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Общинският съвет във Велинград остана без председател, след като четиримата
представители на ДПС подадоха оставките си като съветници. От постовете си се оттеглят
Умер Кергин, Пламен Хаджиев, Искрен Тюфекчиев и досегашният председател Бельо
Мандраджиев. Оставките са депозирани в деловодството на местния парламент.
До безпрецедентната ситуация се стигна след окачественото като скандално решение №199 от
31 май тази година за поставяне на паметна плоча на комунистическия функционер генерал
Атанас Семерджиев на родната му къща във Велинград. Името на генерала е свързвано с
кървави саморазправи с протестиращи срещу Възродителния процес.
Първоначално решението бе гласувано с пълно единодушие от 21 съветници, включително и
тези на ДПС. Последваха остри реакции в публичното пространство, а самият Мандраджиев
заяви, че подкрепата за паметната плоча е била грешка.
Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев върна решението за ново обсъждане и
гласуване с мотива, че в община Велинград няма наредба, която да регламентира поставянето
на паметни знаци и символи. Областното ръководство на ДПС се разграничи от позицията на
своите общински съветници, а от партия "Демократична България" заведоха иск в
Пазарджишкия административен съд за отмяна на решението.
Повторното разглеждане на точката в края на юни предизвика остри политически спорове.
Съветниците на БСП се обявиха за поставянето на паметна плоча, като в нарочна декларация
подчертаха, че появилите се негативни коментари срещу генерал Семерджиев са от хора,
нямащи почти нищо общо с Велинград, а съответно – и право да се бъркат в общинските дела.
Както и че почитта към паметта на Семерджиев се дължи на огромния му и неоспорим принос
за развитието на града и общината. Предложението беше отхвърлено с отрицателния вот на
съветниците от ГЕРБ и ДПС.
Бельо Мандраджиев твърди, че решението на четиримата от партията на Доган да се оттеглят
е лично и не е разпоредено от политическата организация.
Очаква се в следващите дни Общинската избирателна комисия да освободи официално
подалите оставки съветници и да определи следващите четирима от листата на ДПС, които да
заемат местата им в местния парламент. На следващото заседание на Общинския съвет, което
ще бъде свикано от някой от тримата заместници на Мандраджиев, ще бъде проведен и избор
за нов председател.
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