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СЛЕДИЗБОРНО - РЕЗУЛТАТИ И ДОВЕРИЕ
Местна
коалиция „Загорово
2015“ отчете първите си изборни
резултати. Хиляда двеста и един
човека в община
Септември ни се довериха и поискаха нашият
успех да стане тяхна
победа. Хиляда двеста и
един човека не се уплашиха да мислят по нов
начин, да се наредят в
редиците на гражданското общество и да се
опитат да спрат партийната изборна корупция.
На тези местни избори в
страната ни се явиха 528
местни коалиции и инициативни комитети, които
се опитаха да наложат
нов модел в местното
самоуправление. Горди
сме, че чрез „Загорово“
нашата община се нареди
сред модерно мислещите
хора в страната ни...
В социалната история
на българския народ,
демократичната самоор-

ганизация има няколко
вековна история – самоорганизирана българска
община съществува през
целия период на османското иго. В чужда империя, с различен език
и вяра, българите успели
да наложат своя стил
на вътрешен обществен
живот, саморганизирали
се и през Възраждането
без помощта на официална държавна власт, във
враждебната среда на
чуждо владичество, изградили самостоятелна
църковна
организация
и завършена мрежа от
училища, успели да образоват масово няколко
поколения българи. Това
е прецедент в световната
история.
Така, че само на традицията да бяхме заложили, пак трябваше
да имаме значително
по-висок успех, но въпреки всичко, ние, от
„Загорово”, сме горди с
резултата – 1201 човека

БОГАТСТВО, КОЕТО НЕ ВИЖДАМЕ!

Забързани да догонваме задачите на днешния
ден пропускаме ценни свидетелства за времена, далеч по-добри, за времена, в които нашите предци са
се доказвали и работили също като нас.
Да си дадем време и да спрем поглед върху едно
свидетелство от близкото минало.

Днес е един слънчев ноемврийски ден. Най вероятно, в един подобен слънчев ден, преди 7- 8 десетилетия, фотограф е запечатал гарата в родния
ни град Септември. Снимката, която е върху
пощенска картичка, не казва много, но и казва доста...Часът е 8:20, гара Сарамбей, 1920-1930г. Картичката е изпратена от Жп училището в Шумен
до гара Новоселци (дн. гара Елин Пелин).
Това е част от историята на гр. Септември.
Нека я търсим, знаем и помним!
Благодарим на нашия съгражданин Спасимир
Пилев, който ни изпрати тази снимка!

заявиха доверие към
нас. Тримата общински
съветници, които имаме
в Общинския съвет, ще
направят всичко възможно гражданите поне
да бъдат информирани за
това, какво се случва в
бедната ни община.
За съжаление, бедността не е само финансова, изборните факти
показват и голям морален дефицит. Оказа се, че

няколко банкноти, незнайно
на каква стойност, могат
да заменят ценности като
честност, дълг, достойнство.

Дано „от горе“ гледат народните будители, дано
да са видели как народът,
който те образоваха, се
захласва по изградени
навеси,
пенсионерски
клубове,
ремонтирани
стадиони и улици - еднодневки и курбани на една
кичозна
предизборна
кампания, без идеи и
визия за бъдещо управление на общината.
Офисът на Гражданско сдружение „Загорово“ ще бъде постоянен
пункт за събиране на
подписи за референдум.
Идеята е инициирана
от Слави Трифонов и
неговия екип. Освен
в централния офис на
„Загорово“, намиращ се
непосредствено до кафе
- сладкарница „Загоре“,
постоянен пункт за събиране на подписи ще
бъде разкрит и в клуба
на Сдружението в центъра на с. Бошуля, както
и в кафенето на Пепа
Ринкова в с. Карабунар.
Информация за разкритите пунктове можете да
получавате чрез Фейсбук страницата на „Загорово“, както и на официалния сайт на „Шоуто
на Слави“ www.slavishow.com. Доброволци на
„Загорово“ ще работят
по всички населени места в община Септември.
Важно е да се знае, че
всички
наши
доброволци на пунктовете за
събиране на подписи ще
бъдат с обозначителен
бадж и удостоверение,
че са наши доброволци.
На 9 ноември 2015 г.
представители на Инициативния комитет от „Шоуто на Слави“ внесоха
в Народното събрание
Уведомление за стартиране на подписката, а
събирането на подписи
вече стартира. Въпросите за референдума са 6,
а именно:
1. Подкрепяте ли народните представители
да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален
на 120?

„Бедний ми народе”
народе”
възкликнал поетът, но
ние днес разбрахме, че
това възклицание не
съдържа съжаление, а
поетовото
омерзение
от това, че достойната,
трудова, българска ръка,
умишлено и с користновластолюбива цел е превърната в ръка на просяк.
Хиляда двеста и един
– не са просяци, а хора
с достойнство, което ние
ще пазим на всяка цена.
И без излишни емоции,
простичко ще обясним
– ние, българите имаме
шанс, само ако изградим силно гражданско
общество,
което
без
страх воюва за морални
ценности, което със съвместни усилия успее да
изгради общност от хора,
желаещи заедно да преодоляват трудностите в
развитието си.
С трима общински съветника или с тридесет
- „Загорово” е еднакво
силно, защото то е гражданска трибуна!

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ
„ЗАГОРОВО“ ДАРИ НОСИИ

На мило, импровизирано
тържество
на
09.11.2015 г., членовете на
фолклорна група „Ситовче“, с. Симеоновец, получиха дарение от Гражданско сдружение „Загорово”
– красиви носии. Дарените
комплекти са решени в
практичния стил на съвременността, за да са удобни за участие в танцови
изяви. Ръководителят на
групата, г-н Петър Петров,
изказа благодарност на
председателя на Сдружението, г-жа Кърджийска,
като подчерта решаваща-

та роля на „Загорово” за
съхраняване на местните
традиции, благодари за
инициативата в Симеоновец да се създаде фолклорна група и подчерта
значимостта на дарението, тъй като още в събота
/14.11/ танцьорите от „Ситовче“ имаха първата си
изява. Г-жа Кърджийска
пожела успехи и обеща
Сдружението да продължи да помага на младите
ентусиасти от Симеоновец. Те от своя страна,
не скриха радостта си от
красивата придобивка.

ПОСТОЯНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПИСКА
ЗА РЕФЕРЕНДУМ ВЕЧЕ И В ГР. СЕПТЕМВРИ
3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
4. Подкрепяте ли да
може да се гласува и
дистанционно по елек-

6. Подкрепяте ли директорите на областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи и началниците на
районните управления в
областните дирекции на

МЯНА, възможна само с
насрочването на н национален референдум. Наложително е народът да
покаже, че е суверен!
Очакваме да подкрепите инициативата, като

тронен път при произвеждане на изборите и
референдумите?
5.
Подкрепяте
ли
годишната
държавна
субсидия, отпускана за
финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един
лев за един получен
действителен глас на последните парламентарни
избори?

Министерството на вътрешните работи да се
избират с мажоритарна
избирателна система с
абсолютно мнозинство в
два тура?То ще продължи 3 месеца.
За да разчупим статуквото, наложено през
последните години, ще
се включат всички доброволци на „Загорово“.
Наложителна е ПРО-

се включите в подписката, която се събира в
офиса на „Загорово“!

ПОДПИШИ СЕ!!!
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Общината и хората

ПОРТРЕТЪТ НА АКАД. ХРИСТОВИЧ –
НА СТЕНАТА НА ПОЧЕТНИТЕ
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

СТАРИЯТ- НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОГЛАВИ ОБС - СЕПТЕМВРИ
От 6 партии и местни
коалиции, които образуваха новия Общински съвет, се излъчи
една-единствена кандидатура за председател на ОбС - гр. Септември. Съотношението на
съветниците в новия
мандат е 8 – от ГЕРБ, 3 –
от БСП, 3 – от коалиция
„Петър Бошев за развитието на община Септември“, 3 – от Местна
коалиция „Загорово“,
2 – от Единна народна
партия и 2 – от ДПС.
При така сформирания съвет, ГЕРБ имат превес
над всички останали, защото са необходими 11
гласа, за да се прокарва всяко едно решение.
Въпреки тази преднина в съотношението, общинският съветник от ГЕРБ, Атанас Узунов,
предложи като единствена възможна кандидатура, тази на съпартиеца му Лазар Влайков от с.
Виноградец. Нищо лошо – преценка на партията! Но може би беше по-етично, в предвид на
преобладаващото мнозинство, да се предложи
и кандидатурата на съветник от друга партия.
Народът мъдро го е казал: „От кумова срама“!
Но и без „кумова срама“, кандидатурата си
остана само една. При тайното гласуване за избор на председател (както е по закон), в урната
празните бюлетини бяха едва 3, всички останали гласуваха за избора на г-н Влайков.
Дали това беше предварително договорено
или изборът наистина бе за най-достойния измежду достойните – човек никога не знае! А
материалът остава без редакционен коментар –
ВСЕКИ СЪС СОБСТВЕНАТА СИ СЪВЕСТ И
МНЕНИЕ, НАЛИ ЖИВЕЕМ В ДЕМОКРАТИЧНА
ДЪРЖАВА!
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Състав на новия Общински
съвет според броя на
мандатите:
Сергей Василев Стойнов – БСП
Георги Николов Мърков – БСП
Петя Николаева Цанкова – БСП
Атанас Иванов Узунов – ПП ГЕРБ
Стефан Иванов Малинов – ПП ГЕРБ
Лазар Николов Влайков – ПП ГЕРБ
Кирил
Николаев
Тодорин
–
ПП ГЕРБ
Георги Иванов Йовчев – ПП ГЕРБ
Петьо Николов Кънчев – ПП ГЕРБ
Павлина Любенова Минчева –
ПП ГЕРБ
Асен Николаев Гаджев – ПП ГЕРБ
Ангел Крумов Морозов – ДПС
Румен Ангелов Колев – ДПС
Васко Стоянов Петров – Единна народна партия
Пешо Сашов Михайлов – Единна
народна партия
Петър Атанасов Бошев – Местна
коалиция „ПЕТЪР БОШЕВ за развитие на община Септември”
Кирил Иванов Кузев – Местна коалиция „ПЕТЪР БОШЕВ за развитие
на община Септември”
Кузо Георгиев Божинов – Местна
коалиция „ПЕТЪР БОШЕВ за развитие на община Септември”
Георги Николов Вергиев – Местна
коалиция „Загорово 2015”
Иво Бойков Крушаров – Местна коалиция „Загорово 2015”
Стоян Димитров Мартинов – Местна коалиция „Загорово 2015”

О

Н

А

Благодарение на
„Загорово“, на труда
и ентусиазма, който
положихме всички
ние - признателните днес граждани
на именития учен
и общественик, на
16.09.2015 г., на последната
редовна
сесия на бившия Общински съвет, беше
внесено предложение от „Загорово“,
акад. Христович да
бъде
обявен
посмъртно за почетен
гражданин на Септември. С
пълно мнозинство общинарите гласуваха предложението
на „Загорово“. Сред гостите в
залата бяха и родственици на
Христович.
Преди почти 90 години,
през 1926 г., когато академикът
умира в дома си в с. Сараньово, признателни съграждани,
ловци и природолюбители,
му отдават последна почит
със салюти. Погребват го в
двора на църквата „Св. Вмчк.
Харалампий“, където поставят
надпис на надгробната плоча, който гласи: „НЕУМОРИМ
ТРУЖЕНИК НА НАУКАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГО”.
Днес, ние от сдружение
„Загорово“, като признателни
граждани, проучихме живота
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и делото на Георги Христович,
представихме достойния житейски път на големия учен
пред обществеността и внесохме предложението, именитият
академик да бъде обявен посмъртно за почетен гражданин.
За да отдадем достойна почит на един живот за пример
и подражание – в полза на
науката и обществото! За да
не превърнем гр. Септември
в селище без история, памет
и гордост!
„ЧЕТЕТЕ И ЗНАЙТЕ, ЗА ДА
НЕ БИВАТЕ ПОДИГРАВАНИ И
УКОРЯВАНИ ОТ ДРУГИ ПЛЕМЕНА И НАРОДИ”, ПРИЗОВА
ПАИСИЙ ПРЕДИ ВЕКОВЕ…
НИЕ, „ЗАГОРОВО“, ЧЕТЕМ И
ЗНАЕМ… И ПРОМЕНЯМЕ СВЕТА ОКОЛО НАС!
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ФАКТИ И ИСТИНИ – ЙОВЧЕВА И ИГНАТОВА
СА ВСЕ ОЩЕ С ПРАЗНИ ДЖОБОВЕ!
В брой 31 от 10.11.2015 г. на в-к
„Локомотив Септември“, с издател
„Локомотив Септември” ЕООД, е направена публикация със заглавие
„Йовчева и Игнатова си тръгнаха с
пълни джобове”. Ние, цитираните в
статията бивши служители на ръководни длъжности в Община Септември, искаме да внесем яснота по
некомпетентно изнесените факти и
обстоятелства в публикацията.
Това не е съкращение, а прекратяване на служебно правоотношение с държавни служители. Това
не са експресни уволнения от ВрИД
Кмета на Община Септември – инж.
Стефка Попова, а изпълнение на законни процедури и правила.
По този начин, с приемане на
предложението, даваме право на
новия кмет да ръководи Общината
със свой екип.
„Държавната хранилка“, според
автора на статията, вероятно е дирекция „Бюро по труда” - гр. Септември. За сведение на този автор,
през времето което сме работили по
трудово или служебно правоотношение са внасяни осигуровки във
фонд „Безработица“ и не смятаме,
че отиваме на „държавна хранилка”. НЕИЗВЕСТНИЯТ АВТОР, ПРЕДИ
ДА ИЗНАСЯ ФАКТИ И ДАННИ, БИ
СЛЕДВАЛО ДА СЕ ОБРАЗОВА!
„Чл. 107 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, дава право на
органа по назначаване, да отправи
писмено предложение за прекратя-

ване на служебното правоотношение срещу уговорено обезщетение
в размер на не повече от 6-кратния
размер на последната получена
месечна основна заплата. Ако служителят не се произнесе писмено
по предложението в 7-дневен срок,
смята се, че то не е прието”.
В ал. 2 е записано, че ако „Държавният служител приеме предложението по ал. 1, органът по назначаването е длъжен да му изплати
уговореното обезщетение, заедно
с връчването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение.”
Към настоящия момент, въпросните обезщетения не са изплатени.
Ние имаме това право по закон и
сме приели предложението на работодателя си. Какви са били мотивите
ни за приемане на предложението,
това не е проблем на „загрижения”
за финансовото състояние на Община Септември автор.
В отговор на въпроса „Колко
прокудени от Общината в предишните години служители могат да
се похвалят с такава екстра?!”, ще
отговорим с факти, съобразени със
законите в Република България:
Всички служители на които е
прекратено служебното правоотношение, по реда на чл. 107 а, ал. 1 /от
Закона за държавния служител/ са
освободени с изплащане на шесткратния размер на последната месечна основна заплата.
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ОБЩЕСТВО
След преднамерено „уволнение”

ЙОВЧЕВА И ИГНАТОВА
СИ ТРЪГНАХА С ПЪЛНИ ДЖОБОВЕ
Чистки, масови уволнения,
лов на вещици… Това щяло да
се случи, ако Марин Рачев стане
кмет, бълваше пропагандата на
доскорошната местна власт в
Септември. Два любопитни факта от последните няколко дни
обаче избождат очите, точно като
контрапункт на тези инсинуации.
Става въпрос за едни експресни
„уволнения”, които ВрИД кметицата Стефка Попова е направила
в последните часове на краткото си управление. В Община
Септември вече не работят Катя
Йовчева (съпругата на кандидаткмета Николай Йовчев), както
и Спаска Игнатова. Двете са си

тръгнали по живо и по здраво с
пълни джобове и с гарантирана в
следващите 12 месеца държавна
хранилка. Буквално часове преди клетвата на новия кмет Марин
Рачев от Общината си е тръгнала Спаска Игнатова. Тя обаче е
била съкратена по такъв член,
че за утеха ще вземе 6 заплати
(най-вероятно за вярна служба)
и в същото време ще има право на борса през следващите
12 месеца. Колко прокудени от
Общината в предишните години
служители могат да се похвалят
с такава екстра?! Или може би
не са я заслужили? По същия
начин преди Спаска Игнатова от

Общината е
била „съкра- инж. Стефка Попова
тена” и Катя
Йовчева. Тя също е взела „билет”
за борсата и 6 заплати в джоба.
Пишейки всичко това, се
сещам за оная изтървана от
Стефка Попова преди месец в с.
Виноградец фраза: „Да свършват тези избори, че някой ще се
разчекне накрая, ма не знам кой
ще е”. Е, вече отговорът на този
въпрос е ясен, а като продължение на това ще припомня старата
българска поговорка: „Един
държи рогата, друг дои кравата”.
Това е положението, драги ми
читателю.

СТЯГАНЕ НА БАЗАТА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДЮШ-А СА ПРИОРИТЕТИТЕ ИЗСИПВАТ БОКЛУЦИ
НА ВР-ЗАВОДА В
ВЪВ ФУТБОЛА ПРЕД НОВОТО ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО
С мъжкия тим ще се захванем през
РЕКА МАРИЦА
ва да си носи избраното

По този начин от Петър Бошев,
бяха освободени Славка Христоскова, Елка Стойчева и Виолета
Александрова. Някои от тях, за да
си удължат престоя в Общината и
„държавната хранилка”, вземаха по
шест месеца болнични, след което
бяха освободени с обезщетение – 6
заплати.
И не на последно място питаме,
в качеството си на какъв, авторът на статията публикува Заповед за освобождаване на държавен
служител на Община Септември
с лични данни, в нарушение на Закона за защита на личните данни?
Кой общински служител изнесе
вътрешен акт на Общината? Това

4 години, заяви още Ма-

ще се установи от компетентните
органи, защото никой няма право
да публикува личните ни данни в
пресата или където и да било! И
никой не стои над закона - нито в-к
„Локомотив Септември“, нито служителите от Общината!
Уважаеми г-н Рачев, по този
начин ли ще управлявате Вие и
вашият екип Община Септември с неспазване и неприлагане на законите?!
Катя Йовчева и Спаска Игнатова

Редакционен коментар: От електронната поща на сдружението е видно, че
писмото е препратено и до редакцията
на в-к „Локомотив Септември”.
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ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ:

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЗАГОРОВО” – С ТРИМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ НА КМЕТСТВО
Гражданско сдружение „Загорово” отчете първите си изборни резултати. Хиляда двеста и един човека в община Септември ни
се довериха и поискаха нашият успех да стане тяхна победа. Хиляда двеста и един човека не се уплашиха да мислят по нов начин,
да се наредят в редиците на гражданското общество и да се опитат да спрат партийната изборна корупция, а това са 10,86% от
гласувалите. На тези местни избори в страната ни се явиха 528 местни коалиции и инициативни комитети, които се опитаха да
наложат нов модел в местното самоуправление. Горди сме, че чрез „Загорово“ нашата община се нареди сред модерно мислещите
хора в България...
Тримата общински съветници, които имаме в Общинския съвет ще направят всичко възможно гражданите поне да бъдат информирани за това, какво се случва в бедната ни община, а кметът на Карабунар, издитнат от Местна коалиция „Загорово 2015”
е надеждата за развитието на селото, център на винопроизводството.
Гражданите на община Септември имат своята гражданска трибуна – Гражданско сдружение „Загорово”!

Георги Николов Вергиев – общински съветник от листата на
Местна коалиция „Загорово 2015”

Това са причините да участвам в
тези избори. И още нещо – за да си
добър мениджър и успял бизнесмен
трябва непрекъснато да се учиш.
От 1992 г. до сега съм използвал
всички възможности да повишавам
квалификацията си чрез форми,
организирани от специализирани
институции. Бизнес опита и квалификацията си ще използвам в работата си в Общински съвет, като единствения принцип, който ще следвам
е – работа за общественото благо”

Стоян Димитров Мартинов –
общински съветник от листата на
Местна коалиция „Загорово 2015”

Иво Бойков Крушарав – общински съветник от листата на Местна коалиция „Загорово 2015”

Роден през 1959 г., завършва
основно образование в механика
„Константин Кирил Философ”, гр.
Пловдив и завършва специалността
“Електронна изчислителна техника“. Следва във Военен университет
„Васил Левски”, гр. Велико Търново,
специалност „Многоканални системи за управление, телекомуникация
и телеконтрол“, след което специализира във Военна академия „Г. С.
Раковски”.
Трудовата кариера на г-н Вергиев започва в редовете на БНА,
където служи дванадесет години,
по-късно работи като младши научен сътрудник в Селскостопанска
академия – София и продължава зам. директор и директор е на Хранително-вкусово предприятие в
гр.Септември до края на 1991 г. От
1992 г. до настоящия момент се занимава с частен бизнес в областта
на хранително-вкусовата промишленост – производството на хляб, хлебни изделия и деликатеси, както и с
преработка и съхранение на зърно.
Като основен мотив за включването си в местната политика на община Септември, г-н Вергиев сочи:
„Години наред наблюдавам как
пред очите ми община Септември
от цветуща община се превърна в
запустяла, както от икономическа
гледна точка, така и в демографски
план. Малкото останал местен бизнес се затруднява да намери квалифицирана работна ръка, камо ли
да открие нов бизнес. Според мен
това се дължи на ниското ниво на
мениджърския екип на общината и
общинските съветници, които години наред избираме самите ние. Смятам, че местата в тези органи трябва
да се заемат от хора с доказани
мениджърски и човешки качества.

Роден на 14 април 1993 г. в гр. Пазарджик. Семейството му е от село
Виноградец. Основно образование
завършва в ОУ „Хр. Ботев“, с. Карабунар, а средно – в Математическа
гимназия „Константин Величков” в
гр. Пазарджик със специалност „Математика и информатика“. Сега учи
аграрен бизнес и е в четвърти курс
на УНСС, гр. София. Занимава се със
земеделие в семейното стопанство,
като обработва 500 декара ниви и
лозя. Иво се кандидатира за общински съветник, защото иска да живее
в родния Виноградец. Той получи
доверието на своите съграждани,
които го предпочетоха, а той се надява да оправдае това доверие, като
работи за превръщането на родното
си място в нормално място за живеене. Ще се постарае управлението
на община Септември да стане наистина прозрачно, а това означава хората да знаят какво се случва в Общински съвет. Иво мечтае да сложи
край на дългогодишната цензура и
да помогне всички предложения на
хората да стигат до местната власт.
Всичко това може да се постигне с
редовни срещи с избирателите, защото те трябва да показват грешките в управлението, да дават идеи и
да оценяват резултатите.

Роден на 12.04.1965 г. в с. Варвара.
Завършва основно образование в
ОУ „Н. Вапцаров” в родното си село,
а средно в техникум „Горан Йонов”,
гр.Септември. Трудовата му кариера
започва през 1986 г. в Завода за стоманени тръби, там работи да 2002 г. От
тогава се занимава с частен бизнес.
Има две дъщери, които му помагат в
семейния бизнес. Да се кандидатира
за общински съветник го мотивира
желанието да помогне за развитието
на Варвара и излизането на селото
от застоя на последните години.
Най-голямото му желание е децата
ни да останат тук, а не да се гледаме
по скайп, това ще стане само, ако се
развива дребния и среден бизнес на
територията на село Варвара, ако
се помага и подкрепя. Едно от предизборните обещания на Мартинов
е да знаят варварци какво се случва
в Общински съвет и той е решен не
само да го изпълни, чрез срещи с избирателите си, но и да търси тяхното
мнение по всички въпроси, касаещи
важни въпроси за Варвара.

та си служба в поделението на град
Плевен.
От 2001 до 2004 година работи
като рекламен мениджър на MUSASHI в София. През този период фирмата достига най-големия си успех и
реализира собствено предаване по
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ за здравословен
начин на живот – FITNESS MANIA.
През 2005 година Иван Каменарски създава и ръководи рекламна
агенция MAGOART. За кратко време
печели рекламно партньорство с
гиганти като Нестле, Каменица, FUJIFILM, Spetema Caffe, хляб „БОНУС”,
VICTORIA SPA и др.
Създава първият безплатен столичен гид за спорт, здраве и красота –
Sport & Beauty.
Подпомага изследването на Христо Смоленов за ауролитната цивилизация с която се свързва най-старото
датирано обработено злато в света.
През 2010 година Иван Каменарски е избран за президент на
БЪЛГАРСКА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ и
става най-успешният ръководител за
този спорт в България.
Получава международно признание от президента на Световната
федерация – Ян Андерсън. Най-голямата оценка за работата му са първите медали, които националния отбор
печели на Европейско първенство.
Под негово ръководство през 2012
година Българска Билярд Федерация реализира успешно европейски проект в областта на спорта за
166 000 евро.

Иван Каменарски – кмет на
кметство Карабунар от Местна
коалиция „Загорово 2015”
Роден на 1 ноември 1974 година
в град Русе. Жител и собственик на
къща в село Карабунар.
През 1993 година завършва средно образование ССХУПИ „Проф. Венко Колев“ – гр. Троян.
През 1999 завършва висше образование с отличие на дипломната работа, като магистър по иконография
към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” –
Велико Търново.
През 1999 година изписва олтарната стена на параклис строен от
Колю Фичето – „Св. св. Константин
и Елена“.
През 2000 година отбива военна-

Иван Каменарски иска Карабунар да стане добро място за живеене. Ще използва целия си управленски опит за това. Кандидатира
се от Местна коалиция „Загорово
2015” защото вярва в идеите, които
екипът споделя и като вече действащ кмет ще работи за осъществяване на всичките си предизборни
обещания и идеи за развитието на
село Карабунар.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: Севдалина Попова, Иванка Бечева-Кърджийска, Милиан Коев, Гинка Балабанова, Митко Недков-спорт

Общество

ЗАГОРОВО

НОСИЯ ОТ КЮСТЕНДИЛ НА САМОДЕЕН СЪСТАВ, КОЙТО ЖЪНЕ

ТРЕТА ГОДИНА “ЗАГОРОВО” ПОМАГА

ОТ КОЛЕКЦИЯ „СТОЯН ГЕОРГИЕВ”
Сая /казмир/; Кюстендилско; Основната
дреха е изработена от черен, фабричен, вълнен плат, наречен казмир. Саята е близка по
кройка до сукмана - скроена от основен
прав плат-майка , прехвърлен през рамената и служещ за предница и гръб. Под мишниците са вмъкнати правоъгълни парчета
плат. Между предницата и гърба от талията
до долу дрехата е разширена с по два трапецовидни клина, с цепки от страни. Ръкавът е
право прикачен, къс. Пазвата е трапецовидна. От нея до долу дрехата е отворена. Саята
е декорирана по пазвата с разноцветни и
сърмени гайтани, декоративен ширит и бикмета от съма. Ръкавите носят същата богата
украса. Над тях и близо до раменния шев
са поставени правоъгълни декоративни,
релефни полета изработени от съма, които
придават допълнителна пищност на костюма. Полите и процепите са обточени от
лилав и черно-жълт гайтан.
Ризата е от фин, домашно тъкан кенар
с богата украса от изплетени на една кука
дантели. По пазвата, вратната извивка и
долния ръб на ръкавите с извезан фриз от
дребни геометрични фигури и растителни
орнаменти в кръстат и прав бод.
Красивата, празнична престилка е изработена в ломена техника и пребир, като
по цялата площ се редуват хоризонтални
ивици от бяла и жълта сърма, пребири и
раета от черен памук и оранжева вълнена
прежда. Обточена с черна ивица.
Костюмът е от нач. на ХХ век

Читалищата са онези
родолюбиви огнища, в
които продължава да се
опазва и развива българската култура, фолклор
и изкуства и ги прави
достояние на Европа и
света.Макар и с остарели сгради, в повечето
читалища кипи живот.
Самодейни състави пазят
и развиват фолклорното
изкуство, което оживява
в цялата си пъстрота и
уникалност пред очите
на зрители по фестивали
и събори.
Карабунарският
самодеен състав е един
от малкото, а може би
и единствен в региона,
който съществува без
прекъсване повече от 80
години. Детският състав
към ансамбъла - „Карабунарче“, тази година също
жъне успех след успехВторо място в Националния фолклорен събор
на българското народно
творчество и животновъдство - Рожен, отлично
представяне на фестивала в Приморско, „Орфей
пее с морето“, отлично
представяне на Международния фолклорен фестивал в Златоград. Призове
и награди от Велико Тър-

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛИЩЕТО -

ЖЕЛАНА ЦЕЛ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
О Т

И С Т О Р И Я Т А

Това е времето след 19 май
1934 г., когато България осъмва с
манифест за преврат. Търновската
конституция е отменена, Парламентът е разпуснат, а на 13 юни
1934г. е издадена Наредба- закон,
с който всички политически сили
се забраняват.

Времето, когато кметовете се
назначават (и уволняват) служебно за всички населени места. Назначавани са предимно висшисти
- юристи и лекари. Към досието на
всеки един от тях е прилаган интересен Атестационен лист, който
показва положителните и отрицателни качества на новоназначените кметове. Въпреки всичко обаче,
практиката показвала, че някои от
кметовете не оправдавали оказаното им доверие. A будните жители на с. Сараньово /дн. гр. Септември/ са оставали непримирими
към бездействието и безхаберието

Н А

С Е П Т Е М В Р И

на някои от назначените кметове:
Из писмо на жителите на
с. Сараньово до Областната управа,
гр. Пловдив – 21.01. 1935 г. - „През
месец октомври м.г. пристигна в
селото ни за кмет Борис Жечков.
Въпреки очакванията ни, ний сме
разочаровани от този избор, защото до днешен ден не виждаме
никаква инициатива в благоустройствено отношение, когато
в съседните селища усилено се
работи или пък се подготвя един
строго начертан план за близкия
строителен сезон. Нашето селище
гара Сараньово има изгледи да
бъде в близко бъдеще един значителен стопански център, стига
да има дейни управници, които да
вложат своите просветни разбирания и да работят в това направление. Тук е развито главно лозарството, винарството и овощарството. В самата гара Сараньово е
централизирана търговия на едро
на дървения строителен материал.
В благоустройствено отношение,
селището е останало много и много назад. Липсват училищни помещения, общински дом, който да
побере всички общински служби,
липсва водопровод и населението си служи с общински кладенци,
когато на 4-5 километра от тук има
изобилна балканска вода, липсват
поне шосирани улици, канал и т.н.
Въобще много въпроси, останали
от миналото, неразрешени по една
или друга причина.

за благоустройството. Други селища отдавна се хвалят с големия
актив на новоназначените им кметове, а ний трябва да скърбим, че
сме останали по- назад, отколкото
бяхме. …
Има толкова млади интелигентни сили извън градовете, които са
жадни за работа, стига да бъдат
повикани.“
На снимката по-долу ще видите Атестационен лист от 1938г.,
показващ самоличността, душевните и физически качества на назначаваните кметове.

да може от нашето селище да се
създаде една образцова паланка,
защото са налице многото усилия,
които биха спомогнали в това отношение. Не е необходимо общинския бюджет да се претрупва с
персонални разходи, а е наложително тия средства да се хвърлят

Това е само малка част от
местната история - минало, от което можем да се поучим, опит, от
който можем да почерпим добри
практики. Знание, равносметка и
надежда… за един по- добър живот!Това е Септември!
Иванка Кърджийска

…За нам е нужен кмет, който
да твори, неуморно да работи , за

УСПЕХ СЛЕД УСПЕХ

ново, Копривщица, Батак
и много други - неизброими са всички грамоти и
награди. Както неизмерим
е пламъкът в очите на децата, когато танцуват- защото танцуват със сърце
и пленяват. Така вдигнаха
на крака и публиката в
Приморско- със сърце и
душа. Децата от танцов

състав
„Карабунарче“
завладяват, радват, но и
пазят родното, българското - пазят ценности и
традиции.
Няма по-голяма национална отговорност от
съхраняването на историческите корени, традиции
и културно-историческо
наследство.

ЦЪРКВАТА „СВ. АРХАНГЕ Л
МИХАИЛ“ В С. ВИНОГРАДЕЦ
ОТБЕЛЯЗА ХРАМОВИЯ СИ ПРАЗНИК
ИВО КРУШАРОВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ МЕСТНА
КОАЛИЦИЯ „ЗАГОРОВО 2015“ ДАРИ ЗА КУРБАНА

Храмовия празник на
църквата „Св. Архангел
Михаил“ почетоха вчера
жителите на с. Виноградец с курбан за здраве.
Църквата е строена в
периода 1834 г. - 1839 г. и
осветена от Пловдивски
владика. Към църквата
имало и килийно училище, което се ползвало до
1929 г. Храмът е разрушен
заедно с цялото село през
Априлското въстание 1876
г. През 1884г. жителите на
с. Виноградец възстановяват изгорената църква,
а през 1998г. храмът е

обновен. Църквата е известна с книгата от ХVIII
в. - “Карамусалски дамаскин”, която днес се съхранява в Историческия
музей в гр. Пазарджик.
Всяка година, на Архангеловден, с курбан в селото честват църковния
празник. И тази година
дворът на църквата беше
изпълнен с миряни, дошли да почетат Деня на
Св. Архангел Михаил.
Сред гостите бяха
членове на Управителния съвет на гражданско
сдружение “Загорово”.

ПОСТОЯНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПИСКА

ЗА РЕФЕРЕНДУМ

офис на Гражданско сдружение “Загорово”
от понеделник до петък - от 8 до 17 ч.
събота - от 10 до 14 ч.

