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МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015” - ТОВА СМЕ НИЕ
ТОВА СА ХОРАТА, КОИТО
СЪБУДИХА ГРАЖДАНСКАТА СЪВЕСТ, КОИТО ЗАСТАВАТ С ЛИЦАТА, ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И СЪРЦАТА СИ
ЗА ИДЕЯТА - ВЪЗРАЖДАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ. НЯМА СИЛА,
КОЯТО ДА НИ СПРЕ! ГРАЖДАНСКОТО НИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Е ДА ОТСТОЯВАМЕ ИСТИНАТА И ДОСТОЙНСТВОТО СИ!

ДОКУМЕНТИ
През 2006 г. фирма „Стройкомерс“ ООД, с
управител Йорданка Стефановаq закупува от
Община Септември 4 бр. недвижими имоти в м
„Бунара“ на с. Варвара със задължения както
следва:
Имот от 70,701дка /Договор № 456 от
27.10.2006г/, с който фирма „Стройкомерс“
ООД се задължава:
- да инвестира на терена 510 хил. евро
- да разкрие 35 работни места
- на терена да бъдат развити следните
дейности – РИБАРНИЦИ, ЦЕХ ЗА ШОКОВО
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,
ОРАНЖЕРИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА БИО ТОР,
ДОБИВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И СКЛАДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.
Вторият имот е с площ 81,216дка /Договор
№457 от 27.10.2006 г./ със следните задължения:
- на терена да инвестира 510 хил. евро
- да разкрие 22 работни места
- на терена да бъдат развити следните
дейности - РИБАРНИЦИ, ЦЕХ ЗА ШОКОВО
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,
ОРАНЖЕРИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА БИО ТОР,
ДОБИВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И СКЛАДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.
Третият имот /Договор № 458 от 27.10.2006г./
е с площ 95дка със следните задължения:
- на терена да инвестира 510 хил. евро
- да разкрие 35 работни места
- на терена да бъдат развити следните дейности - РИБАРНИЦИ, ЦЕХ ЗА ШОКОВО ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОРАНЖЕРИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА БИО ТОР, ДОБИВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
И СКЛАДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.

И

ФАКТИ

Четвъртият имот /Договор № 459 от
27.10.2015 г./ е с площ 24 835 дка със следните
задължения:
- на терена да инвестира 110 хил. евро
- да разкрие 12 работни места
- РИБАРНИЦИ, ЦЕХ ЗА ШОКОВО ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОРАНЖЕРИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА БИО ТОР, ДОБИВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И
СКЛАДОВЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.
Вместо цялата гореописана дейност, на
14.10.2008 г. фирмата получава Разрешително,
с което са позволени дейности по изземване
на наносни отложения, възстановяване на
предпазни диги, изграждане на насип по коритото на р. Чепинска.
При постановена проверка със Заповед
на кмета №843/20.062012г/ и Решение №181
/25.06.2012/ на ОбС - Септември е установено:
НИТО ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА НЕ Е ИЗПЪЛНЕНО – ЕДИНСТВЕНО СЕ
КОПАЕ ПЯСЪК И ЧАКЪЛ.
Днес :
НЯМА цех за шоково размразяване на плодове и зеленчуци;
НЯМА оранжерии;
НЯМА складове за строителни материали;
НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ био торове;
НЕ СЕ ДОБИВА дървесина;
ИМА неизпълнени части от договора, издълбано речно корито на места близо 7 метра,
унищожаване на природата, добив на инертни
материали без концесия - само с Разрешително!
След намесата на една авторитетна телевизионна медия, това брутално унищожаване на природата, беше прекратено с отнемане на Разрешителното. Ние, гражданите, наследихме това

НОВАТА КОНЦЕСИЯ
На 11.04.2013 г., на фирма „РАЯН ГАЗ“ ЕООД,
с управител Марин Рачев, е предоставена
Концесия за добив на подземни богатства от
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, за срок от 30 години. Границите на
обекта е находище „Егреците“ с площ от 207
310 кв.м, намиращо се на ок. 3 километра от
Септември – в землището на гр. Ветрен, само
на 300м от р. Марица.
Продължава на стр. 2
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Общината и хората

ДОКУМЕНТИ
От стр. 1

На 11.08.2015 г. е сключен втори договор за
концесия между „ВЕГА-3“ЕООД, с управител
Спаска Рачева (майката на Марин Рачев) и Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Концесията е за добив на пясък и чакъл и е за срок от 35 години. Теренът е с площ
605 978 кв.м и се намира в находище „Лозята“,
отново в землището на гр. Ветрен, на около 30
метра от санитарно – охранителната зона на
водоизточниците на гр. Септември.
Почти 1000дка обработваема площ в близост до гр. Септември ще бъдат превърнати в
изкопи. Пак нови водни огледала, благоприятна среда за развитието на преносители на всякакъв вид болести, а не пасища за развитие на
животновъдство и поминък.

И

ФАКТИ

Томи Стойчев. Той е единствен от местните
бизнесмени, който изпълнява обществените
поръчки.
Нещо повече – г-н Рачев има зад гърба си
богат опит в ремонти на пътища и ГРИЖИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНОСТТА – ПРЕДИЗБОРНО! Още по
времето на предизборните кампании на Томи
Стойчев, фирмите на г-н Рачев финансират цялата дейност на кандидат – кмета по онова време, като ремонтират пътища. Но не за сметка на
г-н Рачев! Безплатен обяд няма, казва народната мъдрост. И в този случай няма – плаща
Общината и ние, данъкоплатците и избирателите! Когато цифрите и документите говорят…и
кандидат – кметовете мълчат! Ще си платим ли
и утре за цялата тази „ОБГРИЖЕНОСТ“ И ДОБРЕ АФИШИРАНА „ДОБРОДЕТЕЛНОСТ“? Това
ще покаже само времето и нашата наивност
или нашата далновидност по избори!

ИЗЛИЗАЛ ЛИ Е НЯКОГА
Г-Н РАЧЕВ ОТ ОБЩИНАТА?
НА ТОЗИ ВЪПРОС ОТГОВАРЯТ ДОКУМЕНТИТЕ…

ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗГРЕБВАНЕ НА ИНЕРТНИТЕ МАТЕРИАЛИ:
Сериозна опасност от наводнения на гр.
Септември и с. Злокучене. Реално замърсяване на вододайната зона. Нивото на подпочвената вода ще падне, а това ще доведе до
засушаване, до намаляване на реколтата, до
унищожаване на обработваема земя. Нанасяне
на щети на улици и пътища от тежкотоварните
камиони. Във Ветрен, Септември и Злокучене
подпочвените води ще намалеят! /виж статията на стр. 3/
Нещо повече – напънат за добив на инертни
материали от тази концесия в землището на гр.
Ветрен е за големия клиент – БДЖ!
Добиваният материал ще се използва за
новата жп линия. Според Доклад на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, „Съгласно българския държавен стандарт
(БДС), има изискване за еднородност на материала, което според Възложителя на този етап
не е спазено. Това е видно и от представения
ни петрографски анализ“ /28.03.14 г./
Кой ще бъде големия клиент на БДЖ?!

КАК СЕ “ПОГРЕБВА” МЕСТНИЯ БИЗНЕС?

Същият този частен предприемач с многобройните си фирми не е излязъл от Общината
години наред. Изпълнява различни обществени поръчки още от началото на мандата на

- Договор №258а /14.07.2011г/ за строителни
и монтажни работи (СМР) за обект: Асфалтиране на улици в с. Карабунар, общ. Септември
- Договор № 339 /05.10.2010г./ Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на с. Карабунар, която така и не проработи, към днешна дата. Канализационната мрежа в Карабунар
и до днес не е в експлоатация, вероятно няма
и да бъде. Иначе г-н Рачев прокламира по предизборните срещи, че една от причините да се
кандидатира за кмет са лошо извършваните
дейности от Общината, като „незавършени
канализации“. Ами, тя, Общината, НЕ ИЗГРАЖДА канализации – фирмите на г-н Рачев са
ги правили! Още повече, че за непрозрачно
и неправомерно възложена обществена поръчка от страна на Общината /по времето на
Томи Стойчев/, с което са елиминирани всички
други участници, КЗС /Комисията за защита
на потребителя/ глобява Общината със сумата
от 61 хиляди, седемдесет и пет лева. Как е станало това? – „Според участниците в конкурса
за обществена поръчка, първоначално обявеният срок за подаване на оферти – 16.00 ч. на
26.07.2010 г., е удължен до 06.08.2010 г., като
едва СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО МУ СА УВЕДОМЯВАНИ ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ!Така единственият
участник остава фирма „Стройкомерс“ ООД.
- „Раян газ“, с управител г-н Рачев доставя

гориво за с. Славовица
- „Стройкомерс“ ООД, на г-н Марин Рачев,
извършва строителни и монтажни работи.
-През 2008г. същата фирма наема имот – общинска собственост в м. „Адата“, с начин на
трайно ползване – рибарник. Нека към този
момент включим и фирмата - концесионер
„ВЕГА- 3“ ЕООД, с управител майката на г-н
Рачев – Спаска Рачева.

Това са част от дейностите на фирмите
на Марин Рачев по договори с Общината.
Няма да коментираме колко от тях са спазени и колко не са. Това ще оставим на съвестта на предприемача. Като заключение
ще добавим и фирма „Чепинска кариера“,
която ще ремонтира главната улица на гр.
Ветрен. Справка показва, че фирмата е
имала оборот до 2011г. от 1 милион и 800
хил. лв и в същото време задължения от
480 хил. лева. От 2011г. насам „Чепинска
кариера“ ЕООД не е подавала отчети за
приходи и разходи, което показва, че не е
извършвала и никаква стопанска дейност.
Дружеството се явява като кредитор на
„Стройкомерс“ и през април 2015г. запорира сметките на Общината.
КАК ТАКА ФИРМА „ЧЕПИНСКА КАРИЕРА“, КОЯТО ДЕКЛАРИРА ЗАГУБИ , ЩЕ
РЕМОНТИРА ГЛАВНАТА УЛИЦА НА ГР.
ВЕТРЕН ЗА 600 ХИЛЯДИ ЛЕВА СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ЦИТИРАНИ В ПИСМОТО ОТ
ПЪТНА АГЕНЦИЯ ?!
Уважаеми читатели,
Тези документи и факти не са антикампания от наша страна. Те са гражданско задължение! Нека всеки сам си направи своя
равносметка. Ние не обиждаме никого, не отричаме каквото и да било, просто оставяме
документите да говорят. Защото за нас има
голямо значение кой ще управлява тази община. И учителите, и родителите, и дедите ни
са ни учили, че това трябва да бъде най- чистия и най- достойния измежду нас.
За да не се окажем утре отново с едно
управление с антиобществена нагласа.
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НЕЗАКОННИЯТ ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ НЕВИДИМАТА ЗАПЛАХА ЗА РЕКИТЕ
Забраната за добив на баластра от реките отново е на
дневен ред, МОСВ смята да ограничава количествата
Реките бавно „изчезват” заради добива на инертни материали. И в момента
изземването на подземните богатства
е един от най-големите проблеми за
реките у нас. Причината да не го осъзнаваме като фактор за унищожаването
на реките е, че става вече с години незабелязано и постепенно. Като икономически щети то надминава категорично
пораженията, които търпим от това, че
реките са замърсени.

Добив извън правилата
Инертни материали се добиват в голяма част от нашите реки. В най-големи
мащаби това се случва от река Дунав,
река Марица, но и от всички останали
реки. За съжаление изземването на
инертни материали може да се прави
под различни форми и ПОЛУЗАКОННО.
Най-често това се извършва с разрешително за ползване на воден обект.
В голямата част посегателствата върху
речните корита се осъществява незаконно и не е обвързано с издадени
разрешителни за изземване, признават
експертите на МОСВ. Санкциите за липсата на разрешително за изземване са
от 2 до 10 000 лева. През 2013 година са
били глобени 19 фирми. На база издадените разрешителни за ползване на воден обект с цел изземване на наносни
отложения от реките се дълбаят 1,4 млн.
куб. м годишно.
На някои места разрешителните са
просто за почистване на реките, тогава не се плаща за количество иззет
материал. В случаите, когато е предвидено да се плаща за добито количество
обаче не може да се проследи колко
точно се „изважда от реката“. „Това е

невъзможно да се измери освен ако
не застанат служители на регионалните
екоинспекции да проверяват камионите, които се извозват за всяко издадено разрешително. Поради липсата на
контрол фирмите в най-добрия случай
планират да добият поне 5 пъти повече
от разрешеното количество“, коментира Иван Христов от Световен фонд за
дивата природа WWF.
Процедурата за получаване на разрешително за ползване на воден обект
е сравнително проста. Но тя не е открита, няма правила и липсва контрол на
добива. Фирмите, които добиват, не плащат реалната цена, обяснява екологът.
Според него процедурата е заложена
така, че е потенциално корупционна.
Това е възможно сравнително на пониско административно ниво.
Незаконно изземване на инертни материали от реките се извършва постоянно, защото тази дейност не е добре
регулирана. В бума на строителството
това не се усещаше много, но когато
кризата започна, незаконният добив
на инертни материали също се увеличи.
ИЗЧИСЛЕНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ПОКАЗАХА ОЩЕ, ЧЕ ДОКАТО ПОЛЗИТЕ ОТ ДОБИВА СА ЗА ОКОЛО 1 МЛРД.
ЛЕВА, ТО РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЧНИТЕ
КОРИТА И ПОСТРАДАЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ СА ЗА 5 МЛРД. ЛЕВА. Тогава организацията предложи преустановяване
добива на инертни материали от реките.
Изземването трябва да се прави в
изключителни случаи. Например когато
има изградена корекция на река, канал
или хидротехническо съоръжение. Естествените процеси в реката могат да

доведат до натрупване на седименти
на определено място, което да създаде проблем за функционирането на
това съоръжение. Тогава почистването
може да е наложително. Но практиката
е, че поддържането на такива съоръжения много рядко налага изземване
на инертни материали, по правило те
се разнасят в рамките на корекцията,
не се налага изземване. СПЕКУЛАЦИЯ
Е, ЧЕ ИЗЗЕМВАНЕТО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ Е НАЧИН ЗА ПРОЧИСТВАНЕ
НА РЕКИТЕ. Това е необходимо само
в речни участъци където реката е превърната в специално хидротехническо
съоръжение.
НО В ЕСТЕСТВЕНИТЕ РЕКИ ИЗЗЕМВАНЕТО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ Е
НАПЪЛНО НЕНУЖНО ЗА САМАТА РЕКА.
ТОВА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕДНА
ПРАКТИКА, КОМЕНТИРАТ ЕКСПЕРТИТЕ.
НИВОТО НА РЕКИТЕ ПАДА, ПОДПОЧВЕНИТЕ ВОДИ НАМАЛЯВАТ, КОЕТО Е
ПАГУБНО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Изземването на инертни материали
води до вдълбаване на речното корито
и понижаване нивото на водата в реката. А това е свързано с нивото на подпочвените води в речната тераса. Така
например ако водата се е вдълбала с

три метра с почти толкова спада нивото
на подпочвените води в района. Това е
важно за използването на тези земи за
земеделски нужди. Спадането на подпочвените води може да се разпростре
до стотици метри от реката.
В горнотракийската низина например влиянието на Марица върху
земеделските земи надвишава 1 км.
Всъщност във всичките тези земи има
трайно намаляване на подпочвените
води. Това са алувиални основи, където
нивото на подпочвените води много
бързо пада, те са като езеро, което се
колебае и силно се влияе от реката. А
свалянето на подпочвените води с 1
метър е катастрофално за земеделието,
коментира Христов. Земи, които са били
зеленчукопроизводителни в горнотракийската низина покрай река Вит в
момента не могат да бъдат използвани
за такива цели и сега се използват за
зърнопроизводство, тъй като тяхната
категория вече не е подходяща за зеленчукопроизводство. Само загубите
от това са катастрофални. Ресурсът,
който сме унищожили е феноменално
голям, посочи Христов.
Рая Лечева /Източник: ECON.BG/
/статията е със съкращения/

И пак искаме да Ви припомним проучването на проф. Димитър Атанасов, възложено от БАПИМ /БЪЛГАРСКА АСОЦИЯЦИЯ ЗА ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ/:
/със съкращения/
„Вектори са преносители на болести – комари, кръвосмучещи мухи, кърлежи и
гризачи. Най-много ни е страх от полиомелит, дифтерит, малария, западно нилска
треска, тъй като в последните години нарастват тези случаи в съседните страни.
Тези болести ги има в Румъния, Гърция, Косово, Албания.
Основният приносител са комарите, които зарязяват, както домашните животни,
така и човека. При животните: заразен нодуларен дерматит по говедата, лаймска
болест, ку – треска, туаремия се предават чрез кърлежите. Това са заболявания, които са общи за животните и човека. По животните, чрез комарите, живеещи в тези
водоеми се предават заболяванията син език по говедата и овцете, миксоматоза
по зайците, дирофилариоза /сърдечен червей/ при кучета, котки и човек.“

ЕДИН НАШ СЪГРАЖДАНИН НИ НАПОМНЯ ЗА ЕДНА БОРБА ОТ МИНАЛОТО В НАШИЯ КРАЙ:
МАЛАРИЯТА В САРАНЬОВО
Тази година се навършиха 50 години, откакто
Световната здравна организация признава България
за държава ликвидирала
маларията.
Географското положение на Септември е благоприятствало развитието на
маларийния комар, причинител на едно от най-разпространените заболявания в България. Селището е
разположено в близост до
поречието на река Марица
между северните сколнове
на Западни Родопи и южните на Ихтиманска Средна
гора (рида Ветрен, познат
повече с името си от преди 1989 г. Еледжик), както
и близостта си до североизточния дял на Рила. Тази
затвореност, стичащите се
води от снеготопенето и
дъждовете са причина за
високите подпочвени води
и акумулационната дейност
на река Марица. За това
свидетелства съставът на
почвите и влаголюбивата
растителност. Това, съчетано с липсата на канализация и лошата хигиена, са
предпоставка за развитието
на този вид комари, а с това
и бързото разпространение
на малария през летните
месеци, което е характерно,
както за тогавашно Сараньово, така и за селищата
около него.
Разпространението на
блатна треска зависи от

географските условия и от
хигиената на населените
места. Среща се там, където
има условие за развитие
на комарите – реките често
се разливат и наводняват
големи пространства; почвата е глинеста и трудно
инфилтрира (попива) или
пък е мочурлива; около
септични ями, чешми и кладенци се образуват локви,
бари, гьолчета. Маларията
е разпространена през април-октомври, когато средната месечна температура
на въздуха е над 10,5 °С.
В нашия район е бил
разпространен
Големият
малариен комар (Anopheles
maculipenis), който достига
дължина до 1 cm. Размножава се с яйца, които снася
във водата. Това са плитки,
застояли и бавнотечащи
води. Такива са освен естествените водни басейни,
също и локвите край селата, образувани от копане на
пръст за кирпич, гьолища
край чешмите и кладенците, вадите за поливане, найвече при обрасването им с
трева. На този вид комар му
е необходимо малко вода.
Може да снася яйцата си в
съдове пълни с дъждовна
вода – кофи, легени, каци,
бъчви, корита. Те живеят
близо до жилищата на хората, тъй като не могат да
летят на големи разстояния
– до 500-600 m. В района на
Сараньово е характерен па-

разита Plasmodium malariae,
причиняващ четиридневна
малария, пренася се и се
разпространява чрез охапване от маларийен комар.
През 1922-1935 г. в района е
разпространен Plasmodium
vivax, причиняващ тридневна малария.
В миналото се е предполагало, че въздухът около
блатата е вреден, вероятно
от блатата излиза във въздуха нещо, което като се
вдиша от хората предизвиква болестта. И самата
дума малария в превод от
италиански означава „лош
въздух“. Други са смятали,
че водата е носител на маларията. Според тях водата,
която се пие от блатистите
места съдържа причинителите на маларията. Трети
са на мнение, че причинителите се крият в почвата на
блатистите места и за това
не бива да се разорават
големи площи около тях.
Със закон в Османската
империя се забранява нощуването около оризищата,
които са развъдници на
т.нар. блатна треска. Забранява се вкарването на
добитък и коли със сено и
слама в селищата след залез слънце, за да не се внасят комари от полето, които

обичат да се роят около
купи със сено. Също така
се забранява и работата по
стърнищата преди изгрев и
след залез слънце, с което
се цели предпазване на работниците от ухапванията
на маларийния комар, който е активен през нощта.
В периода 1879-1883 с
декрет на Генерал-губернатора на Източна Румелия се
забранява сеенето на ориз
въз основа на назначената
от него комисия от лекари.
Декрета гласи: „Оризосеенето е вредно, защото подпомага разпространението
на маларията“. През 1888 г.
се съставя първата комисия
от лекари, администратори и
инженери, които да се произнесат върху оризосеенето във връзка с маларията.
От тогава започва писането
на научни статии от лекари
в медицински списания
върху този въпрос. Всички
се произнасят категорично
против оризосеенето, което
е причина за развитието на
маларята в Пазарджишко.
В Татар-Пазарджишка
околия в периода 1905-1907
г. са прегледани 2246 болни
от малария, което е повече
от 20% от всички заболявания.
На 4 май 1910 г. с Указ

№21 се утвърждава „Правилник за борба с маларията“, който предвижда образуването на маларийни райони, включващи една или
повече административни
околии с цел провеждане
на борба с маларията. Раздава се безплатно хинин
и се вземат мерки срещу
комарите.
След Първата световна
война заплахата от малария постоянно расте. През
1919 г. е издаден закон за
борба с маларията, с който
се създава инспекторат по
маларията към Дирекция
народно здраве. Създава
се монопол на хинина и
фонд за борба с маларията.
Със заповед на Министерство на вътрешните
работи и народното здраве
от 1920 г. се обявяват маларичните общини и села в
България. Сред тях са:
• Силно маларични –
Злокучене, Ковачево, Лозен
• Средно маларични –
Бошуля, Виноградец, Ветрен дол, Септември, Карабунар
• Слабо маларични –
Ветрен, Славовица, Семчиново, Варвара.
По-късно към Министерство на народното здраве
се създава отдел за борба
с маларията. Отпускат се
значителни средства за
лечение и химиопрофилактика с хинин, арален и
палудрин; за борба с комарите; за хидромелиоративни дейности по блатата,

мочурищата и каналите.
През 1944-1945 г. България
е поделена на седем маларийни зони. Сараньово
попада в равнинно-речната
зона, която се характеризира с висока средномесечна
температура на въздуха и
продължителен период на
предаване на маларията,
който продължава около
четири месеца (юни-септември). Противомаларийната
служба към Министерство
на народното здраве се
състои от 21 станции и 16
подстанции. Сараньово е
към противомаларийната
станция в Пазарджик. За
унищожаване на ларвите
се прилага обработката на
анофелогенните водоеми с
парижка зеленина и газьол.
За борба с комарите се прилагат пиретрови препарати,
обработката се извършва
през лятото и зимата. Използват се и механични
средства. През 1949 г. се
въвежда в употреба дихлоро-дифенол-трихлороетан
(ДДТ).
Последният
случай
на малария в България е
регистриран през 1961 г.,
а Световната здравна организация официално признава България като страна
с ликвидирана малария
през юли 1965 г. И до днес
всяка година се регистрират случаи на малария в
България, но тя се „внася“
от тропическите страни.
Спасимир Пилев
/материалът е със
съкращения/

Общество

ЗАГОРОВО

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015” - НА ИЗБОРИ
КОНЦЕРТИТЕ - ДАВАМЕ СЦЕНА И СПОДЕЛЯМЕ ИДЕИТЕ СИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ПОРАДИ
ДЪЖДОВНОТО ВРЕМЕ МИТИНГ-КОНЦЕРТЪТ НА
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ
ЗАГОРОВО 2015 В С.
КАРАБУНАР ПРЕМИНА
БЕЗ
ФОЙЕРВЕРКИ.
Но те и не бяха нужни
– сцената грейна още
със стъпването на кандидатите от листите на
Местна коалиция Загорово 2015. Хора, познати на жителите на
с. Карабунар, работили
за обществеността назад в годините, не предизборно, а градивно
и от сърце. Споменаването на всяко едно име
от листите на Коалицията,
предизвикваше
бурни овации. Препълнената зала не успя да
побере всички жители
на селото и въпреки, че имаше десетки

правостоящи в коридорите на киносалона,

започва
трудовата
му кариера и хората

те с охота изгледаха до
края
предизборната
програма.
С
аплодисменти
беше посрещнат и кандидат – кметът на Местна коалиция Загорово
2015 – д-р Николай
Йовчев. От Карабунар

го помнят като добър
специалист и човек.
Името на кандидат
– кмета за с. Карабунар така и не прозвуча
в микрофона – бурни
аплодисменти, ръкопляскане и овации
приглушиха
всяка

дума на водещия, още
с появата на младия
кандидат Иван Каменарски.
Емоциите на зрителите взеха връх,
когато на сцената стъ-

десия“. Плам, страст
и огнен танц- това са
„Чудесия“!
Изява на карабунарска сцена имаше и найновият танцов състав
от с. Виноградец. Про-

пиха прекрасните деца
на
Представителен
танцов ансамбъл „Чу-

грамата завърши с прекрасните изпълнения
на ДТС „Карабунарче“.

Това сме ние - Местна коалиция Загорово
2015! Така пристигаме
- люлеем сцени и там,
където стъпим, оставяме следи в душата.
Силни сме, защото сме
единни! Амбициозни
сме, защото сме млади! Дръзновени сме,
защото искаме да променим община Септември! Ние доказахме
как работим в полза на
хората - с дисциплина, усърдие, интелект
и сърце. Докажете и
Вие, че не желаете
поредно антиобществено управление, като
направите правилния
избор с Вашия вот:
Бюлетина № 16!

ПРОМЕНЕТЕ
НАСТОЯЩЕТО, ЗА ДА
ИМАМЕ БЪДЕЩЕ!

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ - НАШИЯТ УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!
ПЛОЩАДЪТ
СЕЛО ВИНОГРАДЕЦ
ПРЕПЪЛНИ С ХОРА
МИТИНГ-КОНЦЕРТА
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ
ГОРОВО 2015.

НА
СЕ
ЗА
НА
ЗА-

затрогващото послание
на д-р Мария Балабанова,
кандидат за общински съветник: „Вие, моите пациенти, споделяте с мен не
само физическата си бол-

Всички
последвали
изказвания бяха в посока – приоритети в
управлението,
начини
за постигане на поставените цели, а водачът на

ната кампания” , каза г-н
Вергиев.
Кандидат-кметът
за
селото, г-н Ангел Ишев,
се предстви с кратко изявление – човек с опит,
готов да работи за интересите на Виноградец.
С бурни овации и аплодисменти бе посрещнат младият кандидат за
общински съветник на
Местна коалиция Загорово 2015 - Иво Крушаров.
Подобно посрещане не
е случайност – Иво е
заслужил
уважението
на съселяните си с трудолюбието си, с това че
е организирал живота

ноградец виждат в него
лъча надежда, човека

ременно.
Доброто настроение и

който ще направи всичко
възможно, проблемите
на селото да достигат до

празничното усещане се
поддържаха от певците и
танцьорите на Ансамбъл
“Пазарджик”. Неподправена радост на местните
хора донесе изпълнението на наскоро създадената от Загорово танцова формация, в която
танцуват жени от селото.
Танцьорите от Виноградец бързо напредват в
танцовото изкуство.

Хората бяха приятно
изненадани от организацията – шатри и удобни
столове, приготвени, за
да се насладят жителите
на селото на концерта в
нормална обстановка. С
дългия си опит, ние от Загорово, умеем да създаваме настроение, умеем
да говорим с хората. До
сърцата на всички стигна

ка - много често говорите
и за мъката си, че живеете
в една западаща и лошо
организирана
община.
Професионалистите
от
Нашата коалиция могат
да дадат нов старт на
Общината ни. Те са подготвени да го направят!
Екипът, който виждате тук
има идеи и амбицията да
ги осъществи!”

листата, г-н Георги Вергиев, подчерта, че тази
вечер представя екип от
кандидат - общински съветници, които са изградени професионалисти,
а не общинска администрация. „Администрация
се назначава и подбира
с прозрачни конкурси,
а не се назначават хора
за заслуги в предизбор-

си на основата на труд
и учене. Хората от Ви-

общинския център и да
бъдат решавани своев-

НА
НЕПРИНУДЕНА
ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА
В КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА
„ЗАГОРЕ”, представители
на учителската общност

дидат-кмета на Местна
коалиция Загорово 2015,
д-р Йовчев и към водача
на листата - г-н Георги
Вергиев. Много са про-

обезпечаването на добра
материална база, комфортна психологическа
среда и качеството на
образованието. При добре направена общинска
стратегия за развитието
на най-важния сектор,
касаещ младите хора

и тяхното бъдеще, при
воля и желание тя да се
изпълнява, още повече
при доброто качество на
учителите, които работят
в общината ни, развитието е гарантирано. Това
е позицията на екипа на
Местна коалиция Загоро-

во 2015. Професионализъм, разум и труд – това
е пътят за развитието
на всички сектори в общината, защото екипът
на Местната коалиция
е твърдо убеден, че без
помощта и активното
включване на интелектуалния потенциал в лицето
на нашите учители, тези
въпроси няма да получат
градивно решение.

ТОВА
ОВА СМЕ НИЕ ЗАГОРОВО
2015 – ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ
И ЗАЕДНО ЩЕ ВЪЗСТАНОВИМ ДУХОВНОСТТА
И ЧОВЕЧНОСТТА!
ЧОВЕЧНОСТТА!

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

от училищата и детските градини,
поставиха
своите въпроси към кан-

блемите и нерешените
въпроси, които се отнасят до образованието и

Севдалина Попова
Иванка Бечева - Кърджийска
Милиан Коев - технически сътрудник
Гинка Балабанова
Митко Недков - спорт

