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МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015” - НА ИЗБОРИ
НА 2 ОКТОМВРИ
небето над село
Симеоновец се
озари от фойерверките,
с които бе открит поредният митинг-концерт на
Местна коалиция Загорово 2015. Ритми и багри
изгряха на площада пред
читалището. Прекрасните
танцьори на Представителен танцов състав „Чудесия” с ръководител Таня
Димитрова,
завъртяха
кръшни хора и за пореден път омаяха хората с
красотата на българския
фолклор. Концертът продължи с изпълненията
на съставите, създадени
благодарение на дей-

Ковачево и певиците от
Бошуля. Затрогващо е да
видиш на сцена хората от

ността на Загорово – танцьорите от Симеоновец и

общината ни заедно, да
усетиш тяхната близост и

желанието им за съвместна работа.
Официалната част започна с представяне на
кандидата за общински
кмет от Местна коалиция
Загорово 2015, д-р Николай Йовчев, който очерта
приоритетите в програмата за управление на
Коалицията. Водачът на
листата за общински съветници инж. Георги Вергиев запозна присъстващите с кандидатите от
листата на Загорово 2015
за общински съветници,
като подчерта, че това са
хора – доказани професионалисти, готови да работят в местния парламент
само и единствено в пол-

ВЕЧЕРТА НА ТРЕТИ
ОКТОМВРИ Местна коалиция Загорово 2015
посвети на жителите на
с. Семчиново. Завладяващи салюти, песни и
танци – това бяхме приготвили за хората от селото. Да видят, че както
можем да се веселим,
така сериозно и работим.
Ясно, точно и стегнато,
кандидатът ни за кмет,
д-р Йовчев и водачът ни
на листата за общински
съветници, инж. Георги
Вергиев,
представиха
управленската програма
на Коалицията. Хората
имаха възможност да
се запознаят с нашите
кандидати и чрез мултимедийна презентация,
която улеснява достигането на информацията за
листата до избирателите.
Със силни думи и призив
за гражданска активност
се обърна към семчинци
кандидат – кметът на
с.Бошуля, Иван Думбалаков – „Отворете широко
очи, не позволявайте да
ви плашат и манипулират,
дошло е време ние гражданите да се погрижим
за развитието на община
Септември и за подобря-

ване на собствения си
живот. Не го ли направим
днес, „утре” ще е късно,
„утре” няма да има кой и
какво да спасяваме!”
Г-жа Кърджийска допълни призива с това, че
е време да се работи за
младите, които днес, поставени в безизходица,

качествените професионалисти?!”
Концерът завърши с
общо хоро на площада
– до танцьорите се хванаха местни и гости, но
във въздуха остана да
витае въпросът „Има ли
разум и смелост?!” Не забравяйте – „злото е без-

бягат в чужбина, а така
ги губим като спаециалисти,
г-жа Сестримска даде
примери с близки до нас
общини, но развиващи
се добре и попита – „Ще
имат ли хората разум
и смелост да изберат
новото и да заложат на

помощно, ако добрите са
безстрашни”!
Подкрепете
Местна
коалиция Загорово 2015!
Гласувайте с бюлетина
№16 !

НАШИЯТ УСПЕХ
Е ВАША ПОБЕДА!

за на своите съграждани.
Инж. Вергиев припомни
още веднъж важните
стъпки от управленската
програма на Загорово
2015: работни места и
младежка безработица;
образование и култура;
инфраструктура;
ново
развитие на селата в община Септември. Своите
виждания по проблемите
споделиха и кандидат общинските съветници г-жа
Ана Сестримска – за образованието и проблемите му на общинско ниво;
г-н Троянов – за трудностите в ежедневния
живот и пътя за тяхното
преодоляване; г-жа Гинка Балабанова засегна
социалната дейност в района и разширяването Ӝ,
най-младият, Иво Крушаров от Виноградец, заяви
решимостта си да работи
за това, младите хора да
остават в общината ни.
Концертите ни продължават, присъединете се и
Вие към тези, които стават
все повече и повече в
редиците на Коалиция Загорово 2015 в битката ни
срещу лъжата, корупцията, манипулацията и крадците – за по-добър живот,
за по-добра община!

ЗА ВСИЧКИ НАС!
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!

НА ЧЕТВЪРТИ октомври хората от Варвара
ни посрещна с усмивки
и неподправен интерес.
Насладата от концерта
на Представителен танцов състав „Чудесия” с
ръководител Таня Димитрова, бе последвана
от стилното представяне
на кандидатите за кметове и общински съветници от Местна коалиция

селени места в района,
с развиваща се икономика, но недостатъчно
подкрепяно от общината. Това е мястото, където може да се развива
културен и еко туризъм,
но от години само се
говори за това, а инициативата е единствено
частна. Известно е, че
за големите проекти е
важно и задължително

„Загорово 2015”. Пред
хората бе представена
визията на „Загорово
2015” за управлението
на общината. Важни за
нас са както откриването на работни места,
печеленето и реализирането на проекти, така
и образование, култура и
здравеопазване. На разбираем език жителите
чуха за намеренията и
плановете ни – Варвара,
едно от най-големите на-

участието на местната
власт. Всичко е в ръцете на избирателите – да
надделее разумът, а не
залитането след показни
„дарителски” акции. Ние,
хората от Загорово 2015
сме убедени, че варварци ще гласуват разумно
и ще подкрепят професионализма! Те разбраха
– доверие за доверие!
Разбраха, че нашият
успех ще бъде победа за
всички!
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Общината и хората

ОБЩИНАТА – АПЕТИТНА ХАПКА
17 партии, коалиции и местни коалиции ще се борят в предизборната кампания
За поредна година Общината се оказа апетитна
хапка в предизборната
борба на кандидат кметове и кандидат общински
съветници. За поредна
година „НОВИТЕ“ - СТАРИ кандидати се наредиха първи в листите с
надежда да си осигурят
топло местенце и добра
заплата, която да получават без много усилия.
Народът ги нарече „ПОЛИТИЦИ - ВТОРА УПОТРЕБА“! Защо ли? Ами
защото им видяхме възможностите, труда, берекета и всичко останало.
С две думи – от тяхното
управление,
Общината
„цъфна и върза“ .
Явно „баницата“ е
много вкусна, та се бо-

рят със зъби и нокти да
се домогнат до властта.
Бедни ми, бедни народе,
„И ТОВА ЩЕ МИНЕ“, се
казва в една известна
притча. Ще мине, но на
нас, хората, няма да ни
мине - ние оставаме. Ще
останат и проблемите!
БЕЗСКРУПУЛНА БОРБА – ТОВА Е ИСТИНАТА!
НЯМА ПРИНЦИПИ, НЯМА
ЧЕСТ,
НЯМА
ЕТИКА,
НЯМА ДОРИ ПАРТИЙНА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ!
В
листата
на
кандидаткмета Бошев /АБВ/ като
кандидати - общински
съветници се наредиха
и членове на СДС, и на
ВМРО. Може би, след дълги години облагоденстване чрез властта, човек
привиква на ДЪРЖАВНИ

ПАРИ или пък просто бившите управляващи са незаменими - отговорът не е
ясен! Факт е, че „сини“ и
„червени“, „леви“ и „десни“- всички заедно са се
хванали ръка за ръка в
борбата за местенце в Общината - и за далавера!
Членове на ДПС се
наредиха в листите на
други партии – с надежда
за успех в предизборната борба Бившият кмет
П. Бошев и кандидатът
за кметския стол Марин
Рачев се впуснаха в неистова битка и се сетиха,
че в тази община има
много проблеми. И се сетиха не преди година или
две, а днес, предизборно
и шумно прокламират, че
всичко е в името на хора-

та. А дали е така? Или е в
името на кметския стол,
на „тлъстата баница“, на
шепа хора, облагодетелствани от тях? ИСТИНАТА ИМА АЛТЕРНАТИВА
– историята ще я напише,
утрешната история!!!
Бившият председател
на ОбС, гр. Септември,
ЩАТЕН кандидат кмет за
община Септември, отново се кандидатира за
общински съветник. Естествено - пръв в листата,
а ПЪРВИЯТ по принцип
печели!
Почти
всички
досегашни общински съветници са си намерили
партии и партийки за да
се наредят в листите.
Почти всички са ОТНОВО ПЪРВИ! След четири

НЕКОРЕКТНОСТ ИЛИ ОПИТ
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕУДОБНАТА
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗАГОРОВО 2015?
С Решение №109 от 27.09.2015 г. на ОБЩИНСКА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – Септември, бяха отхвърлени 16 членове на секционните избирателни
комисии /СИК/, предложени за местните избори.
Предложението беше внесено от упълномощен
представител за СИК на КП „България без цензура“Иванка Николова Кърджийска. Лицето не е член на
партията, а само упълномощен представител за
СИК, така, както го допуска Избирателния кодекс
и Решение №1984/08.09.2015 на Централна избирателна комисия.
След отхвърляне на предложените членове за
СИК, ние се запитахме: Непрофесионализъм?! Незнание?! Некоректност?! Нелоялност ИЛИ ОПИТ ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕУДОБНАТА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ
ЗАГОРОВО 2015?! Припомняме, че г-жа Кърджийска
е и официално упълномощен представляващ Местна
коалиция Загорово 2015 за участие в местните избори.
Не мислете, че останахме с въпросите си – ние
сме хора на действията. Ето го резултатът:

тотално
занемарените
крайни улици на града
и селата. И след всичко това - отново ГОЛИ
ОБЕЩНИЯ!
Дали народът има
къса памет или само „НОВИТЕ“ - СТАРИ кандидати
са доволни от своето
управление – това ще
реши НАРОДЪТ! Същият
този народ, който Вие,
господа, от висотата на
своето управление, след
изборите превръщате в
свои слуги.
Уважаеми съграждани, ще позволим ли отново дълбок четири годишен сън на тези, които ще
ни управляват утре?!
НИЕ,
„ЗАГОРОВО“НЕ! А ТИ?!

Гласувайте за местна
коалиция ЗАГОРОВО 2015
с бюлетина №16!
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ – НАШИЯТ
УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!
И БУДИМ ИНТЕРЕС...

3.10.2015 г.

Централна избирателна комисия
Реши:

ОТМЕНЯ решение №109 от 27.09.2015 г. на ОИК –
Септември, като незаконосъобразно.
ВРЪЩА преписката на ОИК – Септември, за произнасяне съгласно мотивите на решението.

ДВЕ КМЕТСТВА В ОПИТ ДА ОСУЕТЯТ
МИТИНГ-КОНЦЕРТИТЕ НА МЕСТНА
ЗАГОРОВО 2015
2015
КОАЛИЦИЯ ЗАГОРОВО
Изненадващо след нашата публикация онлайн с датите и часа на
предизборните митинг-концерти,
от кметство Ветрен дол и кметство
Варвара се опитаха да осуетят
мероприятията. Временно изпълняващият длъжността кмет на с.
Ветрен дол, след надлежно входирано Заявление за предоставяне
на читалищния киносалон във
връзка с концерта на Загорово
2015, половин час след входирането ни уведомиха, че същата дата и
час вече са заети от ПП ГЕРБ и кандидат кмета на партията, г-н Марин
Рачев. Как така след безпроблемно приемане на Заявлението от
кметската институция, след кратко
време се оказа проблем? Проблем
за кого?! Но по-страшното тук е
раболепното чиннопоклонничество пред някого, на служители на
длъжности, които би трябвало да
защитават интереса на хората. Или
липсата на професионализъм в
действията?
Подобен беше и опитът на служителите от кметство Варвара.
Случайно съвпадение, нечия
поръчка или „добросъвестно“
изпълнение на служебните задължения?! Много въпроси без
отговори!

годишно управление на
безхаберие, некадърност,
задкулисни
договорки,
непрофесионализъм! И
готовност, даже за съюз
със Сатаната, за да се домогнат до властта!
Видяхме управлението на тези хора! Ежедневно преминаваме по улиците, потънали в бурен
и боклуци, научихме се
да шофираме перфектно,
в стремежа да избегнем
безбройните дупки, селата останаха откъснати
от общинския център поради липса на транспорт
през есента на изминалата година. Оплаквахме
се и недоволствахме от
стотици нерешени проблеми - като безработицата и сметопочистването,

Уважаеми дами и господа
общински служители, над кметствата по населени места стои
една друга институция - Община
Септември.
Местна
коалиция
Загорово 2015 е входирала Заявление за дати и час за провеждане на митинг - концерти още на

16.09.2015 г /9 дни преди началото
на кампанията/. Уведомено е надлежно и местното РПУ. Наясно
сме и със Закона за събранията,
митингите и манифестациите, в
който, според чл.8, ал1, се казва:
„За свикване на събрание или на
митинг на открито организаторите
най-малко 48 часа преди началото
му писмено уведомяват кмета на
общината на чиято територия ще
се проведе, като посочат организатора, целта, мястото и времето
на събранието или митинга.“
Кметът на Общината – а не на
кметство Ветрен дол или Варвара!
Съветваме Ви – четете малко
повече, за да сте полезни на гражданите! Знанието е сила! А ако
толкова държите да сте в услуга
на друг опонент в тази кампанияНЕКА ТОЙ ЗАПОВЯДА на нашия
концерт, НА СЦЕНАТА, В ДИАЛОГ
С НАС - ние нямаме нищо против! В спора се ражда истината,
ОНАЗИ, КОЯТО ТОЛКОВА МНОГО
БОЛИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УМЕЛО Я ЗАОБИКАЛЯТ.
Коалиция Загорово 2015 е
била винаги за истината и ще продължава да я показва. Въпреки
всичко!

МОМЕНТИ ОТ МИТИНГИТЕ

ДУМАТА Е НА КАНДИДАТ – КМЕТЪТ…
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КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ЛИСТАТА НА
ПП ГЕРБ НА ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА НА ЗАГОРОВО 2015
екрана или лицата на отговорните хора
от листата на ЗАГОРОВО 2015?
Безплатен обяд НЯМА, Уважаеми съграждани! А ние сме доволни, че сме
интересни, оригинални и заинтригуващи
с идеити си. Затова е показателен фактът,
че даже предизборните ни опоненти са
вече наши гости!
Заповядайте! Ние сме с открити
лица!
И не на последно място - поради толкова големия интерес на общинските съветници от ПП ГЕРБ, приближени на г-н
Рачев, които не се постараха през изтеклия мандат да информират гражданите,
нито да работят ползотворно за обществото, ЗАГОРОВО ще разкрие рубрика с
видимите резултати, в която ще покажем
КОЙ КОЙ Е!
Истината има своята алтернатива
– МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗАГОРОВО 2015!

Вероятно с нашите оригинални идеи,
привличаме все повече и повече хора
на предизборните ни срещи. На 30.09.
в с. Виноградец, Местна коалиция ЗАГОРОВО 2015 представи пред жителите
на селото кандидат – кмета за община
Септември, д-р Николай Йовчев и кандидатите за кмет на Виноградец и за общински съветник - г-н Ангел Ишев и г-н
Иво Крушаров. Сред гостите на срещата
присъстваше и Лазар Влайков от същото
село, общински съветник от ПП ГЕРБ и
Председател на ОбС, гр. Септември през
изтеклия мандат. Силно заинтригуван от
мултимедийната презентация, изготвена
от ЗАГОРОВО 2015, Лазар Влайков снимаше с мобилния си телефон екрана и
автоматично препращаше снимките…
На кого ли?!
Най-интригуващо за г-н Влайков бе
„Заявление за финансиране за м. август 2015 г.“, изпратено на Общината от
Кметство Ветрен, от което става ясно,
че Общината трябва да заплати част от
ремонта на стадиона в гр. Ветрен. Припомняме, че съблекалните се ремонтираха
като „ДАРЕНИЕ“ от Марин Рачев.
Оказва се, че някои инвестиции, направени на ветренския стадион, все пак
трябва да се заплатят от Общината и от
нас - данъкоплатците. Защото подобен
капиталов разход НЕ Е ГЛАСУВАН от об-

щинските съветници.
Така ли правите даренията си Господа? Само привидно, уж дарение? Така ли
утре се гласите да управлявате? Ще завалят ли още фактури към Общината?
Кое Ви притесни в нашата презентация – „Заявлението за финансиране“ на

КАК ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА...?
КАК ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА
КАК ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ОБЩИНСКИ
КАКВО Е ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ВОТ?
КМЕТ?
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:

Бюлетината ще изглежда приблизително като тази на снимката.
Първо трябва да се гласува за партия, коалиция или
кандидат и едва тогава да
бъде отразена преференцията в кръгчето. За да гласувате
за вашата партия, коалиция или
местна коалиция трябва да зачертаете номера Ӝ с Х или V със син
химикал, в квадратчето от лявата
страна на бюлетината.
Вдясно са отпечатани кръгчета с номера в тях. Това са
преференциите /предимство,
предпочитание за кандидат за
общински съветник/
Преференцията също се отбелязва с X или V със син химикал.
Ако зачертаете повече от едно

Ние сме свикнали да вярваме на
това, което ни казват „звездите“
на деня и видни личности, без да помислим, без да анализираме и съвсем
импулсивно. Свикнахме на клишета,
които освен от обиграните политици, започнаха да се използват и от
новозабогатели бизнесмени - „лъжепатриоти“, чиято единствена цел
е да се докопат до властта, за да
грабят и малкото останало от предишния мандат.
Нека заедно да променим това!
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ – НАШИЯТ
УСПЕХ Е ВАША ПОБЕДА!

кръгче, преференцията ви ще отиде за водача на листата.
Ако не се отрази преференция
пък, бюлетината и гласът ще се
броят за първия поставен в класацията.
Същевременно, ако не се
отрази вот за партия, /ако не
зачертаете квадратче с номер
на партия, коалиция/ а само
преференция /само номерче в
кръгчето/, то бюлетината става НЕВАЛИДНА.
В бюлетината за общински съвет няма да фигурират имената на
общинските съветници, а ще има
само кръгчета с поредния номер.
Имената на кандидатите за съветниците ще бъдат изписани в списъци, които ще се намират пред
изборното помещение.

Общество

ЗАГОРОВО

СПРЕТЕ СЕ, Г-Н РАЧЕВ!
НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ С ВСИЧКИ НАС С ТОЗИ ЕВТИН И ФАЛШИВ ПИАР!
Скъпи жители на село Бошуля
и на община Септември,

Преди няколко години Хилъри Клинтън за президентската си кампания в САЩ публично върна
1 милион долара дарение на Дарина Павлова,
защото морала Ӝ не и позволяваше да приема нечисти дарения.
Г-н Рачев,
Аз, Георги Вергиев, Ви казвам публично следното:
Всеки човек може и дарява според възможностите си, а не само предизборно. Спортна дей-

ност, читалища самодейност и други културни
мероприятия много преди да дойдат изборите
ги имаше и без Вас.Опомнете се! Когато се изграждаше всичко това, когато се ремонтираха и
изграждаха тези стадиони, спортни площадки, самодейни състави, детски градини, благотворителни концерти и много др., без помощ от общината
- къде бяхте Вие? Това се финансираше и правеше
от такива хора като нас, без да показваме колко
сме велики, защото достойнството и възпитанието, което имаме, не ни го позволява. Само че, Вие
няма как да знаете, защото сте били зает с проблемите от бизнеса Ви в землището на с. Ветрен дол и
Варвара. Можете ли да се изправите пред всички
тези хора, на които показвате колко сте заинтересован за тяхното бъдеще с ръка на сърцето, но без
да лъжете, да кажете: „Хора, не Ви заблуждавам,
не отивам в Общината за лични облаги, няма да
съсипвам природата на община Септември, така,
както направих във Варвара и Ветрен дол.“
Г-н Рачев изправям се срещу вас и ви казвам:
спрете се! Не се подигравайте с всички нас с този
евтин и фалшив пиар. Защото всичко това, което
показвате аз мога да го отмина с насмешка, но не
мога да позволя да заблуждавате всички хора, които не са присъствали, че сте се натрапили или не
са Ви приели, както пенсионерите инвалиди, които
отказаха ремонта на клуба си от Вас. И не са само
те, защото в тази община все още има хора, които
ще я опазят от такива, които искат да я превърнат
в бащиния. Не можете - разберете го най-после. Из-

борите са един ден, след този ден ще продължим
да живеем и да си помагаме като хора. Но при наличието на такива хора като вас, които са готови на
всичко заради личните амбиции и облаги, дали ще
бъде възможно това?! Позволявам си да ви призова човешки – бъдете по коректен! Проявете повече възпитание уважавайте и другите опоненти
без значение какви са за вас.

ТАКА СЕ ПРАВИ ПРЕ Д ИЗБОРЕ
И ЗБОРЕ Н
ПИАР (ИМИДЖ) ПО БЪЛГАРСКИ
Твърдо заставам зад всичко написано от мен и
съм готов да защитя казаното в публичен диспут
с Вас, където кажете и когато кажете. Знаете как
да ни намерите. Много ще се радвам, ако се отзовете на моята покана.

Георги Вергиев

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 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!”

ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ
В СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА ЕДИН ОБИКНОВЕН ЧОВЕК
ЗА ТЩЕСЛАВИЕТО
ЧОВЕШКО И СЛАБОСТТА
НА ЕДИН КМЕТ...

Или има ли истината
алтернатива?
Не се продаваме г-да
Управници и г-да бизнесмени, не се напъвайте!
Нито за асфалтираните
улици, нито за изчистения боклук. Всичко това
не е от вчера като проблем, къде бяхте досега?
Няма да се продадем
толкова евтино и знаете
ли защо? Защото „ИСТИНСКАТА ЩЕДРОСТ Е
ДА НАПРАВИШ НЕЩО
ХУБАВО ЗА НЯКОГО, БЕЗ
ТОЙ ДА НАУЧИ“. Всичко
останало е пиар и то ОТ
БОЛКАТА НА ХОРАТА- от
липсата на добро управление, от бедността и
безработицата, от лошите пътища и лошото отношение, от крадливите
управници, които мислят
единствено за себе си, от
разпрострялата се шуробаджанащина…
Тази така наречена
щедрост не е патриотизъм, а тщеславие и
самолюбие-изпъкване
с напълно лични цели.
И ето ви отговор на въпроса-„има ли истината
алтернатива“? Има- ако е
истина, тя е дядо Добри,

тя е майка Тереза, тя е
доброто, което ни прави
хора и всичко онова,
което не е самохвалство
и заблуда. Тя е наречена
простичко: ЧОВЕЧНОСТ!
А ТОВА Е ДОБРОДЕТЕЛ!
Останалото е алтернатива (на истината),
наречена
популизъмВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
МНЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ПОВЕДЕНИЕ И ОБЕЩАНИЯ ЗА
МЕРКИ.
И всичко това е подсилено от слабостта на
един общински кмет и невъзможността да се справя с работата, за която е
избран. От бездействието
и некадърността на един
цял мандат, през който не
се направи нищо и не се
случи нищо хубаво. Но
ние помним обещанията
- те не се различават от
предходните,
останали
само на думи, които така
и не станаха дела. Жалко
нали?!
И трагично! В общината, в която живеем има
правила и закони, които
трябва да се спазват от
всеки гражданин. Законите важат за всички! И
се появява един „рицар
на бял кон“, игнорира
всички институции и

правила, „загрижен“ за
общината, потъпка общоприетите норми … Този
човек ли трябва да ни
управлява? ДНЕС, КОГАТО НЕ Е „ОБЛЕЧЕН“ ВЪВ
ВЛАСТ, ТОЙ СТОИ НАД
ЗАКОНА, А УТРЕ, КОГАТО
ИМА ВЛАСТ?!
Не се продаваме г-да
Управници и бизнесмени! Не се напъвайте и
не насаждайте омраза
сред хората с личните си
вражди!
Омразата е присъща
на слабите хора, а ние
не искаме подобни да ни
управляват!
Не знаете човешката
болка - на майката, която
е без работа, на отчаяния баща с изтънелия
джоб, на старите хора
и празните им погледи.
Болката, че децата ни напускат града и България,
завинаги! Можете ли да
запълните тези дупки, в
човешките души?!
Не знаете и колко е
горчив залъкът понякога, в самота или отчаяние... Защото не знаете
и цената на хляба - вие,
хората във властта и другите - над властта!

Спрете враждата - тя
поражда омраза, а с нея
няма да ни купите!

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОНЦЕРТИТЕ НА МК “ЗАГОРОВО 2015”!
09.10
10.10
11.10
16.10
17.10
18.10
21.10
23.10

Ковачево
Карабунар
Виноградец
Бошуля
Ветрен
Ветрен дол
Септември - в парка
Септември - на фонтаните

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

