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Седем общини са с 
неплатени отчисления за 
обезвреждане на отпадъци 
чрез депониране. Директо-
рът на РИОСВ – Пазарджик 
издаде на администрации-
те актове за установяване 
на публично държавно 
вземане.

През последните годи-
ни общините увеличават 
количествата депонирани 
отпадъци и системно не 
предвиждат в бюджетите 
си средства за закриване 
и рекултивация на действа-
щите сметища, както и за 
изграждане на съоръжения 
за третиране на битови и 
строителни отпадъци. От 1 
януари 2011 г. Законът за 
управление на отпадъците 
задължи общинските ад-
министрации да предвидят 
в бюджетите си тези суми 
и да ги превеждат систем-
но по откритите за целта 
сметки в РИОСВ. Тези от-
числения участват и във 
формирането на такса бито-
ви отпадъци.

Към днешна дата за-
дълженията на Община 
Пазарджик възлизат на 4 
530 602 лева. Големи са за-
дълженията и на общините: 

Велинград – 1 523 325 лв., 
Септември – 330 295, Бра-
цигово – 293 577, Ракитово 
– 223 720, Батак – 94 337, и 
Белово – 48 765 лв. Само 
общините Панагюрище и 
Лесичово са превели всич-
ки дължими отчисления за 
закриване и следекспло-
атационни грижи, както и 
тези за изграждане на нови 
съоръжения за третиране 
на отпадъци.

При извършване на дей-
ност по обезвреждане на 
отпадъци чрез депониране 
всеки собственик на депо е 
длъжен да осигури в пълен 
размер средствата за него-
вото закриване и за следек-
сплоатационни грижи.

Експертен анализ сочи, 
че обемът депонирани от-
падъци и натрупването на 
дължимите за обезвреж-
дането им суми е резултат 
от недостатъчната ефектив-
ност на въведените общин-
ски системи за разделно 
събиране на отпадъци. 
Една от целите на раздел-
ното събиране е именно 
намаляването на количест-
вата отпадъци, отиващи на 
депата, а оттам и на дължи-
мите отчисления.

ОБЩИНА  БРАЦИГОВО
НАКАЗАНА ОТ ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ -  ПАЗАРДЖИК

Общинска администрация – Брацигово, отдел „Местни 
данъци и такси”, напомня на жителите на общината, че 31 
октомври е последният срок за заплащане на данък сгра-
ди, такса смет, както и данъкa за МПС.

Разходването на събраните данъци се използва за 
финансиране на местните дейности – издръжка на детски 
градини, детски ясли, Домашен социален патронаж, освет-
ление на улици и площади, озеленяване, поддържане и 
ремонт, изграждане на пътища и др., както и за капиталови 
разходи. Събраните приходи от такса битови отпадъци се 
използват изцяло за поддържане чистотата на населените 
места на община Брацигово. 

Бъдете добросъвестни граждани и чрез погасяване на 
дължимите си задължения допринесете за добруването на 
града и общината!

Нормално е да бъде повишена цената на застраховката 
„Гражданска отговорност”. Това коментираха от работещи в 
бранша. Какво обуславя тази промяна и защо е необходимо 
поскъпването? Причината за драстичното набъбване с до 
30% цената на „Гражданска отговорност” се крие в наложе-
ните от 1 юли тази година европейски критерии за лимита 
на отговорност, който да нарасне от 2 на 10 милиона лева. 
Затова и поскъпването на полиците е нормално. Граждан-
ската отговорност е предназначена предимно да обезщети 
третите лица. По-добър е вариантът застраховката да не е на 
автомобила, а на шофьора. Очаква се промените да се раз-
глеждат в парламента след лятната ваканция на депутатите 
и да влязат в сила от началото на 2016 година. Както досега, 
застраховките ще могат да се покриват разсрочено, а при 
заплащане на целия размер ще има отстъпки в цените.

НОВА ЦЕНА НА ТОКА ОТ 1 НОЕМВРИ
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще 

определи нова цена на тока от 1 ноември. Решението ще 
бъде взето на 30 октомври, съобщи шефът на регулатора 
Иван Иванов. 

Очаква се КЕВР да намали цената „задължения към 
обществото”, в която са включени добавките за тока от 
зелените централи, от топлофикациите, заводските когене-
рации и от американските ТЕЦ-ове.

Денят на народните 
будители е един бавен 
празник. За разлика от 
много други наши бележити 
дати, той не е честване на 
конкретен кратковременен 
акт, не е рождена дата на 
национален герой, нито  
ден на героична смърт, не 
е дата на освобождение 
или съединение. Няма я 
тук екстатиката на тържест-
вената заря-проверка, на 
второюнската сирена. Не-
възможен е карнавалът на 
пресъздаването на батални 
исторически сцени, който 
сме свикнали да гледаме 
около 3 март или деня на 
Априлското въстание. Няма 
го дори Черешовото топче и 
бурно-краткото пиянство на 
един народ.

При учредяването през 
1922 година на Деня на 
будителите, в постановле-
нието изрично са записани 
в една дълга сакрална 
верига имената на Паисий 
Хилендарски, Софроний 

Врачански, д-р Петър Бе-
рон, Неофит Рилски, Неофит 
Бозвели, братя Миладино-
ви, Георги Сава Раковски, 
Любен Каравелов, Христо 
Ботев, Левски, Караджата, 
Петко Рачов Славейков, 
Иван Вазов.

Като предвидливо е 
оставено място за „и мно-
зина още големи и малки 
строители на нашето Въз-
раждане и Освобождение… 
както и културни дейци 
след Освобождението”.

Ако поставим началната 
точка при Паисий в тази 
отворена хронологическа 
верига, ще видим, че става 
дума за траене над 3 века. 
И в това този е някак разли-
чен и хубав, в празнуването 
на една бавност и траене, 
на една дълга непрекъсва-
ема редица от имена, която 
библейски може да бъде 
изречена и така: Ден на Па-
исий, който роди Софроний, 
който роди Берон… и така 
до наши дни. 

Vox pӝpuli vox Dӛi (от лат. „Глас народен – глас 
Божи“) е известна латинска поговорка. Авторство-
то на тази крилата фраза често невярно се припис-
ва на английския историк от 12-и век Уилям Малм-
сберийски. Пълният римски израз гласи: Vox unius, 
vox nullius, vox pӝpuli, vox Dӛi, т.е. „Гласът на едного е 
глас на никого, глас народен – глас Божи“.

Петко Петков да бъде новият градоначалник 
през следващите четири години решиха около 57% 
от упражнилите вота си в община Брацигово.

Кметските места за ПП ГЕРБ от първия тур са 
още в селата Равногор и Исперихово. В останалите 
три населени места – Бяга, Козарско и Розово, ще 
има балотаж на 1 ноември.

                      П Р Е Д  1  Н О Е М В Р И

Полет на въображението, креативност в мисленето, ино-
вативност в образованието, творчество и още куп неща мо-
гат да се отнесат до така нареченото Картонено предизвика-
телство. На Световната среща за иновации в образованието, 
проведена в Доха, Катар през ноември 2014 г., Глобалното 
картонено предизвикателство е сред първите 10 отличени 
от общо 632 проекта от 63 страни като една от най-иноватив-
ните и устойчиви инициативи, които преобразяват начина, 
по който светът се учи днес. 

Събитието е ежегодно и през 2015-а е неговото четвърто 
издание. Повече от 200 000 деца от над 50 различни страни 
по света са се включили досега в „Картоненото предизви-
кателство”. То се провежда в България за първи път тази 
година. Инициативата „Децата за децата” – България е на 
г-жа Зоя Любенова и е част от международното Глобално 
картонено предизвикателство. Много български училища 
и детски институции от различни населени места  се вклю-
чиха в инициативата. Начално училище „Васил Петлешков” 
– Брацигово е едно от 18-те в страната, което каза „Да” и 
даде воля на ученическото светоусещане.

Интересни творби намериха място в импровизираната 
изложба във фоайето на първия етаж на училището по повод 
10 октомври – Деня на игрите. Макети на жилища, къщички на 
мечтите, та дори и интерпретация на исторически забележи-
телности от героичното минало на града...

Деца от всички възрасти реализираха своите идеи и 
мечти, като творяха проекти и изработваха забавни игри от 
празни картонени кутии, кашони, велпапе, опаковки и други 
отпадъчни материали. Така младите участници в игрова фор-
ма развиват уменията, които са най-важни за успеха през 
21-ви век – креативност, критично мислене, иновативност, 
комуникативност, екипна работа, инициативност.

В ръцете на нашите деца са откритията, които движат све-
та напред. Нека им подадем ръка, за да сбъднат мечтите си!

ГЛОБАЛНОТО КАРТОНЕНО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРЕЗ 2015 Г. НАШАТА СТРАНА ЗА ПЪРВИ 
ПЪТ СЕ ВКЛЮЧВА В СВЕТОВНАТА ИНИЦИАТИВА Денят на народните Врачански, д-р Петър Бе-

           ЗА ТИХИТЕ 
ПРАЗНИЦИ
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ЛИЧНОСТИ НА ПРЕХОДА 
ИЛИ ПО СЛЕДИТЕ 
НА ФАЛШИВИТЕ ДИПЛОМИ
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2 Ние - хората

Брациговските дюлге-
ри носят духа на българ-
щината, въпреки че идват 
като преселници по нашите 
земи. Чрез строежите си 
се превръщат в народни 
будители, вдъхвайки вяра 
и самочувствие на възраж-
дащия се български народ.

Крайно трудолюбиви, 
тяхната дума си остава 
най-голямата гаранция за 
всички ангажименти, които 
поемат. Те били вярващи и 
добри християни. Големи 
майстори, предаващи уме-
нията си от баща на син.

Установявайки се в 
Брацигово, разгръщат 
уникална строителна дей-
ност – изграждат каменни 
мостове, дву- и трикатни 
къщи с каменни основи, 
храмове и обществени 
сгради. Освен зидари, бра-
циговските строители са и 
самобитни каменоделци, 
търсени в много градове 
на Османската империя и 
Западна Европа. На тях е 
възлаган строежът на ше-
дьоврите на Българската 
възрожденска архитекту-
ра.

Като свой покровител 
дюлгерите почитали св. 
Тома, но днес св. Димитър 
се счита за техен светец 
закрилник. В началото на 
есента те се завръщали 
при семействата си, нате-
жали от труд и грижи, но и 
от самочувствие за добре 
свършена работа. Всички-
те 600 майстори, калфи и 
чираци не забравяли ко-
рените си и често ставали 
ктитори и дарители за бла-
гото на рода и населеното 
място.

Ученик на нашите май-
стори строители е просла-
веният през Възраждането 
Никола Фичев. Като сираче 

– десетгодишен, той е при-
ет от брациговския майстор 
устабаши Никола Троянов. 
Младежът чиракува при 
първомайсторите Марко 
Зисо, Никола Гюлемет и 
Ицо Гърнето. Затова, кога-
то си отива на достолепна 
възраст от този свят, за-
вещава: „Градете мостове, 
дето да ви сбират...”

Когато говорим колко 
способни и високо цене-
ни са били майсторите от 
Брацигово по време на 
Възраждането, не оста-
вайте с впечатление, че 
традицията, генът са се за-
губили някъде в смътните 
времена към края на XIX 
век. Едни от най-добрите 
доказателства за работата 
им са живи и днес – Рил-
ският манастир, църквата 
„Св. Неделя“ в София, тур-
ският конак в София – след 
Освобождението станал 
царски дворец, най-голя-
мата църква от Възражда-
нето – „Св. Богородица“ в 
Пазарджик – паметник на 
ЮНЕСКО, църквата „Петър 
и Павел“ в Сопот, църк-
вите „Св. Марина“ и „Св. 
Богородица“ в Пловдив, 
Синагогата в Пазарджик 
и католическата катедрала 
„Св. Людовик” в Пловдив и 
още много други.

Вярващи в себе си и 
знаещи цената си, те ни за-
вещават:

„Можете да сте гос-
подари на всичко, или 
роби на всички! От вас 
си зависи!”

Затова между двата 
празника в началото на 
есента – Димитровден и 
Деня на народните будите-
ли, нека си спомним за тях 
и делата им и вкусим части-
ца от вечността, която са ни 
завещали.

Всички сме чели приказки като 
малки, измислени разкази за добри и 
лоши хора, които извършват „невъз-
можни” постъпки, преминават през 
непосилни битки, за да може накрая 
да се каже, че доброто е успяло да 
победи злото. Независимо коя е била 
любимата ни приказка, тя задължител-
но завършва с един хубав и захаросан 
хепи енд.

В даден момент обаче пораства-
ме, спираме да четем приказки, ако 
въобще сме се научили да четем, и 
осъзнаваме, че доброто не винаги 
побеждава злото. Даже в интерес на 
истината много рядко доброто побеж-
дава злото. Така, пораснали, спираме 
да вярваме в герои и смятаме, че по-
добно на феите и драконите, те също 
принадлежат само на вълшебния свят 
на приказките.

Защото истината е, че „личнос-
тите на прехода” непрекъснато ни 
убеждават  в това. Само в медиите се 
говори за фалша и злините, които си 
причиняват хората един на друг. В пуб-
личното пространство се „насажда” 
разбирането, че живеем в свят на бед-
ност, алчност и безскрупулност. Свят, 
в който преобладава краен егоизъм и 
отчуждение, а човечността и добро-
тата са напълно „заличени”.

И за жалост, все по-често действи-
телността ни внушава, че това е така.

Директорът на СОУ „Народни буди-
тели” в Брацигово Любомир Георгиев, 
който беше уличен в репортаж на 
Нова телевизия, че издава фалшиви 
дипломи срещу подкуп, ще бъде про-
веряван от прокуратурата. Това става 
ясно от официално съобщение на 
Окръжна прокуратура – Пазарджик, 
но едва след като една медия разтръ-
би на цялата страна нелицеприятните 
ни „тайни”. Поставяме кавички, за-
щото тайните не са чак толкова тайни. 
За нередности в управлението на СОУ 
„Народни будители” констатации има 
още преди 2007 година. В провинци-
алното ни общество се носеха какви 
ли не слухове за злоупотреби с го-
риво и т.н. След поредица от сигнали 
за неразплатени задължения с фирми 
и доставчици, Община Брацигово, в 
качеството си на първостепенен раз-
поредител с бюджетни кредити, осъ-
ществява проверка на финансовото 
състояние на училището, второстепе-
нен разпоредител с бюджетни креди-
ти, за период от две години. В хода й 
са констатирани купища нередности 
и липси, за които е изготвен обстоен 
доклад. Последват сигнали до раз-
личните, уж компетентни, институции. 
Писма са изпратени до Регионален 

инспекторат по 
образованието 
в Пазарджик, 
до Агенция 
„Държавен фи-
нансов контр-
ол”, до Сметна 
палата, до 
МОН, та дори 
и до Районна 
прокуратура – 
Пещера.

Глас в пустиня. Единствената ин-
ституция, която откликва на сигнала 
е МОН, но и тяхната проверка остава 
само констатация на хартия. Остана-
лите компетентни органи уклончиво 
се крият зад графици, наредби и пра-
вилници за устройство и управление и 
„недостатъчни данни” за предприема-
не на действия.

Констативният протокол на МОН 
завършва с изречението: За резул-
татите от проверката е информиран 
началникът на РИО – Пазарджик за 
предприемане на действия по компе-
тентност. Датата е 6.12.2013 г. И така. 
Както в приказките се казва, минали 
години. Дошли едни млади момчета – 
журналисти, и „тайната” престанала да 
бъде тайна. Във връзка с репортажа 
по Нова телевизия „Директор продава 
дипломи“, излъчен в предавания на 
9 и на 11 октомври 2015 г., Окръжна 
прокуратура – Пазарджик с постанов-
ление от 12 октомври 2015 г. разпо-
режда извършване на предварителна 
проверка на отдел „Икономическа по-
лиция“ към ОД на МВР – Пазарджик. 
Еврика… Проверката е с оглед съби-
ране на данни за извършено престъп-
ление по чл. 301, ал. 3 във връзка с ал. 
1 от Наказателния кодекс – за евенту-
ално поискан подкуп от длъжностно 
лице, за да извърши действия по 
служба. Проверката ще се извършва 
и за евентуално съставяне на неистин-
ски официален документ или препра-
вяне съдържанието на официални до-
кументи с цел да бъдат използвани – 
дипломи за завършено средно обра-
зование. 

Наблюдаващият прокурор от 
Окръжна прокуратура – Пазарджик е 
дал подробни указания на полицей-
ските органи за изискване на доку-
менти и на копия от видеоматериали 
от тв репортажите в необработен вид 
с цел установяване на лицата, от които 
да бъдат снети обяснения. Срокът за 
приключване на проверката е 30 дни.

Така май ще доживеем да напишем 
приказката по каноните „Доброто най-
сетне побеждава злото”.

Лошото е, че докато писахме при-

казката, ние, възрастните създадохме 
един  „немодел на подражание”. 
Средата в училище се срина тотално. 
И как иначе?! Сега действителността 
изглежда така: Влиза учителят и за-
почва да наставлява учениците как да 
полагат усилия, че да покажат по-до-
бри резултати, а стоящите на чиновете 
му отговарят: „Айде, айде, 1000 лева 
има-няма и сме завършили. Какво 
толкова?!”

Офертата „Продавам дипломи” 
според Гугъл търсачката в българско-
то интернет пространство се среща 11 
900 пъти. В поне половината от случаи-
те при появата на това словосъчетание 
става дума за реална оферта, т.е. ня-
колко хиляди производители и дистри-
бутори ви канят да си купите фалшива 
диплома за средно образование. По 
наблюдения почти всички роми, които 
имат шофьорска книжка фактически 
имат два фалшиви документа – освен 
свидетелството за правоуправление, 
те имат и необходимия за получаване-
то му документ за образователен ценз, 
нищо че въобще не умеят да четат. Ако 
не е така, би следвало училищата да 
са пълни с подрастващи обучаващи 
се – бъдещи шофьори и среднисти, 
което както знаем, съвсем не отговаря 
на действителността. По пътищата въ-
рлуват шофьори, които само като ги 
погледнеш, разбираш, че те никога и 
за нищо на света не биха могли да се 
справят с шофьорския изпит.

По най-груби сметки, като се има 
предвид количеството на предлагани-
те „документи” и колко отдавна върви 
търговията с тях, в настоящия момент 
фалшиви дипломи за образование и 
фалшиви документи за квалификация 
притежават между 250-300 000 българ-
ски граждани. Колкото и да не е за 
вярване, мащабите на трагедията са 
огромни. Търгува се с дипломи за вис-
ше образование, та дори и със звания 
за научни степени.

И накрая поуката: Тя стои като 
лайтмотив над бюрото на бившия вече 
директор: „Предварителната подго-
товка предотвратява провала на пред-
ставлението.”

Краят е отворен. Всеки читател 
може да го интерпретира според соб-
ствените си виждания.

Виден варненски об-
щественик от края на ХIХ 
и началото на ХХ век е ад-
вокат Никола Кънев, родом 
от Брацигово. 

Юрист, публицист и 
политик, многократно из-
биран за градски съветник 
и за председател на Об-
щинския съвет в морската 
столица на България,  
председател и член на На-
ционалното бюро на Демо-
кратическата партия, наро-
ден представител от Варна 
и първи подпредседател 
на XIV ОНС (1908-1911 г.). 
Никола Кънев е вносител 
и автор на законопроекта 
за електрификация на град 
Варна. Той е въвел практи-
ката на публичен депутат-
ски отчет пред избирате-
лите, която е станала запа-
зена марка на демократите 
през годините: 

Най-вероятно това е 
и причината на името му 

да бъде кръстена и улица 
в центъра на града след 
смъртта му през 1922 г.

Известен е бил като 
републиканец, луда глава, 
човек с остър език, който 
не се бои от преки кон-
фликти. Имал е и приятели, 
и врагове, което лесно 
може да се види от справ-
ка в електронния архив на 
Варненската библиотека.

Кметската институция 
е древна. Още в „Законъ, 
соуды и людьм” при княз 
Борис I (852-889) се говори 
за кметове като органи в 
системата на българската 
феодална държава.

В продължение на сто-
летия кмет се е наричал 
най-важният, т.е. отговорен 
ръководител на съответната 
общност.

Кмет, когото селяните 
определяли като „селски 
чорбаджия”, а турските 
власти като „кьой векили”. 
Този ръководител управля-
вал еднолично. Думата кмет 
(англ. мayor) произлиза от 
major (по-голям, важен, зна-
чителен) или от латинското 
magnus (велик). 

Първият кмет бил кметът 
на Лондон, назначен от крал 
Ричард I през 1189 г. Качест-
вата, предопределили този 
избор са били четири:

– достолепност, почте-

ност, социален опит и отго-
ворност.

Аспекти на началото на 
българското местно само-
управление можем да на-
мерим още в предосвобож-
денска България. Особено 
в годините след приемането 
на Хати-шерифа през 1839-а. 
и Хати-хумаюна от 1856-а, 
който въвежда правилото 
на съветите – във вилаети-
те, санджаците, каазите и 
общините да участват както 
мюсюлмани, така и немю-
сюлмани, при това – свобод-
но избрани. Способността 
на българите да организират 
около църквата и училище-
то и управлението на сто-
панските работи е създала 
достатъчно предпоставки, 
щото местното самоуправле-
ние в новата, следосвобож-
денска България да е добре 
познато. И да не бъде такова 
предизвикателство пред на-
рода, каквито са били други 

институции, произтичащи от 
Търновската конституция. 

Ето защо за временното 
руско управление в лице-
то на прозорливия княз 
Черкаски и най-вече на 
наследника му княз Дон-
дуков-Корсаков не е било 
особена трудна задача 
да установят гражданска 
власт в 8-те окръга и 56-
те санджака в рамките на 
освободената територия. С 
тези първи стъпки наисти-
на се въвежда принципът 
на децентрализацията и 
широкото самоуправление 
в селищата, околиите, окръ-
зите и дори в губерниите. 
Заедно с това е извършено 
и първото разпределение 
на отговорностите между 
отделните нива на местното 
самоуправление. 

Кмет в Брацигово е има-
ло винаги – сиреч важен 
отговорен човек, който през 
годините на управление-

то е решавал еднолично 
делата – общи и лични. За 
конкретни личности обаче 
оскъдните исторически 
данни сочат чак от 1800 
година. Като пръв кмет на 
Брацигово се помни Кьосе 
Илия. Оттогава до днес през 
времето в Брацигово са се 
провели стотици избори за 
кметове, общински съветни-
ци, народни представители. 
Впечатляващо е обаче, че 
в началото, както е знайно, 
са гласували само мъжете, 
жените били лишени от 
тази привилегия. Затова 
в избирателния списък от 
1910 година, когато кмет е 
Йордан Дойнов, са гласува-
ли 1 211 пълнолетни мъже. 
Имало е ограничения и във 
възрастта.

Чак през 1938 година 
Цар Борис III разрешава в 
изборите за местна власт 
да участват и жените, но 
забележете – „само омъже-
ните и с деца”. Вотът остава 
забранен за неомъжените и 
бездетните.

ЗАВЕЩАНА ВЕЧНОСТ

С духа на 
будителите

„Стройте за векове, не само за пари,
 но и за слава и чест на майстора.”
 Колю Фичето

С духа на С духа на 
будителитебудителите КМЕТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ

А Р Х И В ИА Р Х И В И

„ЛИЧНОСТИ НА ПРЕХОДА”
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Резултати за кмет на община при 
обработени 100% СИК протоколи в ОИК
№ Кандидат/Партия, Коалиция, ИК Разпределение

9 Петко Валентинов Петков
ПП ГЕРБ 56.76%

11
Борис Пеев Малинов
ПАТРИОТИЧЕН БЛОК 
И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

3.37%

12 Илия Георгиев Калинов
ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 9.20%

17
Мария Стоянова Мадарова
Инициативен комитет 
за Мария Стоянова Мадарова

30.67%

 

СЕЛО РАВНОГОР
№ Кандидат Разпределение

3 Ангел Димитров Кръстанов
Инициативен комитет за Ангел Димитров Кръстанов 28.63%

9 Нейчо Димитров Коланев
ПП ГЕРБ 67.18%

11 Йордан Трендафилов Мадаров
ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 4.20%

СЕЛО ИСПЕРИХОВО
№ Кандидат Разпределение

9 Петър Стоянов Георгиев
ПП ГЕРБ 74.14%

13 Мария Михайлова Стефанова
БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 10.46%

15 Али Нуриев Алиев
Политическа партия „Солидарност” 15.40%

СЕЛО РОЗОВО
№ Кандидат Разпределение

1 Кирил Ангелов Сираков
Инициативен комитет за Кирил Ангелов Сираков 16.05%

2 Васка Крумова Спасова
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 27.47%

9 Йорданка Иванова Петкова
ПП ГЕРБ 50.00%

11 Иванка Руменова Терзиева
ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 6.48%

СЕЛО КОЗАРСКО
№ Кандидат Разпределение

6
Стоянка Василева Райкова
ПП АБВ 
(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

4.31%

7 Мильо Тодоров Милев
ПП „Атака” 13.62%

8
Георги Христов Щерев
Патриотичен съюз за община Брацигово – НФСБ, 
Реформаторски блок, ББЦ

4.66%

9 Илияна Трифонова Тодорова
ПП ГЕРБ 25.00%

11 Христо Кръстанов Тодоров
ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 3.79%

13 Йорданка Христева Христева
БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 48.62%

СЕЛО БЯГА
№ Кандидат Разпределение

2 Илия Иванов Милушев
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 42.16%

6
Видю Петров Видев
ПП АБВ 
(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

9.80%

9 Боряна Петрова Кънева
ПП ГЕРБ 35.43%

11 Георги Стоилов Николов
ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 12.61%

№ Партия, Коалиция, ИК Разпределение
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 11.73%
4 Политическа партия Движение Напред България 0.73%
5 Съюз на патриотичните сили „Защита“ и ВМРО 4.59%
6 ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) 1.10%
7 ПП АТАКА 1.40%
8 Патриотичен съюз за Община Брацигово – НФСБ, Реформаторски блок, ББЦ 2.02%
9 ПП ГЕРБ 35.06%

10 Движение за права и свободи –ДПС 1.15%
11 ПАТРИОТИЧЕН БЛОК И ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ 6.27%
12 ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 3.85%
13 БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 11.32%
14 Инициативен комитет за Димитър Василев Мадаров 4.55%
15 Политическа партия „Солидарност” 2.20%
16 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 10.45%
18 ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” 2.46%

Общинската избирателна комисия на 
основание чл. 247 от ИК и въз основа на полу-
чените данни от протоколите на СИК реши:

– определя брой мандати за общински 
съветници – 13;

– общинската избирателна квота е 335 
гласа;

– избрани за общински съветници неза-
висими кандидати няма;

– мандатите за общински съветници 
се разпределят по кандидатски листи на 
политически партии и коалиции, получили 
действителни гласове не по-малко от общин-
ската избирателна квота, както следва:

№ на бюлетината Наименование на партията или коалицията Брой мандати

2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 2

9 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ 7

13 КОАЛИЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО” 2

16 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 2

Окончателният поименен списък с новите общински съветници ще бъде публикуван 
в следващия брой на вестник „Априлци”.

Често в съзнанието на населението ка-
чествата на политика лидер (кмета) и мени-
джъра се приемат като взаимозаменяеми. 
Това е неправилно поради различията във 
функциите им.

„Мениджърът се занимава основно с 
планирането, контрола и поставянето на 
определените структури и системи на точ-
ното им място, гарантиращо максимална 
ефективност на работата.

Политикът лидер има за задача да ра-
боти за осъществяването на очакваните 
промени, да решава успешно трудните си-
туации, свързани с промените, и да реали-
зира визията за развитието на общината.” 
(Котлър, 1990)

Изборите са един пазар, в който произ-
водителят (партийната централа) изкарва 
на пазара стоката си (кандидата политик), 
добре опакована и с подходящ етикет, и 
потребителят избирател избира според 
предпочитанията и нуждите си. Основ-
ният проблем е дали избирателят задава 
правилните въпроси, за да се ориентира 
в правилния избор. Защото дори когато 
избира зеленчуци на пазара, той пита: 
„Зеленчуците с какъв произход са (от 

какъв сорт), в кой регион са зрели, колко 
време са седели на полето (да не би да 
са презрели), кой ги е брал и пакетирал 
за консумация, какъв е срокът им на год-
ност, изнасяни ли са за чужбина, какви са 
отзивите за тях?

А изборът затова е библейски въпрос. 
Защото да избираш значи да правиш това 
осъзнато, според собствените си предпочи-
тания и възгледи. С изискването да бъдеш 
максимално коректно, пълно и подробно 
информиран за обекта на избора и да не 
виниш другите, ако не успееш да избереш 
правилния кандидат, а да поемеш отговор-
ността за грешката си и да преживееш по-
следиците от нея до следващите избори.

 

РЕЗУЛТАТИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Качества на кмета политик Качества на кмета мениджър

ДУША УМ

ПОЛИТИЧЕСКИ ЛОЯЛЕН
УТОПИЧЕН
МЕЧТАТЕЛЕН
ПЛАМЕНЕН
СЪЗИДАТЕЛЕН
ГЪВКАВ
ВЪОДУШЕВЕН
НОВАТОР
РЕШИТЕЛЕН
С БОГАТО ВЪОБРАЖЕНИЕ
ЕКСПЕРИМЕНТИРАЩ
ИНИЦИИРА ПРОМЕНИ
ДЕЙСТВА ОТ СИЛАТА НА ЛИЧНОСТТА

ЕКСПЕРТНО ЛОЯЛЕН
РАЦИОНАЛЕН
КОНСУЛТИРАЩ СЕ
ДАВАЩ СЪВЕТИ
НАСТОЙЧИВ
РЕШАВАЩ ПРОБЛЕМИТЕ
РЕАЛИСТИЧЕН
АНАЛИТИЧЕН
ДАЛНОВИДЕН
ПОДРЕДЕН
ОБМИСЛЯЩ, ОБСЪЖДАЩ
АВТОРИТАРЕН
УСТОЙЧИВ, РЕШИТЕЛЕН
ДЕЙСТВА ОТ СИЛАТА НА ПОЗИЦИЯТА

• Резултати от Национален референ-
дум за община Брацигово към 05.30 на 
27.10.2015 г.

Резултати от референдум при обра-
ботени 100.00% СИК протоколи в ОИК:

Опция Разпределение

Да 67.68%

Не 32.32%

Резултати за общински съветнициРезултати за общински съветници
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С п о рт

Парченца есен си нареждамПарченца есен си нареждам
до мислите, тъгата и мечтите.
Прилича изтънялата им прежда
на спомена за нечие “Обичам те”.
Парченце есен до парче надежда.
Живот до смърт. До сивотата - багри.
Не есента, животът ги подрежда
във пъзел, който никога не се повтаря.

Парченца есен си нареждамПарченца есен си нареждам

ПАРЧЕНЦА 
ЕСЕН

В 4.00 ч. сутринта 
на 25 октомври пре-
местихме часовниците 
си час назад. Другояче 
казано, 4 часа стана на 3.
Преминахме към зимното 
часово време. Връщането 
към астрономическото ча-
сово статукво  предизвик-
ва  стрес и е добре да има 
известна толерантност в 
периода на адаптация.

„На фона на многото дру-
ги фактори, които водят до 
стрес, този е второстепенен.

Но е важно да се знае, 
че се отразява, тъй като 
променя един сравнително 
устойчив стереотип, създа-
ден през предния сезон и 
за някои хора това е много 
сериозен източник на на-
прежение и изисквания към 
техния начин на работа и 
живот”.

При смяната на времето 
нещата са строго индиви-
дуални за различните хора 
– зависи от здравния им ста-
тус, възрастта, динамиката и 
начина на живот.

Идеята за смяна на вре-
мето първо хрумва на Бен-
джамин Франклин, който 
пише писмо до редактор на 
вестник „Парижки журнал” 
през 1784 г. Той предлага на 
парижани да стават и да си 
лягат по-рано. На практика 
идеята е приложена от гер-

манското правителство по 
време на Първата световна 
война в периода 30 април 
– 1 октомври 1916 г. Велико-
британия е втората държава, 
която в началото въвежда 
лятно часово време от 21 
май до 1 октомври 1916 г.

България въвежда 
лятното часово време през 
1979 г. След известни про-
мени през годините, днес 
то започва в 3.00 часа в 
последната неделя на месец 
март и продължава до 4.00 
часа в последната неделя на 
октомври, когато часовникът 
се връща с един час назад, 
или обратно на 3.00 ч.

Преминаването от лятно 
към зимно часово време 
освен че пести енергия, чи-
сто икономически, осигуря-
ва на хората повече светли-
на и повишава активността 
им. Според много специ-
алисти обаче смяната на 
времето има негативно вли-
яние върху здравето ни, тъй 
като промяната разстройва 
вътрешния ни биологичен 
часовник. Някои смятат, че 
връщането на стрелките 
с един час назад може да 
доведе до изостряне на 
хроничните заболявания и 
депресия, докато други екс-
перти обясняват, че това се 
дължи единствено на само-
внушение.

ДА СВЕРИМ ЧАСОВНИЦИТЕ
П Р О М Я Н АТА  РА З С Т Р О Й В А  У Н И С О Н А  М Е Ж Д У  
АСТРОНОМИЧЕСКИЯ И  БИОЛОГИЧНИЯ ЧАСОВНИК

Отборът на „Чико” (Бяга) 
постигна първа победа като 
гост, побеждавайки с 3:
0 „Пирин” при гостуването 
си в Гоце Делчев в мач от 
11-и кръг на Югозападна 
„В” АФГ. Още в началните 
минути, а именно в 6-а и 10-а, 
гостите от Бяга имаха чисти 
положения за гол. Първи 
пропусна Димитър Стоянов, 
който стреля от близко раз-
стояние, но вратарят изби, 
а при второто попадение на 
Бекяров вместо да подложи 
глава от дузпата, той вдигна 
крак и топката мина висо-
ко над вратата. Последва 
равностойна игра до 39-ата 
минута, когато след едно 
центриране отляво Дими-
тър Стоянов се пребори за 
една висока топка с врата-

ря, който не се намеси по 
най-добрия начин и Митко 
Димитров се възползва и 
вкара гол за 0:1. Така свър-
ши и първата част.

Второто полувреме за-
почна с леко надмощие на 
„Чико”, като играчите създа-
доха няколко добри атаки, 
които не успяха да завър-
шат по най-добрия начин. 
Усилията им се увенчаха с 
успех в 59-ата минута, когато 
Заприн Голачки напредна 
мощно и центрира отлично 
към Митко Димитров, за ко-
гото не беше много трудно 
да забоде топката в мрежата 
за 0:2, вкарвайки своя втори 
гол в мача. В 65-ата минута 
завърналият се след едно-
месечно отсъствие Николай 
Манчев вкара за крайното  

0:3 с удар от пеналта в дол-
ния десен ъгъл на вратаря 
на домакините. До края на 
срещата нямаше кой знае 
какви положения и пред 
двете врати и мачът просто 
се доиграваше. Така „Чико” 
записа първа победа като 
гост и своя четвърта за се-
зона, която го изкачи на 8-о 
място във временното кла-
сиране с актив от 14 точки.

Старши-треньорът Спас 
Спасов сподели следното:

„Аз лично съм доволен 
от победата, защото играх-
ме на ниво и се вижда, че 
започнахме да излизаме от 
кризата с контузените фут-
болисти. Надявам се те по-
скоро да навлязат в игрови 
ритъм и Манчев, Дечев и 
Банчев да покажат най-доб-

рото, на което са способни. 
Радва ме, че има настроение 
в отбора. Стягаме се, защото 
още в сряда ни предстои 
тежко домакинство с „Ми-
ньор”, но не бива да се пла-
шим. Стремим се да играем 
добър футбол.”

В следващия 12-и кръг 
„Чико” приема в Бяга тима 
на „Миньор” (Перник) в сря-
да, 21 октомври, от 16.00 ч. 

Ето и състава на „Чико”: 
Петър Стоичков, Заприн 
Голачки, Георги Петров, Кра-
симир Здравков, Йордан Чо-
лов, Атанас Велев (Димитър 
Дечев), Деян Бекяров (Алек-
сандър Димитров), Димитър 
Стоянов, Станислав Чочков 
(Николай Манчев), Митко 
Димитров.

БЯЖАНИ ПОБЕДИХА “ПИРИН”
В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С КЛАСИЧЕСКОТО 3:0

Трета поредна победа 
постигна отборът на „Чико” 
(Бяга). След като спечели 
областното дерби с „Бал-
кан” (Варвара) с 4:2 и госту-
ването си на „Пирин” (Гоце 
Делчев) с 3:0, в междинния 
12-и кръг на Югозападна „В” 
група бяжани записаха убе-
дителна победа с 5:3 срещу 
силния отбор на „Миньор” 
(Перник). За „Чико” хеттрик 
отбеляза Димитър Стоянов. 
Отборът на Бяга започна 
по-мобилизирано срещата с 
„Миньор” и изпусна две-три 
стопроцентови положения 
за гол още до 10-ата минута. 
Колективна грешка в отбра-
ната на бяжани позволи на 
гостите да поведат с 0:1 в 
12-ата минута на мача чрез 
Стефанов.

Последваха най-силните 
30 минути за футболистите 
на „Чико”, което доведе 
до четири последователни 
гола. Димитър Стоянов 

изравни в 15-ата мин., а 5 
минути по-късно отново той 
покачи резултата на 2:1. В 
25-ата мин. феноменален гол 
отбеляза Деян Бекяров. Той 
успя да преодолее четирима 
футболисти на „Миньор”, за 
да реализира своето по-
падение, с което резултатът 
беше покачен до 3:1. Отново 
Бекяров беше точен в 38-ата 
минута на мача и записа вто-
ри гол. В даденото от съдия-
та продължение на първото 
полувреме гостите успяха 
да отбележат втори гол чрез 
Ганчев, който се възползва 
от пас на Павлов и даде на-
дежда на „чуковете”.

След почивката отборът 
на „Миньор” се опита да се 
върне в мача, но стабилната 
игра на бяжани в защитата 
и в халфовата линия не им 
позволи да създадат голо-
ви положения пред вратата 
на домакините. При една 
контраатака в 75-ата минута 

Димитър Стоянов увенча 
добрата си игра с хеттрик 
за „Чико”. Така резултатът 
набъбна до 5:2. Отборът на 
Перник успя да отбележи 
трети гол в последните ми-
нути чрез резервата Балев 
и така двубоят завърши при 
резултат 5:3 за отбора от 
Бяга, който показа отлична 
игра срещу доста добър съ-
перник. 

Това е третата поредна 
победа за бяжани. Тя изкачи 
отбора на „Чико” до седмото 
място във временното кла-
сиране на Югозападна „В” 
футболна група.

В следващия, 13-и кръг, 
на 4 ноември (сряда) „Чико” 
гостува на „Струмска слава” 
в Радомир.

Състав на „Чико”: Петър 
Стоичков, Димитър Стоя-
нов, Митко Димитров, Спас 
Милушев, Атанас Велев (55 
- Александър Димитров), Ге-
оргиев, Красимир Здравков, 

Заприн Голачки, Деян Бекя-
ров (73 - Димитър Дечев), 
Николай Манчев (Йордан 
Михайлов), Йордан Чолов.

Състав на „Миньор”: 
Георгиев, Олегов, Иванов 
(46 - Габаров), Софрониев, 
Райков (83 - Балев), Ди-
митров, Панталеев, Илиев, 
Павлов, Ганчев, Стефанов 
(86 - Милчов).

Голмайстори: 0:1 Стефа-
нов (12); 3:1 Стоянов (15; 20); 
4:1 Бекяров (25); 4:2 Ганчев 
(45); 5:2 Стоянов (75); 5:3 
Балев (88).

Главен съдия: Ивайло 
Младенов от Дупница.

Помощници: Георги Ка-
раколов и Калоян Кацаров 
от Дупница.

Жълти картони: Олегов, 
Илиев, Стефанов („Ми-
ньор”).

Червени картони: няма.
Стадион „Чико” в село 

Бяга – 150 зрители.

“ЧИКО” ОТНЕСЕ “МИНЬОР” В МАЧ С ОСЕМ ГОЛА

Футболистите на Браци-
гово остават без загуба след 
четири мача в първенството.

Юношеският тим на Бра-
цигово спечели с 1:6 госту-
ването си на ПГГС „Христо 
Ботев“ – Велинград. Отбо-
рът, воден от Борис Благо-
ев – Фиго, показа отлична 
спойка в редиците си и си 
гарантира третата победа 

от началото на областното 
първенство. Бившият играч 
на „Хебър” (Пазарджик), 
„Ботев” (Пловдив) и „Обо-
рище” (Панагюрище) за-
качи обувките на пирона и 
навлезе повече от успешно 
в треньорската професия. 
Гостите от Брацигово пове-
доха с попадение на Асен 
Асенов след 11 минути игра. 

В 22-рата минута съотборни-
кът му Никола Донов покачи 
на 0:2. До почивката с два 
гола в 29-ата и 43-ата мин. се 
отчете Тихомир Симеонов, 
който доведе събитията на 
терена до резултат 0:4.

През втората част „гор-
ските“ върнаха едно по-
падение, дело на Владимир 
Димитров в 57-ата минута. 

Малко по-късно Назми Аса-
нов тресна десния стълб 
зад вратаря на „Брацигово” 
Петър Ямалиев. В 67-ата 
мин. Георги Тодовичин се 
разписа за 1:5, а в 82-рата 
Веселин Манов вкара за 
финалното 1:6. Съботната 
среща се игра при проливен 
дъжд на стадион „Чепинец“ 
във Велинград.

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БРАЦИГОВО“ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 38 ОТ УСТАВА 
НА СДРУЖЕНИЕТО СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 12 НОЕМВРИ 2015 Г.  ОТ 17.00 Ч. В ТЪРГОВСКА ЗАЛА 
НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „СТРОМОН“ - ГРАД БРАЦИГОВО ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на „Волейболен клуб Брациго-
во”.

2. Финансов отчет на „Волейболен клуб Брацигово”.
3. Приемане на решения на Общото събрание за член-

ство на Сдружение с нестопанска цел „ВОЛЕЙБОЛЕН 
КЛУБ БРАЦИГОВО“ в Българска федерация по волейбол.

4. Приемане нови членове на Сдружение с нестопан-
ска цел „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БРАЦИГОВО“.

5. Промяна Устава на Сдружение с нестопанска цел 
„ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БРАЦИГОВО“.

6. Избор на Управителен съвет, Контролен съвет и 
председател за новия 2-годишен мандат.

7. Отпадане на членство по чл. 27 и прекратяване на 
членство по чл. 28 от Устава на Сдружение с нестопанска 
цел „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БРАЦИГОВО“.

8. Други.
Настоящата покана е изпратена за публикуване във 

вестник Априлци и е поставена на сградата на ул. „Христо 
Смирненски“ No1 и на входа на спортна зала „Олимп“ в гр. 
Брацигово.

ЮНОШИТЕ НА ФИГО СЪС ЗАСЛУЖЕН 
УСПЕХ СРЕЩУ „ГОРСКИТЕ”


