 

• отбелязване на 
предпочитание/преференция 
за заличен кандидат (в кръгче-
то, съответстващо на неговия 
номер в листата) се зачита за 
водача на листата. 

В случай на грешка 
Ако избирателят сгреши при 

попълването на бюлетината, 
той има право да получи втора 
бюлетина, но само веднъж. 
Сгрешената бюлетина, без да 
се разгъва, се унищожава с над-
пис „сгрешена“, подпечатва се 
с печата на СИК и се подписва 
от председателя и член на СИК. 
Описва се в протокола на СИК. 

Кои бюлетини не се пускат 
в избирателната кутия и не се 
броят: 

• сгрешена бюлетина 
• с показан вот 
• със заснет вот 
• бюлетина с несъответстващ 

номер с кочана с бюлетини. 

Решение №61/23.09.2015 г.
ОИК – Община Брацигово обявява изтеглените номера в бюлетината на партии, местни коалиции и 

независими кандидати за участие в изборите на 25.10.2015 г., определени чрез жребий в присъствието на 
представители от регистрирани партии, местни коалиции, инициативни комитети, регистрирани кандида-
ти и средствата за масово осведомяване.

Номера в бюлетината изтеглeни чрез жребий на 23.09.2015 г., съгласно Решение №2250 – МИ от 
18.09.2015 г. от ЦИК

Изтеглен номер Име на партии, местни коалиции и независими кандидати
1 Кирил Ангелов Сираков (независим кандидат)
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
3 Ангел Димитров Кръстанов (независим кандидат)
4 ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ”
5 СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ и ВМРО
6 ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)
7 ПП „АТАКА”

8 „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ОБЩИНА БРАЦИГОВО“ – НФСБ, РЕФОРМАТОРСКИ 
БЛОК, ББЦ

9 ПП „ГЕРБ”
10 ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ДПС
11 „ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“
12 ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
13 „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО”
14 Димитър Василев Мадаров (независим кандидат)
15 ПП „СОЛИДАРНОСТ“
16 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ
17 Мария Стоянова Мадарова (независим кандидат)
18 ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

Решение №35 
15.09.2015 г.
ОИК - Брациго-

во на основание 
чл. 147, ал. 1 от-
казва регистра-
ция за участие 
в МИ - 2015 г. 
на партия „Бъл-
гарска социал-
демокрация“ за 
общински съвет-
ници в община 
Брацигово.

Председател:
Йордан Павлов

С е к р е т а р :    
Марина Кънева

* Публикувано 
на 16.09.2015 г. в 
11:00 ч. на интер-
нет страницата 
на ОИК.

РЕШЕНИЕ №17 
Брацигово, 11.09.2015 г.

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на 
СИК на територията на община Брацигово за про-
веждане на избори за общински съветници, кме-
тове и референдум на 25.10.2015 г. съгласно чл. 92, 
ал. 4 от ИК и Решение №1984 – МИ/НР от 8.09.2015 г. 
на ЦИК и информация от ЦИК за брой избиратели 
по секции в община Брацигово.

ОИК реши съгласно чл. 92, ал. 4 от ИК и Решение 
№1984 – МИ/НР от 8.09.2015 г. на ЦИК и информация 
от ЦИК за брой избиратели по секции в община 
Брацигово, броят на членовете на СИК в община 
Брацигово да е както следва:

Секция 001 905 ГР. БРАЦИГОВО 9 члена
Секция 002 488 ГР. БРАЦИГОВО 7 члена
Секция 003 487 ГР. БРАЦИГОВО 7 члена
Секция 004 961 ГР. БРАЦИГОВО 9 члена
Секция 005 726 ГР. БРАЦИГОВО 9 члена
Секция 006 299 С. РАВНОГОР 7 члена
Секция 007 268 С. РАВНОГОР 7 члена
Секция 008 397 С. РОЗОВО 7 члена
Секция 009 556 С. БЯГА 7 члена
Секция 010 623 С. БЯГА 9 члена
Секция 011 478 С. ИСПЕРИХОВО 7 члена
Секция 012 529 С. ИСПЕРИХОВО 9 члена
Секция 013 521 С. ИСПЕРИХОВО 9 члена
Секция 014 403 С. КОЗАРСКО 7 члена
Секция 015 382 С. КОЗАРСКО 7 члена
Секция 016 59 С. ЖРЕБИЧКО 5 члена

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 
ЗА СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН 

РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРАЦИГОВО 
УВЕДОМЯВА, ЧЕ  СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СА:
1. ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС – 

10 ОКТОМВРИ 2015 г. (събота)

2. ЗА  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И 
ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ –

17 ОКТОМВРИ 2015 г. (събота)   
ПОРАДИ ТОВА ФРОНТ-ОФИСЪТ НА ОБЩИНАТА 

ЩЕ РАБОТИ
НА 10 и 17 ОКТОМВРИ (събота) 2015 г.

от 8 до 17 ч.
за приемане на заявления за 

град Брацигово и селата.

Общинска администрация - Брацигово уведомя-
ва всички гласоподаватели за срокове на процеду-
ри, събития и действия, свързани с местни избори 
- 2015:

• Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са 
в различни населени места, може да поиска да бъде 
вписан в избирателния списък по настоящ адрес 
на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК (Изборния 
кодекс).

След вписване на избирател в избирателния спи-
сък по настоящ адрес не може да му се издава удо-
стоверение за гласуване на друго място.

Краен срок - до 10.10.2015 г. вкл.
• Всеки избирател може да поиска отстраняване 

на непълноти и грешки в избирателния списък с пис-
мено заявление до кмета на общината на основание 
чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ИК.

Краен срок - до 17.10.2015 г. вкл.
• Избиратели с трайни увреждания, които не им 

позволяват да упражнят избирателното си право в 
изборното помещение и желаят да гласуват с под-
вижна избирателна кутия, но не са подали заявление 
в 20-дневния срок по чл. 37, ал. 2 от ИК, може да 
гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят 
това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при 
условие, че на територията на общината  е назначена 
подвижна СИК. Краен срок - до 19.10.2015 г. вкл.

***Справка: Към момента на публикуване на съ-
общението във вестника и във връзка с Решение 
№23/5.10.2015 г. на ОИК - Брацигово на територията 
на общината има сформирана ПИСК и подадени 26 
заявления за ползването й. От гр. Брацигово са по-
дадени 8 заявления, от с. Исперихово - 8, и от с. Ко-
зарско - 10. Възможно е броят им да се промени. До 
момента е отказано само на двама граждани, които 
не отговарят на посочените в указанията за гласува-
не с ПИСК изисквания.

Когато в сграда с повече от един етаж има секции 
и на горни етажи, се определя секция на първия етаж 
(партер), която е с най-малък брой избиратели по из-
бирателен списък, за гласуване на избиратели с увре-
дeно зрение или със затруднения в придвижването. 
Пред секция по т. 1 от  РЕШЕНИЕ №1549 - МИ се по-
ставят табела и други обозначителни знаци за хора 
с увреждания. Общинските избирателни комисии съ-
вместно с кметовете на общини и кметовете на кмет-
ства определят мерките за осигуряване на достъпно 
място за паркиране на автомобилите на избиратели 
с увреждания до сградите по т. 1; за изграждане на 
тротоари и стълбищни рампи.
За повече информация: Общинска администрация – 

ет. 1, ст. 4, тел. 03552/20-65, вътр. 111

МЕСТНИ ИЗБОРИ` 2015 – ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВАМЕСТНИ ИЗБОРИ` 2015 – ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА
Общинска избирателна комисия - Брацигово

Общинска избирателна комисия - Брацигово

МЕСТНИ ИЗБОРИ` 2015 НА 25.10.2015 ГОДИНА

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
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БСП
 Лично име Презиме Фамилия

1 Георги Василев Кабов
2 Търпена Ангелова Лабова
3 Милка Иванова Кънчева
4 Георги Кузманов Илинов
5 Галина Василева Траянова
6 Елена Асенова Асенова - Василева
7 Йордан Георгиев  Влахов
8 Георги Райчев Анчев
9 Илия Петров Крушаров

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
 Лично име Презиме Фамилия

10 Димитър Василев Мадаров

МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО“
 Лично име Презиме Фамилия

11 Васил Михайлов Гюлеметов
12 Ивелина Стефанова Дамова
13 Таня Георгиева Йоргова
14 Стоян Николов Кушлев
15 Младен Димитров Китов
16 Георги Асенов Атанасов
17 Милана Истилянова Тодовичина
18 Мария Михайлова Стефанова
19 Станка Георгиева Таскова
20 Йорданка Христева Христева
21 Димо Василев Милковски
22 Калин Иванов Неновски
23 Мария Григорова Батаклиева

„ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ“
 Лично име Презиме Фамилия

24 Али Нуриев Алиев
25 Георги Ангелов Михайлов
26 Ангел Руменов Зарков
27 Радко Юриев Архипов

СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ И ВМРО
 Лично име Презиме Фамилия

28 Николай Любомиров Богданов
29 Мария Светославова Апостолова
30 Андон Георгиев Тодовичин
31 Мария Гаврилова Глухчева
32 Олег Цветков Копаранов
33 Василка Тодорова Петрова
34 Красимира Атанасова Ботева - Грудева
35 Йорданка Петрова Арабаджиева
36 Димитър Крумов Трендафилов

ПП „ГЕРБ“
 Лично име Презиме Фамилия

37 Петко Валентинов Петков
38 Веселина Любенова Дамова
39 Стоян Димитров Вълков
40 Анета Георгиева Рашайкова
41 Георги Иванов Трендафилов
42 Надежда Борисова Казакова
43 Иван Илиев Илиев
44 Илияна Трифонова Тодорова
45 Петър Георгиев Маринов
46 Йорданка Иванова Петкова
47 Петър Стоянов Георгиев
48 Дима Ангелова Пашкулева
49 Денка Станкова Николова

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
 Лично име Презиме Фамилия

50 Тасим Рашидов Амзов
51 Али Исметов Мусов
52 Теменужка Антонова Кузева

МК „ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“
 Лично име Презиме Фамилия

53 Йордан Трендафилов Мадаров
54 Борис Пеев Малинов
55 Георги Стоилов Николов
56 Таня Иванова Ставрева
57 Кина Жекова Боянова
58 Нейчо Костадинов Алексиев
59 Никола Петров Гьошев
60 Христо Кръстанов Тодоров
61 Димитър Тодоров Крушаров
62 Андрея Ангелов Андреев
63 Петър Асенов Величков
64 Асен Димитров Апостолов
65 Иванка Руменова Терзиева

ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“
 Лично име Презиме Фамилия

66 Илия Георгиев Калинов
67 Стефка Петрова Казакова
68 Иванка Костадинова Барбова
69 Иван Петков Велчев
70 Росица Димитрова Манолова
71 Надя Стефанова Грудева
72 Ангел Христов Нанов

ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ
 Лично име Презиме Фамилия

73 Йордан Райчев Михайлов
74 Стойка Стоилова Керезова
75 Георги Николаев Апостолов
76 Димитър Василев Райнов
77 Красимир Бориславов Шопов

ПП „АТАКА“
 Лично име Презиме Фамилия

78 Иван Тодоров Иванов
79 Атанас Ангелов Божилов
80 Георги Богданов Горанов

МК „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ОБЩИНА БРАЦИГОВО” - НФСБ, 
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ББЦ

 Лично име Презиме Фамилия

81 Калчо Георгиев Калев

82 Груйчо Славчев Славчев

83 Стоян Христов Сталев

84 Даниела Иванова Хаджиева - Велиславова

85 Георги Христов Щерев

86 Атанас Костадинов Шишков

87 София Ламбрева Герджикова

ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“
 Лично име Презиме Фамилия

88 Дончо Асенов Асенов

89 Димитър Павлов Ангелов

90 Атанас Желязков Христев

91 Живко Юриев Ненков

ПАРТИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“
 Лично име Презиме Фамилия

92 Атанас Иванов Атанасов

93 Димитър Иванов Попов

94 Гергана Ангелова Манчева

95 Стефан Димитров Карналов

96 Елена Атанасова Петрова

97 Здравка Стоянова Глухчева

АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)
 Лично име Презиме Фамилия

98 Борислав Атанасов Атанасов

99 Стоянка Василева Райкова

№ по 
ред Три имена Кандидат за

кмет на кметство 
Политическа партия (коалиция), 

Инициативен комитет

1 Кирил Ангелов Сираков с. Розово Инициативен комитет

2 Васка Крумова Спасова с. Розово Българска социалистическа партия

3 Йорданка Иванова Петкова с. Розово ПП „ГЕРБ“

4 Иванка Руменова Терзиева с. Розово МК „ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“

№ по 
ред Три имена Кандидат за

кмет на кметство 
Политическа партия (коалиция), 

Инициативен комитет

1 Петър Стоянов Георгиев с. Исперихово ПП „ГЕРБ“

2 Мария Михайлова Стефанова с. Исперихово МК „Бъдеще за община Брацигово“

3 Али Нуриев Алиев с. Исперихово „Политическа партия Солидарност“

№ по 
ред Три имена Кандидат за

кмет на кметство 
Политическа партия (коалиция), 

Инициативен комитет

1 Йордан Трендафилов Мадаров с. Равногор МК „ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“

2 Нейчо Димитров Коланев с. Равногор ПП „ГЕРБ“

3 Ангел Димитров Кръстанов с. Равногор Инициативен комитет

№ по 
ред Три имена Кандидат за

кмет на кметство
Политическа партия (коалиция), 

Инициативен комитет

1 Видю Петров Видев с. Бяга ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

2 Георги Стоилов Николов с. Бяга МК „ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“

3 Боряна Петрова Кънева с. Бяга ПП „ГЕРБ“

4 Илия Иванов Милушев с. Бяга Българска социалистическа партия

№ по 
ред Три имена Кандидат за

кмет на кметство
Политическа партия (коалиция), 

Инициативен комитет

1 Георги Христов Щерев с. Козарско „Патриотичен съюз Община Брацигово” - НФСБ, 
Реформаторски блок, ББЦ

2 Мильо Тодоров Милев с. Козарско ПП „Атака“

3 Стоянка Василева Райкова с. Козарско ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

4 Христо Кръстанов Тодоров с. Козарско МК „ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“

5 Илияна Трифонова Тодорова с. Козарско ПП „ГЕРБ“

6 Йорданка Христева Христева с. Козарско МК „Бъдеще за община Брацигово“

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Списък на регистрираните кандидати за 
кметове и общински съветници в МИ - 2015 г.

Кандидати за кмет 
на община Брацигово
№ по 
ред Три имена Политическа партия (коалиция), 

Инициативен комитет

1 Мария Стоянова 
Мадарова Инициативен комитет

2 Илия Георгиев 
Калинов

ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 
„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

3 Петко Валентинов 
Петков ПП „ГЕРБ“

4 Борис Пеев 
Малинов

МК „ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И 
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“

Кандидати за общински съветници

Кандидати за кметове на кметства
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С п о рт

Отборът на ФК „Зенит” 
(Ветрен дол) ще подаде 
жалба за преиграване 
на загубения с 0:3 мач от 
„Тракиец” (Исперихово), 
който се игра на стадион 
„Хр. Гюлеметов - Бонбона” 
в Брацигово. Претенциите 
на ветрендолския тим са, че  
те са заявили на секретаря 
на ОС на БФС - Пазарджик 
Георги Мацев, че не са съ-
гласни да играят в Браци-
гово поради отдалечеността 
на дестинацията. В жалбата 
си те цитират Наредбата за 
първенствата и турнирите за 
сезон 2015/2016, където в чл. 
30, т. В, касаеща играта на 
неутрален терен на наказан 
с лишаване от домакинство 
отбор, се казва: 

„Отборите от всички 
останали групи, от всички 
възрасти и от двата пола 
– над 20 км, като не се още-
тява отборът гост.” 

Както знаем, отборът на 
ФК „Тракиец” (Исперихово) 
бе наказан с лишаване от 
домакинство за 7 срещи, 
като първият мач от нака-
занието си те играха на ста-
диона в Главиница, когато в 
мач от 4-и кръг загубиха с 
0:3 от ФК „Спартак” (Калу-
герово).

Проблемът в случая е, 
че Исперихово отстои на 
11 км от общинския център 
Брацигово, а разстоянието 
между двата стадиона е 
дори и по-малко и нару-
шава Наредбата, където е 
указано, че то трябва да 
бъде над 20 км. Освен това 

ветрендолският тим е още-
тен, защото разстоянието от 
Ветрен дол до Исперихово е 
37 км, а до Брацигово - 42. 
Така разходите за транспорт 
са дори по-високи, а много 
по-малко те биха платили, 
ако срещата се бе играла в 
Синитево или Сарая, които 
бяха свободни в изминалия 
кръг. 

Освен че не е спазена 
наредбата, в тима на „Тра-
киец” неправомерно са 
играли нередовни играчи 
от Кричим като №17, което 
е друг пункт от жалбата на 
тима. Ръководството на „Зе-
нит” се надява искането им 
да бъде уважено и срещата 
да се преиграе на стадион, 
отдалечен на повече от 20 
км от Исперихово и тогава 
те ще следят стриктно и ще 
снимат нередовните играчи 
в отбора - конкурент за оста-
ване в групата.

От страна на Брацигово 
футболният ветеран и до-
макин на стадиона Паница 
Хаджийски сподели, че му е 
казано да разреши провеж-
дането на срещата, вероят-
но поради непознаване на 
Наредбата в тази й част.

В края на жалбата се 
казва, че от ФК „Зенит”  
(Ветрен дол) вярват, че ОС 
на БФС - Пазарджик спазва 
нормативните документи на 
БФС, ще вземе под внима-
ние гореизложеното и ще 
насрочи нова дата за про-
веждане на мача.

               Анна КАСАНДРОВА

ТРАКИЕЦ НЕПРАВОМЕРНОТРАКИЕЦ НЕПРАВОМЕРНО
Е ИГРАЛ В БРАЦИГОВОЕ ИГРАЛ В БРАЦИГОВО

По традиция, през първа-
та събота на октомври запо-
чва ловът на дребен местен 
дивеч, както и груповият 
лов на дива свиня.

От 3 октомври 2015 г. е 
разрешен уловът на зайци и 
водоплаващи птици и групо-
вият улов на глигани.

Според Закона за лова 
и опазване на дивеча (ЗЛОД) 
този вид лов започва през 
първата събота на октомври и 
продължава до втората неде-
ля на януари - за свободните 
територии. За оградените 
площи продължава до по-
следния ден на февруари 
следващата година. Това съ-
общиха от пресцентъра на 
Министерството на земедели-
ето и храните (МЗХ).

Групово и индивидуално 
ловуване на дребен местен 
дивеч е позволено само в 
събота и неделя и в дните, 
обявени за официални 
празници. Отстрелът на 
водоплаващи птици след 1 
януари пък ще е възможен и 
в сряда включително. Групо-
вото ловуване се извършва 
само през деня - 1 час преди 
изгрева и 1 час след залеза 
на слънцето.

Изпълнителна агенция 
по горите (ИАГ) напомня, че 
ловното оръжие е лично и 
не се предоставя на нико-
го, дори на правоспособни 
ловци. При използване на 
гладкостенно (гладкоцевно) 
оръжие по време на групов 
лов на дива свиня се забра-

нява използването на сачми 
с диаметър над 6 мм. Разре-
шена е употребата само на 
боеприпаси тип „куршум”.

Задължителен е инструк-
тажът преди лов, посочват 
от Горската агенция. Преди 
започване на ловния излет 
ръководителят на дружин-
ката проверява наличието 
на ловен билет, членска 
карта и документа за носене 
на ловно оръжие и попълва 
разрешително за лов, напо-
мнят още от ИАГ.

Забранена е употребата 

на алкохол преди и по време 
на лов.

От 8 август 2015 г. до 
момента са проверени общо 
2134 ловни дружини, 867 
превозни средства, 8 212 
ловци и 318 други физичес-
ки лица.

От Регионалната дирек-
ция по горите в Пазарджик 
предупредиха, че строго ще 
се следи за спазването на 
Закона за лова и правилата 
за безопасност. 

Отстрелът на диви свине 
е традиция за българския 

авджия, защото е колекти-
вен начин на ловуване. Над 
6 хиляди ловци от Пазар-
джишко ще излязат срещу 
дивите прасета и местния 
дребен дивеч в региона. 

От РДГ - Пазарджик 
предупредиха за санкци-
ите, които ще налагат на 
неизрядните ловци. От 
първостепенно значение са 
и правилата за безопасност 
и за предпазване от инци-
денти по време на ловуване 
в рамките на започващия 
ловен сезон.

Беше краят на лятото 
на 1959 година. Влакът по 
линията Пловдив – Пещера 
наближаваше гара Браци-
гово. Изскърцаха спирач-
ките и от старите вагони на 
перона  се изсипаха десетки 
деца с чанти, куфари, торби 
и други всевъзможни посо-
бия за носене на багаж.

Казах деца, защото по-
вечето бяха първокурсници 
в Строителния техникум в 
градчето и много от тях не 
бяха навършили и четири-
надесет години.

Аз носех дървен куфар, 
в който имаше тетрадки, 
учебници и малко дрехи. Ку-
фарът тежеше повече от мен 
и само това, че бях спортна 
натура ми помогна да из-
мина двукилометровото 
разстояние до квартирата, 
в която щях да живея, за 
по-малко от час, като със 
сигурност бях свалил килог-
рам-два от пролятата пот.

Запомних този ден 
завинаги и за това, че за 
първи път видях по всич-
ките улици на градчето на-
редени низи тютюн, които 
с красивите си оранжево-
кафяви листа сякаш бяха 
подредени да ни посрещнат 
с „Добре дошли”. 

Така започнаха моите 
пет ученически години в 
град Брацигово. За тях мога 
да напиша цял роман, и то 
със сигурност едно доста 

добро четиво за моята и на 
съучениците и приятелите  
ми младост.

Но в този разказ ще 
стане дума за един кратък 
период от дните ми в това 
прекрасно градче – Браци-
гово, което през въпросните 
години изглеждаше като 
„университетско” с повече 
от петстотин ученици в Тех-
никума и още няколкостотин 
в Гимназията, в Земеделско-
то училище и ПУЦ-а.

Във всяка къща в Бра-
цигово имаше квартиранти 
ученици от всички краища 
на България.

Беше 15 юли 1964 
година – топъл, слънчев 
ден. Сутринта бе първият 
ми държавен изпит – по 
архитектурно проектиране. 
Изчислявах, чертаех, но 
от време на време спирах 
и мислех за следобеда. С 
какво беше важен за мен 
той. В пет часа аз щях да 
изляза на терена за послед-
ния си мач с фланелката на 
футболния тим на града. 
Мачът бе много важен, за-
щото щеше да реши кой ще 
бъде шампион в Окръжната 
група и от есента ще играе в 
зоната („В” група).

Изпитът завърши, при-

брах се в квартирата, отпус-
нах се и като на лента виж-
дах всичко от изминалите 
пет години – радости, обич, 
тъга, проблеми – имаше от 
всичко по малко.

Само месец преди това, 
на 9 май футболният отбор 
на Техникума, на който аз 
бях капитан, игра финален 
мач за Окръжно среднош-
колско първенство в Пазар-
джик. Победихме отбора на 
Селскостопанския техникум 
в Черногорово и станахме 
за първи път шампиони на 
окръга. Щастлив бях и за 
това, че отбелязах победния 
гол и заслужих прегръдките 
на момчетата от тима, който 
водех. 

Същата вечер беше 
абитуриентският ни бал в 
емблематичния  хотел „Три-
монциум” в Пловдив.  Толко-
ва радост за един ден!

А сега, в  пет часа сле-
добед щяхме да  играем с 
отбора на Панагюрище и 
това щеше да е най-важни-
ят ни мач за сезона в „А” 
Окръжна футболна група. 
Предишната есен бяхме 
победили „Панагюрище” с 
3:1 и очакването бе за спо-
койна победа, но дали така 
мислеха панагюрци?

Победата беше задъл-
жителна. Бяхме на първо 
място с точка в аванс пред 
отбора на „Локомотив”  
– Септември, но с по-лоша 
голова разлика. Трябваше 
ни победа на всяка цена. 
Знаех, че в този последен 
за моя отбор мач трябва да 
оставя сърцето и душата си 
на терена. Срещата започна 
някак сковано, а след като 
панагюрци отбелязаха гол 
в средата на първото полу-
време, в краката ни се наля 
олово. Така завършихме 
първото полувреме.

През втората част пана-
гюрци се обърнаха да пазят 
резултата и ритаха без-
разборно коженото кълбо,  
само и само да е далеч от 
тяхната врата. Беше много 
трудно да играем технично 
в подобен мач. Течаха по-
следните петнадесет мину-
ти, когато една отскочила 
топка бе на няколко метра 
от мен. Видях пролука в за-
щитата на гостите и въпре-
ки че бях на повече от 20 
метра от вратата, отправих 
силен параболичен удар. 
Топката описа дъга, прелетя 
над панагюрци и се заби в 
горния ляв ъгъл на вратата 
им. 1:1! Каква радост за мен 
и съотборниците ми!

Последва силен на-
тиск отново към вратата на 
гостите и пет минути преди 
края на мача направих си-
лен рейд по лявото крило 
– поста, на който играех 
(въпреки че бях десничар, 
аз играех отлично и с двата 
крака). Центрирах топката 
от самата аут линия, виж-
дайки в зоната на дузпата 
атаката на централния ни 
нападател Гошо Василев.

Снажният ни голмай-
стор се извиси и заби 
топката в долния ляв ъгъл.      
2:1! Победа…

Много радост! След една 
пропусната година отборът 
на Брацигово отново беше 
в зоновата група. Щастието 
ми нямаше край. След мача  
братята Гошо и Петко Васи-
леви ме хванаха и дълго ме 
подхвърляха във въздуха. 
Мен, ненаправилото и 19 
години момче, заради по-
бедата, заради това, че бях 
заслужил обичта на отбора 
и на хората от Брацигово.

Чудех се как да скрия 
сълзите си, за да не изглеж-
дам малък. А всъщност този 
ден бях пораснал изведнъж 
и завинаги.

И сега, когато честваме 
50 години от завършването 
на Техникума и 50 години от 

откриването на стадиона, 
аз съм щастлив, че имах 
тези пет прекрасни години 
от младостта си, че имах 
възможност да защитавам 
футболната чест на Бра-
цигово заедно с най-до-
брите футболисти, които са 
играли някога в местния 
футболен тим – Георги Ли-
команов – Джони, Петко и 
Георги Василеви, Гаврил 
Гюрганин, Мартин Панайо-
тов, Александър Кочков, 
Тодор Дурлев, Тенчо Киче-
ков, Божко, Ангел, Коцето 
– всички момчета, които 
играха през този сезон.

В някои от мачовете 
влизаше като резерва 
едно 16-годишно момче, 
което след време прослави 
Брацигово като застана на 
вратата на Националния от-
бор на България.

Това беше Паница Пет-
ров Хаджийски.

Спомням си с уважение 
за Владо Батаклиев, Гошо 
Йончев, Шумата, които по-
вярваха в мен и за това, че 
дадоха много на футбола и 
спорта в Брацигово.

И днес, когато пиша тези 
редове, в душата ми има 
много любов, много по-
ложителна емоция и малко 
тъга за отминалата младост 
и… за едно красиво момиче 
от градчето.

Есента на 2014 г., Пловдив
Милчо Тодоров ПАШКУЛЕВ

Е Д И Н  З А К Ъ С Н Я Л  С П О М Е Н

На 19.09.2015 г. г-н 
Петър Белчев дари 
спортни обувки и фут-
болни топки от нем-
ската марка Giox на 
ФК „Брацигово”. 

Момчетата от фут-
болния клуб изразя-
ват искрена благодар-
ност и му пожелават 
здраве и успехи зана-
пред.

Петър Б. Белчев 
е управител на „ХБВ 
ИМОТИ ГМБХ” ООД - 
Пловдив.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 10-11 октомври 2015 г. ще се проведе 26-ият тра-

диционен общински турнир по тенис на маса за деца и 
мъже.

Срещите ще се играят в зала „Олимп” към ПГСА.

НАСЛУКА!  НАСЛУКА!  НАСЛУКА!НАСЛУКА!


