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МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015” - ТОВА СМЕ НИЕ
Скъпи съграждани от Община Септември,
Нека не се страхуваме от черни джипове и съмнителни лица, които ни карат да снимаме избора си с телефони. Нека не допускаме и този път да има хиляди
недействителни бюлетини.... Защото нашият глас има
значение и трябва да бъде чут, а не проигран! Не бива
да оставяме общината си пусто място, където самите
ние сме обезличени и нямаме значение.
Може би наистина трябва да сложим пръст в раната и въпреки това, че боли, да намерим онова здраво
място, което да дава кураж към посоката, в която
искаме да водим общината си. Всеки един от нас! За
да изберем бъдещето си - а това е Местна коалиция
„Загорово 2015 “, с бюлетина №16!
Основни акценти и виждания за развитието на
Община Септември, изведени чрез следните приоритети:



Приемният ден на кмета да се извършва на
първия етаж на общината – по-лесен достъп за възрастни и болни хора.



Откритост, публичност и ефикасност
при
управлението на Общината. Чрез публични дискусии за
всяка наредба, изготвена от общинския съвет. Прозрачност при обявяването на обществените поръчки. Контрол по сключените договори и вземане на незабавни
мерки при неизпълнението на конкретния договор.



Създаване на нови работни места за младите
хора. Чрез осигуряване на по-добри условия за нови
инвестиции.Работа с местния бизнес за нуждите на
икономиката и населението.



На 25-ти октомври 2015 година трябва да нап
направим
равим
избор. Един от многото избори в живота ни, но този
път – с изключително голяма тежест. Казано е, че за
да победят лошите е нужно просто добрите да не правят нищо. Но ако този път добрите направят необходимото, Община Септември няма да бъде управлявана
от хора, които искат да имат достъп до властта и няма
да има политически картел. Ще има нормалност. Ние
знаем какво означава това. Защото не е нормално четиричленно семейство да живее с 300 лева на месец.
Не е нормално баща да успокоява дъщеря си, която
въпреки класирането Ӝ на първо място в конкурс за
работа, не е назначена, защото няма връзки. Не е нормално млад предприемач да бъде натискан да отчита
половината си приход в партийни „черни каси“. И не
е нормално човек с онкологично заболяване, да не
получава лечение, ако не си плати, независимо, че
редовно е внасял здравните си осигуровки.

Европейското финансиране. Чрез осигуряване на допълнителни средства за развитието на Общината, обновяване, благоустрояване на площадни
пространства, пешеходни алеи и зелени площи.
Осигуряване на благоприятна среда на живеене и
отдих, подобряване на микроклимата. Инвестиции в
транспорта, образованието, културата, социалната,
туристическата и спортната дейност.



Ефективно и целесъобразно сметопочистване. Чрез прозрачна процедура за възлагане на
обществена поръчка или изграждане на общинско
предприятие за сметопочистване.



Устойчиво развитие на здравеопазването и
социалните дейности с цел превръщане на Община
Септември в регион с качествени и разнообразни
социални и здравни услуги.



Постигане на високо качество на образованието

във всичките му форми, тясна връзка на образователните програми с потребностите на бизнеса и практиката,
социалната адаптация в училищна среда, осигуряването
на среда за извън класни занимания, а също така и грижа за младите хора в Община Септември.



Сигурна и удобна транспортна схема за градски и междуселски транспорт, съобразен изцяло с
нуждите на гражданите



Подпомагане на фермери и земеделци. Създаване на местна браншова организация и съдействие за усвояване на европейски средства.



Пълно съдействие и включване на Общината
за опазване на земеделската продукция на производителите.



Подпомагане на клубовете на пенсионерите и
организиране на нови такива.



Възможности за осигуряване на подходяща
грижа за всеки нуждаещ се гражданин.



Развитие и утвърждаване на общината като
средище за съхранение на културни ценности и традиции. Чрез подобряване на сградния фонд и материално-техническата база на читалищата със собствени
и европейски средства по проекти.



Модерното и ефективно административно
обслужване, което цели качество, прозрачност, професионализъм и най-вече върховенство на закона,
което е изключително важно за гражданите. Въвеждане на електронни услуги за жителите на общината
и бизнеса. Достъпна обществена среда за хора с
увреждания.



Работа в посока осигуряване на приемственост при изпълнение на дългосрочни планове и
програми за развитие на община Септември, с цел
надграждане на добрите практики.
Човешки, ясни и напълно постижими основи за
развитие на общината. С грижа за всички граждани
и в услуга на населението.Остава само да ни се доверите - на всички нас и на екипа от професионалисти, които работиха и ще продължат да работят и занапред за благоденствието на община Септември!
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ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ - НАШИЯТ
УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!

АКО ИСКАТЕ НАДЕЖДА - БЮЛЕТИНА №16
УВАЖАЕМИ
ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА
СЕПТЕМВРИ,
Преди
двадесет
и пет дни Местна
коалиция „Загорово
2015” започна своята
предизборна кампания за община Септември. Двадесет и
един ентусиазирани
кандидати и много
наши съмишленици
тръгнахме в една неравностойна борба.
Борба по европейски
– за да покажем манталитет и модерно
мислене, а не по нашенски. Борба, в която някои опоненти,

ако бяха европейци,
щяха да си заровят
главите в пясъка,
като щраусите, а не
да си поставят божествени
ореоли.
Септември не е Ню
Йорк. Тук всички знаем кой кой е?! Тези
избори няма да бъдат
забравени,
защото
поставиха едно истинско ново начало.
Народът роди своя
защитник
„Загорово” и го отглежда и
пази като зениците
на очите си, защото
то е надеждата за закрила и бъдеще. И в
първия сблъсък със
силите на мрака, то
победи. Видяхте ли,
как вестник „Загоро-

во” се сдоби с „братя
близнаци”. Разбрахте
как опонентите излязоха пред хората с
истинските си лица
да отричат очевидни
истини и да се защитават. Опитаха с митингите и концертите,
но не успяха. И защо
ли – защото опита,
ума, образованието
и човещината не могат да се копират, не
могат да се купят и с
пари. Дойдохме при
Вас с открити лица
и отворени сърца.
Показахме Ви факти,
документи,
истини
без страх, с една
единствена надежда
да ги спрем и изкореним заедно. И Вие ни

разбрахте. Показахте
го с искрените сълзи
във Вашите добродушни очи. Силата,
която ни дадохте ни
сътвори криле – крилете на надеждата,
че е дошъл дългоочаквания
момент.
Ние полетяхме, а противниците останаха
да пълзят по земята.
Мястото, което заслужават и което Вие им
отредихте.
Защото
разбрахте, че този
октопод, с безбройните си пипапала,
наречени
роднини,
приятели по далавера, икономически
интереси, наглост, с
чувство за ненаказуемост пред закона,

облечен в общинска
власт, няма вече кой
да го спре. Неговата
вяра са парите, неговото сърце е топка
пари, неговият стремеж към бъдещето
са още повече пари.
Това е истината. Тя е
много страшна и на
25 октомври всички
ние да решим какво
правим. Всички заедно можем. Големият ден 25 октомври.
Помните ли как преди двадесет и пет
години една толкова
хубаво “напудрена”
идея накара един
цял народ да подскача, за да не бъде
“червен”?
Продължава на стр. 2
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Общината и хората

АКО ИСКАТЕ НАДЕЖДА – БЮЛЕТИНА №16
– от стр. 1
Как умело ни налагаше
убеждението,
че като унищожим кооперациите, животните,
лозята, овощните градини, фабриките и заводите, ще унищожим
„омразния” комунизъм.
И се втурнахме с всичка сила да рушим. Така
и не разбрахме, че разрушихме и предадохме
целия труд и живот на
родителите си, нашите
родните баби и дядовци и тези подстрекатели след това купиха
всички тези блага за
жълти стотинки, а ние
останахме
бедни
и
ограбени. Не пощадиха нито образование,
нито болниците. Бедни,
болни, но за сметка на
това горди европейци!
Не мина много време

и ограбиха „белите
пари за черни дни” на
същите тези хорица.
Няма такива политици
в света, които да провеждат геноцид към
собствения си народ.
Ние не искаме това да
се случи в община Септември. Ще го позволим ли?! Да изкрещим
толкова високо „Не!” и
да събудим заспалите
и заблудените – да им
кажем: Вие сте същите
като нас – мястото Ви е
при нас, вашите деца,
приятели и роднини са
при нас. Пак ли ще ни
предадете. Пак ли ще
позволим тези посредствени и необразовани
хора да се доберат до
властта. Нали знаете, че
тяхната алчност не се
спира пред нищо. Даже
оскверниха вярата ни.

Тази, която е опазила
българщината ни цели
векове наред. Видяхме
божи служители, които
се продадоха на тези
„черноризци”
срещу
няколко кубика бетон,
дървен навес, петдесетина плочки и един курбан и тръгнаха да просвещават народа, какви
благодетели им водят.
Видяхме
български
сценарий на мафиотски
филм как се опрощават
грехове срещу няколко
гроша дарение. И това
всичко се случва заради самите нас. Тези,
които обличат управниците във власт – настоящи и бъдещи – сме
ние избирателите. Така
преди години нашите
обучени кадри поеха
към чужбина за да се
препитават,
защото

нямаше заводи и фабрики където да работят.
Така си увеличихме
сметките тока и си преодстъпихме държавата
на концесия. И сега пак
ли с тези бетонни улици
и асфалти ще бетонираме душите и сърцата
си? Пак ли ще изгоним
децата и внуците си?
Сами ли ще останем
в тази пустош и ще се
придвиждаме като сенки от някакъв космически филм? Помислете си добре. Ако искате
това вече никога да не
се случва – гласувайте
с бюлетина №16! Ако
искате децата ни да са
тук при нас, гласувайте
за тях. Ако искате надеждата, че утре може
да се отвори вратата и
на прага да застане вашият син, дъщеря или

ВАШИЯТ ДЕН ЗА ПРОМЯНА – НА 25 ОКТОМВРИ
Казвам се Иво
Бойков Крушаров.
С болка в душата
пиша първата си статия за вестник. Пиша
я, не защото трябва,
a защото изпитвам
потребност да споделя личните си впечатления от предизборната кампания в
родната ни община.
Никога до сега не
съм се занимавал с
политика. Смятам, че
политиката е работа
на партиите, без която и тях нямаше да
ги има. Местното самоуправление обаче,
трябва да бъде в ръцете на хората.Това
беше мотивът ми да
стана част от една
формация,
родена
от гражданското общество в община
Септември наречена
„ЗАГОРОВО“.
„Истината ни прави свободни“ - така
ли е в действителност?
Моят отговор е
НЕ!
НЕ, защото за
много кратко време
открих черти в народопсихологията
на част от хората в
общината и в родния
ми Виноградец, за
което би ми коствало
години, ако не предстояха избори. Истината, драги читатели,
не е като монета.Тя
няма две страни.Тя
е видима толкова,
колкото самите ние
искаме да я приемем. Смешно е да
виждаш хора, които
до вчера са били за
пример в обществото, днес, в навечерието на изборите, да
загърбват
принципите си заради финансови или други
интереси, които им

Среща с избиратели – с. Лозен

се обещават - и да
застават в редиците
на безпътните! Други
не виждат истината
заради изсипващия
се от месеци „прах
в очите“. Това е то:
предизборно
време. А какво следва,
когато
свърши?
Какво следва, когато всички ние на 25
октомври вече сме
гласували?
Тогава
ли ще се замислим
за ИСТИНАТА?
Граждани на Община Септември, от
всички нас зависи
как и в какво настроение ще живеем
през
следващите
четири години. От
нас зависи дали ще
се носи тържествения дух на „Върви
народе възродени“
сред
населението
или ще гледаме как
„шуми
Елидерица
окървавена“. Аз съм
израснал по полята
на родното ми село.
Семейството ми от
дълги години се
изхранва от земеделие и знам добре,
че земеделие без
вода трудно се прави. Възпитан съм с
любов към земята,
която ни храни и съм

свикнал да виждам
трактори и комбайни,
а не стада от „четериосови
бизони“,
които стоят от единия бряг на Марица
и чакат да направим
„правилния избор“.
Чакат да затворим
очи пред ИСТИНАТА
и да ги отворим за
„видимите резултати“. Река „Елидере“
вече е „окървавена“
но не от кръвта на
телетата, които се
изклаха предизборно. Ще позволим ли
това да се случи и

с „Марица“ от хора,
за които феодализмът още съществува като форма на
управление? Всеки
може да си отговори.
Всеки, който не го е
страх от погледа на
милионите стълбове
по улиците. Всеки,
който иска да живее
в правова община,
в която законът е за
всички.
ЕТО ЗАЩО, 25-ТИ ОКТОМВРИ Е ВАШИЯТ ДЕН ЗА
ПРОМЯНА, ЗА ЧОВЕЧНОСТ
И БЪДЕЩЕ. АЗ ЩЕ БЪДА
ТАМ – БЪДЕТЕ И ВИЕ!

Митинг-концерт – с. Ветрен дол

близък завърнал се от
чужбина, гласувайте с
бюлетина №16. Това е
бюлетината на всички
– и тези, които са тук,
и тези които се готвят
да тръгнат, и тези, които
са напуснали, защото
техните сърца са свити
в тази тежка чужбина.
Тяхната майка родина
е тук и се казва България и никой, ама никой
от нас няма право да
ги наказва да се скитат
немили-недраги
по чуждите земи. Вие
родихте
„Загорово”!
Това е Вашата крепост
– подслон и защита за
всички. Това е вашата
светлина – огънчето на
надеждата и бъдещето,
което никой вече няма
да може да угаси. То
е вашата гаранция за
един по-нормален и

достоен живот, с истинска грижа в името и
ЗА Негово Величество
Човека.
Този път нека да
няма предатели. Този
път да ударим такава
плесница на всички
недостойни и лъжливи
люде, че да изхвърчат
от нашата община. Тя си
е наша и ние няма да я
предадем.
Георги Вергиев

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ
„ЗАГОРОВО 2015” ЩЕ ДАДЕ
НОВ СТАРТ НА ОБЩИНАТА НИ
Казвам се Мария Балабанова – лекар съм,
работя в с. Ковачево, но
пациентите ми са от почти
всички села на община
Септември. Не по избори,
а всеки ден аз слушам за
човешки проблеми, които
в повечето случаи не са
свързани със здравето. Познавам нуждите, мечтите и
желанията на хората, те
споделят с мен и болката
си от състоянието, в което
е поставена общината ни –
една от най-бедните в страната.
Виждам и човешкото
страдание – и физическо
и духовно. Всеки ден полагам усилия да помагам,
старая се да показвам грижа, внимание и човечност.
Това е мой професионален
дълг, като лекар аз съм
положила
Хипократова
клетва. Никой не би могъл
да ме задължи да излезна
от рамката на професионалната загриженост за
човешкото здраве. В тези

тежки времена аз, лекарят, осъзнах, че не само
хората са болни, болно е и
обществото ни. Не мога да
стоя в уютния си кабинет и
да се крия зад служебни
ангажименти!
Напълно осъзнато реших да бъда кандидат за
общински съветник от
Местна коалиция „Загорово 2015”. Нашето родно
място, община Септември,
има нужда от нови хора,
необременени и готови да
работят честно, съвестно
и прозрачно! Професионалистите от Нашата коалиция ще дадат нов старт
на общината ни. Те имат
волята да го направят!
Екипът ни е подготвен, с
идеи, воля и амбиция да ги
осъществи!
АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ТОЗИ
ЕКИП – СТАНЕТЕ И ВИЕ,
ТАКА КАКТО СТАНАХТЕ
МОИ ПРИЯТЕЛИ! И НЕКА В
ТОЗИ ДЕН ДА ДОКАЖЕМ
НА ВСИЧКИ КАКВА СИЛА
СЕ КРИЕ В ЕКИПА!
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Общинат а и хо
Общината
хората
ра та

Това са хората, които събудиха гражданската съвест, които застанаха с лицата, професионализма и сърцата си за
идеята – възраждане на община Септември. Няма сила, която да ни спре! Гражданското ни задължение е да отстояваме
истината и достойнството си!
Ние сме новото явление в община Септември, защото генерираме идеи и човещина:
Заразяваме всички да работят в името на хората. Без значение кой ще управлява община Септември, тази зараза с
човещина , прихваната от нас, ще продължи и занапред.
Ако искате силата, олицетворяваща професионализъм, дух и човешки ценности - гласувайте с бюлетина №16!

НА ПРАГА НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ
„На всеки четири години
в България се провеждат
избори за местна власт.
И на всеки четири години властолюбивите дават
празните си обещания на
хората, които живеят на
село. Обещават на стареца
с пожълтели очи,че за него
ще има перфектно здравеопазване - лекарства, грижи,
даже може и вечен живот.
Обещават на майката, че
за детето Ӝ ще има бъдеще
- там, в малкия град, който
ще се развива с бесни темпове, и университет може да
се построи даже. Обещават
на младото семейство, че
ще се открият нови работни
места и няма и година, ще
могат да си построят нова
къща, по-голяма, с камина и
двор с тента.
По избори слушаме не
за първи път колко е важно
да има икономическо развитие, бизнес, площадки за
децата и работа за младите.
Естествено, по-добрият
живот не идваще…
Четири години по-късно,
младото семейство, вече
поостаряло, живее в същата къща – отново без работа, само влажното петно на
тавана е станало по-голямо.
Детето на майката не е влязло в университет. СТАРЕЦЪТ
Е ТРИ ИМЕНА, НАПИСАНИ С
ЧЕРНО НА БЯЛ ЛИСТ. НА
ДЪРВО…”

Митинг-концерт – с. Бошуля

Днес, утре и краят
на една приказка...
Тази година, по избори,
започнаха ремонти на пътища, улици и пенсионерски
клубове. Дошло е отново
времето властващите да
имат нужда от нещо тяхно.
И те идват да си го вземат нежно, но настоятелно както се вади душа с памук.
Със сладкодумие, внимание,
почерпка и курбани, но и с
известна властност. С императива на онези, които
управляват. Прах в очите на
хората, хвърлен предизборно! Неистови усилия, с многото пари на мераклиите за
кметския стол, които се опитват да заблудят хората, колко
милеят за тази община!
Днес, на прага на местните
избори, отново сме изправени пред мощната пропаганда
на онези, които ни уверяват,
че уж милеят за хората.
ЗАЩО ЛИ МИЛЕЯТ САМО
ПО ИЗБОРИ?! Ремонтират
пътища, навеси и всичко, за
което се сетят, но предизборно. И пак се поддаваме на същите заблуди! Отново парите
купуват народната любов!
Даже вече не се налага и
времето да покаже ТЕХНИТЕ
ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ - те са
ВЕЧЕ пред нас - децата ни
напуснаха града и селата,
останахме само ние и човешката болка - „сити“ от голите

обещания на кандидати за
власт. Остана мизерията и
алчността, потъналата в боклук община, безработицата
и… свитата от болка човешка душа,“ нахранена“ само
по избори. Да се чуди човек
как оцеляваме! Да се чуди и
на собствената ни наивност и
бездушие!
Нашето „утре“ е днешният ден – С ВАШИЯ ВОТ И
ИЗБОР!
Длъжни сме пред собствените си деца, които „изнесохме“ в чужбина. Длъжни сме
пред родители и семейства,
пред дедите и историята
българска. Защото „Утре“
вече може и да няма - по
улиците, излети от бетон,
ще се движат нашите бащи
и майки, с празни погледи, с
болка в душата, прегърбени
от мизерия и с плахата надежда, че по Коледа… ще се
върнат децата от гурбет.

Утре ще заминем и ние, последвали собствените си
деца, уморени от разочарования и надежда, че народът
най – после ще прогледне.
Защото всички живеем на
ръба на пропастта - онази,
която като истинска бездна
поглъща години наред и съвест, и човешко достойнство,
и етика и морал.
ДНЕС ЩЕ РЕШИТЕ –
„БЕЗПЛАТНИ ПОДАРЪЦИ“
ЗА ВАС ИЛИ РАЗУМ И ДЕЦА
– И БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ!
„…Липите на Септември
изпълват въздуха с неповторим аромат, дебелите сенки
на короните им дават прохлада на не един пътник. Чинарите шумят със столетните си
клони, приютили множество
птички, които отново напомнят за лятото, за детството
със своето безгрижие, за
родния дом и приятелите.
Влакчето потегля по теснолинейния път към прекрасните
пейзажи на Родопа плани-

на… за да отнесе поздрави от
нашия град - от Септември.
Приказно,
нали?
Достойна картина за ръката на
художник, незабравима за
стотици хора, които животът
е отпратил далеч оттук. Незабравима и за нас, местните,
но само незабравимо начало…“
Краят? ...Краят, който поставя истинското начало, ще
напишем заедно: „И се роди
НОВОТО, ЧИСТОТО, БЕЗ
ПАРТИИ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ. РОДИ СЕ ЗАГОРОВО, В
ЛИЦЕТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА,
НА ВАШИТЕ БАЩИ И МАЙКИ. РОДИ СЕ ЗАРАДИ ГРЕШКИТЕ НА ВСИЧКИ НАС В
МИНАЛОТО, ЗА ДА МОЖЕ ДА
ЖИВЕЕМ В НАСТОЯЩЕТО И
ДА ИЗГРАДИМ БЪДЕЩЕТО НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ…“
И НЕКА ТОЗИ КРАЙ ДА
БЪДЕ ЕДНО ЧИСТО НАЧАЛО!
НИЕ ВСЕ ОЩЕ СМЕ ТУК!
...ВСЕ ОЩЕ!
Иванка Кърджийска

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: Севдалина Попова, Иванка Бечева-Кърджийска, Милиан Коев, Гинка Балабанова, Митко Недков-спорт

Общество

ЗАГОРОВО

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015” - НА ИЗБОРИ
К А К Д А ГЛ А С У В А М Е
ЗА О Б Щ И Н С К И К М Е Т ?
Различното в бюлетината за кметове на общини
и кметства е, че квадратчетата с поредните номера
на партиите, в които ще бъде отразяван вотът са в
средата на бюлетината. От лявата страна ще бъдат
изписани имената на партии, коалиции и инициативни комитети, а от дясно ще бъдат изписани имената
на кандидатите за кметове.
За да гласувате за кмет на община, трябва да зачертаете номера Ӝ с Х или V със син химикал, в квадратчето, както е показано примерно на снимката:

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ - НАШИЯТ УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!
СПАСЕНИЕТО Е В ЕКСПЕРТИ, ВОДЕНИ ГРАД ВЕТРЕН Е ЯВЛЕНИЕ, НАДХВЪРЛЯЩО КОЙТО И ДА Е КАНДИДАТ-КМЕТ
ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС
Идвайки от големия
град в малкия, първите
ми впечатления бяха,
че има поле за работа и
много неща, които трябва спешно да се оправят. Като човек, който е
работил в областта на
изкуството,
обиколил
Европа и с дългогодишен
мениджърски опит, съм
потресен от разликите,
които видях. Това ме
мотивира да използвам
професионалния си опит
за отстраняване на натрупаните с години проблеми в село Карабунар
и община Септември.
Изгубеното в продължение на 26 години време
на псевдо-демократични
промени и лъжите на
всякакви партийни и
държавни нива трябва да
бъде наваксано с бързото
вземане на вярни и точни
решения. Отстраняването
на тези проблеми трябва
да се направи по нов начин. Проблемите могат
да бъдат решени само
при сдружаването на
можещи експерти в про-

Иван Каменарски с ФК “Карабунар”
фесионален екип, който
е подчинен единствено
на обществения интерес,
а не от хора, които се
обединяват по партийни
и родови интереси.
Първите плодове в
Карабунар са налице.
Превръщането на едно
поле в стадион и създаването на нов футболен
отбор след 20 годишна
пауза, стана на един дъх.
Така лесно изглеждаше
отстрани, защото беше
направено с чиста цел
от екип, които знае какво прави. Но проблемите
за решаване са много. В
Карабунар е необходимо
скоростно изпълнение на
инфраструктурни евро-

пейски проекти - за подмяна на канализацията,
водопреносната мрежа,
оправяне на улиците, читалището, стадиона и детски площадки. Подобно
е положението в община
Септември и решението
на проблемите е същото
- сдружаването на можещи експерти, водени
от обществения интерес,
като Местна коалиция Загорово 2015.
ТОВА СЪМ АЗ, ИВАН
КАМЕНАРСКИ. ТОВА, КОЕТО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ
ЗА КАРАБУНАР, МОЖЕМ
ДА НАПРАВИМ ЗА ЦЯЛАТА
ОБЩИНА. КАРАБУНАР НИ
СЕ ДОВЕРЯВА – ДОВЕРЕТЕ СЕ И ВИЕ!

Казвам се Ана Сестримска – родена съм във
Ветрен, израснала съм
във Ветрен и живея във
Ветрен. Няма ден, в който
да не погледна мекия, но
достатъчно величествен
контур на Средна гора, и
да си дам сметка, че Планината и родното ми място са двата жалона, които
определят живота ни.
Всичко останало е суета –
обикновено човешко желание да надскочим себе
си. Стъпила съм здраво на
земята, тук израснах, тук
познавам всяка тревичка,
всяко дърво и всеки камък. Духът на това място
е велик! Преклонение и
любов изпитвам към моя
Ветрен! Дори Ламартин да
не беше минал оттук, дори
да не беше написал пълните с възхищение слова,
аз пак щях да се гордея с
родното си място.
Цял един живот работя
за хората – уча, образовам,
възпитавам. Карам учениците ми да стоят далече от
лицемерието, пошлостта и
грандоманията.
Днес моите съграждани ме виждат като кандидат за общински съветник

от Местна коалиция Загорово 2015. Искам да работя за хората от моя роден
Ветрен. Искам градът ни
да постигне конкретни
неща – нова канализация с пречиствателна
станция и подменена
ВиК мрежа, нови улици,
нова културна програма.
Аз искам истината и това
е причината, днес от този
вестник да Ви кажа: „ Ува-

погледнем в очите хората
му, а след това да сведем
глави и тихо и всеотдайно
да заработим.
НАШИЯТ
ВЕТРЕН Е
ЯВЛЕНИЕ НАДХВЪРЛЯЩО
КОЙТО И ДА Е КАНДИДАТ
– КМЕТ, ТОЙ Е ТУК ОТ ВЕКОВЕ И ЩЕ УСТОИ НА МИМОЛЕТНАТА СЛАВА, НА
ЧОВЕШКОТО
БЕЗУМИЕ
И ТЩЕСЛАВИЕ. ДНЕС МУ

Митинг-концерт
в град Ветрен
жаеми мои съграждани
от Ветрен, моето сърце
е огледалото на родното
ми място и то ми нашепва „няма по-красиво и
обично кътче по Света”.
Tова място заслужава да
запазим природата му, да

ТРЯБВА МАЛКО ПОМОЩ
– ДА ГЛАСУВАМЕ РАЗУМНО ЗА ДА ГО СПАСИМ - ЗА
НАС И ПОКОЛЕНИЯТА!
ЗАСТАНЕТЕ ДО МЕН,
КАКТО ПРЕЗ ВСИЧКИ
ТЕЗИ ГОДИНИ АЗ БЯХ ДО
ВАС!

