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ОБЩИНАТА НЕ ИЗБРА СВОЯ КМЕТ ОТ РАЗ
Кой ще оглавява и селата ще стане ясно след балотажа на 30 октомври
5 431 са действителните гласове на
упражнилите своя вот в местните избори
/от общо 8 543 имащи право/.
1 794 души в общината са дали гласа си
за кандидата за втори мандат Васил Гюлеметов, сега явяващ се като независим, подкрепен от коалиция „Бъдеще за Брацигово”,
БСП, НДСВ, ОДС, „Лидер” и Зелената партия.
1 219 души са гласували в полза на Борис Малинов, издигнат от ГЕРБ.

Двамата кандидати ще се борят за
доверието на избирателите на втория тур
тази неделя.
На трета позиция, само с 44 по-малко
гласове - 1 175, остана Илия Калинов,
представен от ПП „Политическо движение
„Социалдемократи”.
Резултатите за всичките шестима кандидати за кмет на общината
– четете на страница 2

СЪДБАТА НИ Е В НАШИ РЪЦЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ
КМЕТ ОБЕДИНИТЕЛ
Призив-обръщение от ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ,
независим кандидат за кмет на община Брацигово

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНАТА,
Сърдечно ви благодаря
за изразената активна
гражданска позиция на изборите на 23 октомври 2011 г.
Тази неделя предстои
отново да се явим пред
урните.
Вашите гласове ще
очертаят пътя ни през
следващите 4 години.
Призовавам всички да
гласуват по съвест. Изборът ви да бъде мажоритарен, а не тяснопартиен.
Интересите на общината да поставим над всичко.

БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ЗА УКРЕПВАНЕ
НА УМИШКА
Пресконференция
във
връзка
със
стартиране
на дейностите по проект
„Ограничаване рисковете от
наводнения по коритото на
р. Умишка чрез почистване,
надзиждане и укрепване на
съществуващи подпорни стени” се състоя на 21 октомври.
Участие в нея взеха представители на местни медии, телевизия „Булсат”, телевизия
„Телекабел” и граждани.
− На страница 4

Да дадем възможност да
се продължи започнатото
през последните години.
Това ще рече осъществяване на редица проекти
по европрограмите, които
са готови да стартират,
които ще отворят работни места, които ще променят значително облика
на общината ни и тя ще
стане по-търсена за биз
неса и туризма, ще се увеличат местните приходи,
животът ни ще стане поспокоен.
Съдбата ни е в наши
ръце!

предизборно обръщение от кандидата на ГЕРБ
БОРИС МАЛИНОВ
Уважаеми жители
подкрепите и на втория
на община Брацигово,
тур. Брацигово има нужБлагодаря на всички да от кмет, който да
вас, че ни подкрепихте обединява, да помага и да
- мен и моя екип, в из- дава всичко от себе си да
борния ден и ни дадохте минем през тези тежки
възможност да продъл- времена на икономическа
жим напред. Бъдещето на криза по най-достойния
общината зависи от вас. начин.
Гласувайки ми доверие,
Гласувайте за промяна!
аз ще ви докажа , че не Гласувайте с № 2 в интегсъм човек на думите, а на ралната бюлетина, за да
делата.
ГРАДИМ ЗАЕДНО ОБЩИНА
Призовавам ви да ни БРАЦИГОВО!

Изборите три в едно, а по селата четири в едно бяха изпитание за гласоподавателите,
на които се наложи дълго да чакат, за да се доберат до урните.
Общинската избирателна
комисия пък приключи работата си почти 20 часа след
като секциите затвориха
врати. Някои от тях, например 10-а секционна комисия
/в Бяга/ и 15-а / в Исперихово/ бяха с тотално объркани
книжа, със сгрешени протоколи – съобщи за „Априлци”
председателката на ОИК
Емилия Топалова.
Отговорността трябва да
търсим не само в членовете
на комисиите, но и в партиите, които вероятно не прецизират избора на своите
представители.
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БЛИЗО 600 СА
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ И
ИВАЙЛО КАЛФИН – НА БАЛОТАЖ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ
КАК ГЛАСУВАХМЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ?
Действителните гласове за:

Оказа се, че намерените в
урните бюлетини са общо 5 431.
Но 69 от тях не са по установения
образец, в 66 пък са вписани специални символи, в 406 вотът не
е отразен с Х и със син химикал.
39 души са маркирали двама и

повече кандидати, 10 бюлетини
нямат нужните 2 печата на СИК.
И така броят на недействителните
гласове достига 590. Действителните остават 4 841.
Те са разпределени съответно за:

Борис Малинов /ПП „ГЕРБ”/ - 1219
Теменужка Батаклиева /ПП „Атака”/ - 158
Васил Гюлеметов /независим/ - 1 794
Груйчо Славчев /МК „Възраждане”/ – 156
Илия Геров – 339
Илия Калинов – 1 175

É

Меглена Кунева – Любомир Христов – 525;
Росен Плевнелиев – Маргарита Попова – 2010;
Сали Ибрям – Валентина Гоцева – 24;
Румен Христов – Емануил Йорданов – 71;
Мария Капон – Николай Кисьов – 14;
Стефан Солаков – Галина Василева – 302;
Ивайло Калфин – Стефан Данаилов – 1328;
Волен Сидеров – Павел Шопов – 229;
Алексей Петров – Николай Георгиев – 37;
Николай Ненчев – Жеко Иванов – 22;
Атанас Семов – Поля Станчева – 57;
Павел Чернев – Анелия Делчева – 9;
Димитър Куцаров – Камелия Тодорова – 22;
Красимир Каракачанов – Даниела Симидчиева – 74;
Андрей Чорбанов – Ангел Мирчев – 10;
Николай Василев – Владимир Савов – 11;
Светослав Витков – Венцислав Мицов – 33;
Венцислав Йосифов – Емилиян Димитров – 16.

при вота за кмет на общината

Независимо от натовареността си, членовете на секционната
комисия в клуба на пенсионерите за миг вдигнаха очи пред
фотообектива на „Априлци”

Атанаска Стефанова е една от 128-те младежи в Брацигово,
които през тази година навършиха пълнолетие.
С вълнение тя упражни правото си на вот.

É

ВЕЧЕ СА ИЗВЕСТНИ МАНДАТИТЕ В МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ
Трима независими кандидати за общински съветници, издигнати от инициативни комитети, се представиха
пред избирателите – Георги Апостолов, Васил Спасов и
Груйчо Батачев. Те нямаха партии, коалиции или съюзи
зад гърба си. Разчитаха единствено на собствения си професионализъм, авторитет и популярност. Но нито един от
тях не получи достатъчното доверие и оттам мандат в
ОбС. Че партийният модел е все още в сила, показаха
резултатите.
17 съветници ще сфор- зование
Дима Пашкулева,
мират местния законодатевисшист – психолог
лен орган.
Стоян Вълков, със средНай-много представители в него има ГЕРБ – шес- но специално образование,
тима. По реда в листата това термист
са:
Надежда Казакова, с
Борис Малинов, канди- висше образование, педадат за кмет на общината, гог
строителен техник
БСП спечели 4 мандата:
Денка Николова, архиГеорги Кабов, водач на
тект, досегашен председалистата, управител на „Интел на ОбС
фрастрой”
Анета Рашайкова, с
Рангел Тасков, от с.
висше икономическо обра- Бяга, майстор кулинар в

Пещера

Веселин Христев, от с.
Розово, доайенът в ОбС, 3
мандата кмет на селото, 3
мандата съветник
Милка Кънчева, стоматолог в Брацигово.
4 мандата получи и коалиция „Бъдеще за Брацигово”. В Общинския съвет
влизат:
Младен Китов, архитект,
управител на семеен хотел
„Стромон”
Милана Тодовичина, лекар – офталмолог
Костадинка Найденова,
висшист със специализация „Управление на социални дейности”, директор
на Комплекс за социални
услуги за деца и семейства
Димо Милковски, възпитаник
на
Спортната

академия, учител по физкултура в ПГСА
ПП „Политическо движение „Социалдемократи”
има 3 мандата:
Илия Калинов, висшист,
икономист, 2 мандата кмет
на Брацигово
Румяна Иванова, магистър „Счетоводство и
анализ”
Стефка Казакова, висшистка, приложна социална психология.
Да работят в интерес
единствено на хората от
общината! – им пожелава
„Априлци”.
При конструирането на
местния законодателен орган възможни са промени в
поредността на имената.

Независимо от напрежението, породено от дългите опашки, нарушения на обществения ред не са
били констатирани – съобщиха от Полицейския участък.
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ГЕРБ ВОДИ ПО ПОДКРЕПА
ГЕРБ
Във всички села изборната активност надхвърля 60%. Най-действени се оказаха в с.
Розово /82,33%/. Правото си на вот упражниха
355-има. От петимата
кандидати за кмет на
селото първенството по
подкрепа държи Йорданка Петкова, издигната
от ГЕРБ, на която не достигнаха само два гласа
/50% от действителните
бюлетини плюс 1/, за да
се върне на кметския
стол за втори мандат.
С подкрепата на 96-има
втора се класира Васка
Спасова, издигната от
БСП. Тежката си дума ще
кажат хората на с. Розово на балотажа.
220 от общо действи-

телните 518 бюлетини в
Равногор са в подкрепа
на Нейчо Коланев, зад
когото е ГЕРБ. Втори
след него е Димитър
Стойчев, издигнат от

ТАКА РЕШИХА ХОРАТА
Шестима кандидати за кмет на с. Равногор се
явиха на първия тур на изборите. Гласовете за тях:
Нейчо Коланев /ГЕРБ/ 220
Иван Петров /„Атака”/ 24
Йордан Мадаров /ПП „Движение експерти за
регионите”/ 62
Йордан Казаков /независим/ 62
Димитър Стойчев /Иниц. к./ 117
Николина Щерева /СДС/ 33
В с. Розово водят дамите:
Йорданка Петкова /ГЕРБ/ 177
Васка Спасова /БСП/ 96
Кръстьо Даскалов /„Атака”/ 7
Георги Канчев /ОБТ/ 75

ВОТЪТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
разпределен по партии, коалиции и
независими кандидати
ПП „ГЕРБ” –
1070
ПП „Движение за права и свободи” 157
ПП „Българска социалистическа партия” - 672
ПП „Атака” –
189
ПП „ВМРО-БНД” – 179
ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”
–
92
Георги Николаев Апостолов /независим/ - 242
МК „Възраждане” –
123
МК „Бъдеще за Брацигово” –
605
Васил Костадинов Спасов /независим/ - 108
ПП „Обединена социалдемокрация” –
43
ПП
„Радикалдемократическа
партия
в
България” –
148
ПП „Движение експерти за регионите” –
211
ПП „ЕСИ” –
106
ПП „Движение за европейска интеграция” – 89
ПП „Съюз на демократичните сили” –
121
ПП „Политическо движение „Социалдемократи”
–
495
Груйчо Димитров Батачев /независим/ 171

Инициативен комитет, за
когото са гласували 117
души.
На балотаж в Исперихово отиват Петър
Георгиев, издигнат от

Застъпници

ПП „ГЕРБ” /с 268 гласа/ и
Джамал Байрямов, представен от ДПС, с 255 бюлетини в негов интерес.
И в Козарско кандидатът на ГЕРБ Тодор Костадинов /149 гласа/ има
преднина пред конкурента си Димитър Пелев, издигнат от местна коалиция от партии „Възраждане” – „Вяра, Морал,
Родолюбие, Отговорност
– Национален идеал за
единство” – „Обединени
земеделци”, за когото са
гласували 143-ма.
258 гласа е набрал
кандидатът на ГЕРБ Костадин Илиев в с. Бяга.
248 души пък са гласували за досегашния кмет
на селото Илия Милушев
/БСП/.

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПО СЕКЦИИ
№ на секция брой
Общо
20.15 часа
гласоподаватели
%
1 секция - 955
530
55,5%
2 секция - 523
336
64,24%
3 секция - 534
330
61,8%
4 секция - 987
538
54,5%
5 секция - 741
455
61,4%
6 секция - 467
285
61,03%
7 секция - 316
250
79,1%
8 секция - 464
382
82,33%
9 секция - 593
375
63,23%
10 секция - 657
380
57,84%
11 секция - 511
353
69,1%
12 секция - 501
258
51,5%
13 секция - 421
267
63,4%
14 секция - 444
316
71,2%
15 секция - 509
289
56,8%
16 секция - 76
43
56,58%
Подвижна - 16
16
100%
Общо - 8596
5403
63,00%

ГЛАСОВЕТЕ В СЕЛАТА
От 1 519 избиратели в с. Исперихово, отразени в списъците, 916
са упражнили правото си на вот.
118 са недействителните бюлетини. Останалите 798 са гласували
съответно за:
Петър Стоянов /ПП „ГЕРБ”/
- 268
Джамал Байрямов /ДПС/ - 255
Георги Великов /БСП/ - 174
Евелин Петков /ВМРО-БНД/ - 15
Васил Китенов /ВМРО-НИЕ/
– 23
Георги Шопов /ПП „Движение
експерти за регионите” – 63.
727 са действителните гласове
в с. Бяга. От тях за:

Костадин Илиев /ГЕРБ/ - 258
Янка Вангелова /ДПС/ - 11
Илия Милушев /БСП/ - 248
Иван Костадинов /ВМРО-БНД/
- 57
Петя Георгиева /Иниц. комитет/
- 153
В с. Козарско действителните
гласове са 569, разпределени за:
Тодор Костадинов /ГЕРБ/ - 149
Васил Йорданов /БСП/ - 75
Мильо Милев /„Атака”/ - 97
Димитър Пелев /коалиция
„Възраждане” – 143
Георги Щерев „Радикалдемократическа партия в България”105.

Ние - хор ат а

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

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА УКРЕПВАНЕ НА УМИШКА
− От страница 1
Целта на събитието беше
да се запознаят заинтересованите страни и широката
общественост с целите,
дейностите и очакваните
резултати.
В началото на срещата
бе направена презентация
на проекта - неговата предистория,
изпълнението
му до момента, основните
дейности, както и на планграфика и източниците на
финансиране.
Първият етап от укрепването на реката, който реализира Общината, започна от
Началното училище и стигна
до музея. Сега предстои
цялостното завършване на
реконструкцията – от моста
срещу парк „Априлци” до
прилежащия мост на околовръстния път.
Работата на оценителната комисия по схема
BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178
малки общини” на Оперативна програма „Регионално
развитие” е приключила в
началото на април тази година. С Решение N РД-02-14725/06.04.2011 г. на ръководителя на управляващия орган
на ОПРР за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по горепосочената
схема проектното предложение на община Брацигово е
класирано за финансиране.
Проектът се изпълнява
по Договор с регистрационен номер: BG161PO001/4.104/2010/004 от 1 юни т.г.,
подписан между Управляващия орган на ОПРР - Министерството на регионалното
развитие и благоустройство
и Община Брацигово.
Общата стойност на
проекта е 437 566.20 лв., от
които:
Предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ
по ОПРР към бенефициента
е в размер 95% или 415
674.20 лв. Съфинансирането
от наша страна възлиза на
21 892 лв.
Продължителността на

проекта е 15 месеца, като
изпълнението му стартира с
подписване на договора.
Бе представен екипът,
определен от Общината и
одобрен от УО на ОПРР, за
управление на проекта, задачата на който е: качествено
управление и администриране, а също и периодична

 Почистено от растителност речно корито.
 985 м коригиран участък.
 Уловени високите води
на реката в регулацията
на Брацигово, за да не се
допуска наводняване и заблатяване на крайречните
имоти.

 Подобряване проводимостта на реката и отводняването на града.
 Предпазване на бреговете от подкопаване и разрушаване.
 Подобряване санитарно-хигиенните условия на
реката в рамките на регулацията.

• Строителен надзор на
СМР.
• Авторски надзор.
• Строително-ремонтни
работи.
• Дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта.
• Одит.
Предвидените средства
за строителство са на стойност 298 555.17 лева без
ДДС.
Разходите за организация и управление на проекта
включват брутните възнаграждения на членовете на
екипа. Те са за целия 15-месечен период:
За ръководителя са
предвидени 2 880 лв. - 15
месеца х 20 работни дни х 4
часа х 2.40 лв./ч.
За експерт СМР - 1512 лв.
- 9 м. х 20 р. дни х 4 ч. х 2.10
лв./ч.
За експерт обществени
поръчки на проекта са предвидени 400 лв. - 5 м. х 20 р.
дни х 2 ч. х 2 лв./ч.
За счетоводител - 1200
лв. - 15 м. х 20 р. дни х 2 ч. х
2 лв./ч.
За координатор - 1080 лв.
- 15 м. х 20 р. дни х 2 ч. х 1.80
лв./ч.
Отговорността на екипа

Предвидените дейности са:
• Организация и управление на проекта.
• Изготвяне документацията за възлагане на обществени поръчки.
• Провеждане процедури
за избор на изпълнители.

и на изпълнителната власт не
приключва с финализирането на проекта, а продължава
в последващия 5-годишен период, когато се следи и контролира стопанисването и поддържането на реката – добави
инж. Румяна Григорова.

Екипът
самооценка за изпълнението
дейностите с цел да се гарантира съответствие с формуляра, законовите разпоредби,
правилата и процедурите,
разработени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
Приоритетна ос 4 „Местно
развитие и сътрудничество”,
операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, по
Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване
на наводнения в 178 малки
общини”.
Инж. Тодор Кръстев
– временно изпълняващ
длъжността кмет и ръководител на проекта, детайлно
представи дейностите.
Предвидените
строително-ремонтни работи са в
съответствие с изготвената
техническа документация
и включват подготовката
му, почистване, изсичане и
изкореняване на растителността, ръчен изкоп и с багер
за оформяне на дъното; направа на диги за отбиване на
строителните води; кофраж
и бетониране.
Очакваните резултати:

Редакция в. „Априлци“ - Брацигово, Младежки дом, II етаж, тел. 03552/23-54, e-mail: v.apriltsi@abv.bg, skype: v.apriltsi

