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СЪБУДЕТЕ СЕ ХОРА! СТИГА СМЕ СПАЛИ! КАК ЖИВЕЕМ ?! КЪДЕ ЖИВЕЕМ?! КАК ЖИВЕЯТ НАШИТЕ РОДИТЕЛИ ?!
КЪДЕ СА ДЕЦАТА НИ?! УТРЕ КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ?! ИЗПРАВЕТЕ СЕ СРЕЩУ НЕКЪДАРНОСТТА, ГЛУПОСТТА И КРАДЦИТЕ!
ТАКА КАКТО МЪЖЕТЕ, КОГАТО СЕ КЪЛНАТ, ТАКА КАКТО ЖЕНИТЕ, КОГАТО ДАВАТ ЖИВОТ, КАКТО МЛАДЕЖИТЕ,
КОГАТО ТРЪГВАТ В ЖИВОТА – ВСИЧКИ ЗАЕДНО НАПРЕД ЗА ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН И НОВ ЖИВОТ!

ПРИКАЗКА ЗА РЕАЛНОСТТА
ДА ЗАКРИЕМ СЕРГИЯТА С ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ
От зората на
демокрацията до
днес, хора и партии използват популизма
за домогване до властта.
Сладък е кокала, спор
няма, от власт току така
никой не се отказва!
И за да се добере
до нея, всеки тръгва да
обещава, предизборно, и
разчита на късата памет
на народа. Обещава се
светло бъдеще, работа,
ремонти, спортни съоръжения и всичко, всичко,
което липсва на обикновените хора. Всичко
онова, за което НЕ трябва
да се мечтае, а да бъде
реална действителност,
ежедневие, нормално битие и среда за живот.
Община
Септември
обещава: РЕМОНТИ НА
ЧИТАЛИЩНИТЕ СГРАДИ!
Ремонти, които не са по
проект, а по инициатива
на Общината. Хиляди

левове, които ги няма заложени в бюджета, няма
ги и в общинската каса.
Щели да се подсигурят…ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ. Прекрасна
инициатива - спор няма!
Но дали това ще бъде
реална
действителност
или ще се окаже отново
популизъм?!
Защото читалищните
сгради са включени в
проект, който би могъл да
се осъществи, само ако
те променят своя статут
на собственост. С прости думички- да станат
публично-частни сгради.
Решението на ОбС-Септември е върнато от Областния управител, т.е.
проектът би могъл да се
реализира /АКО ТОВА СЕ
СЛУЧИ/ някъде напред
във времето. И пак с прости думи, народът е казал
за това : „Я камилата, я
камиларя!“

Дано! Пожелаваме си
от сърце проектът един
ден да стартира и да е
успешен!
Толкова за бъдещето
да погледнем настоящето, днешния ден. Големият въпрос тук е, има ли
финансова възможност
Общината да отпусне
обещаните хиляди левове сега? И откъде, от
кое перо на бюджета ще
бъдат пренасочени тези
средства? От онова, което е празно или от другото, на чието „клонче“ има
толкова много „птички“,
че…току виж, то се счупило?!
Затова, Уважаеми господа управляващи, НЕКА
ЗАКРИЕМ СЕРГИЯТА С
ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ ОТ
ДНЕС!!!
Народът не иска голи
обещания, а работа, действия, резултати. Къде са
те през изминалите годи-

ни? Покажете ни ефект от
свършена работа, не на
парче, а приоритетно заложена!
И дали някой ще повярва на обещания, след
години на летаргия не се
ли пробужда Общинската власт предизборно?!
Нека всеки сам за себе си
да си отговори…
И още нещо- за паметта на народа- тя никак не
е къса. Народът помни
предизборните платформи и обещания. И ще ви
ги припомни, Уважаеми
господа, когато му дойде
времето!
Сега е време за ЛИКВИДАЦИИ - НА СЕРГИИТЕ С ВАШИТЕ ПРАЗНИ
ОБЕЩАНИЯ!
И за да сме етичниоспорете горе написаното! Имате право на отговор, не на обещания!
Правото на обещания
след 25 години свърши!!!

ЗА ВИНОТО И ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРИТЕ
ОТ СТРАНИЦИТЕ НА ИСТОРИЯТА
празник за всички лозари от незапомнени времена до днес.
Сутрин, докато слънцето все още надничало
зад планините, нагиз-

тало се, че светецът е чул
молбите и наесен ще има
богата реколта…
Нашият регион, повече от столетие, е един
от най известните лозаро-винарски
региони.

Трифон Зарезан в ТКЗС с. Септември
дени селяни с бъклица
и косер, поемали към
лозето. Там стопанинът
се спирал до най- плодородната лоза, прекръствал се три пъти с лице
към слънцето и зарязвал
лозите. Бликнел ли сок
от зарязаните места, счи-

Хубавите,
реномирани
вина, близостта на гарата и връзката с главния
пазар - София са причината в с. Сараньово /дн.
Септември/ да се основе
едно от първите лозаровинарски
акционерни
дружества през далеч-

устава на дружеството е
записано: „Вследствие
на липса на чисти натурални вина за пиене,
както и поради високата
им цена и в предвид обстоятелството, че се намира една новопостроена изба в един от найдобрите наши лозарски
центрове - с. Сараньово
при гара Сарамбей, няколко софийски граждани в споразумение с г-н
Христович са попаднали
на една добра идея- да
съставят едно винарско
потребително акционерно дружество.“
Лозаро-винарският
отрасъл в Сараньово
продължил да се развива. Показател за развитието и значимостта
на този отрасъл, както
в Сараньово, така и в
региона, е фактът, че тук
е отпечатан през 1944 г.

епродавець”. Вестникът
е орган на Съюза на

питиепродавците и се
печата повече от две десетилетия.
Богат е нашият край
с история, свързана с
винопроизводството
и
с реномирани вина. И
казват, че в чаша хубаво
вино искри цялата благодат на живота!

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ
„ЗАГОРОВО“ ПОДПОМАГА
МЕСТЕН ПРАЗНИК
Без колебание Гражданско сдружение „Загорово“ застана зад идеята
на кмета на Виноградец,
г-жа Благова, Кукеровден да се превърне във
фестивал. На празника,
който ще се проведе традиционно на Сирни Заговезни (22-ри февруари),
тази година ще участват
6 групи от различни региони на България, както и
три местни. Всички те ще
плашат злите сили като
носят страшни маски и
костюми с множество големи, медни звънци. Кукеровден е народен обичай от местния фолклор,
съхранен през вековете
и достигнал до нас, за
да можем чрез него да
пречистим душите си от
лошото, с пожелания за
много здраве и късмет
през годината.
Сдружение
„Загорово“ ще се включи не
само с голяма финансова
помощ, но и в самата организация на празника, с
идеята, да не позволим
да бъде изтръгнат дълбокия корен на миналото,
съхранено в българските
традиции и обичаи. В тях
е запазена духовността
на народа ни от векове
насам, а народ без традиции се обезличава.
През изминалата година Сдружение „Загорово“ положи основите
на Първи фестивал на
смокинята във Ветрен
дол, също с идея той да
се превърне в традиция.
Подпомогна и провеждането на ежегодния
събор в с. Симеоновец,
който бе превърнат във
фолклорен фестивал с
богата палитра от песни
и танци.
Тежка и на моменти
непосилна задача на
Сдружението е стремежът да възродим българските традиции - с явното
абдикиране от проблема
и на Общината, и на

културните
институции
и на държавата. И защо
стигнахме до там, до този
духовен
апокалипсис?
Къде потънаха човешките ценности- къде е
вярата,
духовността,
човечността и благород-

ството? Не обедняхме ли
духовно през годините
на т. нар. демокрация?
Забравени останаха
нашите традиции- това,
което ни отличава като
народ, това, в което са
кодирани
изконните
човешки ценности. И
ако в утвърдените през
вековете
национални
традиции се оглежда
духовността на всеки народ, то тяхното опазване
и предаване на поколенията е морален дълг и
родолюбие!
Нека изпълним дълга
си, като ги обогатим и
опазим завинаги! Те ще
съхранят
българската
нация. Ние от Сдружение
„Загорово“
доказахме,
че можем не само да възраждаме традиции, но и
да покажем изгубената
ни история, да си спомним кои сме били- за да
почерпим неограничена
енергия за днешното ни
съществуване.
Борбата е по-лека, когато не сме сами. Присъединете се към нас и нашата
кауза: ДА ВЪЗРОДИМ ТРАДИЦИИТЕ, ДУХОВНОСТТА
И ЧОВЕЧНОСТТА!

АЗ ГРАЖДАНИНЪТ,
ИСКАМ ДА ЗНАМ
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ОТГОВОРНОСТТА
НА ИЗБОРА
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Общината и хората

К О Й К О Й Е В М Е С Т Н О Т О С А М О У П РА В Л Е Н И Е

АЗ, ГРАЖДАНИНЪТ, ИСКАМ ДА ЗНАМ!
Представителната
власт на всяка община
се
инстуционализира
чрез общинския съвет
и кметовете. Орган на
самоуправлението в общината е общинският
съвет. Той се избира от
жителите на общината
при условия и по ред,
определени от закона.
Общинският съвет е ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ ОРГАН
на местното самоуправление в общината (чл. 138
от Конституцията РБ). Той
се избира от населението
на съответната община за
срок от 4 години по ред
определен със закон. Той
се състои от избраните
общински съветници и е
колективен орган, който
определя политиката за
изграждане и развитие
на общината във връзка с
осъществяването на дейности свързани с:
1. Общинското иму-

щество,
общинските
предприятия,
общинските финанси, данъци и
такси, общинската администрация.
2. Устройството и развитието на територията
на общината и на населените места в нея.
3.
Образованието
- предучилищно възпитание, начално, основно и
средно образование.
4. Здравеопазването
- амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико-социални грижи и санитарнохигиенни дейности.
5. Културата - читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност,
ритуали, местни традиции
и обичаи.
6. Благоустрояването
и комуналните дейности водоснабдяване, канали-

зация, електрификация,
топлофикация, телефонизация, улици и площади,
паркове, градини, улично
осветление,
озеленяване, корекция на реки
и дерета, третиране на
битови отпадъци, общински транспорт, общински
бани, перални, хотели,
гаражи и гробища.
7. Социалното подпомагане - социални грижи
и
социални
помощи,
социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско
значение.
8. Опазването на околната среда и рационално
използване на природните ресурси с общинско
значение.
9. Поддържането и
опазването на културни,
исторически и архитектурни паметници с общинско значение.
10.
Развитието
на

спорта, отдиха и туризма
с общинско значение.
Аз, гражданинът искам да знам...КОЙ НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА СРЕДАТА В КОЯТО ЖИВЕЕМ!
Кой носи отговорност за
„асфалтираните“ улици,
за водоснабдяването, за
културата, за сметопочистването, за окаяното
състояние на читалищните сгради и общинския
транспорт. И кой ще поеме тази отговорност….
Рубриката няма за
цел да накърни нечие
достойнство, а да представи
на
гражданите
хората, които ни управляват- безпристрастно и без
коментар!
Представяме Ви следващия общински съветник:
- Таня Андреевска-Демирева от гр. Септември Политическа партия “ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА

ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ КМЕТ - ВТОРА ЧАСТ
В чл. 46 на Закон за
местното самоуправление и администрация са
описани
задълженията
на кметовете на кметства,
те са определени като
действия в полза на обществото : изпълнява
бюджета на общината в
частта му за кметството;
организира провеждането на благоустройствени,
комунални и други мероприятия; отговаря за
стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската
собственост; приема мерки за подобряване и възстановяване на околната
среда и организира охраната на полските имоти;
осигурява извършването на административни
услуги на физически и
юридически лица;
организира и ръководи
защитата на населението
при бедствия и аварии;
представлява района или
кметството пред населението, пред обществени
и политически организации и пред други райони
или кметства; организира изпълнението на актовете на общинския съвет
и на кмета на общината,
отнасящи се до територията и гражданите на
кметството и т.н
Никъде,
обаче
не
пише, че кметът на кметство трябва да воюва с
хората позволили си да
изкажат мнение, различно от неговото, не пише,
че трябва да проваля
общински мероприятия,
не пише, че трябва да се
държи като единствения
с правилно и вярно решение по всички въпроси, касащи селото .
Ако кмета на с. Ветрен
дол не знае тези неща,
сега ще му припомним
къде е и колко тежи на
везните на общественото мнение. Навярно ще

опонира, че какъвто и да
е – хората са го избрали.
НО, ние пък ще попитаме
– избран но как?! Възможности всякакви – избори могат да се спечелят с големи обещания, с
подкрепата на различни

кмете, сбъркал си времето – днес има гражданско
общество и НИЕ гражданите сме тези, които ще
ти посочим мястото, ние
ще се преборим за промяната ! Ние, гражданите
ще стопираме узурпа-

групи от хора със съмнителни интереси, с купен
вот. Най - добре би било
по време на избори, да
побеждават идеите и
желанието за напредък,
а това е възможно, ако
ние, гражданите не стоим
и гледаме, как управлението се узурпира от хора
без социален опит, които
попадат случайно във
властта и нанасят само
вреди. Нашата гражданска активност може да
промени живота ни и сега
е времето за това!
Избран веднъж кмета
на Ветрен дол, реши, че
може да заплашва, да
клевети, да разделя хората, като ги настройва
едни срещу други. Той е
събрал малка група около себе, обслужва само
интересите на тези хора
и забравя, че длъжността му се свързва с просперитета на населеното
място, че на първо място
той дължи уважение на
хората. Всички дръзнали
да изкажат различно от
неговото мнение се обявяват за врагове. Кмете,

торските напъни на недоучили селски кметове,
които се изживяват като
дерибеи!
Българите, може и да
са загърбили част от ценностите си, но все още
знаят, че учителят трябва
да се уважава, заради
знанието, което носи, заради това, че възпитава и
проправя пътя на утрешния ден! Така е било и
в миналото – от 1930г.
в село Ветрен дол има
средищна прогимназия/
в нея са учили децата на
четири села/, първата в
района! За нейното построяване ветрендолци
са дали средства и труд,
отделили са от залъка си
и са постигнали това, че
и след 85г. това училище
съществува и няма да
позволят никой „да си
развява байрака” там, па
бил той и селският кмет.
Няма място за сравнение
– кмет не е професия !
Учителството е призвание! Не стига, че злепоставя училището в селото
си, като предизвиква безпочвени проверки, ами

си е въобразил, че образованието не е критерий
за успех. Е, ще трябва
да го опровергаем – ако
беше чел повече, г-н
Христосков щеше да знае
че, освен всичко друго, в
името на добруването на
селото си е задължен да
работи в екип с общинска
администрация, а не да
проваля важни общински мероприятия. Така
той отне възможността
на ветрендолци да чуят
общинската позиция и
планове за бюджет 2015г.
Време е хората от Ветрен
дол да започнат да задават неудобните за кмета
въпроси – „Защо Ветрен
дол е единственото село
в Община Септември
без спечелен поне един
малък проект ?” Ето ви и
отговор – нито кметството, нито читалището са си
направили труда да напишат такъв ! Има и други,
още по – неудобни въпроси...но всичко по реда си!
Знаят ли хората от село
Ветрен дол, че кмета,
техният представител не
присъства на Общинската сесия на 16.02, а на нея
се разглеждаше бюджета
на Общината за 2015г. и
кметовете, включително
и този на Варвара отстояваха интересите на селата си. Така всички самодейни състави получиха
по 1000 лева, нямаше кой
да каже, че във Ветрен
дол съществува танцовата формация „Елидирче”
и тя изгуби тези пари ! А,
къде беше кмет Димитър
Христосков ?!
Той воден от лични
мотиви си мисли, че ще
се мести в Община Пазарджик ! Хайде, кмете
– като искаш, вземай жената и децата и се мести,
където ти е угодно! Ние
ще работим за напредъка
на мястото, където живеем и за благоденствието
на хората!

ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО
РАЗВИТИЕ
“ЛИДЕР ”- 2007г, КП ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ-2011 г.
Родена на 09.07.1946 г.
Магистър по биология и
химия. 40 години учител
в СОУ „Христо Смирненски“, гр. Септември. За
професионалната си дейност получава награда
„Неофит Рилски“.
От 2007 г. до 2011 г. е
председател на Общински съвет гр. Септември.
От 2011 г. е общински
съветник от предизборната листа за кмет на
Общината на инж. Томи
Стойчев.
Г-жа Таня АндреевскаДемирева
е уважаван
човек и дългогодишен
учител, на когото всички
се прекланят. Поклон- за
това, че възпита и даде
на обществото достойни
личности,
професионалисти в областта на ме-

дицината, хора, които с
гордост ще цитират името
на своя учител!
Името на г-жа Демирева винаги ще се свързва
и с едно противоречиво
управление, на бившия
кмет Томи Стойчев, от
което ще си носим последици години наред.
Управление, в което срещу всяко постижение,
стоят огромни загуби за
Общината.
Показателно- как един
умело обигран политик
може да използва морала
и ценностната система на
човек, за своя собствена
изгода!
Право на отговор има
всеки общински съветник. Наше право
като
избиратели е да задаваме въпроси и да търсим
отговори!
Кой ще поеме отговорност?!!!

ЗА ЕДИН ФИЛМ И „НЯКОЛКО
ХИЛЯДИ В ПОВЕЧЕ”
На общинска сесия от
28.01, след представяне
на филма за общината се
чуха няколко отличаващи се гласа – г-жа Петя
Цанкова: “Филмът носи
заглавието
„50 години
град Септември”..., кметът на Варвара – „...Показана е само 10 процента
от дейността на Варвара”,
г-н Джамов попита „По
какъв критерий снимахте
селата?”...и т.н. Какво се
крие зад тези изказвания?! Прозира стилът на
управление в нашата Община – народът му казва „всяка коза за свой
крак”. И друго се вижда
– никой в този общински съвет и в общинска
администрация не знае
ЗАЩО се поръчва филма! Никой не е подготвен
нито с план-сметка, нито
с концепция, нито има
ясна визия този филм
какви ползи ще донесе
на общината. До кога ще
се харчат общински пари
без сметка ? Този филм
за какво е - да помогне

за развитието на общинския център или за
предизборна кампания?!
Изказването на г-жа Цанкова носи настроение,
далеч от чувството за
единство, или казано накратко „дърпай чергата
максимално силно към
себе си”. Какво освен
омраза, противопоставяне и разделителни линии
донесохте на хората и
днес?! Общината ни е от
най – слабо развиващите
се в България?! Опомнете се дами и г-да общински съветници – политиката ви е неразумна
и ненавременна – сега ли
е моментът за разделяне,
кавги и противопоставяне, когато две от найголемите села са на път
да напуснат общината.
Тогава гражданите ще ви
потърсят сметка и няма
да става дума за няколко
хиляди неразумно похарчени лева, а за вашата
морална
отговорност
пред хилядите ви избиратели!

Уважаеми съграждани от Община Септември, в брой 1,
год. II от 30.01.2015г. на вестник „Загорово” публикувахме
статия и правна преценка на изтичащия договор за сметопочистване. Предстои сключване на нов такъв и конкурс
за обществена поръчка. Ние, членовете на Гражаднско
сдружение „Загорово” се надяваме този път, упражнявайки граждански контрол, хората от Общината да видят
Договор, който осигурява качествено сметопочистване, а
не нечии материалните интереси! За тази цел НИЕ се обърнахме към кмета на Община Септември със Заявление.
Искаме да кажем, че това е нашата гражданска позиция,
която ще отстояваме докрай и на всяка цена!!!
Уважаеми г-н Бошев,
Обръщаме се към Вас във връзка с изтичане на договора за
обществени поръчки №54 от 21.03.2005г.със сметопочистваща
фирма „Екобул Проект“ ООД. За никого не е тайна, че 10-годишният договор не беше публично оповестен, както е по Закона за
обществените поръчки, чл.2., т.1 от Раздел I. Цитираният договор
е подписан от Вашия предшественик, г-н Томи Стойчев, и в продължение на 10 години той остана мистериозен за обществеността. Ефектът от него за населените места от общината, не подлежи
на коментар- непочистените улици, липса на контейнери и кофи за
смет са неоспорими.
В тази връзка, ние от Сдружение „Загорово“, като неправителствена организация, от името на гражданите на община Септември настояваме за:
• Публично обсъждане на новия договор- потърпевши сме
всички данъкоплатци и искаме да знаем на кого и за какво ще
плащаме!
• Публично оповестяване на договора чрез официалния сайт
на Общината- достъпност за всички заинтересовани граждани.
Добри практики за много общини в България.
Считаме, че тези искания са правомерни и в интерес на жителите на община Септември и настояваме те да бъдат уважени!
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Общината и хората

КАКЪВ ИСКАМ ДА БЪДЕ
ГРАДЪТ, В КОЙТО ЖИВЕЯ?
Всяка държава, освен
столицата в която посреща гости от света и
Европа, се състои от множество малки градове и
селца. Те не са отрупани
с множество билбордове,
светлини и молове, липсват и булевардите с километрични опашки от автомобили, но в тях хората
масово се познават като
едно голямо семейство. В
тези малки, често забравяни от политическите
сили /освен покрай изборите/ градчета живея
и аз. Моят град е мястото
на моето детство, улицата на която съм падала
, учила съм се да карам
колело и сме играели на
криеница с цялата махала
дечурлига, че и не само.
А пък лятото, като дойдат
софиянчетата по родните
си места, наставаше една
веселба...Ех, отминалите
щастливи и безгрижни
лета. Днес забързани в
ежедневието, загрижени
за по добра работа, за
по богата трапеза, за месечните разходи и колко
минути са останали в телефона ни, забравяме да
се огледаме около нас.
Не забелязваме, че
докато бързаме за влака,
хвърляме фаса на улицата и безгрижно го стъпкваме с крак.
Оглеждаме се за кош и
като не го виждаме близо
до нас, небрежно пускаме хартийката от закуска
на земята или в близката
градинка с трева.
Възмущаваме се от

бездомната глутница кучета, събрала се около
лавката, но когато баба
ви почина, къде отиде кучето което беше вързано
до входната врата?
Искаме децата ни да
живеят в чист и подреден град, но правим ли
всичко възможно да го
направим точно такъв?!
Отговорът е НЕ!
Би ли съществувал
призива “Да изчистим
България за един ден’’
ако самите ние, ти който
четеш това, и твоят приятел, брат или комшия,
започнем да го пазим
такъв,както го правим в
собствените си домове?
Усилията, които трябва
да положим са минимални, но резултатът ще достави удоволствие дори
на самите вас.
Моят мечтан град не
е Вегас, нито Ню Йорк,
нито дори Дубай. Там
не познавам никого, не
говоря техните езици,
нито разбирам начина
им на мислене. Познавам
своята история тук, в собствения ми малък град и
знам кои са били дедите
ми, как са живели и какво
са оставили след себе си.
И въпреки, че с годините
хората в тези градове
се отчуждиха и вече не
си помагат един на друг
толкова често, колкото
би ми се искало, не съм
загубила надежда това
да се промени. С малки
стъпки се постигат големи
победи, дори когато ти се
струва, че е невъзможно

ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗБОРА...
да довеждаш всяко начинание до щастлив край.
И все пак ежедневно се
сблъскавме с проблеми
и несгоди и всяка промяна към по-добро зависи
единствено от самите нас.
Ние сами решаваме, сами
избираме посоката, в която да вървим и мястото, на
което желаем да стигнем.
Отговорни сме за желанията и мечтите на нашите
деца, да ги пазим, поощряваме и защитаваме! Защото те са нашето “утре”
в този град и ние сме
длъжни да ги задържим
тук. Да изградим място на
което са значими, работещи, успели и достойни. Да
им показваме ежедневно,
че не само държавата е
отговорна за нещастията
и бедноста, че ние сме
тези, които да започнем
промяната.
Ние сме държавата.
Дали е реално да се
постигне.Дали можем да
им дадем тласък да спортуват с изграждане на
различни школи по тенис
или футбол или плуване.Можем ли да открием
творците,
художниците
,любителите на книгите.
Защо не?
Не е трудно да направим от нашия град място
с което да се гордеем.
Няма лесни начинания и никой успех не е
постигнат с магическа
пръчка.Но начин винаги
има,смелите и отговорни
хора съществуват и в малките и не толкова развити
райони на държавата. Те
обаче, имат нужда от други, които да инвестират в

“ЩАСТЛИВ” БЮДЖЕТ
ПРИЕХА НА 54-ТО РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС
След близо четиригодишен мандат
общинските съветници се
хванаха задружно на
„хайдушко хоро“ - такава
е символиката на хоротоединство.
Единно приеха и гласуваха
бюджет от 12
мил., 830 хил. лв. Почти 4
часа продължиха дебатите и споровете по бюджета. Така или иначе, тази
година пари ще има за
всичко- за спорт, за подпомагане на фолклорните групи към читалищата
по населени места, като
всяка от тях ще получи
по 1000лв., по 10 хил. лв.
са обещаните средства
пък за самите читалища.

КОЙТО НЕ ПОИСКА ПАРИ- НА НЕГО
НЕ СЕ ОБЕЩАХА! ДЕБАТИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПРЕКРАТИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК С ПРИЗИВА: “ДА
СПРЕМ ДА ДАВАМЕ
ПО ЛЪЖИЧКА ЗА
ВСЯКА УСТА!“
И ако миналата година
часове наред общинските съветници „решаваха“ задача с неизвестен
милион (припомняме, че

имаше грешка в бюджета
от 1 мил.лв), то тази година с пълни шепи се раздаваха пари. И как да не
си помисли човек, че не
е предизборно?! Четири
години летаргичен сън,
безхаберие и нецеленасочена
работа- идват
избори, а по избори се
дава. НО САМО ТОГАВА
И ПОСЛЕ СЕ ЗАБРАВЯ!
Сякаш всички се разболяват от една и съща
болест, близка до амнезията…
Заложените средства
в бюджета от собствени
приходи на Общината
са твърде оптимистични
и вероятно трудно ще се
съберат. Изумяващ тук е
фактът, че още в началото на 2014 г. Сдружение
„Загорово“ внесе въпроси, свързани с целевата
субсидия за читалищата- на тях отговори не
получихме, може би, защото годината не беше
предизборна. Но ние от

Сдружение „Загорово“
намерихме средства и
начин да подпомагаме
ансамблите по читалищата. Вложихме пари в
самодейните
състави,
защото те са визитката
на общината - там е съхранено родното и неповторимото. И не на последно място, когато има
приоритет,
се намират
начин и средства.
Изумяващи са и цифрите по задълженията на
Общината- 120хил. за актуализацията за енергийна ефективност, санкция
5% за водния цикъл (над
200хил.лв), нови кредити
за покриване на стари
дългове и още много задължения.
Е, как при тази статистика за задълженията
ще бръкнат в „торбата с
нищото“, за да се спазят
обещанията?! Дано само
тази „торба“ не се окаже
пълна с лъжи!
Парите, които щедро
ще се раздават от силно
задлъжнялата община, са
нашите пари- на данъкоплатците -по тази причина
темата ще продължи и в
следващите броеве!

тях. Ако имате финансова
възможност, имате ли
смелост да опитате?
Бихте ли искали да
бъдете част от проектите
помогнали в развитието
на моя мечтан град?Можете ли да отделите време ,средства и труд за да
създадем нови работни
места,нови възможности
за развитие.Успеха и просперитета не зависи от
местоположение,туристически забележителности
и демографски особености. Зависи от хора с
възможности и финанси.
От откриване на нови
заводи, фабрики, школи,
от инвеститори, които да
рискуват смело, без да
се страхуват, без да се
отказват при първата повила се трудност. Ако вие
сте такъв, посетете моя
град, нека не допускаме
младите да берат малини
в Англия или обезкостяват месо в Ирландия!
Не е ли жалко? Време е
да променим системата
всеки сам за себе, време
е да помислим преди да
стане късно. Нека бъдем
реалисти, имаме нужда от
хора, които да са готови
да развиват бизнес тук,
в този град, в тази голяма община! Ако вие сте
такъв, помислете бихте
ли искали да сте част от
хората помогнали за развитието на града? Бихте
ли
вложили
усилия,
време и нерви дори за
да създадем бъдеще. Да
го начертаем пред себе
си и да го превърнем в
реалност.
Зорница Пенева

КАК СЕ ПРОВЕЖДА ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.
( Ур о к з а н е з н а е щ и )
Залата на Общинския съвет гр. Септември- 13
февруари 2015г. 19:00 часа

Така изглеждаше залата и в 19:40 ч. Пред кои граждани (в празната зала ) се проведе общественото обсъждане на Бюджета- така и не разбрахме...
Кой носи отговорност за тази пародия? И дали
е пародия или си е направо подигравка? И на този
въпрос не си отговорихме. Няма и значение в случаяважното е, че ще бъде отчетено от общинската
администрация за протокола: “Обсъждането на бюджета-проведено в залата на ОбС Септември.“ Може
и така да е,да е проведено такова заседание, защо
пък не…Явно ние, гражданите, просто не виждахме
присъстващите хора и администрацията- замислени
над важния бюджет… Така ще е било, как иначе, нали
Бюджетът е най-важният за общината ни?!
Ние не сме ги видели, нито пък чули- как обсъждат
финансите. То виновни управници все няма - гражданите сме виновни!
Ние си избираме хората, които ни управляват. С
този свой избор определяме и средата на живот.
А срещу неподходящия избор получаваме товаЕДНО ГОЛЯМО НИЩО!!!

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

КАК И ЗАЩО?!
Предлагаме Ви две
позиции – на Гражданско
сдружение „Загорово” и
на жител на общината. Те
са добър повод за размисъл, основание за дискусия и, може би, първа
крачка към промяната !
Но преди да се размислите, обърнете се към
историята – било е време,
в което България не е съществувала, споменът за
нея не е съществувал, народът ни е бил принуден
ежедневно да се бори
за хляба си в условията
на чуждо управление,
официалният език не е
бил нашият, но и тогава
са се намерили достойни
българи, които са имали
смелостта да се борят, да
се чувстват свободни и от
висотата на бесилото да
дават пример със своята
смелост – „ Аз един Бачо
Киро съм....Правдата си
да диря излязох, въжето
си на врата сам метнах !”
и още – „но нали е за свободата българска, юнакът
трябва всичко да търпи...”
Защо забравяме, че имаме собствена, българска
държава?! От какво ни е
страх...и до кога ....!
“ЗЛОТО Е БЕЗПОМОЩНО, АКО ДОБРИТЕ
СА БЕЗСТРАШНИ”
Хората в нашата община са с будна съвест,
виждат нередните неща,
имат усет за липсата на

справедливаст, имат очи
за всичко, което се върши
и вече знаят, че ние от
Гражданско
сдружение
„Загорово” можем да зададем на властимащите
въпросите, които интересуват всички нас.
Има обаче едно условие – когато имате сигнал
за нещо, което Ви е направило впечатление изпратете ни го подписан. Само
така ще се чуе вашия глас
на граждани с активна позиция. В противен случай,
колкото и добри да са намеренията Ви, остава анонимен сигнал, нещо което
носи чувството за клевета
и недобронамереност. Човек създава сам доброто
си име и когато е убеден
в правотата си, няма от
какво да се страхува! Този
коментар е предизвикан
от анонимен сигнал, получен в офиса на Сдружението. Преценихме, че е
полезно да го споделим
с вас, може би има хора
които ще пожелаят да коментират, или знаят нещо
повече – Гражданско
сдружение „Загорово” Ви
дава трибуна!

ИСКАМЕ
НОРМАЛЕН ЖИВОТ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРОМЯНА
– ЩЕ ГИ ИМАМЕ АКО
СЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ
ОТГОВОРНИ И НЕ СЕ
БОИМ ДА ЗАСТАВАМЕ
НА ПОЗИЦИЯТА, КОЯТО СМЯТАМЕ ЗА ПРАВИЛНА!

Жител на общината
В нашият град е хубаво да не съветвате
хората подаващи сигнали да се подписват,
защото страхът в
него е тотален - да не
остана без работа, да
не ми направят нещо
на бизнеса и т.н. Дали
е анонимен или с явен
подател, лично за мене
няма значение -той сам
по себе си е факт и лесно може да се провери....
ако пък гарантирате
някаква конфинденциалност на информацията - добре!!!!!!! Разбираемо е защо нали - това
е Община Септември!!!
Поздравления!!!

ЗАГОРОВО

Общество

ПЛОВДИВСКА НОСИЯ
ОТ КОЛЕКЦИЯ „СТОЯН ГЕОРГИЕВ”
Носията от пловдивско се състои от:
Сукман с високи
клинове,
изработен
от ръчно тъкан черен,
вълнен плат. Между
предницата и гърба,
от полите до под
мишницата,
дрехата
е разширена с по три
трапецовидни клина,
вмъкноти и от двете
страни . Ръкавната извивка е дъгообразна
и обточена с маслено
зелен гайтан. Пазвата
е елипсовидна, дълбоко изрязана и продължаваща с цепка до
талията. Тя е обточена
с маслено зелен гайтан и декорирана с
растителни орнаменти/
тополки/, изработени
от бял копринен конец
с червени и зелени
акценти от памучни
конци. Полите са обточени с маслено зелен
гайтан и декорирани с
дребни островърхи орнаменти изработени от
бял копринен конец.
Ризата е туникооб-

разна ушита от ръчно
тъкано платно от памук, като е скроена от
право основно парче
- майка, служещо за
предница и гръб, разширено отстрани с
четири трапецовидни
клина, ръкавът е право
прикачен. Пазвата е
украсена от два отвесни фриза от растителни орнаменти, а в долния край на ръкавите е
пришита бяла, ръчно
плетена на една кука
дантела от памучни
конци и мъниста.
Престилката, която
е задължителен елемент от носията е с
вертикален шев. Изтъкана от вълна и памук,
като върху червен фон
са формирани синьо бели раета. Обточена с
богата ръчно платена
на една кука дантела
от сини и бели памучни конци.
Забрадката е от
червена коприна. Костюмът е от началото на
ХХ в.

ОТ СЪТРУДНИЦИТЕ НА „ЗАГОРОВО”
ТУК ПУБЛИКУВАМЕ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПРИСТИГНАЛИ В РЕДАКЦИЯТА, ДОБРИТЕ НОВИНИ СА ВИНАГИ АКТУАЛНИ !
На 14 февруари 2015 г.
жители и гости на Виноградец отбелязахме Ден на
лозаря. Според българските народни традиции
Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите
и кръчмарите. На този ден
се извършва ритуално
зарязване на лозята. Гости на тържеството бяха
депутати от 43 Народно
събрание, г-жа Гинче
Караминова-зам.областен управител и народен
представител от 41 и 42
НС, Гроздан Караджов,
Бойка Маринска, Атанас
Танев - секретар на Община Септември, Лазар
Влайков -председател на
ОС гр. Септември, Атанас
Узунов - представител на
общинско ръководство
на ГЕРБ, кметове на населени места и спонсори
на тържеството. Приветствия към лозарите
и винарите поднесоха
г-жа
Елинка
Благова
- кмет на Виноградец,
г-жа Гинче Караминова

НИЕ ЗАЛАГАМЕ НА ХОРАТА

председателя, който обяви неговата законност,
в предвид наличието на
кворум на учредителите.
Присъстващите бяха
запознати с отчета за
дейността на Сдружението през изминалата година, финансовия отчет,
както и с предложения

На събранието бяха
приети от учредителите
десетки нови членове на
„Загорово“.
Гражданско сдружение „Загорово“ е сдружение НА гражданите
и ЗА гражданите. Стремим се да подпомагаме
всички културни
дей-

ности, за да съхраним
българските
традиции.
В тях са кодирани изконни човешки ценности. Нашата мисия е да
възродим ТРАДИЦИИТЕ,
ДУХОВНОСТТА И ЧОВЕЧНОСТТА.
Чрез
упражняване
на контрол над местната
власт, искаме да променим към по-добро нашето
настояще и бъдещето на
децата ни. За да живеем добре, трябва да го
изискваме всички. Ние
поставихме началото на
това толкова съкровено
и нормално желание- желание за добър живот, за
просперитет и сигурност.
Всеки
гражданин,
който споделя нашите
цели и идеи, без значение
пол,
възраст,
религиозна, етническа
или политическа принадлежност, е добре дошъл
в редиците на Сдружението! Уставът на Гражданско сдружение „Загорово“ е публикуван на
сайта www.zagorovo.com
в раздел „Презентации“
и е достъпен за всички
заинтересовани.

Ние залагаме на хората!
Добре Дошли при нас!

На
22
февруари
/неделя/ от 17:00 часа на
центъра на селото, жителите му организирани от
кметството, читалището,
пенсионерския клуб и

му в книжката „ Тошко
Африкански”, в раздела
„ Червената шапчица” :
” Тошко слезе, протегна
се и потърси нещо за
ядене… Не щеш ли, в туй
време насреща му се зададе едно момиченце с
червена шапчица и кошница в ръка. В кошницата
имаше топла питка, варе-

на кокошка и бутилка с
КАРАБУНАРСКО ВИНЦЕ.”
Година след издаването на книжката „Тошко
Африкански, през 1941г.,
Ангел Каралийчев посещава село Карабунар, по
повод „Втора културна
седмица за селото.“
Трудолюбивите
селски
ръце
превръщат

а за доброто настроение
на всички се грижеха
музикантите от оркестър
,,Млади тракийци”.
Недялка Мерджова секретар на читалище
,,Д-р П.Берон-1928”

с активната подкрепа и
участие на Гражданско
сдружение
„Загорово”,
ще се съберат на празник.
Започваме с песни
и танци, за доброто настроение ще се погрижат децата от Детска
фолклорна група „Карабунарче”, след което ще
покажем възстановка на
традиционна вечеря. За
трапезата на Заговезни
ще има баници със сирене, варени яйца, варено
жито, халва с ядки. Ще се
извърши обичаят “хамкане”: на червен конец се
завързва и се спуска от
тавана парче бяла халва.
Най-възрастният мъж завърта конеца в кръг и всеки член от семейството,

главно децата, се опитва
да хване халвата с уста.
Който успее, ще бъде жив
и здрав през цялата година. На Сирни Заговезни
по-младите обикалят постари роднини и близки
— свекър, свекърва, тъст
и тъща, кумове, по-възрастни братя и сестри и
искат прошка и целуват
ръка на домакините, като
изричат традиционните
думи на прошката: „Прости!“, „Простено!!!“ пък е
задължителният отговор.
Вечерта ще завърши с
паленето на голям огън
и прескачането му за
здраве.
Заповядайте ! Да възродим традициите, духовността и човечността !!!

ПОКАНА
Кметство Виноградец и Читалище
„д-р П.Берон“, с. Виноградец

Ви кани
да присъствате на

КУКЕРСКИ ПРАЗНИК ,
който ще се проведе на 22.02.2015г.
22.02.2015г.
/неделя/от 10.30 часа на центъра на
селото.
На празника ще участват гостуващи групи от:
- с.Калище общ.Ковачевци, с.Кошарево общ.Брезник
- с.Стефаново общ.Радомир, с.Пещера общ.Земен
- с.Долни Раковец общ.Радомир, гр.Радомир, обл.Перник
- представителните групи от Вино
Виноградец
градец

Заповядайте!

КАРАБУНАРСКОТО ВИНО И... ЕДНА ПРИКАЗКА

Сред големите ценители на виното от нашия
регион бил и големият
български писател Ангел
Каралийчев.
Неповторимият аромат и вкус на карабунарското памидово вино
дотолкова вдъхновяват
Ангел Каралийчев, че
той увековечава името

свет за богата реколта.
След зарязването, програмата ни продължи на
площада с песни, танци и
празничен обяд за всички.
Участници в програмата бяха: самодейната

В СЕЛО СИМЕОНОВЕЦ

Г О Д И Ш Н О О Т Ч Е Т Н О С Ъ Б РА Н И Е

план за работа за новата
2015 година.
Събранието продължи с дебати по дейността на сдружение „Загорово“,
гражданския
контрол над общинските
власти, множество предложения по новия план
за работа и визията на
Сдружението.

певческа група при НЧ
,,Д-р П.Берон-1928” с.
Виноградец, Мъжка певческа група с.Варвара,
Танцов клуб за народни
хора ,,Седеф” гр. София,

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ

СИЛАТА НА ЕДИНСТВОТО - ИМА ЛИ Я ДНЕС?!

На 31.01.2015г. в кафе
- сладкарница „Загоре“,
гр. Септември, се проведе Годишно отчетно
събрание на Гражданско
сдружение „Загорово“.
На събитието присъстваха 51 учредители, членове и съмишленици на
Сдружението. Годишното
събрание бе открито от

и Гроздан Караджов.
След което всички се отправихме към местността
,,Бостанала”, където направихме
традиционното зарязване и водо-

памидовото грозде в
най- конкурентното на
българския пазар в онези години.А вдъхновението от виното, силно и
тежко като карабунарската земя, се превръща в
част от вечната приказка
на Ангел Каралийчев - „
Тошко Африкански”.
И. Кърджийска

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

