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“Марин Рачев: Кандидатурата ми за кмет
обърка плановете на вечно посягащите към
властта”
... „Бяха свикнали да ползват еднакъв
сценарий – да манипулират хората, за да са
едни и същи в местната власт. Ако не едните,
то – другите. И сега се подготвяше това, но аз
го наруших. Просто не го очакваха. Като видяха, че изпускат нещата, си показаха истинските лица. Някакъв господин, който нямаше
смелостта да се издигне за кмет, ме кани на
дебат. Това не е ли показателно? Показват,
прожектират, плюят, внушават… С еднаединствена цел – ако има как до балотажа да
я докарат и после – старата песен на нов глас.
Понякога с различни изпълнители, но винаги
с едни и същи диригенти. Затова и само нашата община остана на това дередже...
...Знам много неща за всеки един от тях...
...Разбират, че хората вече са будни и не
искат да продължава старото статукво. Това
не им харесва и ще хапят още, но това са признаците на умиращата змия. На фона на нашите идеи и платформа, да бяха предложили
два пъти по-работещи и добри. Срещу нашия
екип да бяха излъчили хора два пъти по-кадърни от тях.”

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Добри хора, роди
се “ЗАГОРОВО”, ликувайте, защото Вие
го родихте! И вече се
радваме на първите
плодове. “ЗАГОРОВО”
НАУЧИ ОПОНЕНТИТЕ
да правят вестници, да
започнат да уважават
хората, а не само да ги
грабят и лъжат. Да правят
благотворителна
кампания, да подпомагат футболните отбори,
детските състави, столетници, започнаха да
говорят човешки и да
организират концерти,
прописаха и история.
Ей, хора, това е победа!
Жаждата за знания и
реализация, започна
да побеждава мързела
и далаверата. Изборите
от анонимни, започнаха да придобиват вече
лица. Едно от тези лица
сме и ние, Meстнa коалиция ЗАГОРОВО 2015
и аз, Георги Вергиев,
като водач на листата,
искам да кажа на моите опоненти, че винаги
съм стоял с името, лицето и достойнството
си пред всички, без
да се крия зад никого.
Такива хора като нас
са лидери, които могат
и дават отчет за всяка
своя постъпка, носят
отговорност пред хората и закона и грижата

за екипа си, поставят
над всичко. За случая
за концесиите и водните огледала, не мога да

кажа дали ще изчезне
водата на селата или
не, затова трябва да
попитате жителите на
с. Бошуля, с. Лозен и с.
Ветрен дол, къде отиде
водата им от кладенците. Но мога да кажа,
че това е екологична
катастрофа. Ей, хора,
в държави като Франция, Германия и други,
ако удариш едно куче,
те вкарват в затвора,
а ние унищожаваме
цялата си природа.
Ние хора ли сме или
варвари и грабители?!

Не мога да се произнеса като специалист,
защото не съм такъв,
като г-н Атанас Узунов,

се пенсионирате ли?
Докога всички Вие ще
се криете зад авторитета на партия ГЕРБ?
Тази партия, когато
се бореше по избори,
когато градеше своя
авторитет и се доказваше на политическата
сцена, къде бяхте Вие,
„поборници“?
Къде
бяхте Вие, г-н Узунов,
като председател, когато изкарвахте някакви
мижави около 1500 гласа при брой гласували
12 453 - това кое място
Ви определя в общи-

ната, че аз не мога да
го пресметна? Защо не
кажете на хората от общината, на последните
парламентарни избори
ПП ГЕРБ как се представи и чия заслуга
беше това? Във всеки
случай това не беше
Ваша заслуга!
АМИ ВИЕ, Г-Н РАЧЕВ,
как така седнахте на
готова софра? Как така
Вие станахте кандидат
за кмет на партия ГЕРБ,
кога станахте член на
партията, като аз лично не съм ви виждал
преди това на някакви
събрания, форуми и
мероприятия на партията. Обяснете тези
факти! Колко е лесно
да се наредиш в редиците на победителите,
без да си участвал в
борбата. Такива ги е
имало и преди, ще ги
има и занапред. Това
се нарича инстинкт за
самосъхранение, който, явно Вие владеете
изключително добре.
Казвате, че ще нарушите сегашното статукво.
Кое е това статукво?
Всеки средно грамотен
човек, ако му се даде
възможност да види
документацията на Общината, ще разбере, че
през последните десет

години единствените
фирми, които са получавали пари и облаги
от Общината, това са
„Рачев Строй“ и още
много на брой такива,
свързани с Вас. Човек,
ако почне да ги брои,
ще забрави коя беше
първата. И така до
8 000 000 лв. дълг на Общината. Казвате по митинги, че ще изгоните
другите фирми и само
Вашите ще останат да
работят в тази община.
Това променяло ли се
е някога? Обвинявате
ни, че подкрепяме Петър Бошев… Г-н Рачев,
аз уважавам всички
хора - и роми и българи. Същото уважение
проявявам и към Вас.
Защото без Вас тези
избори щяха да бъдат
много скучни. Без нас,
Вие щяхте да бъдете
кмет на тази община
още на 25 октомври. Но
уви, животът е много
непредсказуем. Обяснете не на мен, на хората, какво не можахте да
разделите с предишния
кмет, че така яростно се
втурнахте в тази битка.
Кажете на висок глас
на всички, че искате
да станете кмет, защото
нямате доверие на никой друг, освен на себе
си. Казвате, че не искате да водите дебат с чо-

век, който се е уплашил
да се кандидатира за
кмет. Г-н Рачев, моите
фирми работят успешно, нямам задължения
нито към банки, нито
към кредитори. Това,
което печеля от труда
си, ми стига. Отивам на
избори да помагам на
моето родно място. И
ако не знаете, нека да
Ви кажа: Има две групи
хора, които отиват в политиката. Едните - да си
оправят финансовото
положение, а другите
- за които парите не са
от значение и го правят
само за хората. Нека
жителите на общината
да преценят кой от нас
към коя група принадлежи! Имате късмет,
че не се кандидатирах
за общински кмет, защото щеше да Ви бъде
изключително трудно.
Повярвайте ми, нямаше да има балотаж.
Сега вече и аз не искам
да водя дебат с Вас. Не
сте ми на нивото! Защото, ако вместо да се
оплаквате с лошото финансово състояние на
родителите си, да бяхте
работили като нас, да
вземете диплома и да
сте достатъчно образован като нас. И тогава
щяхме да правим истински дебати.
Продължава на стр. 4
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Общината и хората

„МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗАГОРОВО 2015” – ТОВА СМЕ НИЕ

БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ –
„УМИРАЩИ ЗМИИ”
ЗМИИ”?...
ТАКА ЛИ СТЕ ЗАПОМНИЛИ
ВАШИТЕ УЧИТЕЛИ, Г-Н РАЧЕВ?

Казвам се Ана Сестримска. Родена съм във Ветрен, живея във
Ветрен и затова искам да променим
живота на жителите на община Септември към по-добро. По професия
съм учител – завършила съм гимназия с преподаване на руски език в
гр. Пловдив и руска филология в СУ

„Св. Св. Климент Охридски”. Живота
си съм посветила на образователната система. Била съм директор
на училището във Ветрен, а сега
работя в СОУ „Христо Смирненски”,
гр.Септември. За мен инвестицията
в образованието е най-важната инвестиция, с най-голямата възвръщаемост, защото образованието определя какво ще е бъдещето на една
страна. А какво бъдеще ни очаква,
след като най-богатият ресурс, който
имаме – децата, са се запътили към
Терминал 1 с еднопосочни билети!?
Горда съм с екипа на Коалиция
Загорово 2015, защото тези хора ми
дадоха увереност, че е жив българският дух, накараха ме да повярвам
в една едея – тази за възраждането
на Общината ни!
Ние не правим сценарии и не манипулиране хората, защото ни водят
целите и идеалите, а не парите. И как
ще хапем като „умиращи змии”, ние,
българските учители, ние които сме
поели тежкия кръст да образоваме
и възпитаваме децата на един народ. Така ли сте запомнили Вашите
учители?!
Ана Сестримска

ЗАЩО ИЗБРАХ МЕСТНА
КОАЛИЦИЯ ЗАГОРОВО 2015?!

Веднага ще Ви отговоря! Това са хора, които
работят, имат идеи, правят
всичо да ги осъществят и
не се притесняват да казват
какво чувстват и мислят,
достойни за уважение, за
мен е чест да бъда част от
този екип.
Аз съм един от младите
хора, които избраха да живеят в родното си село. И не
защото нямам възможност
да се преместя в някой голям град, а защото обичам
родното си място и искам
да живея в родния си дом,
в собствената си къща! Това
е причината да искам, ние и
децата ни, да имаме равни
възможности за развитие –
в областта на спорта и културата, да имаме всичко,
което има в едно нормално
населено място. Тези мои
виждания и идеи ме отведоха естествено до Гражданско сдружение „Загорово”.

Хората от Сдружението и
лично г-н Георги Вергиев –
член на УС, подкрепиха мен
и брат ми в трудната борба
за организирането и регистрирането на ФК „Спартак”.
Всички ние заедно организирахме и първите футболни срещи, като плащахме
наем на чужди стадиони.
И отново Сдружението подаде ръка – вече имаме
собствен стадион!
Почти по същото време в
селото се организира и женска певческа група, отново
с подкрепата на Загорово.
Не е нужно да изброявам
повече – това е достатъчно,
за да разберете, че когато
се формира Местна коалиция Загорово 2015, аз подкрепих тези, които до вчера
работиха с мен в полза на
Бошуля. Горд съм, че съм
кандидат-кмет на родното
си село! Надявам се моите
съселяни да ме подкрепят
с вота си на 25 октомври,
за да продължим заедно да
изграждаме живота си.
Когато човек е уверен
в това, което прави, когато
знае посоката, когато е мотивиран да работи, тогава
идва естествената смелост
и решимост да преодолява
трудности. А ако някой се
опита да го спре или забави
по пътя му, единственият
ми отговор се заключава в
поговорката: „Кучетата си
лаят – керванът си върви!”
Иван Думбалаков

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ,
ОТ ПЛОДОВЕТЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ
СЕ ХРАНЯТ НАШИТЕ ДЕЦА

Това е лицето на безумието!
Нас не ни интересуват „експертните оценки” на един партиен
шеф на ВиК, представени незнайно къде! Да дойде този господин
във Виноградец, да го видя как
ще мине по насипаните от неговия
съпартиец улици, без да си изкаля
обувките. То да беше проблемът в
обувките! За съжаление вече свикнахме и с редовното съсипване на

автомобилите си. Трябва ли да приемаме безобразията като нормални
дела?! И други въпроси имам!
Питам госпожа Лина Благова:
Знае ли с какво се насипват улиците на селото, което до вчера управляваше? Безумната предизборна
кампания на екипа „Лина Благова –
Марин Рачев“ насипа улиците в
родното ни село Виноградец с карциногененните отпадъци /изронен
асфалт от „АМ – Тракия“/. Поройният дъжд от изминалите дни го
свлече в дворовете ни, дъждовната
вода, която е карцирогенна и чрез
растенията попада в човешкия организъм, вреди на нашето здраве.
Искам да организираме гражданско неподчинение, докато не се събере сместа от улиците, която вече
е изблъскана от гумите на колите и
се намира до бордюрите, а дупките
отново зейнаха.
Господа, устремили се към местното управление, от плодовете на
тази земя се хранят нашите деца!
Няма да Ви позволим да се разпореждате с тяхното здраве и живот!
Ангел Николов Ишев
Виноградец

ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС
Е НЕЗАВИСИМ И
НЕОБРЕМЕНЕН

Гинка Василева Вергиева Балабанова:
Никога не съм била във
властта и не е моя самоцел!
Работя 42 години за самочувствието на моя ограбен, унижен
и опоскан от драпащи, мачкащи
партийни мастодонти за власт,
народ.
Изграден
професионалист
съм. 40 години сред народа, в
народа, без фирми, без предизборно пресилване. Общувам с
Хората. Чувствам се лично огорчена и засегната. Внушавам
с песен, национален костюм,
танц, завършен спектакъл, достойнство у българина, умишлено затривано по разбираеми
дори от обикновения човек
причини.
Не е вярно г-н Узунов, че от
ТМС – Бошуля водата не изчезва!?
Родена и отраснала в Бошуля, дядо ми поливаше двора ни
от кладенеца.
От 10–15 години водата е пад-

нала с 4 метра надолу, тече 20
минути и вади кал. Сменихме
5 моторчета за 8 години. Да
не говорим за напуканите
къщи по продължение на
село Бошуля, пясъчните домати, градини, къщи, пране,
прозорци… детската игра в
дворовете, по трасето на 40
тонните камиони.
Но така ли трябва да се
„действа“?
По повод на професионализма ми - няма да коментирам. Работя с желание, зная
много за музикално – танцовото и сценично изкуство на
България.
На всеки предизборен
митинг – концерт (не сбирка), вземат участие отдавна
създадени от Загорово местни, свързани с характерния
диалект и особености на
населеното място състави
– песенни и танцови. Това са
изпълнителите на НЕГОВО
ВЕЛИЧЕСТВО НАРОДА! Гостуват едни на други и така
възраждат топлината във
вледенените през последните години отношения между
хора, роднини, приятели.
Фолклорното изкуство е
естествен път на затопляне,
обмяна на опит и изграждане на добросъседски отношения.
Така аз разчупвам статуквото – УСПЕШНО!

Финалите на нашите концерти винаги са изключително емоционални, защото
са от местните самодейци,
които отделят от времето си
за домакинство, отглеждане
на деца и внуци, за да дадат
своето за събуждане на онази българска жарава, онзи
силен, лъвски, български,
дух!
Ние, всички изпълнители
от състави на „Загорово”
и Читалища се познаваме,
сплотяваме се в името на
нашата oбщина Септември
и нашата България. В нас е
силата!
Колкото до това, как се
чувствам сред колегите си
от кандидатската листа?!
Ето така-спокойна, сигурна,
в екип от професионалисти,
рамо до рамо, всеки със
стаж в областта си, прозрачен и чист, неомерзен! Всеки
един от нас излиза необременен от партия, независим.
Гордея се, че съм част от
,,Загорово“ – защитник и
Прометей на новия морал,
липсващ на гражданското ни
общество. Никой от нас няма
да предаде и частица от родната култура и история, родната земя, родната природа,
нито всеки човек, милеещ
за нова, чиста, интелигентна,
европейска и прозрачна Община!
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Общинат а и хо
Общината
хората
ра та

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ШЕФ НА ВИК, ЗАРАДИ ЛИЧЕН
ИНТЕРЕС ДА ДАДЕ ГРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ?

НАЙ-ВЕРОЯТНО – ДА, ЗАЩОТО...
Според БАПИМ /БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ/:
През м. ноември 2009 г. БАПИМ съвместно с международната природозащитна организация WWF инициира проект с цел изследване на добивните практики в реки в България. Една от основните цели на проекта бе да представи въздействията на добивните дейности в реки (най-вече незаконните и неконтролирани дейности) върху трите
стълба на устойчивото развитие - екологичен, социален и икономически. Проектът
приключи през 2010 г., като окончателния доклад по проекта показва еднозначно, че
добива на инертни материали в реки има негативен ефект върху морфологията на реките и речните екосистеми и води до изключително големи икономически загуби.
Добивът на инертни
материали от реките
е предмет на многобройни изследвания и
в литературата се намират редица научни разработки и примери за
негативни екологични,
икономически и социални въздействия. На
базата на събраната информация и данни при
настолното проучване
и проведените интервюта с представители
на
заинтересованите
страни по време на
полевото изследване,
е направен анализ и
оценка на тези въздействия.
Основните
екологични
въздействия
включват характеристиките на речните легла
и биологичното разнообразие. Промяната в

морфологията на реката води до деградация
на речното легло не
само на мястото на извличане, но и нагоре и
надолу по течението й.
ДРУГ ЕФЕКТ Е ПОНИЖАВАНЕТО НА НИВОТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ. Неизбежният
отрицателен ефект от
това е дълготрайното
дълбочинно обезводняване на земните масиви и понижаване на
тяхното
плодородие,
както и снижаване на
нивото на водата в кладенците.
Що се касае до биологичното разнообразие, въздействията са
както пряко засягане
на видове и местообитания в речните корита,
така и непряко повлияване на крайречни

местообитания
чрез
промяна на водния
режим.
Индиректните въздействия
включват
подриване на основите на мостове и на
изградените защитни
съоръжения и диги,
повишено
равнище
на шум и прах, замърсяване на въздуха от
интензивния
трафик,
естетически промени
в ландшафта, унищожаване на земеделски
площи и пътищата в
близост до местата за
добив. Наред с това,
в редки случаи контролираното изземване
на наносни отложения
от речните легла има
положителен
ефект,
главно с цел осигуряване проводимостта на
речното легло. Затова

експертната оценка на
отрицателните и положителните
ефекти
във всеки конкретен
случай на дейности
по защита от вредното
въздействие на водите, които предполагат
изземване на наносен
отток от реката, е от съществено значение при
решаване за извършване на такива дейности. Икономическата
и социалната оценка
на въздействието е
изготвена на база проучвания.
Направената оценка
показва, че годишните
разходи възлизат на
5 003 107 лв., докато
ползите са 1 048 50 лв.
Видно е, че обществото плаща значително
по-високи
разходи,
отколкото са получа-

ваните приходи от тази
дейност. Влиянието на
мерките в сценариите
за промяна на съществуващото положение
е оценено на база последиците, които тези
мерки ще имат върху
така
остойностените
разходи и приходи,
както и от гледна точка
влиянието им върху
бизнеса на фирмите,
добиващи
инертни
материали от речните
корита като ползватели
на съответните разрешителни.
Не на последно място трябва да се имат
в предвид векторно
преносими
болести,
като основният биотоп/ място за живот/ са
водоемите, образувани
въз основа на добив
на инертни материали.
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/.
/Резюме от проучването на проф. Димитър Атанасов/
Така ли ще се задържат и завърнат хората в
община Септември?! Как
ще работят спокойно, как
ще отглеждат децата си,
след като е надвиснала
екологична и епидемиологична катастрофа над
общината ни?!

КОНЦЕРТИТЕ – ДАВАМЕ СЦЕНА И СПОДЕЛЯМЕ ИДЕИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Площадът в с. Ковачево беше
препълнен от поддръжници
на Местна коалиция Загорово
2015, която на поредния митингконцерт представи кандидат кмета за община Септември,
д-р Николай Йовчев, кандидат кметовете по населени места и
кандидатите за общински съветници. Д-р Николай Йовчев
предначерта пред жителите на
с. Ковачево най-важните стъпки, които трябва да се направят
от бъдещия управленски екип.
Разясни колко е важен Общинският съвет като законодате-

лен орган, колко са решаващи
екипната работа и професионализма. Без празни обещания, с
ясно и точно начертани планове
за развитие на тази затънала
община.
Стотиците хора, млади и възрастни, събрани на площада,
гръмко аплодираха речта на
водача на листата - инж. Георги
Вергиев, както и отправените
поздрави към всички жители
от местните кандидати за общински съветници – Маргарита
Неделчева и Зейнеп Азис. От
трибуната към всички присъ-

стващи се обърна и председателят на „Загорово“ - г-жа
Иванка Кърджийска: „25 години
са достатъчни да отсеем кое е
предизборно и заблуждаващо и
кое добронамерено. Гласувайте
разумно- с бюлетина №16 за
кмет на община, №16 за общински съветници и №16 за кметове
по населени места. Това е правилният избор!“.
За доброто настроение се
погрижиха Ансамбъл „Пазарджик“, местният танцов състав,
създаден с помощта на „Загорово“ и Фолклорна група, с.
Ковачево.
Благодарим Ви, ковачевци!
Благодарим Ви за това, че ни
показахте как народът може,
със своята пословична мъдрост,
да различи доброто, искреното,
човешкото от материалното,
личните интереси и тази неистова борба за власт и пари. Това
го показахте с искрените сълзи,
които видяхме в очите Ви. Тези
искрени сълзи струват много
повече от всички тези пари и
ние Ви обещаваме, че ще направим и невъзможното, за да
можем след 25 октомври и Вие,
и останалите наши съмишленици, и всички граждани да бъдат
защитени в община Септември
по всички законови начини!

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: Севдалина Попова, Иванка Бечева-Кърджийска, Милиан Коев, Гинка Балабанова, Митко Недков-спорт
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Защото с това средно образование, още
ще Ви снимат по багерите и ще показвате
„организаторските“ си
умения. Ние правим
предизборна кампания
както в нормалните европейски държави. Не
можем като Вас да правим козметични ремонти на стадиони, да заблуждаваме и без това
онеправданите
хора
какви благодетели сме,
като бетонираме улици
или ги покриваме с
някакви измислени настилки и да се бием в
гърдите колко милеем
за тях. Това го можете
Вие и предишният кмет.
Защото Вие с парите,
които получихте от
Общината, и той - като
действащ кмет, разполагащ с бюджета на

да си направите добър
пиар. Колко хубав сценарий, как тези видими
неща манипулират хората, нали?! Колко лесно един човек от нищото може да се превърне
в благодетел. Ние не
можем. Защото знаем,
че е противозаконно и
неправилно. Колкото
до лъскавите коли, Вие
г-н Рачев имате повече
от мен. Признавам, че с
Вас не мога да се меря.
Знаете ли защо? Защото за мен е абсолютно
задължително първо
да си платя заплатите
на работниците и данъците на държавата и
след това да си купувам коли. За това чак
след 25 години работа
имам такава кола. Не
знам, дали ще ме разберете… Както аз не
разбирам, как фирма
„Чепинска
кариера“
ЕООД, която от 2011 г.
не е подавала данъчна
декларация и е декларирала
480 000лв
задължения, как тя
ще направи ремонт на
главната улица в гр.
Ветрен за 600 000 лв?
В същото време, тази
фирма блокира чрез
фирма „Стройкомерс“
ООД сметките на Об-

щина Септември. Как
може да закупиш имоти от Общината, да подпишеш договор, с който се задължаваш да
изградиш рибарници,
цех за шоково замразяване, добиване на
дървесина, складове
за дървени материали,
добив на инертни материали и производство
на екологичен (органичен) био тор, да се задължиш сам да инвестираш милиони левове
и в един момент това
всичко да се изпари
и след хищническото
добиване на инертни
материали, след себе
си да оставаш един извънземен пейзаж?!
Г-н Рачев - Вие сте
магьосник! Свалям Ви
шапка. За 25 години аз
имам всичко на всичко
3 фирми - направо ме
биете отвсякъде! Колко хубаво и правилно
се изразявате за различните изпълнители, с
едни и същи диригенти.
Само че, тук на сцената,
вече няма изпълнители. В битката за местните избори се включиха
само диригенти, от
които Вие сте първи и
ние, всички останали,
се нареждаме след
Вас. И тук ни биете по

точки като „истински
голмайстор“ . Ние не
вадим кирливи ризи.
Бъркате много понятията. Борим се с антиобществените прояви.
Така, както осъждаме
крадците, хулиганите,
престъпниците и измамниците. Това са антиобществени прояви!
Това, което вършите на
територията на община
Септември е против
интересите на хората от
тази община. Ограбва
ги! А колкото до въпроса за екипа, имаме различни виждания. Под
екип разбираме листата ни за общински съветници и кандидат за
кмет. Никой от тях не е
бил във властта, никой
не е крал, напротив учили са, работили са
много и са се доказали.
Те не са мишоци. Затова Ви е страх от нас. ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ТЕЗИ,
КОИТО ЩЕ ПРОМЕНЯТ
СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЩЕ СПРАТ ТАКИВА КАТО ВАС. Гордея
се с всеки един от тях.
Те са с мен. Това обяснява неистовия Ви яд и
злоба. Колкото до екипа в общинска администрация - не сте прав.
Там работят и сега хора.
Това са много човешки

Вие ще ги оставите на
улицата, без да сте им
дали шанса да покажат
дали могат да работят?
Как тези хора ще ги изхвърлите като ненужна
вещ след толкова години работа, без доходи
и прехрана? Това ли е
човещината Ви? Така
ли ще се грижите за
хората? На едните ще
правите улици, а други
ще ги изхвърляте на
същите тези улици. Как
назначавате още сега
хора без конкурси и
без да спазвате законите. ТОВА НЕ ПОКАЗВА
ЛИ, ЧЕ ТАЗИ ОБЩИНА
Е ВЕЧЕ РАЗДАДЕНА
ПРЕДВАРИТЕЛНО – И
ДЛЪЖНОСТИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО?! Но защо
ли това трябва да ни
учудва? Вие доказахте, че сте над закона с
всички Ваши действия
„в полза на народа“. Не
всеки го може! А колкото до балотажа, искате,
не искате, ще го има и
ако се наложи, ще подкрепим и Вас, защото в
името на хората, тази
Община трябва да работи. Тогава обаче, ще
Ви се наложи ясно и
високо да декларирате
пред всички хора, как
ще управлявате и кой

ще ви предпазва от превъзбуждане и фатални
грешки. Не ни приемайте като змия, защото
ние сме СВЕТЛИНА.
Светлината, която, както и Вие сте усетили,
събуди хората. Започна
да възражда човешкото
им достойнство и жаждата им за по - нормален
живот.Такива хора няма
как да бъдат заблудени.
Те разсъждават трезво
и постъпват правилно.
И за това искам да дам
един съвет на всички
участници в тези избори: „Колеги“ не си
играйте с народното
търпение, защото шамара на тези хора е унищожителен! Благодаря
на Вас, г-н Рачев, и на
целия Ви екип, който написа тези материали, че
ми дадохте възможност,
чрез Вашите статии да
се включа в този интересен диспут. Надявам
се на още такива, макар
че тук сте много слаби
противници! Но какво
да се прави, не винаги
може да си „голмайстор“. Свиквайте, защото ние ще бъдем в следващия общински съвет.
И тогава ще разберете
какво значи контрол и
истинска работа.

Георги Вергиев

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ - НАШИЯТ УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!

Казвам се Иванка Бечева – Кърджийска. Историк съм и пиша материали
по тази тема за в-к „Загорово“. Живея в гр. Септември и съм майка на три
деца. Не съм членувала в
партии, нямам партийни
пристрастия и никога не
съм участвала в местното
самоуправление.
Нямам и абсолютно
никакво право да давам
оценки за хората кой е
кадърен и кой не – това
го
оценяват
работодателите, колективът и
обществеността. Но никога не съм уволнявана
поради некадърност. Не
съм и ПАРТИЕН „СПЕЦИАЛИСТ“, назначаван за
добре свършена работа
на някого…по избори.
Изумявам се от думите
на г-н Рачев за некадърността и в тази връзка ще
го попитам: Кой Ви дава
право да оценявате хора,
които дори не познавате?
И какво Ви дава това право?! ЛИЧНО НЯМА КАК
ДА СЕ ЗАСЕГНА, защото
ако беше така, нямаше да

успея да се образовам и
да отглеждам три деца,
щях да търся причини,
защо това не се е случило
– а аз намирам начини за
да постигам всяка своя
цел в живота . И успявам
– защото не се отказвам
при трудности!
Председател съм на
„ЗАГОРОВО“ почти от
три години. Станах член
на Сдружението без да се
замисля и за миг, защото
идеите ни се припокриваха безприкословно. ИДЕИ,
Г-Н РАЧЕВ, НЕ ПАРИ!
Сега ще срещнете
името ми в листата за
кандидат – съветници на
Местна коалиция Загорово 2015 и това не е моя
самоцел! Дали ще стана
съветник или не – за мен
няма значение. Защото
за разлика от хората от
Вашия „екип“, аз не се
срамувам да работя всякаква работа, стига тя да
ми носи честно изкарани
пари. Точно това е причината да не съм назначавана (и уволнявана) от
каквато и да е държавна
позиция. Това ме различава от службогонците!
Засегнах се не за себе
си, а за моите колеги, с
които работя три години
– лекари, учители, инженери, политолози, библиотекари - хора, достойни и
етични, също никога не
участвали във властта,
образовани и реализирали се в живота като специалисти. Какъв е Вашият
критерий по който оценихте всички нас? Нямаш
лъскав джип – некадърен
си! Това ли е мерната единица за кадърност?!

Може ли човек, който
е кандидат – кмет и работи за някакъв имидж,
с лека ръка да каже за
един 22 годишен студент,
че е некадърен? Кога,
питам аз, и къде, този
младеж показа своята
некадърност?!
Тук ще спра, защото
не смятам да се защитавам! Защита търсят само
виновните. А нито аз,
нито моите колеги имаме
някаква вина за упадъка
на община Септември
през годините или за Вашите несполуки.
Само ще допълня, че
милея за хората по свой
си, собствен начин, като
търся и събирам изгубената история. И за това
не ми плаща никоя държавна институция, никой
човек. Правя го за своя
сметка, от изтънелия ми
джоб. Колко човека от
Вашия „екип“ работят
безплатно, г-н Рачев?!
Това мога – това правя за
хората! Не карам лъскави
джипове и нямам фирми,
но имам смелост да се изправя срещу Вас и срещу
всяка неправда, и да я изкажа на глас. Ето, такива
хора са нужни на община
Септември и на днешна
България!
Вместо заключение,
ще добавя – от статиите на вестника Ви лъха
омраза, още от самия му
старт. А сега сам говорите срещу омразата. Та
излиза малко като оная
приказка: “Крадецът вика
- дръжте крадеца“!
Типичен
балкански
синдром, г-н Рачев, типичен балкански!

Казвам се Маргарита
Неделчева и съм кандидат за общински съветник от с. Ковачево в листата на Местна коалиция
ЗАГОРОВО 2015.
Прочетох много внимателно последния бр.
на „Локомотив Септември“ /13 окт.2015/. Няма
да коментирам останалите статии във вестника,
единствено искам да
попитам г-н Рачев, относно следното негово
изказване: “ако бяха
много милеещи за хората, защо не се състезават
за доверието на хората
по достойния начин?
На фона на нашите идеи
и платформа, да бяха
предложили два пъти по

- работещи и добри. Срещу нашия екип да бяха
излъчили хора два пъти
по – кадърни от тях.“
Г-н
Рачев,
какво
значи да „милеят“ за
хората, какво значи „достойнство“ и „доверие“?
Какво значи „по – добри
и работещи“, „по- кадърни“? Нима смятате,
че сме недостойни и некадърни и не милеем за
хората?!
Г-н Рачев, И СМЕ достойни, И СМЕ кадърни!От никого не сме
откраднали и никого не
сме излъгали. Всеки човек на този свят живее
със своето достойнство
и гордост и Вие не можете да го накърнявате по
този начин.
Знаете много неща за
нас? Не, не знаете!Нито
как сме израснали, нито
как сме живели, нито
колко трудности по пътя
сме срещнали. Никой не
може да претендира, че
знае, защото всеки знае
за себе си най–добре.
Ние не плюем, че сте негоден и некадърен и не
се справяте – само казваме, че всичко онова,
което направихте, както
твърдите, със собствени
средства, можехте да го
направите по другия, до-

стойния начин. Човек дарява, защото е възпитан
по този начин, защото
това е ценност за него, а
не за пиар.
Да, хората са вече
будни! Но ние не сме
„змии“ и не „хапем“, а
колкото до това, че сме
„умиращи“ – НЕ! Сега
се раждаме - роди се ЗАГОРОВО! Но не за да крадем и лъжем, а достойно
и честно да живеем, та
когато гледаме хората
в очите и се ръкуваме
с тях, да ги гледаме открито.
А колкото до това, че
„сеем омраза“ – на грешен път сте! СЕЕМ СЪЛЗИ В ОЧИТЕ НА ХОРАТА
– от умиление, когато сме
при тях с добрите си намерения, с трудолюбието
си, с почтеността си и
най–вече с човечността
си. Ние също се борим
срещу старото статукво,
защото ни омръзна да се
срамуваме, когато казваме, че сме от община
Септември – с разбитите
улици, с лошата инфраструктура, с липсата на
транспорт, с остарелите
общински сгради…
Градивното е човешко, г-н Рачев!Това разбирате ли го?!

“...ЗАЩОТО НИКОЙ НЯМА ДА СЛЕЗЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА ДОБРОВОЛНО. ЗА НАШЕ ЩАСТИЕ КОНСТИТУЦИЯТА НИ Е ДАЛА УДОБЕН ИНСТРУМЕНТ
ЗА СПРАВЯНЕ С ПОДОБЕН ВИД ПРОБЛЕМИ – ВСЕОБЩОТО ПРАВО НА ГЛАС. ЗАТОВА Е ВАЖНО В ИЗБОРНИЯТ ДЕН ДА ДАДЕТЕ СВОЯ ВОТ, НО НЕ ЗА ПО-МАЛКОТО ЗЛО ИЛИ ЗА КАНДИДАТА, КОЙТО ВИ БРОИ НАЙ-МНОГО ПАРИ, А ЗА СЕБЕ
СИ, ЗА СОБСТВЕНАТА СИ ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ! ЗАЩОТО АКО ДНЕС ТЕ ВИ
ОТНЕМАТ ПРАВОТО НА ИЗБОР, УТРЕ ЩЕ ВИ ОТНЕМАТ И ПРАВОТО НА ЖИВОТ!”

