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КОЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ НАДПРЕВАРАТА ЗА КМЕТСКИЯ СТОЛ?
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ

ПП Политическо движение „Социалдемократи”

Роден на 2 юли 1949 г. в с. Жребичко.
Завършва Строителния техникум в 

Брацигово, а по-късно и Висшия иконо-
мически институт в София.

Трудовата си дейност започва на 
каскада „Антонивановци”.След това 
една година работи в ТПК „Н. Мишев” 
– Брацигово, като технически ръководи-
тел. От 1971-ва до 1979-а е началник-цех 
в „Мрамор и гранит”, след което е на-
значен за директор на новосъздаденото 

тогава предприятие „Минерал сувенир”. От 1988 г. поема 
ръководството на Завода за емайлирани съдове. Следват два 
мандата /1991 - 1999/, в които е избран за кмет на общината.

Впоследствие работи като управител на Завод за бути-
лиране на минерална вода, а от 2007 г. досега бе общински 
съветник в местния законодателен орган.

Женен е, има две дъщери.

МЕСТНИ
ИЗБОРИ 2011

Представяме ви кандидатите за кмет на общината по реда на регистрацията им в ОбИК

√ През миналата седмица в 
дирекция „Бюро по труда” 
бе внесен проектът, с който 
Общината кандидатства по 
националната програма 
„От социални помощи към 
осигуряване на заетост” 
за 2012 г. Тя ще стартира 
на 1 април. Проектът е 
за трима души, които да 
работят 4 месеца – съ-
общи Мария Пищалова от 
администрацията. – По 

същата програма за ава-
рийни дейности при зимни 
условия, която ще стар-
тира на 1 ноември т.г., от 
наша страна са заявени 27 
работни места на 4-часов 
работен ден.
√ 406 души – социално 
слаби, самотни, инвалиди 

I група и фронтоваци в 
Брацигово, са в списъка за 
получаване дърва за огрев 
/55 лв./куб.м при 62 лв. 
пазарна цена в момента/. 
До миналата седмица 113 
човека все още не бяха 
снабдени с горивото за-
ради некоректното от-

ношение на фирмите до-
ставчици. Така се стигна 
до ситуацията в средата 
на октомври десетки до-
макинства да останат 
без отопление – съобщи 
З. Глухчева от Общината. 
– След разговори с  Дър-
жавно горско стопанство 
в Пещера уверяваме, че 
молбите на всички одобре-
ни в списъка ще бъдат удо-
влетворени – допълни тя.

МЕЖДУ ДВА БРОЯ

На 10 и 11 октомври 
той повали над 20 дървета 
– някои от корен, а на други 
прекърши върхове и клони 
и причини щети на 7 вили. 
Прекъснато бе и електро-
захранването.

Тъй като районът попада 
в защитена територия, раз-
чистването на падналите 
дървета и клони ще се за-
бави, защото сечта трябва 
да се съгласува с РИОСВ 
в Пазарджик – уведоми 
З. Глухчева от Община-
та. – Всички пострадали 
собственици на вили сво-
евременно са уведомени 
от пазачите на курорта. С 
оправянето на времето ще 
се предприемат и действия 
по възстановяване на елек-
тропреносната мрежа.

/Соб. инф./

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ
Издигнат от Инициативен комитет

Роден е на 2.12.1946 г. в Брацигово.
Възпитаник е на местния Техникум по 

строителство и на Финансово-икономичес-
кия институт „Н.   Вознесенски” в Ленинград.

В продължение на 5 години /до юли 
1977/ работи в Министерството на нефтената 
и газовата промишленост на Украинската 
република, а по-късно – в системата на „Глав-
болгарстрой” и на „Москваглавболгарстрой”, 
където през декември  2003-а се пенсионира 
като директор на тръст.

Семеен е, има двама синове и три внучета.
В. Гюлеметов е досегашен кмет на община Брацигово. „Ако 

може да се определи мандатът /2007 - 2011 г./ с няколко думи, 
мога да кажа, че той e успешен, с екипа ми бяхме оптимисти и 
работехме отговорно и динамично. И най-важното – положих-
ме основите на големите проекти, които ще се случват през 
следващите години.”

ГРУЙЧО СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ
Коалиция  „Възраждане” - ВМРО-НИЕ, Обединени земеделци

Роден е на 20 февруари 1957 г. в Бра-
цигово.

Средно образование завършва в 
родния си град. След казармата следва 
в Института по съобщенията в София. 
Назначен е в БТК като началник на Се-
лищна телефонна мрежа, където работи 
до 2004 г.

Междувременно завършва Пловдив-
ския университет „Паисий Хилендарски”. 
Добива степените бакалавър по „Стопан-

ско управление” и магистър по „Финансов мениджмънт”.
От 2004 до 2006 г. е председател на Общинския съвет в Брацигово, 

а след това и до момента работи в „Свободна зона – Пловдив” АД.
Член на ВМРО от 1997 г. Два поредни мандата /1999 – 2007/ е 

избиран за общински съветник.
Член е на НС на ВМРО-НИЕ.
Семеен, има две дъщери и една внучка.

ТЕМЕНУЖКА БЛАГОВА БАТАКЛИЕВА
ПП „Атака”

Тя е зодия „Близнаци” и е родена 
в Пазарджик, но преди 23 години се 
преселва в Брацигово, където създава 
семейството си.

Завършила е специалността „На-
чална педагогика” в Пловдивския 
университет. По призвание е учителка! 
Професията си практикува в НУ „В. 
Петлешков”.

Семейна е, а синът й е третокурсник 
в ПУ „Паисий Хилендарски”.

„Работя за партия „Атака”, защото поддържам 
Волен Сидеров. Според мен той говори без популизъм, 
назовава нещата едно към едно, с истинските им имена. 
Затова и не се харесва на мнозина. И защото аз съм за 
българщината – в училище искам да науча децата да 
обичат Родината и народа си!”

 БОРИС ПЕЕВ МАЛИНОВ
ПП „ГЕРБ”

Роден в Брацигово през 1955 г.
Образованието си получава 

в родния си град. Завършва ТСА 
– специалност „Строителство и архи-
тектура”.

Служи в редовете на българската 
армия като граничар. След редовната 
военна служба  завършва Школата за 
запасни офицери във Враца. Профе-
сионалният му път, като технически 
ръководител, минава през различни 
строителни обекти в страната и чужбина.

От 1981 до 2001 г. живее в Пловдив, а след това и до 
момента – в  родния си град, където има собствен бизнес.

През изминалия мандат Борис Малинов трупа полити-
чески опит и като общински съветник от листата на ГЕРБ.

Женен е, с две деца. Има син, дъщеря и един внук. 

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕРОВ
ПП „Радикалдемократическа партия в България”

Роден е на 6 юни 1947 г. в Со-
фия.

Висшето си образование получа-
ва в Полицейската академия.

Работи в МВР до пенсиониране-
то си.

Женен е, с две деца. Синът Васил 
Геров, добре познат в Брацигово, е 
бизнесмен, а дъщеря му Елена е 
студентка IV курс по специалност-
та „Архитектура”.

От 1997 г. живее в Брацигово. Името му се 
свързва с разкриването на цех за бутилиране на 
минерална вода през 2000 г. и със създаването на 
комплекс „Делфин”. И двата обекта той ръководи 
до 2008 г.

Към дневния ред на последното за-
седание на Общинския съвет, проведено 
на 29 септември, бяха добавени две нови 
точки: Увеличаване срока за безвъзмездно 
ползване на мери и пасища, собственост на 
Община Брацигово, от животновъди - от 3 
на 5 години; Заемообразно прехвърляне 
на 20 000 лв. от общинския бюджет в из-
вънбюджетна сметка по оперативна про-
грама „Дневен център за възрастни хора с 
увреждания”.

По първите 4 точки общинските съвет-
ници единодушно дадоха съгласието си за 
предоставяне на наследниците на:

– Иван Пеев Белев от с. Розово - имот с 
площ 2.070 дка в м. Дъбравата;

– Костадин Георгиев Кръстев от с. Рав-
ногор - пасище, мера с площ 0.945 дка в м. 
Войковото;

– Георги Върбанов Дечев от с. Равногор 
- нива с площ 0.531 дка в м. Конарника;

- Атанас Величков Славов от с. Равно-
гор - пасище, мера с площ 1.692 дка в м. 
Чемериката.

- На страница 2

ОБИЛЕН МОКЪР 
СНЯГ НАНЕСЕ ЩЕТИ
 в района на Атолука

√ Две нови секции са разкрити за тези 
избори. 15-а в Исперихово и една подвижна 
избирателна комисия /обща за Брацигово 
и селата/, която ще обслужва по домовете 
хора с увреждания. Става дума за онези, 
които в законния срок – до 22 септември /1 
месец преди вота/, са подали искане за това 
в Общината. Общо броят им е 16.

√ На 17 октомври Централната избира-
телна комисия организира  курс за обучение 
на ОбИК, представители на която на след-
ващия ден запознаха с правилата всички 
членове на секционните комисии.

√ 145 души в общината са подали за-
явления за гласуване по настоящ адрес. 
При петима /четирима в Розово и един в 
Козарско/ искането не е уважено, тъй като не 
отговарят на изискването.

√ Предизвестеният дебат между канди-
датите за кмет на общината не се състоя. Не 
се яви нито един от съперниците на инициа-
тора Илия Геров, който в тази ситуация пред-
стави пред 50-имата присъстващи своята 
визия за управление.

ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКА
Три месеца след влизане 

в сила решението на Об-
щинския съвет близките на 
проф. д-р Никола Каракънев 
- съпругата му Надежда и дъ-
щерята Соня, получиха плакет 
и удостоверение,  даващи 
посмъртно званието „Почетен 
гражданин на град Брацигово” 
на видния наш съгражданин.

На скромна церемония 
близки и познати на рода, 
както и представители на 
изпълнителната власт, се за-
познаха с интересния и пре-
дизвикателен живот на д-р 
Каракънев. Неговата съпруга 
емоционално преразказа на-
кратко биографията на един 
истински любящ син, съпруг, 
баща и приятел. 

„Никой не умира, докато 
има живи, които си спомнят 
за него.” С тези думи и с прочи-
тане на административния акт 
досегашната председателка 
на ОбС арх. Денка Николова 
връчи почетния знак на семей-
ството на професора.

Спомени за приятеля, 
специалиста и общественика 
Никола Каракънев сподели 
Атанас Ботев - бивш градо-
началник на Брацигово в про-
дължение на доста години. 
Той изтъкна някои от най-важ-
ните моменти, в които помощ-
та и активната намеса на проф. 
Каракънев са изиграли важна 
роля за града и общината. 
Благодарение на него през 
1977 г. Брацигово е обявено 
за самостоятелна територи-

ална единица в рамките на 
тогавашния Пазарджишки 
окръг. Каракънев спасява 
брациговци от най-страшните 
им кошмари - да са част от 
Пещерска община, каквито 
са тогавашните намерения на 
официалната власт.

Спасява ПУЦ от закрива-
не, както и преместването на 
Техникума по строителство в 
окръжния град.

Съдейства за оширяване 
регулационните граници на 
Брацигово и изграждането 
на днешния нов квартал с 
над сто парцела, както и за 
изграждането на околовръст-
ния път.

За спасените човешки жи-
воти и за върнатата надежда в 
очите на хората няма мяра.

Брацигово и брациговци 
винаги ще споменават името 
на проф. д-р Никола Каракънев 
с уважение и признателност.

Иванка СТЕФАНОВА 

НИКОЙ НЕ УМИРА, ДОКАТО ЖИВИТЕ ГО ПОМНЯТ
На снимката: Съпругата Надежда На снимката: Съпругата Надежда 

и дъщерята Соня, която също и дъщерята Соня, която също 
е лекаре лекар
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ПОЧТИ ЕДИНОДУШНО 
СЪГЛАСИЕ
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Предложението на изпълнителната власт за отпускане 

на 13 куб. м дървен материал на кметството в с. Жребичко 
за направа на навес в м. Св. Илия бе допълнено с друго, 
на Комисията по териториално развитие, комуникации и 
околна среда – да се отпуснат по 10 куб. м трупи на кмет-
ството  в Жребичко и на всички останали  кметства, които 
да бъдат предоставени при поискване. След разисквания 
и поименно гласуване на двете предложения поотделно, 
с 10 гласа „За” и 5 „Въздържал се” бе прието: Да бъдат от-
пуснати 13 куб. м дървен материал на с. Жребичко. Оста-
налите кметства получиха уверение, че няма да им бъде 
отказан материал, ако имат нужда от такъв.

С позитивния вот на всички 15 присъстващи съвет-
ници бе приета Информация за решаване на социалните 
проблеми в общината, а малко по-късно, само с 1 „Въз-
държал се” бе гласувана и Информация за работата на 
Общинската администрация относно получени жалби, 
сигнали и предложения на гражданите за периода 
1.09.2010 - 1.09.2011 г.

Във връзка с искането на Димитър Пейчев за проце-
диране и одобряване на ПУП-ПР съветниците се обедини-
ха около мнението, че нямат гаранции за изпълнение на 
поетите ангажименти от негова страна. С 9 гласа бе  при-
ето да бъде отложено вземането на решение.

И още: Прие се изменение на ПУП-ПР за част от кв. 32, 
за уличното пространство на улица с о.т. 359-155-156 по 
плана на гр. Брацигово.

С поименно гласуване /13 „За”, 1 „Въздържал се” и 1 
„Против”/ бе увеличен срокът за безвъзмездно ползване 
на мери и пасища, собственост на общината, от 3 на 5 
години.

 Във връзка с писмо от Районна прокуратура в Пеще-
ра, с което се счита за незаконосъобразно Решение № 694 
на ОбС - за удължаване срока на отстъпено право на стро-
еж на Атанас Крумов Ботев, ОбС изменя Решение № 694 
в смисъл, че упълномощава кмета на общината да издаде 
заповед за удължаване срока на отстъпеното право на 
строеж на вилна сграда в летовище „Васил Петлешков” 
на Атанас Ботев. 

Единодушно бе потвърдено Решение № 695, което бе 
определено от Районна прокуратура, като незаконосъоб-
разно, отнасящо се до провеждането на публичен търг за 
продажба на първи етаж от Здравна служба с. Розово.

С 14 гласа „За” бе прието решение за прехвърляне на 
средства от бюджетната сметка на Община Брацигово в 
извънбюджетната на оперативна програма „Дневен цен-
тър за възрастни хора с увреждания”.

Пею МАРКОВ

Уважаеми жители 
на община Брацигово, 
Заставам пред вас с от-

крито лице, осъзнавайки 
голямата отговорност, която 
поемам, кандидатирайки се 
за общински кмет.

Поех тази отговорност, за-
щото всички ние желаем да 
живеем при по-добри усло-
вия, такива, каквито досега 
не бяха направени. 

Искам, създавайки необ-
ходимите предпоставки, да 
задържим младите хора - тук 
да създават семейства и да 
отглеждат децата си.

Искам богатството, с кое-
то природата е дарила нашия 
край, да бъде използвано за 
привличане на инвеститори и 
създаване на добър туристи-
чески облик.

Искам подобрена ин-
фраструктура, създаване на 
приветливи места за отдих 

и спорт, подобряване на об-
щинската материална база и 
на средищата на културно-
просветната дейност, хигие-
низиране и поддържане на 
чистота във всички населени 
места. 

Всичко това може да се 
случи само при промяна  
модела на управление на 
общината: трябват идеи, про-
фесионализъм, дисциплина 
и почтеност. Аз и моят екип 
– кандидати за кметове на 
кметства и общински съвет-
ници, сме готови  да ви пред-
ложим този нов модел на 
управление, защото съдбата 
на нашия общ дом не ни е 
безразлична. 

Бъдещето на общината за-
виси от вас!

Подкрепете ГЕРБ като гла-Подкрепете ГЕРБ като гла-
сувате с номер 2 в интеграл-сувате с номер 2 в интеграл-
ната бюлетина, за да градим ната бюлетина, за да градим 
заедно община Брацигово!заедно община Брацигово!

ПРИЗИВ
Ние – привържениците на ФК „Левски”, заставаме 

твърдо зад кандидатурата на г-н Борис Малинов за 
кмет на община Брацигово.

Убедени сме, че г-н Малинов е съпричастен към про-
блемите на спорта в Брацигово. От ръководството

Скъпи съграждани!
Ние, кандидатите на 

коалиция „Възраждане” 
- ВМРО-НИЕ, Обединени 
земеделци, представи-
тели от различни сфери 
на обществения живот, 
сплотени от идеята за по-
доброто бъдеще на наша-
та община, се обръщаме 
към вас,  искайки вашето  
доверие на предстоящите 
избори за местна власт.

Нас ни обедини раз-
бирането, че община 
Брацигово се нуждае от 
промяна. Тя има нужда 
от управление с човешко 
лице, управление, обър-
нато към всекидневните 
проблеми на хората.  

Обедини ни желание-
то нашите деца да търсят 
реализация не в други 
градове и села на страна-
та или други държави, а в 
своите родни град и село.

Нас ни обедини още 
желанието община Бра-
цигово отново да възвър-
не полагащото й се място 
на водещ икономически, 

образователен и културен 
център на област Пазар-
джик.

Всичко това ни кара 
да поискаме вашата под-
крепа за кандидатурата 
на Груйчо Славчев за 
кмет на общината и на 
Васил Китенов и Дими-
тър Пелев - кандидати за 
кметове на с. Исперихово 
и с. Козарско, както и за 
листата ни за общински 
съветници.

Коалиция „Възраж-Коалиция „Възраж-
дане” - Вяра, Морал, дане” - Вяра, Морал, 
Родолюбие, Отговор-Родолюбие, Отговор-
ност-Национален Идеал ност-Национален Идеал 
за Единство - Обединени за Единство - Обединени 
земеделци е  № 25 в бю-земеделци е  № 25 в бю-
летините за кметове и об-летините за кметове и об-
щински съветници.щински съветници.

Уважаеми съгражда-
ни, нека през следващите 
четири години заедно да 
изградим една модерна 
и просперираща община, 
стъпила върху основите 
на добрите традиции, 
отворена към бъдещето, 
опора и гордост за своите 
жители!

ИЗБИРАТЕЛИТЕ
По данни от Общинската администрация  към мо-

мента при население от 4308 жители на  Брацигово, 
право на глас имат 3689. В Равногор избирателите са 
651, в Розово – 429, в Бяга – 1245, в Исперихово – 1504, 
в Козарско – 848, в Жребичко – 75.

В сравнение с последните избори /2009 г./, право 
на глас са придобили още 128 младежи в Брацигово, 
4 в Равногор, 9 в Розово, 34 в Бяга, 14 в Козарско и 86 
в Исперихово.

Само след броени дни - на избори-
те, предстои да върнем жеста към кан-
дидатите за местна власт и за прези-
дент, уважаеми читателю. И то не само 
в отговор на усмивките, които срещаме 
на плакатите, разлепени по път и над 
път - по електрически стълбове, веков-
ни кестени, жилищни огради, та дори и 
на табла за некролози..., а преди всич-
ко, за да упражним конституционното 
си право на глас. Тази Свобода съвсем 
не е за подценяване! Да го направим,  
съзнавайки, че от нас зависи нещо и 
можем да търсим след това и отговор-
ност. И в този дух да дадем пример на 
младите!

Наясно съм, че не откривам „топ-
лата вода”. Още по-малко бих искала 
думите ми да прозвучат наставнически 
или пък патетично. Повод за тези редо-
ве послужиха точно отговорите в една 
кратка анкета сред ученици, които към 
м. октомври  вече са навършили пълно-
летие. Получихме ги писмено. Въпро-
сите бяха: Какво е усещането, че вече 
имате право на глас и ще го упражните 
ли? Съвсем умишлено „Априлци” не 
изписва целите имена на съвсем реал-
ните наши млади съграждани.

Г. Х.: Няма да гласувам, ако го на-
правя, то ще е срещу заплащане!!! Не 
ми пука.

И. И.: Усещането е различно, вече 
мога да участвам в избора. Все още 
чакам някой да ме убеди, че заслужава 
да дам гласа си за него.

Д. К.: Същото е, както и преди. Няма 
да гласувам.

Д. К. /фамилията е различна/: Сре-
щу пари.

Ст. П.: Няма смисъл. Има, ако дават 
пари, ако има оферти, да си дам номера 
на GSM-а.

А. К.: Приятно ми е. Разбира се, че 
ще гласувам.

С. К.: Означава, че вече си порас-
нал.

П. К.: Не съм сигурна още.
Р. Р.: Само ако имам полза – за-

плащане или почерпка. Изобщо не ме 
интересува за кои.

И тъй като анкетата няма никакви 
претенции за социологическо изслед-
ване, ще спра дотук с отговорите, от 
неудобство. И без коментар, защото 
огледалото на тийнейджърите ни, ма-
кар и вече  пораснали, сме ние – въз-
растните. Дано се сетим да се огледаме 
и да се замислим... А защо и да не им 
припомним текста на Михаил Белчев в 
хубавата песен, изпълнявана от Лили 
Иванова „Не всичко е пари, прияте-
лю!”.

Луиза ПЕКМЕЗЯН

УТОЧНЕНИЕ: В бр. 18 на в. „Априлци” е пропуснато името на Георги  Христов Щерев, кандидат- кмет на с. Козар-
ско, издигнат от ПП „Радикалдемократическа партия в България”.

Пламен Василев Траянов, името на когото е включено в листата на ГЕРБ,  не е кандидат за общински съветник.
Под № 28 в бюлетината е ПП „Обединена социалдемокрация”, а под № 38 – ПП Политическо движение „Соци-

алдемократи”. 

Община Брацигово
обяви обществена поръчка 

чрез открит конкурс с предмет:
„Ограничаване рисковете 

от наводнения по  коритото 
на р. Умишка чрез почистване, 
надзиждане и укрепване на съ-
ществуващи подпорни стени”.

Поръчката е с номер 00765-
2011-0008 в регистъра на Аген-
цията по обществени поръчки.

Обществената поръчка е 

част от дейностите по проект 
„Ограничаване рисковете от 
наводнения по  коритото на 
р. Умишка чрез почистване, 
надзиждане и укрепване на съ-
ществуващи подпорни стени”.

Приоритетна ос 4: „Местно 
развитие и сътрудничество”

Oперация 4.1: „Дребнома-
щабни местни инвестиции”

Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-

мощ:   BG161PO001/4.1-04/2010 
„Подкрепа за дребномащабни 
мерки за предотвратяване на 
наводнения в 178 малки об-
щини”.

За изпълнение на про-
ектните дейности е подписан 
Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ BG161PO001/4.1-04/2010/
004 между МРРБ и Община 
Брацигово.

На 12 октомври се навър-
шиха 6 месеца от смъртта на 

СТАНКА НИКОЛОВА 
МАЛИНОВА

/ 77 г./
С много болка и тъга се 

прекланяме пред светлата 
ти памет!

От близките

На 2 ноември се навършват 
3 години без нашата незабра-
вима съпруга, майка и баба 

МАРГАРИТА БОРИСОВА 
ЗЛАТКОВА
(учителка) 

С много обич и тъга 
пазим в сърцата си 

спомена за теб!
От семейството

ЗА ДА ГРАДИМ ЗАЕДНО ОБЩИНА БРАЦИГОВО!
Обръщение на кандидата на ГЕРБ БОРИС МАЛИНОВ

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА ПОДКРЕПА!
ОБЩИНА БРАЦИГОВО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРОМЯНА!

Обръщение към гражданите на общината 
от коалиция „Възраждане” - ВМРО-НИЕ, 

Обединени земеделци

СЪХРАНЯВАНЕТО НА ПРИРОДАТА Е САМО ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НИ
Предизборно послание на кандидата за кмет на Равногор Йордан Мадаров

Купуването и продаването на гласове е престъпление?

НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ, ПРИЯТЕЛИ!НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ, ПРИЯТЕЛИ!

ВЪЗПОМЕНАНИЕВЪЗПОМЕНАНИЕ

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013,  www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България

Уважаеми 
съграждани,
Явявам се пред вас 

като кандидат за кмет 
на с. Равногор и водач 
на листа за общински 
съветници, издигнат 
от политическа партия 
„Движение експерти за 
регионите” и подкрепен 

от ПП „Целокупна Бъл-
гария”.

Предлагам ви въз-
можността да гласувате 
за мен и останалите 
кандидати от нашата 
листа на мажоритарен 
вот с бюлетина № 30, 
а в замяна на това ще 
получите:

Ускорено изграж-
дане на общинската 
инфраструктура. Рекон-
струкция на уличната 
мрежа. Изграждане на 
пречиствателна станция 
и канализации за селата 
Бяга, Козарско и Испе-
рихово ще залегне в 
работата на „Движение 
експерти за регионите”.

Ние ще работим и 
за подобряване транс-

портната схема на общи-
ната. Ефективното и про-
зрачно разходване на 
бюджетните средства за 
стимулиране на трайна 
заетост и осигуряване на 
благоприятна среда за 
развитие и подобряване 
на местните услуги ще 
гарантира просперитета 
на гражданите – смятаме 
ние, кандидатите за об-
щински съветници с № 
30 в бюлетината.

Представителите на 
„Движение експерти за 
регионите” си поставяме 
за цел ликвидиране на 
корупционните практики 
и гарантиране на непо-
литическо управление на 
общинската собственост, 
както и оптимизация на  

работата на общинските 
мероприятия. Като при-
оритет за нас е съхраня-
ването на природата, не 
просто екологична от-
говорност, а и гаранция 
за продължаване тради-
циите на земеделието в 
общината.

Съхранението на гор-
ския фонд и неговото ра-
зумно експлоатиране са 
сред нашите приоритети, 
а не по-малко и опазва-
нето на културно-исто-
рическото наследство 
за развитие на селския 
и културен туризъм.

Потенциалът на не-
правителствения сектор 
ще подпомогне община-
та с участие на експерт-
но ниво в работата на ко-

мисиите към Общинския 
съвет и в предоставяне-
то на публични услуги на 
гражданите с подкрепата 
на местната власт.

Здравеопазването, 
образованието и социал-
ните услуги са сред при-
оритетите на кандидат-
съветниците на листата 
с № 30 в бюлетината на 
„Движение експерти за 
регионите”. През ман-
дата ни в Общинския 
съвет ще работим за 
осигуряване средства 
за привличане на меди-
цински кадри в селските 
райони с цел по-добро 
здравеопазване.

Всичко това, ако Всичко това, ако 
предпочетете № 30 в предпочетете № 30 в 
бюлетината!бюлетината!

ГЕРБ
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Обръщение
на кандидата за кмет 
Васил Гюлеметов

Уважаеми съграждани 
и жители на община 
Брацигово,

Не искам да обещавам и 
да ви убеждавам, искам да 
ми дадете шанс да покажа 
моята визия за община 
Брацигово и живеещите в 
нея. Не съм от хората, които 
дават празни обещания, за-
щото работата ми е свързана 
с конкретни резултати, с 
реални възможности и ясна 
представа как точно да се 
реализират.

През изминалите 4 
години Общината насочи 
голям финансов ресурс в 
инфраструктурата – мащаб-
ни ремонти на учебни и дет-
ски заведения, на пътища и 
сгради /като Младежкия дом 
и Общината/, на комплекс за 
социални услуги, включващ 
базите на бившите домове 
„Васил Петлешков” и „Ана 
Гиздова”, детска площадка 
в новия квартал, Дневен 
център за възрастни хора с 
увреждания, помещаващ се 
в поликлиниката в  Браци-
гово. Изградени са канали-
зацията на с. Бяга – главен 
колектор „Западен”, и този  
в ромския квартал в с. Ис-
перихово. Реконструиран е 
водопроводът от разпреде-
лителна шахта над с. Розово 
до водоема „Висока зона” 
в Брацигово. Изградихме  
подпорна стена на ул. „Обо-
рище”, укрепихме и рекон-
струирахме съществуващата 
подпорна стена, както и съ-
градихме нова по коритото 
на р. Умишка. Укрепихме 
и възстановихме стената 
на микроязовир „Гачево 
блато”. Разкрихме интернет 
зала и фитнес център в Мла-
дежкия дом в града. И още: 
Сътворихме изложбена зала, 
разположена на втория етаж 
в Градския исторически 
музей, както и постоянна 
експозиция на проф. Крум 
Дамянов в двора на Попови 
къщи.

През мандата кандидат-През мандата кандидат-
ствахме с общо 48 проекта ствахме с общо 48 проекта 
на сума, надхвърляща 48 на сума, надхвърляща 48 
милиона лева. Одобрени са милиона лева. Одобрени са 
37 на стойност близо 14 37 на стойност близо 14 
милиона, а реализираните и милиона, а реализираните и 
в процес на реализация са за в процес на реализация са за 
над 12 млн. лева.над 12 млн. лева.

 В това число 8 проекта 

чакат за одобрение от фи-
нансиращия орган. До месе-
ци започва мащабен ремонт 
на централния площад в 
града, на булевардите „Деве-
ти септември” и  „Освободи-
тели”, на ул. „Атанас Кабов”, 
на парковото пространство 
около читалище „Васил Пет-
лешков” и Младежкия дом, 
а също и обособяването на 
модерна детска площадка 
за най-малките жители на 
общината. Предстои из-
граждане канализацията на 
с. Козарско, асфалтиране 
на шосето Исперихово 
– Козарско – Жребичко и на 
пътя Капитан Димитриево 
– Брацигово - от границата 
с община Пещера до жп 
прелеза на града. Започва и 
почистването, надзиждането 
и укрепването на съществу-
ващите подпорни стени на 
р. Умишка и санирането на 
СОУ „Народни будители”, НУ 
„Васил Петлешков” и ОДЗ 
„Божура Фурнаджиева” с 
цел прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в 
образователната инфрас-
труктура. Реално през след-
ващите 4 години ще бъдат 
изпълнени най-важните 
стратегически инвестиции, 
които договорихме и под-
готвихме в периода 2007 
– 2011-а, средствата за които 
вече са осигурени.  Община 
Брацигово никога не е била 
такъв голям инвеститор. И 
ако жителите му все още не 
са усетили напълно ползите 
от европейските пари, то 
това със сигурност предстои. 
Наясно съм също така, че 
хората срещат и много други 
трудности в ежедневието си, 
които не са свързани пряко 
с градската среда, но имат 
голямо значение за техния 
живот. Сравнително ниските 
доходи на работещите, без-
работицата, макар и да не е 
висока, са сериозен проблем 
за мнозина и голямо предиз-
викателство пред местната 
власт. В това отношение има 
какво да се очаква от мен. 
Но  знам посоката и знам 
как. Чрез този финансов 
ресурс, който привлякохме, 
се създават условия за 
активизиране на социално-
икономическите процеси, 
условия за привличане на 

частни инвестиции, които ще 
доведат до това, което прави 
хората доволни – добри до-
ходи и красива община, с 
която да се гордеят.

През изминалия период 
се придържахме към приори-
тетите в социалната полити-
ка, водена от правителството 
– за децентрализация и раз-
ширяване спектъра на соци-
алните услуги, предоставяни 
в общността, намаляване на 
безработицата, интеграция 
на социално неравностой-
ните групи в обществото и 
реализацията им на трудо-
вия пазар. По проекти към 
националната програма „От 
социални помощи към оси-
гуряване на заетост” бяха 
назначени 269 души на сроч-
ни договори. По програмата 
„Социални услуги в семейна 
среда” през 2009-а работиха 
5 човека.  По Програмата за 
обучение и стажуване по чл. 
41 от ЗНЗ на младежи до 29 
години бяха назначени 6-
има стажанти. По чл. 52.1 от 
Закона за насърчаване на 
заетостта – за хора с увреж-
дания - 8 души започнаха 

работа, а по чл. 46  – петима. 
По НП „Старт в кариерата” за 
младежи до 29 години наме-
риха реализация четирима 
млади хора. Не пропуснах-
ме и Програма „ЗХТУ” за 
лица с трайни увреждания, 
която стана възможна за 5 
човека от общината. По Про-
ект „Нов избор – развитие 
и реализация” през 2011 г. 
бяха назначени 2-ма огняри, 
2-ма еколози, 7 спасители 
при бедствия и аварии, 20 
градинари и 8 бояджии. По 
социалните проекти, които 
се реализират в момента, 
работят общо 60 човека. Така 
че мога да заявя: Община 
Брацигово в период на све-
товна финансова криза е и 
водещ работодател.

Уважаеми съграждани 
и жители на общината, 

Искам да ви уверя, че ще 
продължа инвестирането на 
средства в обновяване на 
училища и детски градини, 
в енергийна ефективност на 
публични сгради, в благо-
устрояване на централната 
градска част и кварталите 
с нови детски площадки,  

паркови площи, осветление, 
зони за отдих и спорт, пар-
кинги. Наравно с тези важни 
проекти ще работя за реша-
ването на основния жизнено 
важен въпрос за града и 
общината - подмяната на 
старата ВиК мрежа, изграж-
дането на нова канализация, 
осигуряването на оптимално 
пречистване на питейните 
и отпадъчните води. Тук е 
мястото да заявя, че през 
изминалите  четири години 
това не можахме да реали-
зираме - внесохме изработен 
проект в Министерството на 
околната среда и водите, 
но поради приоритетите на 
Европейския съюз се даде 
предимство на проектите на 
големите градски ареали. 
Схемата ще бъде отворена 
през първото тримесечие на 
2012 г. за общините от на-
шия мащаб и проектът ни ще 
бъде одобрен. Трябва да сме 
реалисти, че нужният финан-
сов ресурс от 15 млн. лева не 
може да бъде осигурен чрез 
местни приходи. Убеден съм, 
че в края на 2015 г. жителите 
на общината  ще пият качест-
вена вода. 

Ще продължим в посока 
ремонт на улични настилки и 
оптимизиране  организаци-
ята на движение, развитие 
на ключови туристически и 
природни обекти – възраж-

дане на туристическия по-
тенциал на Брацигово чрез 
развитие на нова атракция 
– уникална Архитектурна 
школа, създаване на екопъ-
теки от куполните гробници 
на с. Равногор до с. Жребич-
ко, както и до „Пещерата” 
в м. Павла в землището на 
Равногор. Ще продължа да 
работя за  инвестиране с цел 
благоустрояване на селата.

Ще управлявам отго-
ворно, честно и прозрачно. 
Ще правя не само местна 
политика, но ще използвам 
всички национални и евро-
пейски инструменти.

Затова  трябва да полу-
ча шанс за втори мандат, 
един не е достатъчен, за да 
се реализират всички по-
ети ангажименти. Оценката 
за работата ми като кмет 
оставям на вас, но направе-
ното през мандата ми дава 
основания да поискам до-
верието ви още веднъж, за 
да продължим работата си 
по основните ни приоритети. 
Работих отговорно и сериоз-
но с грижа за гражданите. 
Желанието ми е да живеем 
в красива и подредена ев-
ропейска община, за която 
принос да имат всички! Това 
може да се постигне, когато 
се работи  в унисон с по-
требностите на хората, за да 
вървим  уверено  напред.

Тази година Денят на 
възрастните хора – 1 ок-
томври, мина някак си не-
забелязано – едни заети с 
прибиране на реколтата и 
приготовление на зимни-
на, други – в предизборна 
кампания. 

Изключение направи 
библиотекарката Васка 
Спасова в с. Розово, ко-
ято специално по 
този повод орга-
низира еднодневна 
екскурзия до Кръс-
това гора.

В топлия есе-
нен ден, пътувайки 
по стръмния ас-
фалтиран горски 
път, се любувахме 
на извисените пла-
нински хребети и 
скали, а долу сине-
еха бистрите води 
на Чепеларска и 
Лъкинска река и 
пречиствателната 
станция.

На най-висока-
та част на Кръстова 

гора, разположена в сър-
цето на Родопа, е постро-
ен комплекс от църкви, 
манастир, алеята с парак-
лиси, носещи имената на 
12-те апостоли, стига до 
побития  железен кръст, 
дом за монасите, аязмо, 
ресторант...

Запазен е споменът 
за тежкото положение на 

народа през османското 
робство и за силата и мъ-
жеството на българина да 
запази своя род и вяра.

На връщане раз-
гледахме Бачковския 
манастир.

Прибрахме се доволни 
и вдъхновени от преживя-
ното.

Катя КОМИТОВА 

От Белмекен до Гюмюр-
джина и Ормение /сега в 
Гърция/ Родопите са осеяни 
със стотици чешми. Такива не 
липсват и по северните скло-
нове на планината, но по ини-
циатива на Димана Балдева и 
Елена Кузева от випуск 1946 
на училище „Антон Иванов” 
в Жребичко, занемареният и 
блатясал чучур в центъра на 
селото бе превърнат в красива 
розова чешма – дар от онези 
изселници, чиито родни къщи 
отдавна са рухнали или ги оби-
тават чужди хора.

Своя принос за това ро-
долюбиво начинание дадоха 
28 души, като с най-крупни 
суми участваха Ангел Дафов, 
Тодор Камулджиев, Данаил 
Крушаров, Иван Василев и 
Ангел Пеев.

Разбира се, тази велико-
лепна идея нямаше да се ре-
ализира без безвъзмездната 
многодневна работа на Васил 
Тошев – местният Хайтов ге-
рой от прословутия му разказ 
„Пътеки”.

Откриването на новата 
чешма беше зачетено от 32-

ма бивши съученици. Първото 
хоро се изви на някогашното 
„Хорище”, откъдето бликва 
прословутата жребичанска 
изворна вода. Хорото водеше 
неуморният майстор Васил. 
После в местното ресторант-
че Радка Сокерова поднесе 
поздравления. Сърцатата 
организаторка пя от сърце и 
рецитира стихове. След нея 
със солови изпълнения ни 
веселиха  гайдарите Васил 
Тошев и Йордан Бакърджиев, 
а иначе музикалната част из-
несоха нашенецът Стоян Кали-

нов, младият Георги Тодоров 
и Георги Трифонов. Солистът 
Атанас Бабачев, чийто родоп-
ски репертоар е безграничен, 
изпълни и любимата песен на 
майстор Васил „Овньо льо, 
вакъл каматен...”.

Надвечер щастливите мест-
ни жители и гостите на Жре-
бичко се разотидоха доволни 
от своя малък, но сърдечен 
дар за другите хора, защото 
алтруизмът е плод на душата 
и затова трябва винаги да бъде 
поощряван.

Варта КОРИСЯН 

ЕДИН МАНДАТ НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН...
Посяли сме нивата с грижата на добър стопанин и е нужно време, за да я ожънемПосяли сме нивата с грижата на добър стопанин и е нужно време, за да я ожънем

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯБЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

Васка Крумова 
Спасова

кандидат за кмет 
на с. Розово

Илия Иванов 
Милушев

кандидат за кмет 
на с. Бяга

Васил Янков 
Йорданов

кандидат за кмет 
на с. Козарско

Георги Великов 
Великов

кандидат за кмет 
на с. Исперихово

1. Георги Василев Кабов
2. Рангел Тодоров Тасков
3. Веселин Атанасов Христев
4. Милка Иванова Кънчева
5. Георги Ангелов Начков

 В  В СЪРЦЕТО НА РОДОПАСЪРЦЕТО НА РОДОПА ЧЕШМА – ДАРЕНИЕ
за село Жребиичкочко

8

Васил 
ГЮЛЕМЕТОВ

кандидат за кмет на 
община Брацигово

ЩЕ РАБОТИМ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, А НЕ ЗА СЕБЕ СИ!ЩЕ РАБОТИМ ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, А НЕ ЗА СЕБЕ СИ!

6. Галина Василева Траянова
7. Веска Илиева Кръстева
8. Георги Великов Великов
9. Васка Крумова Спасова
10. Васил Янков Йорданов

11. Людмил Енев Стоичков
12. Марийка Николова Млечкова
13. Водица Панделиева Тюкенова
14. Цонка Тодорова Паунова
15. Илия Иванов Милушев

ПОДКРЕПЯМЕ КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВПОДКРЕПЯМЕ КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ
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Ние - хората

Първи ноември е об-
щобългарски празник на 
историческата памет! 
И на националното ни 
самочувствие. Той е дело 
на стотици и хиляди 
знайни и незнайни българи 
– книжовници, наставници 
и просветители, вдъхнали 
в мрака вяра в собстве-
ните сили на народа по 
пътя към националното 
Възраждане.

Будителите са много. 
Заслугите им за духовния 
напредък и народностно-
то свестяване на всички 
ни са широки, дълбоки, 
неизмерими - за тях 
трябва да се пишат не 
отделни статии, а цели 
книги. 

И все пак не е из-
лишно и ние в Браци-
гово да направим бегъл 
помен на имената на 
нашите будители. Като 
си ги припомним само, 
ние ще можем отново 
да почувстваме ролята 
и значението на духо-
вността. В навечерието 
на Първи ноември ми се 
ще да споменем Данаил и 
София Юрукови и техни-
те заслуги за културното 
развитие на България.

Името на бащата 
Данаил Юруков е из-
вестно сред нас най-вече 
като човека, когото 
Бенковски връща, защото 
държи именно Петлешков 
да присъства на събрани-
ето в Оборище, но то 
не е защото „главата му 
не пращи от акъл”, явно 

НАШИЯТ ОБЩОБЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК!НАШИЯТ ОБЩОБЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК!1 ноември –

„Четете да знайте, що 
в стари години

по тез земи славни 
вършили деди ни,

как със много кралства 
имали са бран

и била велика българската 
държава“

Иван Вазов, „Паисий“

Случи се за пръв път в 
100-годишната история 
на Професионалната гим-
назия по строителство и 
архитектура /някогашния 
Техникум/. Причината 
- не бе набран изиску-
емият минимум от 18 
ученици.
„Това съвсем не означа-
ва, че през следващата 
учебна година няма да 

търсим възможности за 
осъществяване на прием. 
Не бива да се спекулира 
със ситуацията, защо-
то от това ще загуби 
Брацигово. В годините 
назад е имало много по-
тежки моменти, когато 
са завършвали по един 
ученик на година” – при-
помни директорката Таня 
Йорданова.

ПГСАПГСА ОСТАНА БЕЗ IX КЛАС

Слънчевите 7 и 8 
октомври бяха от голя-
мо значение за Орга-
низацията на хората с 
увреждания в Брациго-
во. Музикалната група 
и Управителният съвет 
посетихме Копривщи-
ца, Панагюрски коло-
нии и Панагюрище.

Рано сутринта на 7 
потеглихме от Браци-
гово. Пред Общината 
в Копривщица ни по-
срещнаха персоналът и 
ползватели от Дневния  
център за стари хора 
и хора с увреждания, 
начело с директорката  
Величка Цветкова. 
След спонтанното и 
мило запознанство 
последва почерпка и 
сладки приказки с ко-
легите. Успяхме да по-
говорим за проблемите 
и да споделим опита си. 
Уговорихме нови кон-
такти. Любезните до-
макини ни придружиха 
при разглеждането  
забележителностите на 
Копривщица. Посетих-
ме живия музей - Пър-
вото класно училище, 
основано от Найден 
Геров, Лютовата,  Осле-
ковата, Каблешковата 

и Димчо-Дебеляновата 
къщи. Последна раз-
гледахме църквата „Св. 
Николай”, чиито икони 
и резбена част са цен-
ни произведения на 
българското възрож-
денско изкуство. Макар 
и запленени от българ-
щината, съхранена в 
Копривщица, трябва-
ше да се разделим с 
нашите мили домакини 
и да се отправим към 
Панагюрски колонии.

След настаняването 
ни там, протече засе-
дание на УС на РО. По-
следваха непринудени 
контакти - поздрави със 
стари познати, запо-
знанства с нови и об-
мяна на опит с колегите. 
След вечерята имаше 
увеселителна част, огла-
вена от жизнерадост-
ната ни координаторка. 
На следващата сутрин 
всички се отправихме 
към театъра в Панагю-
рище, където се прове-
де Деветият музикален 
фестивал на хората с 
увреждания от област 
Пазарджик. Благодаре-
ние на  дейния предсе-
дател на Регионалната 
организация Кирил 

Анов и на неуморната 
ни координаторка Петя 
Маринова фестивалът 
се е превърнал в тра-
диция за регион Пазар-
джик. За да се проведе 
тазгодишният, заслуга 
има и кметът на община 
Панагюрище Георги Гер-
гинеков.

Осигурени бяха 
перфектна организа-
ция и компетентно и 
справедливо жури. 
Музикалната група 
от ООХУ - Брацигово 
беше отличена с трето 
място, а индивидуални-
те изпълнители Златка 
Крушарова и Никола 
Донов заеха призовото 
I място.

Чудесни мигове, 
незабравими спомени! 
Колко му трябва на чо-
век? Да зърне огряната 
от слънце Копривщица, 
да посети родните 
къщи на Любен Кара-
велов, Тодор Каблеш-
ков, да прочете нежен 
стих в къщата на Димчо 
Дебелянов, да се срещ-
не със своите братя 
по съдба. За броени 
часове да се откъсне от 
болките и ежедневните 
грижи. Как да благода-
рим на хората, които ни 
осигуриха тези щастли-
ви мигове, заредили ни 
с топлина за месеци 
напред. Всичко стана 
възможно благодаре-
ние на ГС „Авангард”, 
председателя му инж. 
Тодор Кръстев и на 
добрите хора от фон-
дация „ОУК” - Швейца-
рия. БЛАГОДАРИМ ВИ, 
МИЛИ ХОРА! БЪДЕТЕ 
ЖИВИ И ЗДРАВИ!

Димитрийка КЪНЕВА

РЕГИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ 
- ПАНАГЮРИЩЕ 2011

- Дядо, бе! – подхвана 
ме преди два месеца оня моят 
дангалак, внучето де, и очич-
ките му светкат, светкат като на 
дърт пръч пред млада коза. – Да 
ти кажа, че съм решил кмет да те 
направим сега на изборите!

- Ха! – зинах като шама-
росан. – Какви ги плещиш бе, 
аланкоолу? Аз и кмет?! То от 
сякоя върба пискун ако стаяше, 
ехе-е-ей!...

- Стая, стая! – размаха си 
ръчищата той. - Я си отвори мал-
ко зъркелите. Я ги виж другите 
кандидати! Всички са къде-къде 
по-калтаци от тебе! Хвани еди-
ния, удари другия! С какво си 
ти по-долу от Пенко Мулбата на-
пример? А? Нали знаеш що му 
викат така – щото и думичката 
„молба” не се е научил да на-
пише като хората. Или от другия 
- Ристо Даскала? Че той с пет-
найсетина дечурлига в училище 
не можа да се оправи, ама ето го 
сега вирнал нос и наперен като 
индиански вожд. Шушумига! 
Или Пешко Старшинката...

И ми занарежда едно след 
едно имената на всички ме-
раклии.

Което е верно, верно си е. 
Знам ги тия, до майчиното им 
мляко ги познавам. И като ги 
гледам – то май само Яшар Цига-
нина дето все още не се е заврял 
там, та да е хептен пълен циркът.

Право е внучето – хвани 
единия, удари другия! Гащите 
си не могат да вържат сами, ама 
хей го на! Кметове им се ще да 
стават. Да им се неначудиш и на 
акъла, и на мераците!

- То това си е тяхна работа 
– думам, щото все ми се чини, че 
ме поднася хлапето. – Който сам 
си е решил да стая за резил, да 
стая... Аз не съм от тях...

- Резил, не резил - ама един 
ще се облажи, нали? Няма да ни 
докарат някой американец, я! 
Що тогава да е Мулбата напри-
мер, а не ти? Да не си по-задръс-
тен в правописа?

- Аз място в кметството ня-
мам!... – почнах да кипвам. 

-  Имаш, имаш... – продължи 
да се инати хашлакът. – И ще ти 
мяза! Само ме слушай! Всичко 
съм обмислил...

- Я да ме оставиш на мира! – 
сопнах се. – Като ти толкоз сече 
пипето, кандидатирай се ти!

- Охо-о-о! Чакай само да 
ми дойде времето, пък ще ме 
видиш ти мене... И в кметството, 
че и по-нататък. Ама са ми малко 
годинките още. Инак – само стой 
и гледай!... Сега–засега ти си на 
ред и си длъжен малко и за мое-
то бъдеще да помислиш...

- Че какво да го мисля? 
Каквото ти трябва, подредил 
съм го…

- Остави подредбата! Друго 
ще ми е нужно, когато ми дойде 
времето. Искам да ми се пише в 
биографията: „Дядо му бил кмет, 
баща му бил кмет...” 

- Ха така! Баща ти пък кога 
е кметувал, та аз да не съм раз-
брал такова нещо?

- Как кога? След тебе... Всич-
ко по реда си. Първом ти, преди 
да си изкуфял съвсем, а после и 
него ще го изправя на пангара... 
Щото на мене биографията ще 
ми е много нужна... 

Е сега вече онемях. Виж го 
ти синковеца какви сметки си 
правил?!

- Ами че то откога ти ги пра-
виш кметовете бе, сине майчин? 
Бре, бре!... – изфъфлих, ама от 
изненадата ченето веке щеше 
да ми изфръкне.

- Дядо, дядо-о-о! Забравил 
си го ти Алеко! Не помниш ли 

какво е казал той още преди сто 
и кусур години: „Магаре ми дай-
те, и него ще ви избера.” Какво 
му е по-различното сега?

- А-а-а! Така било, дядовата! 
Да ти бъда магарето искаш...

- Не бе, дядо, не! Искам само 
да размислиш и да не се инатиш 
като магаре. Щото и друго е ка-
зал Алеко: „Келепир има в тая 
работа!” И то си е все още верно, 
нали така? Даже още повече. 
Защо тогава ние да изпускаме 
парсата и зорлем да я пробутва-
ме на Мулбата?  Защо той да е 
тарикатът, а не ти? Слушай сега! 
Ще пипнем първом паричките 
покрай изборите, ама това ще 
е най-малкото. А после като се 
хванеш за печата...

И като почна да ми ги нареж-
да едни откъде какво можело да 
се забърше – косата ми изправи 
и раиран костюм ми заигра пред 
очите.

Бре, бре, бре! Кога стана 
циганин хаирсъзинът, кога му 
почерня задникът? Опасен свят 
расте, хей, хора!... Бае ти Алеко 
май трябва да става от гроба и 
нова класика да пише.

Ама нали си знам, че за яло-
ва работа става въпрос, реших и 
аз да се помайтапя.

- Добре – казах. – Да хванем 
келепира! Ама като не съм от 
никоя партия, кой ще ме пита 
мене какво искам? Хей го Дас-
кала – като гербова марка се е 
залепил за гербаджиите, То пък 
при кои ли не се е лепил той до-

сега, ама нейсе! Пенко пък си е с 
червен по рождение – и той си 
има сила зад гърба. А аз къде да 
се пиша?

- Ти само кажи „Да!” и не 
го мисли. Хей ти ги подписите 
за независим, събрал съм ти ги 
предварително и сега никаква 
партия, не ти трябва на тебе.... 
Аз съм ти партията…

Виж го ти-и-и!… И подписи 
събрало джеремето!

Това момченце май-май на-
истина не си играеше, та реших 
да свършвам с майтапите:

- Добре де! Да кажем, че ме 
изберат хората. И после?

- После пак го оставяш на 
мен. От тебе искам само кос-
тюма и връзката да сложиш, 
та да те изтипосам на плаката. 
Бетер Стефан Данаилов ще те 
издокарам. Я се виж какъв си 
ми левент! На мене май си се 
метнал – казва и се хили като 
муле. - И девиза съм ти измис-
лил: „От вас доверието, от мен 
работата!” Какво ще кажеш, а? 
Хваща дикиш тая въдичка и ще 
видиш как ще спечелим от раз. 
Приятелите ми вече работят по 
въпроса...

- Ха така! И как работят? Да 
не вървят да продават сливи за 
кмет?

- Нали ти казах, не се кахъ-
ри! – май не разбра нашият на-
мека. -  Знаят си те как. Ти само 
подпиши да вземем сухото от 
спонсори-монсори дето сами 
ще ти се натиснат, щото смятат 

да смучат после, така че да има 
достатъчно и за сливи, и за смет, 
и за кмет, и за теб...

Почна да ми става световър-
тежно и да ме хряска главата 
като при 200 на 150.

- А като дойде време за ра-
ботата? Кой ще я върши? Че от-
къде да го знам аз каква служба 
служи кметът?

- Хей, че си смешен бе, дядо! 
То чунким мислиш другите знаят, 
ама да виждаш на някого да му 
пука? Спечелиш ли избора, ся-
даш на стола и хоп – готово! Вър-
тиш си подписа, удряш печата... 
За другото нали си има хора?... 
Пък и аз ще съм зад тебе. Спо-
койно! Всичко ще ти е на шест и 
без да работиш! Важното е, че ти 
ще държиш паричките...

- Хм, значи аз ще кметувам, 
а ти ще управляваш. Така ли?

-  Че то кога е било нещо 
друго? Който и да е ставал кмет, 
все някой друг му е дърпал 
юлара. Толкова ли не си го раз-
брал? А пък ти като си на стола, 
то значи, че и конят, и каруцарят 
ще са си в семейството... Какво 
по-хубаво?

- Не – рекох накрая и от-
сякох, – никакви коне, никакви 
магаритари!

Омръзнаха ми детишите му 
щуротии! Ама като взе, че ми 
се нацупи оня! И като го удари 
на кандърма. На сълзи чак го 
докара.

- Значи ти за мене изобщо 
не милееш... Една биография не 
щеш да ми създадеш...

- А бе, каква биография ти 
е замотала на тебе ума, бе! А? 
Дядовците ми на мене всичките 
кметове ли са били!... Щом за 
мене може така, значи и за тебе 
ще може!

- А-а-а! Обиждаш ме, дядо! 
Ти да не мислиш, че аз дотука 

съм решил да се спирам. До 
селския кмет? С цигании да си 
подслаждам живота… Да ги 
нямаме такива! Тръгна ли вед-
нъж, някой ден ще ме видиш я 
министър, я депутат. Ама основа 
ще ми трябва тогава. Опит тряб-
ва да трупам, нямам време за 
губене. И затова не се инати, ами 
се поразмърдай малко сега...

И не миряса, бе! Днеска така, 
утре така, дорде накрая кандисах. 
И хей го, хей – пръста си не по-
мръднах, освен дето върху доку-
ментите се разписах... Всичкото 
друго той го стори, та като го гле-
дам, все не мога да се начудя на 
кого ли се е метнал такъв играч? 
Че то, ако наистина продължава 
така, като нищо и до Софията 
ще стигне, че и по-нататък като 
Радой-Ралиновия внук, ама...

Боже, Боже! Каквато хала 
се е задала, пази България, 
Боже!

Та дотук добре, ама сега, 
като си вървя по улицата и като 
се гледам изтипосан по стълбо-
вете като на цветен некролог 
между муцуните на Мулбата, 
Даскала и Пешко, тръпки ме 
полазват... Хем не ми стига това, 
ами и който ме срещне, дона-
лива масло в огъня: „Браво, бай 
Цено! Ха така, бай Цено! Добре, 
че си ти, та най-накрая да дойде 
някой свестен да ни оправи! В 
тебе ни е надеждата, че то...”

Да ви оправя бре, братя 
мили. Да ви оправя, ама как? 
То да е булка, че да я оправи чо-
век!... Ама като си знам, че нито 
държавата ни е държава, нито 
общината - община, нито кмет-
ството - кметство... Кой кого ще 
оправя, в акъла ми не влазя…

О-о-ох! Що ли ми трябваше 
да се намъквам в тоя батак?

Леле, леле, леле! Ами ако 
наистина ме изберат?!

Димитър СТЕФАНОВ

СЛИВИ ЗА 
КМЕ-E-E-Т!

съображенията са били 
други.

А за това, че Данаил 
Юруков е напредничава 
личност няма съмнение. 

Роден е на 25 май 
1852 г. в Брацигово. Той 
е български общественик 
и политически деец. Виден 
деятел на Народната 
партия (съединистка). 
Учил в родния си град и 
в Пловдив. Взема участие 
в подготовката на Април-
ското въстание (1876). 
След Освобождението 
играе активна роля в 
обществено-политическия 
живот на Източна Руме-
лия. Той е първият кмет 
на Брацигово след 1878 г. 
Участва в ръководството 
на Южнобългарски коми-
тети „Единство”. Член 

е на Татарпазарджишкия 
съдебен съвет; съветник 
на префектурата; пред-
седател на углавното 
отделение на Окръжния 
съд; депутат в Област-
ното събрание; редактор 
на в. „Съединение”; член е 
на Временното правител-
ство след провъзгласяване 
на Съединението (1885). 
През 1922 г. публикува  
„Спомени из политическия 
живот на България”. Уми-
ра на 16 юли 1926 г.

Заедно с дъщеря си Со-
фия основава през 1909 г. 
първото издателство на 
преводна литература в 
България след турското 
робство - „Мозайка от 
знаменити съвременни 
романи”.

Всъщност издател-
ството е в основата си 
семейно предприятие. Ця-
лото семейство на София 
и Данаил Юрукови приема 
радушно идеята и съдей-
ства безкористно и от 
сърце. Бащата подкрепя 
основаването финансово 
с помощта на заможни 
българи от Брацигово. 
Братята Васил и Георги 
Юрукови и сестрата 
Мара Юрукова - Дамова 
четат и преглеждат ка-
талозите на чуждестран-
ни издания, обсъждат и 

правят съвместно избора 
на романи за издаване, 
беседват заедно върху 
корекциите на преводи-
те. Те се превръщат в 
едни от най-продуктив-
ните наши преводачи и 
общественици до 1948 
година. Георги Юруков, 
офицер, журналист и 
филолог, поема управле-
нието на издателството 
след смъртта на сестра 
си след Първата световна 
война. Той не променя с 
нищо основните положе-
ния и критерии, наложени 
от София. Васил Юруков, 
Мара Юрукова - Дамова и 
Мария Сеизова (съпругата 
на Георги) участват ак-
тивно в предприятието. 

Библиотеката „Мо-
зайка от знаменити 
съвременни романи”  е 
интелектуален център 
на България през първата 
половина на ХХ век. На 
нея тя дължи контакта 
си със световната лите-
ратура и култура. През 
целия период на своето 
съществуване „Мозайка 
от знаменити съвременни 
романи” представя 368 
заглавия, 21 носители на 
Нобелова награда, като 
11 от тях са издадени 
преди присъждането й, а 
останалите - непосред-
ствено след това. Издава 
171 автори, от които 
двадесетина с четири и 
повече книги.

Трудно е да си пред-
ставим днес каква нелека 
задача си поставя фами-
лия Юрукови, но факелът 
на напредничавостта в 
тях е неугасим.

Нашите будители. 
Вечна им памет...

Ваня СТЕФАНОВА

Продължение на разказа 
за „Мозайка” 

очаквайте наскоро

Д. ЮруковД. Юруков


