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Един
млад
човек:
Не може да
бъде
описано
чувството, когато
след дълго отсъствие се
прибираш у дома. Независимо дали си на 100
или 1000 километра разстояние, вълнението е
едно и също. Да слезеш
от влака в дъждовната
вечер и да вървиш по
тихите улици, на отдавна
вече заспалия град. Да
чуваш собствените си
стъпки, но да не се страхуваш, защото вече си у
дома.
Казват, че всеки дом
имал
свой
собствен,
специфичен аромат. Това
важи и за всеки град. а
септември ухае най-хубаво от всички. той носи
аромата на детство - специфичен букет от усмивки, игри, ожулени колене,
сладолед и приятели. И

“МЪРТВА ЛИ Е СЪВЕСТТА ВИ,
ГОСПОДА УПРАВНИЦИ?”
дъх на любов. Било то
първата или последната.
Това за мен е Септември, макар и родом да не
съм от тук. Тук се научих
да чета и да пиша. Тук се
научих как се кара колело и как се пада от него.
Научих се как се тича
като маратонец, когато
позвъниш на звънеца
на някоя къща (да си
признаем, всички сме го
правили, а тези, които не
сте-съжалявам, че съм
ви разкарвала напразно
до вратата) и как береш
срам, ако все пак те хванат. Тук намерих приятели. Тук ги и губех. Тук се
влюбих за пръв път. Тук
се влюбих и за втори. Тук
плачех, а после се смеех.
Тук се сърдех, извинявах,
крещях, прощавах, забравях. Тук станах човек.
Тук бях щастлива.

Сега също съм щастлива. Уча в големия
град. Рядко се прибирам.
И все по-често гледам
към чужбина. А за бъдеще в Септември-дума да
не става! Защо ли?
Отговорът е ясен!! Защото ВИЕ съсипахте града. Защото ВИЕ крадохте,
прибирахте и така и не
успяхте да напълните гушите си достатъчно, драги ми минали и настоящи
г-да Управници. Защото
ВИЕ ни накарахте не само
да избягаме, но и да желаем никога повече да не
се връщаме за повече от
една ваканция време. Защото докато симулирахте
работа, тези, които наистина бяха я свършили,
опаковаха багажа си и
заминаха далеч.
Същите ВИЕ, които
продадохте града, сега

отново се подготвяте за
избори. Същите ВИЕ ще
строите въздушни кули
високи до небесата, ще
обещавате и ще се кълнете във вашата чест. ВИЕ,
които сте опетнени и потънали до гуша в мръсни
сделки, ще искате да ви
повярваме и да поверим
бъдещето си в ръцете
ви.... в тия ръце, дето с
тях до вчера крадяхте?!
Това, което само искам
да знам е как спите, мили
г-да Управници? Мъртва
ли е съвестта ви или нощем, когато всичко е тъй
свято, тя ви измъчва и не
ви дава мира? А на кого
продадохте душите си?
На дявола или на Царица
Парица?

З А К О Л К О ?!
Гергана Т.,
Септември, студентка

ОЧАКВАЙТЕ ИНТЕРЕСНО
И ЗАКАЧЛИВО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ!
На 1 май 2015г. /петък/
от 18.30 часа, в кафесладкарница
„ЗАГОРЕ”, Гражданско
сдружение
„ЗАГОРОВО” ще
представи „ХХ ВЕК ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА
В СВЕТА НА ЖЕНИТЕ
- МОДАТА”
Една вечер посветена на промяната в
модата и манталитета
на жената от ХХ век
– миналият, но толкова
близък до нас период.
Бихме
искали
с
усмивка и добро настроение да ви покажем тези промени, в
най-важният
елемент
от женския свят – облеклото. Акцентът ще е
българската мода през
“жестокия, романтичен
и размирен ХХ век”,
но няма да подминем
и световните модни

тенденции. Вечерта ще
е придружена с ревю
на автентично облекло

от 1900 да 1999 година
и много изненади. Надяваме се забавлявайки
се да научите интересни
факти и истории, да се
насладите на модната естетика на нашите баби и
прабаби, да ви подарим
приятни мигове и незабравими впечатления.

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!

Знаете ли, че…
След Берлинския конгрес през 1878г., в България възникват първите
македонски
дружества
за подпомагане на българското население в
Македония.
Основната
им дейност в България
е културно- просветна и
благотворителна.
На 23 юли 1912 г. е изграден Централен съюз
на братствата с Изпълнителен комитет. Найактивни по това време
са дружествата в Горна
Джумая / Благоевград/,
София, Пловдив и Варна.
Съюзът на македонските
емигрантски организации
е най-многочислената и
активна организация на
македонската емиграция
в България.
В началото на
XXв.
в
Септември
/тогава
Сарамбей/ е учредено
Македонско благотворително братство „Пирин“.
Дружеството организира
вечеринки, сказки и културно - просветна дейност
с подкрепата на местната
младеж и железничарите.
През 1927г. ръководството
на дружеството е в състав:
председател - Георги
Танчев Гърличков от Сарамбей, железничар;
зам, председател - Си-

еон Наумов, хлебар;
касиер - Георги Ефремов, железничар;
секретар - Ю. Михайлов;

се
емигранти, членове
на организацията, и да
съдействува за културностопанския напредък на

П ом нете!
нете !
Историята на Септември е неразделно свързана с историята
на България. Имената, събитията и традициите са изиграли
своята определена историческа роля в цялостното развитие на страната ни.
съветници - Тодор
Зизов, Ангел Атанасов и
Дим. Сотиров;
Целта на дружеството в Сарамбей, според
Устава на Македонските
братства е „да сплотява и
обединява македонските
емигранти, без разлика на
вяра и народност, като ги
организира за културното
и материалното им въздигане и работи за политическото им възпитание
в духа на своята цел. Да

Македония.
Членовете на организацията са: действителни,
почетни и благодетелни.
Действителни
членове
могат да бъдат всички
пълнолетни македонски
емигранти и техните потомци, без разлика на пол,
народност, вяра и политически убеждения, стига
само да споделят целите
на организацията и да изпълняват всичките й решения и разпоредби; да

не са извършили престъпни деяния или измяна на
нейната цел. Почетни членове могат да бъдат лица,
македонци и чужденци,
които споделят целите на
организацията и са принесли особени заслуги на
македонската кауза чрез
морална или материална
подкрепа.
Благодетелни членове
могат да бъдат ония лица,
които са подкрепили или
подкрепят
материално
организацията, макар и да
не взимат активно участие
в нейната дейност.
Във всяко населено
място, където има македонски емигранти, се
създава македонско културно-просветно или благотворително
братство
или дружество, което
носи име, каквото основателите си изберат „(името
на околията или града, от
където са членовете; име
на заслужили македонци,
на исторически македонски места или личности
и пр.)“
В България Македонските братства достигат
до 210. На територията
на
община Септември,
Македонско братство е
учредено и във Ветрен
дол /тогава Ели дере/.
Иванка Кърджийска

ПОСЛАНИЕТО КЪМ НАС,
ПОТОМЦИТЕ
Април 1876 година и родният край

Преди 139 години, на
20 април избухва Априлското въстание. С гордост
отбелязваме факта, че
хората от сегашната Община Септември участват активно в порива
към свобода на народа
ни. И оставят следа в
историята - трайна и незабравима.
На 14 април 1876 година Георги Бенковски решава да свика общо събрание на всички дейци в
местността Оборище. Там
присъстват и делегати от
нашия край- от БошуляМитър Стоянов и Пено
Митров, от СлавовицаГеорги Станчев, от КараМусал- Стоян Пенчев, от
Ветрен- Георги Цветков,
Георги
Лютаков,
поп
Димитър Марков, Георги
Бельовски, от Карабунар
–Атанас Георгиев Бечев.
По-късно Захари Стоянов ще напише за депутатите във Великото народно събрание в Оборище:
„Моите оборишки депутати са ангели, най-честните,
идеални личности измеж-

ду народа, единствените
възнаграждения и дневни
пари на които бяха: грозната бесилка и заптийския
камшик. Подобни депутати
българският народ няма
да види вече, докато свят
пребъде!”
На 20 април 1876г.
въстанието е провъзгласено. Военният съвет избира правителство от 12
членове в най-хубавата
сграда в града - къщата
на хаджи Лукови. Избрани са помещения за временното
правителство,
над портала се развяло
революционното знаме.
Околните сгради са отчуждени и превърнати
в леярна за куршуми и
складове за муниции.
На 21 април,
осем
села пристигат в Еледжик
с жени деца и цялата
необходима покъщнина.
В местността „Гьола” се
събират въстаници от
Кара Мусал / Виноградец,
Славовица, Сърт Харман
и Дере Харман /Долно и
Горно Вършило/.
На стр. 3
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Общината и хората

КОЙ КОЙ Е В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

АЗ, ГРАЖДАНИНЪТ, ИСКАМ ДА ЗНАМ!
Една рубрика за хората,
които ни управляват, които
вземат решения за парите
на данъкоплатеца, за финансиране и дофинансиране на
различните дейности в областта на спорта, културата,
икономиката,
социалните
дейности и др.
В местното самоуправление, общинският съвет
е
ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ
ОРГАН, най-важният орган.
Съветът е този, който има
право да връща кметските
решения, може да контролира отговорността на изпълнителната власт, т.е. на
общинския кмет. Един добър
общински съвет, с всички
правомощия, които Законът
за местното управление и
местната администрация му
гарантира, безспорно ще
изведе Общината до едни
добри позиции по развитие
на селищата и административния център Септември.
Общинският съвет е органът НАД КМЕТА, който е
само изпълнител (в ръцете
на кмета е само изпълнителната власт).
Тази рубрика няма за
цел да накърнява нечие
достойнство-тя съпоставя
само факти и обществени

лица, запознава ви с хората, които са отговорни пред
гражданите във всяко едно
отношение. И обучава- по
отношение на това, колко
значима е функцията на
Общински съвет. И колко
значими трябва да са хората
в него!
Представяме ви следващия общински съветник,
д-р. Николай Йовчев:
Д-р Николай Йовчев
- Партия „Съюз на Демократичните Сили”
Роден на 29.ХII.1962 г.
Завършил средното си образование в СОУ „Христо
Смирненски“, гр. Септември. Висше образование
- в Институт по зоотехника
и ветеринарна медицина
(сега Тракийски университет). Като ветеринарен лекар
практикува от 1987 г. Главен
инспектор и официален лекар за община Септември
към Областна дирекция по
безопасност на храните. Семеен, с две деца.
„Загорово“: Г-н Йовчев,
повече от три мандата
(над дванадесет години)
Вие сте общински съветник. Много или малко време
е това?
- Повече от достатъчно -

за да разбереш състоянието
на Общината и проблемите.
Нямам тайни за себе си и за
пътя за излизане от кризисното състояние. Трябва да се
промени начина на управление, както и работата на
общинска администрация.
Нека не забравят и кмет и
общински съветници, че
оперират с пари на данъкоплатеца и би трябвало да
се управляват коректно и
прозрачно.
„Загорово“:
Вашето
впечатление от мандатите в годините назад?
- Несравними са мандатите на Томи Стойчев - принципът е олимпийски, много
проекти, много заложени
средства. Хвърляне в дълбокото, олимпийско хвърляне. Само от продажбите на
минералните бани в хазната
влязоха около 2 милиона
лева и… потънаха!
„Загорово“: На 54-то заседание на ОбС се прие Бюджет 2015г., който експерти - финансисти нарекоха
„кух“. Вашата позиция- как
гласувахте Вие?
- Подкрепих Бюджета,
гласувах „за“. Смятам, че
при един добър мениджърски екип, би могъл да се до-

ближи поне до оптималната
му изпълнимост. Това може
да се случи само с един
добър екип и с взаимодействието на всички-общински съветници, кметове по
населени места, общинска
администрация.
„Загорово“: Г-н Йовчев,
„Загорово“ разпространи
чрез сайта си експертно
мнение на финансисти, относно заложения Бюджет
за 2015 г. Съпричастен ли
сте със становището на
специалистите, каква е
Вашето мнение като съветник?
- Абсолютно съм съгласен с тази оценка за
Бюджета. Но не това е важно, важна е хронологията
– първо се приема отчет и
чак тогава нов бюджет. Затова и не подкрепих Отчета
за 2014г. и гласувах против.
Голяма част от средствата
от миналия бюджет не бяха
изразходвани по приоритети и по значимост. Става
въпрос за средствата от
целевите субсидии, капиталовите средства за ремонт
на улиците, средствата от
данъците…
Колкото до моята позиция - аз я изразих още

от трибуната в залата на
ОбС - когато две големи
села са на път да се отцепят
от община Септември, не
беше времето да се сменя
председател на ОбС, нито
Управител на Медицински
център.
Пренебрегването
точно на тези наболели теми
е искрата, която активира
пък вашата позиция, на
Сдружение „Загорово“ вие първи усетихте истинските проблеми.
„Загорово“: Г-н Йовчев,
през последната година от
този мандат „изскачат“
папки с нови задължения
на Общината. Каква е причината?
- Причината? – В манталитета на работа и управленските решения на Общинска
администрация.
„Загорово“: Идват избори, какво ще кажете на
младите хора?
- Да не забравят, че живеят в това общество и че
всичко, което правим е за
тях. Младите хора би трябвало да са най-активни.
„Загорово“: Ще застанете ли зад Сдружение
„Загорово“ като общественик?
- Твърдо „Да“ и то ак-

тивно!
За екипа на „Загорово“
това беше един интересен
разговор, с интелигентен
човек, но не само това - с
човек, който познава до
болка проблемите на Общината. Безспорно има какво
да научим от този диалог.
Не можем да не оценим
голямата активност на г-н
Йовчев на Общинските
сесии. Не можем и да не се
запитаме - много или малко
са 13 години в местното самоуправление? Човек не се
ли изчерпва, не закостенява
ли? Или помъдрява?... Тринадесет години са и малко,
но и много. И достатъчно, за
да осъзнаем, че не „властта“
променя човек, а човекът
може да промени модела
на управление. Защото в
дългия си стаж като съветник, всички познаваме д-р
Йовчев като почтен човек,
такъв, какъвто си е бил винаги. Уважаван и принципен!
Тринадесет години са
малко, нали?! За да дадеш
всичко от себе си-за общината и хората - и като лекар,
и като човек, и като общественик!
Право на размисли има
всеки!

По повод експертно мнение на финансисти относно Бюджет 2015 г., според който заложеният Бюджет е „кух“, публикуваме една гражданска оценка.
Мотивите да потърсим мнението на експерти-финансисти са дълговете, наследени от предишните мандати и тези, направени в текущия, както и
факта, че колкото и да игнорираме тази тема, трябва да знаем, че Бюджетът - това са нашите пари и в този смисъл - нашите дългове!
Експертната оценка можете да прочетете на сайта на Сдружението: www.zagorovo.com
Да! Бюджетът на общината се съставя съгласно изискванията на Закона за публичните финанси. Но трябва да отговорим на модерния днес въпрос, а именно въпросът КОЙ? Кой
състави този бюджет с /„кух обем”, който води до дефицит/?
Кои общински съветници дадоха своя глас за бюджет 2015 г.,
водещ нашата община към нищета и бедност?
Освен цитираните принципи в статията, бих добавил и
още няколко, съгласно изискванията на чл.20 от ЗПФ.
1. отчетност и отговорност - публичните финанси се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността
на разпоредителите с бюджети;
2. икономичност - придобиването с най-малки разходи
на необходимите ресурси за осъществяване дейността на
бюджетните организации при спазване на изискванията за
качество на ресурсите;
3. ефикасност - постигането на максимални резултати от
използваните ресурси при осъществяване дейността на бюджетните организации;
4. ефективност - степента на постигане целите на бюджетните организации при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
5. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп
до информация за макроикономическите и бюджетните
прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната фискална програма, както и за използваните
методологии/допускания, залегнали при тяхното изготвяне/;
6. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите
и разходите без риск за платежоспособността на държавата
или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
7. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.
Спазени ли са тези принципи при изготвянето на Бюджет
2015 г. на община Септември??? Отговорът е НЕ.
Съгласно чл.84 от ЗПФ Кметът на общината разработва
проекта за общинския бюджет по показателите, със съдействието на кметовете на кметства на базата на:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна
бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните
взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и
одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от ЗПФ;
2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от ЗПФ;
3. разделението на дейностите и определените натурални
и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в
сила съдебни решения; - има ли такива задължения нашата
община?
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения
за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и на-

меренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции
към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми
и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на
касова и начислена основа;
9. други оценки и прогнози.
Кметът на общината организира и съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината, съгласно
изискванията на чл.82 от ЗПФ.
В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз
- по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по чл.14
за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не
са включени в общинския бюджет;
4. финансите на контролираните от общината дружества
и други лица, включително информация за прогнозните
приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и
състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван
размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за
субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от
общината средства, изпълнение на проекти по програми на
Европейския съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските
финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края
на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на
общината и нейните подведомствени разпоредители, които
нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
Тази бюджетна прогноза трябва да е три /3/ годишна.
Направено ли беше това в нашата община? Кой ти мисли

три година напред. Ние дори не знаем какво ще правим утре.
Свърши ли си добросъвестно, компетентно и с грижата на добър стопанин нашият Кмет задълженията си в качеството си
на съставител на Бюджета за 2015 г. на нашата община? Той е
ръководителят, той носи управленската отговорност.
„Управленска отговорност” е задължението на ръководителите на организациите да осъществяват всяко свое
действие, спазвайки принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност, включително да се
отчитат за действията си и резултатите от тях пред тези, които
са им възложили управленската отговорност.
„Добро финансово управление” е изискването, публичните средства да се разходват и управляват икономично,
ефективно и ефикасно. Бюджет 2015 г. дава ли възможност
за спазване принципите за добро финансово управление???
За дълга.
Може ли днес някой да каже с категорична точност, колко
са точно задълженията на нашата община - пет /5/ млн. лв.,
шест /6/ млн. лв. или друго число? Дори да вземем малкото
число, това се равнява на 40% от годишният ни бюджет!!!
Какъв е рискът, новият Кмет и общинските съветници да
започнат управлението си есента със запорирани сметки на
Общината? - 1%, 10%, 20%, 50%, 80% .
Колкото до „кухите обеми” - това е дълголетна традиция
в нашата община.Бюджет 2015 г. НЕ е изключение. За първи
път имаме такова драстично увеличение на „фиктивни приходи” - от такси; др. услуги и права, предоставяне от общината;
разпореждане с общинско имущество. Драстичното увеличение е процентно отразено в статията.
Всичко това се правеше години наред за да нямаме отрицателно бюджетно салдо - „да вържем бюджета”. Лъжехме
се взаимно- кметове, общинските съветници и данъкоплатци.
Льжите днес излизат наяве- огромен бюджетен дефицит и
никой незнаещ точно колко общински дълг има нашата община. Това е така, защото отрицателното бюджетно салдо се
финансира със заем. Лесно се взима, но трудно се връща.
Още по-лесно е пък да не се плаща. Но идва времето, когато
кредиторите ще си поискат парите/блокиране на сметките/ Да
му мислят следващите управници, които ще изберем есента.
Стигнахме и до приемането на бюджета. Приема се от
Общинския съвет или по-точно казано от общинските съветници. Общинският съвет се състои от 21 бр. Общински
съветници. Не е гласуван единодушно, както е написано в статията.Съгласно решение №1004 от 16.02.2015 г. на Общинския
Съвет, бюджет 2015 г. е приет със 13 гласа от присъстващите
16 бр. общински съветници. Само трима общински съветници
са имали смелостта да кажат „НЕ” на един бюджет с фиктивни приходи, с огромни финансови задължения, неизпълним
по отношение на приходите, без перспективи за благополучие, обричащ ни на бедност.
Борислав Раков
(статията е със съкращения)
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Общината и хората

ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗБОРА...
КАКЪВ ИСКАМ ДА БЪДЕ
ГРАДЪТ, В КОЙТО ЖИВЕЯ?
Това е въпрос, на който не може да се
отговори с няколко прости изречения, в
които не присъстват прилагателни и думи,
изразяващи чувството ни за родолюбие.
Какъв е бил градът, в който живеем,
преди ние да се родим? Какъв ще бъде
след като си отидем, и какъв можем да го
направим днес?
Това са въпроси, които всеки един от
жителите на определено населено място
би трябвало да си зададе, преди да започне да описва града на своите мечти. Където и да живее човек, най-напред трябва да
опознае историята на населеното място от
което тръгва, за да разбере основни неща
за него и да се помъчи да запази обичаите
и привичките на населението. Тук идва и
мястото да спомена града, в който живея.
Съобщавям го с гордост - това е град
Септември, малък град в близост до Пазарджик. Малък град, но с богата история.
Създаването на жп гара, битките водени по
нашите земи и много други исторически
факти ме карат да се замисля, с какво мога
да помогна за обогатяването на нашия
град. И ако всеки един гражданин за миг се
абстрахира от сивото ежедневие и се размечтае за родното си място, може би ще се
роди чувство, което ще мотивира хората
да действат и да променят мястото, в което
живеят и така да сбъднат мечтите си.
Давам пример с моите – бих се радвала,
ако отново заработят фабриките и заводи-

те, ще има повече работни места и няма да
се налага да ходим в чужбина. Няма да се
налага да се чувстваме като непълноценен
народ, способен само да слугува. Ако има
работа, много хора ще се върнат и ще се
увеличи значително населението. Младите
хора няма да се страхуват за утрешния ден
и ще създават семейства.
Заговаряйки за младите, няма как да
подмина и най-малките – децата на нашия
град. Няма ли да ни бъде по-хубаво, ако
имаме повече детски площадки пълни с
деца, които играят на дама, жмичка, люлеят се и правят куп лудории... Необходим е
и активно работещ център за развитие на
младежките таланти, специалисти, които
да стимулират развитието на хората. Не
само младите имат нужда от помощ – има
възрастни, които биха искали да овладеят
нови професии, за да си намерят по-лесно
работа.
Тези неща са възможни, ако хората повярват в мечтите си, следват ги и работят
за тяхната осъществяване.
Сега ще отговоря и на въпроса „Какъв
искам да бъде градът, в който живея ?”
В МОЯ ГРАД ЩЕ ИМА РАБОТНИ МЕСТА,
ПАРКОВЕ И КЪТЧЕТА ЗА ДЕЦА, МЛАДИ И
ВЪЗРАСТНИ, ГРАД КОЙТО СЕ РАЗВИВА,
НО И ГРАДЪТ, КОЙТО Е СЪХРАНИЛ ДЕТСКИТЕ МИ СПОМЕНИ И МЕЧТИ!
Ивелина Сотирова
студентка

ПРЕДИЗБОРЕН ТРУД ИЛИ
ПРАХ В ОЧИТЕ НА ХОРАТА
„Всеки народ си заслужава управниците“ /Хегел/
С близо 40 минутно закъснение и с
5 извънредни точки започна 55-то редовно заседание на ОбС в Септември.
Или както се изрази съветник Антон
Влахов:
„Започваме заседанието с петдесета точка, точките от дневния ред са
53, предлагат ни се още 5 допълнителни, без да знаем минали ли са през
комисии, както е по правилник...”
И продължи до късни доби, с
много спорове по различни казуси „Пътстрой“ и дълговете, наследени от
мандатите на Томи Стойчев, задълженията към много и различни фирми
- изпълнители, продажбата на Автогарата в Септември, въпроси за броя на
гражданските договори в Общината и
др. Споровете прерастваха в скандали, различните мнения и позиции на
общинските съветници, неяснотата по
много от въпросите, водеха до лични
„престрелки“ между законотворците
в общината.
„Договорките водят до тук!“ бе
репликата на един от общинските
съветници по повод споровете в залата.
С наближаването на местните
избори се увеличи и присъствието
на съветниците на редовните сесии.
„ГЕРОЙСКИ“ ОСТАНА ДО КРАЯ НА
СЕСИЯТА И СЪВЕТНИК ТОМИ СТОЙЧЕВ, КОЙТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МАНДАТ НА
СЕГАШНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ЯВЯ-

ВАШЕ САМО В НАЧАЛОТО, КОЛКОТО
ДА СЕ „ЗАПИШЕ“ В ПРОТОКОЛИТЕ
КАТО „ПРИСЪСТВАЛ“. Толкова време,
колкото се вълнуват властимащите
за общината и хората. И резултатът
от това безхаберие е налице- община Септември е една от най-бедните
общини в България, въпреки своето
кръстопътно географско местоположение и всички ресурси, които биха
могли да се използват!
Дали, обаче, е виновен този , който
яде „баницата“? Повод за размисъл и
за личен диалог със собствената ни
съвест…
Повод и за равносметка - защо ли
е този стремеж към властта? За една
заплата или за „ползу роду“? - Едва
ли!
Повод и за малко математика четири години по дванадесет месеца,
ПО ЕДНА НЕЗАСЛУЖЕНА МЕСЕЧНА
ЗАПЛАТА ЗА ДВАДЕСЕТМИНУТНО
ПРИСЪСТВИЕ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ от
сесии на общински съветници като г-н
Томи Стойчев и много други.
Към тази сложна математическа
задача, нека прибавим и вашите трудови възнаграждения, уважаеми читатели, заработени с труд, не за един
ден, а за цял месец.
Да видим тогава – дали ще получим математическо равенство или
неравенство?
Отговорът зависи от всички нас!!!

Една рубрика за успелите млади хора в общината,
за родолюбието и осъзнаването, че собственото ни
бъдеще е в нашите ръце,
рубрика за личния избор.
В повечето случаи, това
са хора, които са живели в
чужбина, в чужда страна,
сред друга култура. Но
избрали да живеят и възпитават децата си тук, на
родна земя, макар и в една
от най-бедните общини в
България. Това е истински
патриотизъм и родолюбие,
човешко чувство и ценност,
послание към поколенията и
… вяра - че сами можем да
си изградим света, за който
мечтаем.
Така се озовахме в дома
на сем. Печалови от гр. Септември, където живее и младото сем. Иванови с трите си
деца. От 2000 г. до 2005 г. са
работили в Англия.
Днес живеят в Септември, избрали са родния град
пред всички възможности,
които предлага подреденият
живот в чуждата държава.
Имат малък собствен бизнес,
в който са включили и Детски парти център. В отглеждането на децата участват
активно всички - родители,
баба и дядо. Младата майка,
завършила две висши образования, споделя, че дължи

ДА ЖИВЕЕШ В
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

много на своите родители
- благодарение на тях е завършила второто си образование, те помагат неуморно
и в отглеждането на децата.
А на дядото е поверена найтежката задача - да възпита
своите внуци в родолюбие.
„Любовта към българското
за децата, ще дойде от дядо
им“, с усмивка казва г-жа
Иванова.
Не са получили и помощ
от институциите. Справят се
сами, с взаимни усилия, с
много отговорност и желание. И с много любов към
децата.
В уютния и подреден
дом на семейството, времето сякаш летеше. Усмивката
не слизаше от лицето на

младата жена, разговаряхме за тромавите държавни
институции, за гражданската съвест, за възможностите
за образованите и квалифицирани хора, за патриотизма
на съпруга и идеята да се
завърнат в България.
Не след дълго, получихме безценна усмивка и от
най-младия член на семейството - четиримесечната
госпожица.
Получихме и надеждаче повече млади хора ще
предпочетат България, пред
чуждата страна. И ще поискат да подредят така добре и
собствената си държава.
Не всичко е изгубено,
нали?!
Екипът на вестник „Загорово“ благодари най-сърдечно за гостоприемството
и любезността!
(Надяваме се, че тази
статия ще положи основите на вяра и надежда за
младите хора-като отговор
на затрогващия материал
от стр. 1: „Мъртва ли е съвестта ви, г-да управници?“
/„Загорово“/)

Посланието към нас, потомците
Април 1876 година и родният край
Продължение от стр. 1
Въстаниците избират военен
съвет от Войвода, помощник и
съветници.
На същия ден, при вестта за
въстанието, забиват черковните
камбани и във Ветрен. Поп Димитър Лютаков ходи по къщите
от врата на врата и говори:
„...свърши се гответе се за кърваво хоро…“
Ето какво разказват спомените от този паметен ден:
„Отишлите по-полето се прибраха, към пладне върволица от
народ, коля, добитък се насочи
към Белово. Когато се намираха
източно от Аканджиево, някой
изкрещя: „бошибозуци нападат
кервана“. Поп Петър, с кръст в
едната и ятаган в другата ръка,
тича последван от стотина ветренци, въоръжени с коси, брадви, сопи, бягайки да посрещнат
нападателите... На 22 април, по
пладне, бехме в Сестримо“.
Когато Бенковски се връща
по обратния път от Белово, четата спира във Ветрен. Той заповядва да пресекат телеграфните
жици, в селото нямало почти никой. Войводата Бенковски се запътил към Еледжик с около сто
четници. По-късно, Хасан паша
напада с войска беззащитното
и изоставено село. Двеста къщи

стават жертва на пламъците. По брутален
начин биват пленени,
плячкосани и изгорени цял ред села...
„В Сарамбей имаше
войска, която излови
повече от 50 въстаника
от Белово, закарали ги
в Сарамбей, били ги,
горили ги, обесвали ги
полумъртви, останалите ги тикнали в затвора
в Татар Пазарджик, а
някои ги изпратили на
заточение.“
Изгорени са стотици къщи
във Виноградец, Ветрен, Горно
и Долно Вършило, Славовица.
Многобройни са убитите, ранени
и измъчвани - П. Динков, А. Чопанов, А. Шутев, А. Пачов, А. Шахънов, С. Пачов, Н. Караджов,
А. Караджов, М. Джукелов, К.
Джукелов, П. Бодров, Тр. Коев,Т.
Коев, Г. Дерменджийски, А. Мангаров, Кула Мангарова, Митър
Матов, А. Аджова, И. Дойчев,
М. Аджов, Кошо Вълчов, Гето
Пилюв, А. Радин, Л. Бараков,
А. Бингарова, Р. Татерова, Кр.
Баракова, С. Чолев, Ст. Киприн,
Ст. Цветков, А. Влайков, М. Гюндуров, Ст. Владов, К. Весалинов,
Тр. Христоскова,Т.
Кусеров,
Янаки Кюрията, Г. Сърбинов, Хр.

Оцелели участници в
Априлското въстание “Оборище”, 1907 г.
Петкин, М. Поплювков, В. Чипилов, П. Кочмаров, М. Кочмарова,
Л. Клисаров, Г. Ялчков, Г. Папукчията, М. Углешов, К. Ненова, П.
Караджов, Иван Церовченеца и
много други.
Най-малкото, което можем
да направим като потомци са
тези редове и разбирането, че
с героизма и решителността си
участниците от нашия край в Априлските събития ни изпращат
послание, което ни завещават за вярата, себеотрицанието и
пожертвованието, в името на
Свободата.
Поклон пред паметта на всички, дали живота си за свободата
на България!
(Статията е изготвена
по инициатива на нашия
съгражданин Борислав Раков)

ОЩЕ ЕДНА
НЕРАЗКАЗАНА ИСТОРИЯ...
Срещаме се по улиците на нашия
малък град, мислим си, че се познаваме, а всъщност зад всяко добре
познато, усмихнато или намръщено
лице, се крие човешка история. Хубаво е да можем да я чуем непредубедено, а още по-ценно е да можем
да я разкажем. Нищо не се знае, утре
тя може да е поучителна за някой,
друг може да разсмее, може самата

„госпожа История” да я хареса и да
я запази...
И ето – колелото си бута един човек, обикновен на глед, а всъщност
спортист, носил олимпийския огън
през далечната 1980 г. – Иван Атанасов Илиев от гр. Септември.
Годините минават и спортният хъс
се насочва към овощнaта градина,
лозето и домашните животни. Така се

стига и до слабостта към цитросите
и отрупания с плодове дванадесетгодишен лимон. И дръвчето умее да
се отблагодари за полаганите, сезон
след сезон грижи – направило го е
с над двеста грейнали плода. Това
е истинска гордост за стопанина,
който покрай лимона, сподели за
любовта си към спорта – така е, още
една разказана история...

ЗАГОРОВО

Общество

НОСИЯ ОТ ЕЛХОВО
ОТ КОЛЕКЦИЯ „СТОЯН ГЕОРГИЕВ”
Сукман с високи клинове /белкосник/ от
ръчно тъкан черен, вълнен плат. Около прореза на пазвата има плътна правоъгълна
шевица, наречена гази, изпълнена в наклонен, прав и кръстат, бодове с жълти, червени, сини, зелени и бели копринени и памучни
конци. Полите му са поръбени с декоративен шев от бели памучни конци, над него
на височина 06 см. е разположена особен
вид шевица, наречена шитя, състояща се от
апликирани квадратни парченца от кадифе
в зелено,тъмно синьо, бордо, жълто. Декорацията завършва в горния край с извезан
тесен фриз от дребни геометрични фигури в
прави и зад игла бодове от памучни и копринени конци. По долния ръб е пришита ивица
платно с извезани растителни орнаменти в
общия колорит.
Ризата е туникообразна от ръчно тъкано
памучно платно. По цялата риза кенарите
са червени, релефни. Ръкавите завършват с
бяла ръчно изплетена на една кука памучна
дантела.
Престилката е изработена от вълна и
памук. В центъра, по вертикала е изработен
растителен орнамент, извезан с разноцветни вълнени конци, върху оранжев фон. Двата
отвесни края са декорирани с правоъгълни,
везани орнаменти. В долния край на престилката е разположен фриз от три растителни орнамента, а под и над него редове от
ивици в черно и бяло. Завършва с ресни в
черно и оранжево.
Ансамбълът е завършен със скъпа забрадка, марама, и красив колан с пафти.
Костюмът е от 20 те год. на ХХ век

ОТ СЪТРУДНИЦИТЕ НА „ЗАГОРОВО”
ТУК ПУБЛИКУВАМЕ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА

ДОБРИТЕ НАМЕРЕНИЯ САМО ПО ИЗБОРИТЕ ЛИ СА?

Популизъм или добро
намерение – е намерението да се изгради навес в
църквата на село Ковачево
и според хората, заели се с
това, било необходимо организирането на подписка.
Ние, група жители
на с. Ковачево, община
Септември, искаме
да
изразим, чрез вестник
„Загорово” мнение по
този въпрос, който касае
жителите на селото.
Убедени сме, че не е
необходимо събирането
на подписи от жителите
на с.Ковачево за изграждането на навес в църквата в селото. Ясно е, че
всички жители искат да
има такъв, но дали плани-

раната подписка няма да
се използва с друга цел,
като например за кандидатурата за някой „независим” кандидат, както го
изисква законът.
Защото според Глава
I, чл.2 а, ал.2 от Закона за
културното наследство,
мястото, където ще се построи въпросният навес е
общинска собственост и
необходимите документи за построяването му
трябва да се вземат от
община Септември .
Небходимо е да се
направи скица и да се
изготви Проект, след което гл.архитект от община
Септември да даде Разрешение за строеж.

Освен това църквата
си има и църковно настоятелство, което трябва да
се занимае с този въпрос,
а не да се заблуждават
жителите на селото, че са
необходими подписи за
навеса и след това тези
подписи да се използват
с друга цел.
Да, хубаво е да се построи навес в църквата,
който ще е от голяма полза за всички от селото, но
защо, само когато наближават местни избори, дадени
хора се сещат, че трябва да
се прави нещо в село?
Това е нашето мнение!
Група жители
на с.Ковачево.

ОБЯВА
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВО“И ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ПРИ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ВЯРА“

О Р ГА Н И З И РАТ
Почистване на гробищния парк в с. Карабунар
с цел естетизиране, урегулиране и придаване на по-чист вид
на вечния дом на нашите покойници.
Началото на организираното почистване на парка ще се състои
на 24.04.2015 г. от 10:00 ч. Сборен пункт-гробищния парк.
Приканваме всички желаещи, жители и гости на селото,
да се включат в мероприятието!
За въпроси и координация, моля, обръщайте се към инициаторите
Веска Караиванова и Иван Каменарски.
Със съдействието на Община Септември и Кметство, с. Карабунар.

Н А Ш АТА М И С И Я - Н А М А Л К И С Т Ъ П К И , Н О С М Н О Г О Т Р УД

ЗАГОРОВО ПОКАЗА СТАРИ ПРЕДМЕТИ И ТЪКАНИ ДА ДАРИШ… ЕДИНАДЕСЕТ ПЪТИ
УС М И ВК И И РА ДО С Т
ОТ РАКЛАТА НА БАБА В ЦДГ - ГР. ВЕТРЕН
В знанието е силата,
в любовта към Родината
– напредъка на всеки народ, а децата – неговото
бъдеще! В това вярваме
ние от „Загорово”, в това
виждаме мисията си като
гражданско сдружение,
а най-важно е любов и
преклонение към всичко
българско да се заложи
още в ранна детска възраст!
Красотата, около нас
не е плод само на днешния ден, НИЕ, БЪЛГАРИТЕ я носим в душите си
от баби и прабаби. Остава само да се замислим
как да я запазим и предадем на следващите
поколения. Гражданско
сдружение
„Загорово”
полага усилия за опазване и съхраняване на
културно-историческото
наследство, възраждане
на културните традиции
и ценности. В тази посока бе и гостуването
ни в Целодневна детска
градина гр. Ветрен, по покана на директора, г-жа
Йорданка Лютакова. Малките палавници гледаха

с интерес презентацията
„Красота, сътворена от

трепетните им ръчички
бързаха да докоснат тъ-

ръцете на баба”. Докоснаха се до истински предмети от бита на миналото,
забавляваха се истински,
облечени в оригинални
стогодишни детски носии. Всичко показано
на децата е от колекция
„Стоян Георгиев”. Любопитство и интерес се
четеше в детските очи,

кани и шевици, а за нас
остана удоволствието да
покажем тези автентични
носии и тъкани и да накараме децата да помислят
с любов за хората, сътворили тази красота. Така
се възпитава патриотично чувство – на малки
стъпки и с много обич и
възхищение!

За да се случват приятни и полезни събития
във всички населени
места в общината, за да
откъснем хората от еднообразието на сивия ден и
да ги накараме да почувстват подкрепата на приятелско рамо до себе си,
преди светлия християнски празник Великден,
Гражданско сдружение
„Загорово”
организира
традиционните си
ателиета. Нашата доброволка Магдалена Гушкова показа велинградска
восъчна техника за боядисване на яйца.
Украсяването на великденски яйца с восък
е стара славянска традиция, намерила благоприятна среда за развитие в
Чепинския край – Велинград и Ракитово. При тази
техника се получава негативен рисунък – яйцето
се боядисва червено, а
орнаментите, покрити с
восък, остават бели. Самото писане на яйцата
по този начин е забавно
и кара деца и възрастни
да влагат творчество. И

тази година на ателиета
на Гражданско сдружение „Загорово” не липсваха приятни емоции
и изненади. Рисувахме
яйца на
11 различни
места, като включихме
любители от всички въз-

расти. Започнахме на 24
март с Детска градина
„Щастливо
детство”

с. Ковачево и продалжихме – ОДЗ ”Приказен
свят”
гр.Септември,
ОУ” Св.Кирил и Методий” с.
Симеоновец,
СОУ „Христо Смирненски” гр. Септември, НУ
„Св.Кирил и Методий”, с.
Злокучене, ОУ
”Г. Бенковски”,
с.Виноградец,
Пенсионерски
клуб „Надежда”
гр. Септември,
НЧ „Напредък
- 1908” с.Семчиново, Кметство
с.
Славовица,
Пенсионерски
клуб
„Илия
Минев” гр. Септември.
Едновременно с приятните емоции
от общуването
и творчеството,
ние от „Загорово” и нашите
с ът руд н и ц и
работим за запазването
и
обогатяването
на традициите,
даваме знания и чувство
за сплотеност.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВО” ИЗГРАДИ ДВЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
Ние,
от СДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ,
ЗА ГРАЖДАНИТЕ,
заедно можем да променим родното си място,
да си подадем ръце и с общи усилия
да пресътворим
света около нас, в името на настоящето
и бъдещето,
в името на нашите деца!

Първата е на площад
„Илия Минев“ в гр. Септември, срещу църквата,
която бе по общински
проект и ние помогнахме
финансово, детският кът
да стане реалност. Показахме, че Гражданско
сдружение и Община полесно могат да осъществяват всяка добра идея.
Втората детска площадка е изцяло по инициатива на гражданско
сдружение „Загорово” .
Тя е изградена в центъра
на с. Ковачево. Средства-

та, необходими за построяването ù са осигурени
изцяло от сдружението,
а съмишленици и симпатизанти на гражданско
сдружение
„Загорово”
участваха с доброволен
труд.
Ние инвестираме в Бъдещето на България- децата, а приоритет в нашата работа e създаване на
благоприятни условия за
преодоляване на икономическата изостаналост,
създаване на условия
за достоен живот на на-

селението. Удоволетворени сме, че даваме своя
граждански принос да
променим ежедневието,
да превърнем пустеещи

места в красиви детски
площадки, които носят
радост и много усмивки за да растат нашите деца
щастливи.

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

