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МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015” - НА ИЗБОРИ
Три
години
след
своето
възникване,
Гр а ж д а н с к о
сдружение „Загорово“ ще се
яви на изборите
като МЕСТНА КОАЛИЦИЯ
„ЗАГОРОВО 2015“. Три
години работим за хората, за това, да се чува техния глас, да се решават
проблеми, да се осъществява граждански контрол, чрез присъствие на
общинските сесии. Помагаме на хора в нужда,
организираме
обществени кампании, активно
работим за запазване на
традициите и историята
на родния край!
От началото на календарната 2014г., ние,
гражданите на този град,
трайно присъстваме на
общинските сесии, защото искаме да живеем
в един нормален град и
община, да видим кой
и как ни управлява. И
задавахме
въпроси.
Граждански
въпроси
и искахме отговори!.
“Загорово” показваше
всички нередности, пуб-

ликува договора за сметопочистване и предизвика дебат и прозрачна
процедура!
В процеса на работа, изградихме екип от
знаещи и можещи хора.
Работихме за различни
благотворителни каузи
за деца и възрастни,
започнахме с помощ за
вече изградени състави
и създадохме нови – в
Ковачево, Симеоновец,
Ветрен дол, като се погрижихме
танцьорите
да имат и носии. Изградихме детски площадки
в Ковачево, Септември,
Карабунар. Списъкът с
нашите постижения е
безкрайно дълъг - работа
без шумен пиар, стъпка
по стъпка, целенасочена
и постоянна.
Искаме община Септември да се развива!
Това може да стане само
чрез промяна в стила на
управление. Можем да я
осъществим, като участваме пряко и активно
в местното самоуправление! Защото знаем,
можем и искаме да работим за Вас, но когато

не срещаме разбиране
от местното управление,
а трудности и проблеми, разполагаме само с
гражданската си позиция, а това е твърде малко! Затова „ЗАГОРОВО“

ще участва в изборите! С
екип от професионалисти в различни области,
с хъса, който показахме
през последните години,
с интелекта и стила, който е наша визитка.

„ЗАГОРОВО
2015“
Е НЕЩО НОВО И РАЗЛИЧНО - нашата работа е
подчинена на принципи,
етика, професионализъм
и човечност. Нашите
цели са вашият успех!

ГЛАСУВАЙТЕ С
БЮЛЕТИНА No16
ЗА КАНДИДАТ-КМЕТА
НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ
„ЗАГОРОВО 2015“ -

Д-Р НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ!

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ -

НАШИЯТ УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015”
ГЛАСУВАЙ С БЮЛЕТИНА No16 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Д-р НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ:
Роден съм на 29.12.1962 год.
в гр. Септември. Средното си
образование завърших в СОУ
„Христо Смирненски“ гр. Септември през 1980 г.
Висше образование завърших през 1987 год. със специалност ветеринарна медицина
във„Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина“
– гр. Стара Загора.
От 1996 г. до 1998 г. учих и се
дипломирах в института за повишаване на квалификацията
на кадрите към „Селскостопанска академия“ гр. София, специалност „Болести по кучето,
котката и хирургия“.
От завършването на висшето образование до настоящия
момент, работя по специалността си като ветеринарен
лекар и служител в БАБХ

гр. Пазарджик. Многократно
съм участвал в екипите на Българска агенция за безопастност на храните за борба срущу
заразни и паразитни заболявания по животните и хората.
Водещо в професионалния ми
път е разбирането, че хуманната медицина лекува хората, а
ветеринарната – човечеството.
Живея в гр. Септември, семеен с двама сина.
Опит в местното самоуправление на Община Септември:
Общински съветник /мандат
2001 г. - 2003г./ заемана позиция член към постоянните
комисии;
Общински съветник /мандат
2003 г.-2007г./, заемана позиция
член към постоянните комисии
и зам. председател на постоянната комисия по „Социална политика и обществено здраве“;
Общински съветник /мандат

2011 г.-2015 г./, заемана позиция председател на постоянната комисия по „Социална политика и обществено здраве“.
Аз съм кандидат кмет на екип
от професионалисти, всички ние
сме мотивирани да изградим
нов стил на управление, изцяло
подчиненен на интересите на
хората от общината, прозрачен
и ориетиран към възстановяване на реда и законноста във
всички действия на администрацията. Не обещаваме, защото
няма време за обещания, ние
ще го направим, защото това е
единственият начин общината
да се запази и тръгне напред.
Днес ние всички трябва да разберем – това е единственият
и последен шанс за нашето
оцеляване! Предлагаме – професионализъм, труд, упоритост,
разбирателство, напредък!
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Общината и хората

ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
1
инж. Георги Вергиев
Образование: висше.
Бизнесмен, жител
на с. Бошуля

Каква е моята
борба: През последните 25 години, определени
хора чрез манипулации,
лъжи и някакви финансови средства, превзеха
икономически общината,
ограбиха я и искат да
продължат да я грабят.
Но това не е най-страшното – по-страшен е фактът,
че те ограбиха нашите надежди и вяра. Прогониха
децата ни и поставиха
родителите ни в ненормални условия за живот.
Не в Средновековието, а
в 21-ви век! Затова като
човек, като жител на тази
община, аз казвам „Не!“
на всички тези прояви и
явления!
Обещавам и категорично заявявам, с целия
си авторитет, че ще се
боря срещу тях, докато
общината стане община
за всички! Тази моя борба и вярата в победата
са категорични! Изходът
е само един - безспорна
победа!

2
инж. Димитър Джоков
Образование: висше.
Дългогодишен
служител в редиците на МВР. гр. Септември
Защо реших да подкрепя г-н Вергиев и
„Загорово“ в предстоящите избори? Защото г-н Вергиев създаде
Сдружение
„Загорово“
за осъществяване на обществено полезна дейност, насочена в полза
на всички граждани, без
оглед на тяхната политическа принадлежност.
Тази дейност продължава вече няколко години
непрекъснато, което показва,че не е свързана
с предстоящата
предизборна кампания. За
разлика от ГС „Зогрово“,

политическите партии се
сещат за проблемите на
хората само преди избори и след това отново ги
забравени. Гражданско
сдружение
„Загрово“
ще продължи да работи
в полза на хората и след
изборите, независимо от
крайния резулта. Участието на г-н Вегиев в предстоящите избори, като
кандидат за общински
съветник е негов личен
избор. Убеден съм, че с
неговия богат практически опит като бизнесмен
и общественик, ще бъде
изключително полезен
за дейността на Общинския съвет и затова го
подкрепям.

3
Ана Сестримска
Образование: висше.
Педагог. Жител на
град Ветрен.

Каква е моята
борба: Моята борба е
подобряване условията
на живот на община Септември и на родния ми
град Ветрен. Вярвам, че с
опита и качествата, които
притежавам, всичко това
е възможно. Защото аз
съм тук, за да работя!

4
Иво Крушаров
Студент в УНСС, спец.
Аграрна икономика.
Родом от Виноградец.

5
Иванка Бечева-Кърджийска
Образование: висше,
спец. история. Родена в село Карабунар,
понастоящем жител
на гр. Септември

Каква е моята
борба: Правото на избор е лично право. Избрах
„Загорово“ и обществено
полезната дейност още
преди години. Събирането на историята е в полза
на хората. Няма лесни
неща, но когато човек
иска да помага и да постигне нещо - намира начин. Останалите намират
извинение или причина.
Слушам подобни извинения вече години. Но животът е борба и цели, които
се отстояват с качества,
желание и професионализъм. „Загорово“ за мен
е кауза, а по-доброто бъдеще на всички нас - цел.
Знам, че ще успеем да
решим много проблеми,
защото зад екипа ни стоят
личности като инж. Георги
Вергиев - дисциплиниран,
професионалист, етичен и
благороден. Човек, който
се раздава за хората, но
никога не парадира с това.
Ето я истинската добрина!
Аз вярвам в хората – че
ще поискат да променят
собственото си бъдеще и
живот. Вярвам и в екипа
на „Загорово“, защото съм
част от него. А бъдещето
се гради с много вяра и
оптимизъм! Нека спрем да
се оплакваме и да решим
всичко сега, на изборите.
Утре?! Утре може да бъде
твърде късно!

Каква е моята
борба: Аз искам да
живея в родното си село
Виноградец, искам децата
ми един ден, да живеят на
това красиво място и това
е основният ми мотив
да застана до хората от
Сдружение „Загорово”,
които повярваха в мен.
По време на съвместната ни работа, те ми
показаха, че целите им
са безкористни и изцяло
в полза на обществото
- част от което съм и аз.
Сега вярвам в „Загорово
2015“, защото с помощта
на същите тези хора, бих
могъл да помагам за решаването на проблемите
и в родното ми Виноградец.

ката носи щастие, но тя
не е достатъчна. Затова
днес заставам тук, за да
донеса радост на хората, като работя в тяхна
полза. През последните
3 години създадох ансамбли в различни населени
места в общината ни - а
това е богатство! Защото
във фолклора е съхранено българското чувство
за красота и радостта от
живота, а днес те са забравени.

7
Маргарита Неделчева
Образование: висше.
Библиотекар. От
село Ковачево.

Каква е моята
борба: През целият си
осемнадесет
годишен
трудов стаж аз давам
книги на хората – в детски
ръце, в отрудените ръце
на възрастните и смятам
работата си в библиотеката за привилегия.
Имам богат опит начело на една културна
институция като читалището. Винаги съм била активен общественик и съм
се борила за създаване
на по-добри условия за
обогатяване на културната
дейност в тази
институция. Книгите са
богатство. Те мълчат, когато е нужно и споделят
съвети, когато вече си готов да разбереш. Книгите
и животът ме научиха да
съветвам и да подкрепям
хората около мен.

Гинка Балабанова
Музикален педагог,
работи като артистхорист в Ансанбъл
„Пазарджик”. Жител
на село Бошуля.

Каква е моята
борба: Цял живот работя с хора, но по специален начин - а именно, като
с песните си им донасям
радост. Вярвам, че музи-

Красимира Календарова
Управител на фирма.
Родена в село Ветрен
дол

Каква е моята
Познавам
борба:
много от проблемите на
Ветрен дол. И вярвам, че
тяхното разрешаване не
стои в далечното бъдеще.
То е въпрос на желание и
адекватни действия. Благодарение на професията
си, съм помагала на много хора и мога да бъда
полезна на цялата общественост и занапред.
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Благой Троянов
Образование: висше.
Политолог, агроном. От село Карабунар.

инж. Борислав Шантов
Образование: висше.
Управител на фирма. Родом от град
Ветрен.

Каква е моята
борба: От години на-

Каква е моята
борба: Като управи-

блюдавам политическия
живот в България. И не
само, защото образованието ми е тясно свързано с него, а и защото
имам опит като бивш
кмет на родното ми село.
От дългите години прослужени във войската,
съм научен на ред, дисциплина и отговорност.
Знам какво е да се бориш
за промяна и чувството, когато я постигнеш
е несравнимо. Изборът
ми да бъда кандидат за
общински съветник за
мен не е самоцел. Това
е кауза и борба в името
на хората! Непримирим
съм към обстановката
на лишения, липсата на
инфраструктура и ежедневните несгоди, които
съприживявам заедно с
моите съграждани.

тел на фирма, често се
сблъсквам с недостига на
кадри. И когато се запитам
защо, всъщност осъзнавам, че тези хора отдавна
са избягали в чужбина. И
продължават да бягат. Аз
избрах, въпреки всички
трудности, да изградя
животът си тук. Заложих
и на тази община, за да
развивам бизнеса си. Но
зад успехите му не стоя
сам, а заставам с екип от
хора. Искам да мога да
продължа да давам възможност на хората да се
развиват и да изкачват
своите собствени върхове. За да правя това,
Ветрен и селата не бива
да се обезлюдяват. Това е
моята борба - алтернатива за качествен живот и
професионално развитие
на всички млади и амбициозни хора в община
Септември.
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Стоян Мартинов
Управител на фирма. Родом от село
Варвара.

Каква е моята
борба: Обичам Варвара, хората, богатата история и традициите, това ме
прави решен да работя
за хората от родното ми
село. Доброто – успехът
и нормалното развитие
на селото занапред, са
реални – в това съм сигурен! Затова заставам
редом до хората от „Загорово 2015“. Защото видях
тяхната работа, усетих
вярата на екипа в човечността и добродетелите.
Те вярват в промяната
- вярвам и аз!

Борис Христов
Управител на фирма. Роден и живущ
в град Септември.

Каква е моята
борба: Моята борба е
интеграцията на ромите,
както и по-добър съвместен живот между тях
и българите. На ромите
винаги се е гледало като
на товар, който българинът носи на гърба си. Но
това може да се промени.
Аз искам тази промяна
- искам да видя децата от
махалите не по улиците, а
в класните стаи! Искам да
видя родителите им как
ходят на работа. Всяка
голяма промяна е започнала с малки стъпки. Аз
съм готов да я направя!
С екипът на МК „Загорово 2015”, с хъса, с който
работят, смятам, че ще
подадем ръка на малкия
и средния бизнес.
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Общинат а и хо
Общината
хората
ра та

НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015”
- енергичен, позитивен и
решен да отстоявам правата и да решавам проблемите на хората в родното ми село. Решен съм
да работя за развитието
на село Ветрен дол.

13
Д-р Мария Балабанова
Образование: висше.
Спец. медицина.
Жител на с. Карабунар

Каква е моята
борба: От години работя в сферата на здравеопазването.
Всеки
ден при мен идват болни
хора, а от мен се очаква
да ги излекувам. Но в последните години освен
болни физически, в кабинета ми често идват и
наранени души - майки,
които тъгуват за заминалите надалеч деца;
бащи, които страдат, че
не могат да осигурят
качествен живот на семействата си; възрастни
хора, които все броят
жълтите си стотинки,
ала те все не стигат. Като
лекар аз не мога да излекувам раните в душите им, но като общински
съветник бих могла да
намеря „лек“ за техните
болежки. По професия
съм лекар, но по призвание винаги съм била
общественик.
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Д-р Иван Байлов
Образование: висше.
Спец. ветиринарна
медицина. Жител
на град Септември.

Каква е моята
борба: Вярвам в господин Йовчев, вярвам и
в „Загорово“. Цял живот
работя с хора и се научих
да разпознавам истинските и достойните сред
тях само с един поглед.
Моята борба е борбата
на „Загорово“. Тяхната
борба е и моя! Като лекар и общественик ще
продължа да отстоявам
интересите на хората.

16
Иван Думбалаков
Строителен техник. От село Бошуля.

Каква е моята
борба: Искам да се
даде шанс за развитие
на младите. Всяка година
млади граждани на тази
община завършват своята специалност и никога
повече не се връщат у
дома. Но аз съм тук и
искам все повече млади
хора да предпочетат родното си място. Само така
всички заедно можем да
променим утрешния ден.

инж. Теодора Тинкина
- Жечева
Образование: висше.
Началник отдел
във ВРЗ. От гр.
Септември

Каква е моята
борба: В общинското
управление са нужни
качествени хора и професионалисти, които да са
борбени и етични. Нужни
са общественици, нови
личности, доказали се в
своята област и готови да
работят като професионалисти в името на обществеността. Смятам, че ще
бъда полезна на колегите
си от ВРЗ, както и на моите съграждани. Това е начинът да се подаде ръка
на местния бизнес.
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17
Васил Ромов
Спец. Машини с
цифрово програмно
управление. Жител
на с. Ветрен дол

Каква е моята
борба: Ветрен дол е
едно от големите села в
общината, където към момента има много млади
хора. Аз съм един от тях

инж. Ангел Ишев
Образование: висше.
От Виноградец.

18
Иван Каменарски
Образование: висше.
Спец. иконография.
Президент на българската федерация
по билярд. Жител
на с. Карабунар
Аз дойдох в Карабунар и благодарение на
отношението на хората
към мен, се почувствах
карабунарец. Ще работя
за Вас, моите съселяни, в
следните направления:
Изграждане на канализация и обновяване на
водопроводната мрежа в
цялото село с европейско
финансиране;цялостен
ремонт на читалището;основно почистване на гробищния парк;поставяне
на охранителни камери в
селото;организиране на
спортни и културни събития.
Ще наблегна на добра
организация
на
празниците в Карабунар
и мероприятия, които да
събират и сближават жителите на селото.
Убеден съм, че с екипа
на „Загорово”, ще успея!

Каква е моята
борба: В политиката
съм повече от 25 години.
Житейския опит, който
притежавам, ми показа,
че партиите няма да решат местните ни проблеми. Когато става въпрос
за родното село, за нашия град или нашата улица, трябва да заложим на
екип и личности. Проблемите се решават, когато
знаеш същността им. А
аз познавам издълбоко
и детайлно всяка болка
на хората от Виноградец.
Тяхната болка е и моя
болка. И именно заради
това аз ще работя не за
себе си, а за всички вас.
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Зейнеп Азис
Образование: средно.
От с. Ковачево.

Каква е моята
борба: Израснах в голямо семейство. Научена съм
да споделям и последния
си залък с онзи, който се
нуждае от него повече от
мен самата. Когато имаш
много братя и сестри, често забравяш да мислиш за
себе си. Поставяш другите
на първо място и силно
желаеш тяхното добро.
Но аз вече се уморих само
да желая това. Искам и да
работя за него. Да бъда в
полза на хората с позицията си, да им помагам, да
бъда тяхна упора. Вярвам,
че го мога. Остава да повярвате и вие!

ПРЕДИ БЛИЗО 3 ГОДИНИ група
ерудирани млади хора се обединихме
около желанието да работим в полза
на обществото - добронамерено, целенасочено и градивно. За да достигнем
до хората, създадохме Фейсбук, блог,
сайт и вестник, които кръстихме с
едно от най-старите имена на града„Загорово“
Потърсихме забравените човешки
ценности в хубавите български традиции, подпомагахме тяхното съживяване.
Нашите успехи са в областта на
културата, спорта, помощ за децата
и възрастните. Трудно изброимими са
различните дейности на „Загорово“всички обществено полезни.
За да поддържаме жив българския
фолклор, за да съхраним тази неверо-

Иванка Периолска
Образование: средно.
Помощник възпитател.

Каква е моята
борба: Промяната към
по-добро за село Лозен
е задължителна. Да се
събудим и да погледнем
къде сме – неактивни, без
самодейни състави, без
транспорт до общинския
център. В МК „Загорово
2015” видях лъча надежда и опората за осъществяване на идеите ми за
управлението на селото.
Радвам се, че желанието
да работиш в полза на
хората е основен мотив
и на екипа, от който съм
част и аз.

ятна палитра от песни и танци, за да
се възпитават деца и млади в любов
към родното, „Загорово“ намери начин
и средства да закупи народни костюми
на четири танцови и певчески състави. Направихме го тихо, но от сърце,
без да става обществено достояние.
Забързани в сивото ежедневие
впуснати в борбата за оцеляване, всеки един от нас многократно усеща
тежестта на общинските проблеми.
Дори и без много информация, без да
знаем кой кой е в общинската власт,
всеки един от нас се сблъсква с неизброимите проблеми в общината.
Време е да кажем „Стига“ на безхаберието и пошлостта, на старите порядки и непрофесионализма. Време е да
закрием сергиите с гръмки обещания!
Време е за хората!

Общество

ЗАГОРОВО

ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ “ЗАГОРОВО 2015”
СТАРТИРА С ГОЛЯМ МИТИНГ - КОНЦЕРТ В СЕПТЕМВРИЙСКОТО СЕЛО БОШУЛЯ
Ансамбъл “Пазарджик” и ЖФГ с. Бошуля се погрижиха за
доброто
настроение
на местните жители,
съмишленици и гости.

Небето се озари от
фойерверки в момента, в който кандидат
кметът на “Загорово”
- д-р Николай Йовчев,
кандидат кметовете по

населени места и общинските съветници от
листата на коалицията
се качиха на сцената,
за да се представят.
Водачът на листата,

инж. Георги Вергиев,
поздрави всички присъстващи с трогателна реч и представи
младия и амбициозен
екип! Кандидатът за
общински кмет на “Загорово”, д-р Николай
Йовчев предначерта
пред гостите и жителите на с. Бошуля пътя
за успешното развитие
на община Септември.
Подкрепа с много аплодисменти от своите
съграждани получи и
кандидат кметът на с.
Бошуля - младият и
амбициозен Иван Думбалаков.
За нас, екипът от
местната коалиция, са
важни хората!

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ - НАШИЯТ УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!
“...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
ВОТ. ЗАТОВА Е ВАЖНО В ИЗБОРНИЯТ ДЕН ДА ДАДЕТЕ СВОЯ ГЛАС, 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!”

МОМЕНТИ ОТ ВТОРИЯ МИТИНГ- КОНЦЕРТ
В СЕПТЕМВРИЙСКОТО СЕЛО ЗЛОКУЧЕНЕ - 27.09.2015 г.
хора, достойни и уважавани личности. Нужни
са не слуги на партийни
поръчения, а слуги на
гражданите!Защото народът е суверен!

Обществото се нуждае от добро управление
и прозрачна политика.
Не са ни нужни празни
обещания и случайно
/или неслучайно/ избрани партийни водачи на

листи. Нужни са хора, които могат и искат да работят, които не обещават
днес, а са работили назад
във времето за хората и
обществеността. Нужни
са честни и отговорни

В това е нашата сила
- ние сме проводници на
НОВОТО! Без партийни
пристрастия!

НИЕ СМЕ ОТ НАРОДА
И ЗА НАРОДА!

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОНЦЕРТИТЕ

НА МК “ЗАГОРОВО 2015”!
ДАТА
02.10
03.10
04.10
09.10
10.10
11.10
16.10
17.10
18.10
21.10
23.10

НАСЕЛЕНО МЯСТО
Симеоновец
Семчиново
Варвара
Ковачево
Карабунар
Виноградец
Бошуля
Ветрен
Ветрен дол
Септември - в парка
Септември - на фонтаните

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

