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ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ – САМО СЛЕД
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ИМОТА
Любопитни промени в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември

След почти месец
ефективно упражняване на пълномощията
си като Кмет на община Септември, г-н Марин
Рачев внесе интересно
Предложение
до
Общински съвет - гр.
Септември. Същото има
за предмет искане за
изменение и допълнение
в Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени
на услуги на територията
на община Септември/
НОАМТЦУТОС/.
Аргументите на г-н
Рачев за такава промяна
в Наредбата, с която се
обслужват административните потребности на
гражданите на Общината
- празноти във въпросния юридически акт.
Измененията са предимно
в чл. 21, ал. 1, т. 3-8, като
най-дискусионна е нова-

та редакция на т. 3 - „ПРИ
ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ, КОИТО
УДОСТОВЕРЯВАТ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА
ВОДОПОДАВАНЕТО И
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ИМОТА.“
Конкретният
текст
касае освобождаването
от такса за битови отпадъци, като очакваният
резултат, според Кмета
на Общината, „щял справедливо да обложи и
облекчи лицата, ползващи услугата.“
Освобождаването от
такса битови отпадъци
включва подаването на
декларация (по образец)
и прилагането на определени документи към нея,
част от които са и тези,
удостоверяващи
преустановеното електро и
водоподаване. Идеята е

по този начин да се установи от компетентните
служители на Общинска
администрация,че заявеният недвижим имот не
се обитава от собственика.
В този си вид, освен
редица спорове, редакцията на чл. 21, ал. 1, т.
3 на НОАМТЦУТОС, повдига и няколко въпроса: Откога се вменява
на български граждани
как да реализират конституционно закрепените
си права - относно избора да се ползват или не
от определена услуга?
Защо осъществяването
на едно право - освобождаване от такса битови
отпадъци да води до
отказ от друго?
Не е ли Конституцията
на Република България
наш върховен закон, с
пряко и непосредствено

действие?
Могат ли законите и
останалите подзаконови нормативни актове
(каквито без никакво
съмнение са и наредбите,
включително и изхождащите от почитаемия
Общински съвет - гр.
Септември) да и противоречат? Не разполага ли
ръководството на община Септември с други
способи, с които да установи, че декларираният
за освобождаване от
такса имот, не се обитава
от собственика?
В ал. 1 на чл. 57 от
Конституцията се споменава, че основните
човешки права са неотменими, а текстът под
нея (ал. 2) разкрива, че
злоупотреба с права
е всеки опит (без значение дали е довършен
или недовършен) да се

накърнят законни права
и интереси на български
граждани...
В
крайна
сметка
Предложението на Кмета

на Общината бе гласувано и прието от Общински
Съвет и изпълнено със
Заповед от съставителя
му.

И тук възниква може би най-важният въпрос,
който следва да си зададем, Уважаеми съграждани - ние активно гражданско общество ли сме,
контролиращо актовете на своите управляващи,
или нещо друго!?
И кой ли ще заплати разходите за повторно
включване на двете услуги, ако собственикът реши
отново да обитава имота?!

ÏÚÐÂÀÒÀ ØÊÎËÀ ÏÎ ÂÄÈÃÀÍÅ ÍÀ ÒÅÆÅÑÒÈ Â ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ
СПОМЕН ЗА ЗВУКА НА ЖЕЛЕЗНИТЕ ДИСКОВЕ

к.м.с. Стефан Лютаков
През 1973 г. в гр.
Септември е основана
първата школа по вдигане на тежести – клуб ДФС
„Локомотив Септември“.
За кратко време школата подготвя и дава на
България трима майстори на спорта. Изпраща и
десетки талантливи деца
в спортното училище в гр.
Пазарджик. Това постижение на местния клуб
няма свой аналог, предвид факта, че този вид
спорт не е съществувал
от години в Септември.
ОСНОВАТЕЛЯТ:
Той е треньор Стефан

Лютаков.
Завършва
в Садово, където се
занимава със щанги и
печели републикански
първенства по вдигане на тежести. Следват
клубовете - „Славия“ София и „Бенковски“ Пазарджик. През 1973 г.
завършва школата по
вдигане на тежести и
се връща в Септември,
където основава първия
клуб за този вид спорт.
НАЧАЛОТО:
Една щанга и един
подиум,
взети
от
Пазарджик. Една празна
зала и няколко талантливи деца. Много спортен хъс, ентусиазъм и
прекрасен треньор. По късно клубът се сдобива
с повече тежести.
ДНЕС:
Четири десетилетия
по -късно, к.м.с., треньор
Стефан Лютаков разказва: Попаднах на звездни
деца – ентусиазирани и
упорити, носеха в себе си
спортния дух. Димитър
Лилов, Борислав Раков,
Иван Китов, Валентин

Долев, Илия Йоцов, Ангел
Дончев – хубави и талантливи деца. Тази снимка
ме върна години назад.
Много мило, защото е
началото. И се направи
за първи път. Участвахме
в републикански юношески първенства, където
децата често ме изумяваха. Постигаха непредвидими за никого резултати. Митко например, на
едно такова първенство
вдигна 145 кг – тежест,
която на тренировки
никога не е вдигал. Но
такива бяха моите деца
- много талантливи и упорити. Трима от тях станаха майстори на спорта – Ангел Дончев, Илия
Йоцов и Димитър Лилов.
Илия Йоцов го заведох в София в училище
„Олимпийски
надежди“, Ангел Дончев тренираше в „Бенковски“
(Пазарджик) - той беше
Божи дар за този спорт,
в категория до 60 кг вдигаше големи тежести и
постигаше чудеса. Всички
деца бяха добри, силни
духом и отговорни. И аз с
желание се борих за тях.

Помня, когато разбирах,
че някое от тях си е понижило успеха в училище,
тогава решаваха задачи
по време на тренировки.
Едните тренират, другите
пишат. Защото знам, че
освен спорт, те се нуждаеха и от знания. Добрият
ученик става и добър
спортист.
Аз винаги ще ги имам
за свои деца.“...
Завинаги ще помнят
своя треньор и щангистите от БФС- „Локомотив
Септември“. Един от тях,
м.с. Ангел Дончев написа: „Аз съм благодарен
на треньор Лютаков за
всичките часове в залата
и извън нея, той ни даде
много за да обичаме този
спорт.“
Нещо повече – м.с.
Ангел Дончев поема треньорската щафета. Залата
продължава да се пълни,
даже от гр. Ветрен пътуват деца, за да тренират.
Много от тях стават възпитаници на спортното
училище в Пазарджик, но
се състезават с фланелката на ДФС „Локомотив
Септември“- като к.м.с.

Петър Балабанов, носител на медали от републикански първенства и
Станислав Трошанов от
гр. Ветрен, който става и
републикански шампион
по вдигане на тежести.
„Това беше началото. Звукът на железните
дискове още е в мен.“

- сподели майсторът на
спорта Ангел Дончев.
Една снимка, една
щанга и началото… На
първия клуб по вдигане
на тежести. И много спомени! Една неизвестна,
забравена, но интересна част от историята на
град Септември!

На снимката :прави от ляво на дясно - майстор на спорта Димитър Лилов, Борислав Раков, треньор Стефан
Лютаков, Иван Китов, Валентен Долев.
Седнали: майстор на спорта Илия Йоцов и майстор
на спорта Ангел Дончев. (1974 г.)
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Общината и хо
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЕПТЕМВРИ
ГЛАСУВА ПЪЛНИ ПРАВА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
ОбС - гр. Септември
отмени Решение №441/
26.06.2013 г., с което се
задължава кмета на
Общината да внася за
запознаване и утвърждаване в Общински съвет критериите за участие в процедурите за
обществени поръчки.
Предложението
е
внесено в местния
сити-парламент
от
кмета – г-н Рачев, като
мотивите за такава отмяна са във връзка с
липса готови работни
проекти, липса на време за изготвянето им,
т.е., съгласуването им с
Общински съвет щяло
„необосновано да забави процеса по изготвяне на проекти за
обществени поръчки“.
С този акт, законотворците предоставят
пълни права на кмета
на Общината, без какъвто и да е контрол от
страна на Общинския
съвет. И ПРАВО НА ЕДНОЛИЧНИ РЕШЕНИЯ
от страна на кмета на
Общината за това как
ще се разходват парите на данъкоплатците.
/Да се чуди човек, за
какво ли е нужен тогава Общински съвет/
Какви са правомощията на ОбС и има ли
сред тях такова, на което ОбС да се позове,
за да може законосъобразно да въздейства
върху кмета на общината в производството
по възлагане на обществени поръчки?

Специален и в тази
връзка приложим закон, който
урежда
обществените отношения по възлагане на
обществени поръчки е
ЗОП /Закон за обществени поръчки/. С оглед
стойността на конкретната обществена поръчка приложима е и
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).
В чл.6 от ЗОП се
определят
субектите
на процедурите за
възлагане на обществени поръчки. Това са
възложителите, кандидатите, участниците и
изпълнителите. Макар
и не изрично, същият
закон посочва като
възложител на обществени поръчки и
общината – чл.7 т.3 от
ЗОП.
Съгласно
чл.136
ал.3 от КРБ и чл.14
от ЗМСМА, общината

ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÎ
ÏÈÑÌÎ
Îò èìåòî íà æèòåëèòå íà ñ. Êàðàáóíàð èçêàçâàìå áëàãîäàðíîñò êúì
êìåòà íà ñåëîòî, ã-í Èâàí Êàìåíàðñêè, çà òîâà, ÷å çà êðàòêî âðåìå ñëåä
âñòúïâàíåòî ñè â äëúæíîñò, ðåìîíòèðà
ìîñòà íàä ðåêàòà. Æåëåçíèÿò ìîñò ñå
ïîëçâà åæåäíåâíî îò äåñåòêè õîðà, íî
ïðåç ïîñëåäíàòà ãîäèíà ïðåìèíàâàíåòî
ïðåç íåãî áåøå îïàñíî è ïî÷òè íåâúçìîæíî. Íåãîâîòî óêðåïâàíå èçèñêâàøå
íå òîëêîâà ôèíàíñîâè ñðåäñòâà, êîëêîòî æåëàíèå è òðóä.
Ã-í Êàìåíàðñêè îáåùà, ÷å ïúðâàòà
çàäà÷à â íåãîâàòà ðàáîòà, ùå áúäå
ðåìîíòà íà ìîñòà è ñïàçè ñâîåòî îáåùàíèå.
Áëàãîäàðèì Âè, ã-í Êìåòå! Óñïåõ â
ðàáîòàòà è îñòàíåòå âñå òàêà îòçèâ÷èâ êúì ïðîáëåìèòå íà õîðàòà!
Ìàðèéêà Êîçàðåâà, ñ. Êàðàáóíàð

е юридическо лице.
Според чл.8 ал.2 изр.1
от ЗОП, възложителите
или упълномощени от
тях длъжностни лица
организират и провеждат
процедурите
за възлагане на обществени поръчки и
сключват договорите
за тях, а съгласно ал.3,
когато възложителят
е колективен орган
или юридическо лице,
правомощията по ал.2
се осъществяват от
лицето, което го представлява.
Съгласно
чл.139
ал.1 от Конституцията във връзка чл.38
ал.1, чл.44 ал.1 т.15 от
ЗМСМА, орган на изпълнителната власт в
общината е кметът. Същият ръководи цялата
изпълнителна дейност
на общината и я представлява пред физически и юридически
лица и пред съда.

От друга страна,
възлагането на обществени поръчки е
дейност, свързана с
разходването на средства на възложителя.
Обществените поръчки
в общините се финансират със средства от
общинския
бюджет,
разпоредител с който,
съгласно чл.44 ал.1 т.5
от ЗМСМА е кметът на
общината.
От цитираните правни норми може да бъде
направен
обоснован
извод, че в случаите
когато възложител на
обществена
поръчка
е община, ЗОП припознава кмета на общината като лицето, което
провежда процедурата
за възлагане на обществената поръчка.
НО!
В глава III от ЗМСМА
е уреден статута на ОбС
като орган на местното
самоуправление, а в

чл. 21 от ЗМСМА са изброени неговите правомощия. Посочената
глава от закона не съдържа текстове, които
да сочат на преки правомощия във връзка
с процедурите по възлагане на обществени
поръчки. Налага се извод, че ОбС разполага
с обща компетентност
за определяне политиката и дейността
по изграждане и развитие на общината. В
тази връзка ОбС, по
предложение на компетентен общински орган, би могъл да взема
решения за откриване
на процедура по възлагане на обществена
поръчка, да определи
стойността на същата
и да ангажира кмета
на общината със срок
за
изпълнение
на
взетото решение. Т.Е.,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
ДА КОНТРОЛИРА ПРО-

ЦЕДУРИТЕ!
Община Септември,
респективно ние, гражданите, имаме горчив
опит от възлагане на
обществени поръчки
без контрол. До днес
усещаме последиците
от 10-годишната възложена
обществена
поръчка за услугаСМЕТОПОЧИСТВАНЕТО. Недоволствахме от
лошата услуга, питахме, коментирахме, но
Договорът си остана в
сила, както е по закон.
ЩЕ СЕ ПОВТОРИ ЛИ
ВСИЧКО ТОВА?! Защото ако днес е факт малка обществена поръчка, която е и сезонна,
утре ще дойде ред на
големите такива, възлагани и подписвани
без всякакъв контрол.
Всичко това ще се плати от джоба на редовия
гражданин!
Контролът не е недоверие, той е проверка. А проверката е висша форма на доверие!
Явно общинските съветници нямат доверие
на никого, щом сами се
лишават от правото на
контрол чрез актове и
свои решения, които
ще се налага да подписват. По- лесно е отговорността да не е на
ОбС! Друго обяснение
по темата - НЯМА!
Остава обаче въпросът: При липса на
контрол, ако има и липса на отговорност?!
Кой и как ще гарантира
това?!

ТАЛОН ЗА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия ...........................................................................
Адрес .........................................................................................
Текст .........................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
Попълнете и изпратете талона в редакцията на вестник „Загорово”
e-mail: zagorovo@gmail.com
За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.

НОВ ОФИС НА СПИДИ ОТВОРИ ВРАТИ
В ГР. СЕПТЕМВРИ. ОФИСЪТ СЕ НАМИРА ДО ПЪРВА
ЧАСТНА АПТЕКА, НА ПЛОЩАД „БЪЛГАРИЯ“ №11.

ОЧА КВА М Е ВИ!
Тел за връзка: 0882 598537.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА СЪБИРАНЕ
НА ПОДПИСИ - 5-ТИ ФЕВРУАРИ
Остават няколко дни до края на кампанията за събиране на подписка за
национален референдум, инициирана
от „Шоуто на Слави“. Крайният срок за
изпращане на последните подписки изтича на 5-ти февруари. Припомняме, че в
община Септември всеки желаещ гражданин да се включи в подписката, може
да го направи в постоянните пунктове за
целта:
– офис на Сдружение „Загорово“ в гр.
Септември, център- до кафе-сладкарница „Загоре“;
– клуб на Сдружение „Загорово“ в с.
Бошуля- център
– кафене - център, с. Карабунар /при
Пепа/
– магазин - център, с. Симеоновец
/при Тони/
За успешното приключване на кампанията са необходими по-малко от 100
хил. подписа.

ПОДПИШИ СЕ!!!
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ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И
СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА - С НОВО РЪКОВОДСТВО
На разширено годишно отчетно събрание на
общинската организация
на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва стана ясно, че е
избран нов председател
на организацията – г-н
Стефан Чавдаров. Изборът е направен след доброволно оттегляне на досегашния председател полк. Борислав Клисурски. Гости на разширеното отчетно събрание бяха
полк. И. Сребрин и подп.
Христо Христосков –
председател
на
Областната организация –
Пазарджик.
Досегашният
председател полк. Клисурски
бе удостоен със званието
„почетен член“ на Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва,
по предложение на Об-

ластната
организация
– Пазарджик до Централата в София. На полк.
Клисурски бе връчена
грамота за личен принос
към развитието на дружеството в общината.
„Организацията показва един стабилен
растеж. За това способстват вашите смислени
действия. Това, което е
минало под пагон, в сегашното положение на
този духовен разпад, винаги е било над другите“,
подчерта в речта си подп.
Христосков и пожела на
новия председател г-н
Стефан Чавдаров много
организационни успехи.
Грамоти за заслуги
бяха връчени и на всички изявили се членове
на Общинската организация на офицерите и
сержантите от запаса.

Полк. Борислав Клисурски е
роден през 1941 г. в с. Ветрен (дн.
град). През 1950 г. семейството се
преселва в Гара Септември. През
1959 г. полк. Клисурски постъпва
във Висшето военно училище в гр.
Велико Търново, което завършва с
изключително висок успех и е произведен като инженер лейтенант.
Назначен е в гр. Смолян, където
обучава войници като алпинисти
и граничари. Повереният му взвод

е класиран на първо място и полк.
Клисурски е преведен в по-горен
чин. Военната му кариера продължава в гр. Девин, където е командир на рота в местното поделение.
През 1970 г. ротата е класирана на
първо място по успех в рамките на
2-ра армия - гр. Пловдив. През този
период обучаваните от полк. Клисурски бойци печелят много дивизионни, армейски и общоармейски
състезания. Лично полк. Клисур-

ски има повече от 30 медала от
зимни и летни състезания както у
нас, така и в чужбина. През 1972 г.
е повишен в по- горно звание и назначен за командир на батальона
за охрана на Министерството на отбраната. Награждаван е многократно, в т.ч. и лично от министъра на
отбраната. По това време завършва
задочно Военната академия „Г. С.
Раковски“. През 1978 г. е назначен
в отдела за доставки и поръчки
към Генералния щаб, а през 1985 г.
като началник на специален отдел
в Министерството на икономиката
и планирането, където отговаря за
държавния резерв на страната.
Пенсионира се като полковник
и през 1977 г. се премества със съпругата си Елена в гр. Септември.
Като председател на Общинската организация на Съюза на
офицерите и сержантите от запаса,
полк. Клисурски извежда организация до почетното 3-то място от
общо 11 общини в Пазарджишка
област.

График на работещите специалисти в
Ìàðèÿ Êàëàñ òðåïåðè ïðåä
„Медицински център I Септември” ЕООД за месец ЯНУАРИ 2016 г. áúëãàðêàòà îò ñåëî Öåðîâî
– Åëåíà Íèêîëàé
Посещения за:
д-р Соня Караджова

Амбулаторни
прегледи

Домашни
прегледи
ЛКК**

ПОСЕЩЕНИЯ за:
д-р Ангелина Цветкова
Понеделник и петък:

Посещения за:
д-р Марияна Чолова

От Понеделник до петък:

14:00 - 19:00

От понеделник до петък:

08:00 - 10:30 и 14:00 - 18:00

Вторник:

08:00 - 12:00

Сряда:

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 19:00

От понеделник до петък:

08:00 - 10:30 и 14:00 - 18:00

Понеделник,
сряда и петък:

10:30 - 11:30 и 18:00 - 19:00

Вторник:

Четвъртък:

19:00 - 20:00

Понеделник:

19:00 - 20:00

Четвъртък:

Сряда:

Вторник:

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

17:00 - 19:00

Вторник:

14:00 - 15:00

10:30 - 11:30 и 18:00 - 19:00

Понеделник,
сряда и петък:

20:00 - 21:00
Вторник:

20:00 - 21:00
Посещения за:
д-р Ели Иванова
Понеделник:

Посещения за:
д-р Милана Тодовичина

Посещения за:
д-р Стойо Маринов

Посещения за:
д-р Гена Захова

08:30 - 11:30

Сряда:

Вторник:

Сряда:

08:00 - 17:00

14:00 - 15:00

Понеделник, сряда,
четвъртък и петък:

11:00 - 12:00

Сряда:

Вторник:

Сряда:

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

14:00 - 18:00
Понеделник:
Домашни
прегледи

Вторник:

16:00 - 17:00

18:00 - 19:00
ЛКК**
Профилактични
прегледи на
рискови групи

Амбулаторни

Вторник:

Вторник:

17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

Вторник:

Вторник:

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

Посещения за:
д-р Димитър Велев

Посещения за:
д-р Стоянка Бейска
Понеделник:

Посещения за:
д-р Георги Лазаров

Посещения за:
д-р Златина Георгиева

Сряда и петък:

14:00 - 16:30

Сряда:

Събота:

14:30 - 16:00

Четвъртък:

09:30 - 11:30

08:30 - 14:30

09:30 - 11:30
Понеделник:
Домашни
прегледи

Сряда и петък:

16:30 - 17:30

Сряда:

Събота:

16:30 - 17:00

Четвъртък:

11:30 - 12:30

14:30 - 15:30

11:30 - 12:30
ЛКК**
Профилактични
прегледи на
рискови групи

Посещения за:
д-р Николай Стоянов

15:00 - 19:00
12:00 - 13:00

Програма “Детско
здравеопазване” От понеделник до петък:
от специалист по
13:00 - 14:00
“Детски болести”
Профилактични
прегледи на
рискови групи
Посещения за:
д-р Лидия Етова
Амбулаторни
прегледи

Посещения за:
д-р Светлана Митева
Понеделник:

Сряда и петък:

Събота:

16:00 - 16:30

15:30 - 16:30

Редакция в. “Загорово” – гр. Септември, e-mail: zagorovo@gmail.com

08:00 - 17:30
Понеделник, сряда,
четвъртък, петък:

17:30 - 18:30

Българите
нямаме много поводи за
гордост, затова не трябва
да пропускаме ден като
24
януари.
Обикновен
и
вероятно
скучен, но за нас трябва да бъде поспециален.
На 24.01. през далечната 1905 години в село Церово, Пазарджишко
е родена Стоянка Савова Николова.
Рожденото й име не буди никаква
интрига, но за света тя е кралицата
на мецосопраните, станала известна
с артистичното си име Елена Николай.
Директорът на „Ла Скала” пада на
колене пред българската аристократка. Дори великата Мария Калас
се е страхувала от Елена Николай.
Гласът и актьорското майсторство
на феноменалната българка са изкарвали от творческо и човешко
равновесие любовницата на Аристотел Онасис. Оперният свят е бил
поразен - как е възможно надменната гъркиня да тръпне от ужас пред
българското чудо?
Възпитаничката на Американския
колеж в Самоков, Елена Николай
остава до края на живота си патриот,
макар и далече от родината си. Оперната прима никога не се отказва от
корена си. Италия я помни като гордата българка, която поваля с шамар
на стълбите на „Ла Скала” известния
оперен критик Абиати, осмелил се да
сипе обиди срещу произхода й.
Дори само заради този жест на
Елена към нацията нямаме право 24
януари да е един от безличните дни
в годината.
/източник: factor.bg/

отг. редактор Иванка Бечева-Кърджийска

/интервю с Магдалена Йоцова/
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КАМПАНИЯТА „БЪДИ ЧОВЕК“- БЛАГОРОДСТВО И НАДЕЖДА

КОГАТО ДО ВСЯКО ДОБРО СЪЩЕСТВО,
ЗАСТАНЕ ПОНЕ ОЩЕ ЕДНО…

По Коледа, когато
всички са завладени от
типичния празничен дух
и се впускат в подготвяне на празника, в град
Септември младежи даряват топлина и надежда
на възрастните хора, като
събират средства, за да
закупят достатъчно хранителни продукти за една
по-богата коледна трапеза. Това е кампанията
„Бъди човек“, инициирана от едно младо момиче
с голямо сърце…
Тя е Магдалена Илиева Йоцова. И е едва на деветнадесет години. Миналата година е завършила
Езикова Гимназия „Иван
Вазов” в град Пловдив
с испански език. Голяма
цел е да уча медицина
– най-хуманната и благородна наука според нея.
В момента се подготвя за
кандидат-студентски изпити през юни.

– „Загорово“: Разкажете повече за благородната Ви кауза. Кога
и как се зароди като
идея?

За каузата научих
преди една година, ако
трябва да бъда по-точна,
беше малко преди Коледа, от социалната мрежа
Фейсбук. Попаднах на
страницата съвсем случайно, но веднага грабна
вниманието ми. Цялата
инициатива е свързана
изцяло с възрастните
хора. Идеята да им помогнем с нещо (материално и
също така емоционално)
преди празниците е страхотна. Тази година много
исках да я осъществя и с
помощта на добрите хора
в град Септември, тя вече
е факт! Идеята на каузата
„Бъди човек” е да се организира ден в подкрепа
на българския пенсионер.
Ден, в който да им покажем, че сме съпричастни
с тяхната тежка съдба, че
не са напълно забравени
и че има някой, който мисли за тях в навечерието
на Рождество Христово.
В Септември организацията протече по следния
начин: шест благотворителни кутии бяха поставени в няколко магазина
– било то хранителни, за
цветя или домашни пот-

реби. По този начин всеки, който имаше желание,
можеше да се включи в
събирането на средства.
Кой колкото даде. С крайната сума закупихме разнообразни
хранителни
продукти от първа необходимост. Като например:
по едно охладено пиле,
килограм пържоли, пакет
брашно, олио, пакет ориз
, боб, леща, 12 броя яйца,
кофичка кисело мляко, 2
кг картофи и още други.
Така приготвихме 30 пакета, които доставихме
по домовете на пенсионерите. На 20-ти декември,
аз заедно с още няколко
доброволци, посетихме
избраните пенсионери и
им подарихме пакетите.

– „Загорово“: Да намерите съмишленици и
доброволци - трудна или
лесна задача е това?

– Да си призная, отначало бях малко скептично
настроена, че ще намеря
хора, които ще ме подкрепят в това начинание. Не
ме разбирайте погрешно,
но всички знаем какво
е положението на повечето българи в момента.
Независимо от това, аз
бях решена, че колкото и хора да се включат,
тази година каузата ще
се осъществи и в родния
ми град. Още първия ден,
след като направих група
във Фейсбук (цялата организация и комуникация
беше в соц. мрежа), много хора се присъединиха
и помогнаха за успеха на
инициативата! Бях приятно изненадана! И така, на
пръв поглед, сам войнът
се оказа с цяла армия зад

гърба си. Доброволците
се включиха в най-различни дейности и всеки
помогна с каквото може
– някои при закупуването на продуктите, други в
откриването на адресите
(ще се изненадате колко е трудно да намерите
къде живее Дядо Пешо
от Септември без Гоогъл
Мапс, защото GPS на улиците из града няма, но с
питане и до Рим се стига).
Трети пък, помогнаха при
раздаването на пакетите
на пенсионерите. Общите ни усилия доведоха
каузата до успеха, който
пожънахме. На това място искам да използвам
възможността сърдечно
да благодаря на всички,
които се включиха. Без
вас, мили съграждани,
нямаше да успея! Благодаря ви!

– „Загорово“: Как Ви
посрещнаха възрастните
хора?

За мен лично това
беше най-важната и найвълнуващата част от
всичко. Главната причина да проведа инициативата не беше толкова,
за да подарим хранителните продукти, колкото
заради самата среща с
тях. Искаше ми се да направим нещо значимо за
всички тези хора, в чиито
очи има толкова болка и
мъка от тежкото ежедневие и непрестанно притеснение как да свържат
двата края. Да им подарим малко надежда и да
ги накараме да се усмихнат. Това е най-малкото,
което можем да направим за тях.

А те заслужават много повече! Всички се отнесоха много добре с нас
и ни посрещнаха толкова
топло и сърдечно! Много
от тях не можаха да сдържат емоцията си и се разплакаха от радост… Разплакаха и нас.
Та имаше моменти,
където стояхме по средата на двора с по 3 торби
в ръка, плачещи под декемврийското слънце с
напълно непознати баби
и дядовци. Повечето от
тях живеят сами – знаете
как е, децата и внуците в
големия град или по чужбина, ако въобще имат
някого, останал в семейството. Много се зарадваха на неочакваното посещение. Ето точно в това е
смисълът на цялата кауза:
да им дарим, дори и за
малко, щастие, надежда и
душевна топлина!

- „Загорово“: Какво
бихте казали на младите

Търпелив
е българският народ.
Толкова
даже,
че
сме станали
пословични
Иванка Бечева- със своята
Кърджийска търпимост.
И само нещо
наистина нечовешко ще
ни извади от равновесие и
ще ни накара да покажем
съпричастност,
като
гражданска позиция. Вълна
от убийства заля напоследък обществността.
И хората излязоха на улицата - въстана Стрелча,
по примера на Враца, а порано и на Панагюрище. За
да покажат колко неефективна и прогнила е съдебната ни система, колко
гнила е самата държава
и нейните държавници.
Същите, които ние избираме. Нашите управници,
които яростно оплюваме, са такива, „каквито
сме ние самите, щом са
средностатистическа
извадка от населението.
А слугинският им манталитет е също нашенски
манталитет, функция
на вечното ни хитруване и неутолимата фанфаронщина. Всички сме
такива, комай всеки у

,,Колко капки, толкоз
берекет и здраве“.
В този дух премина поливането и на д-р
Христева, която благослови децата и възрастните за здраве.
Младата Маги Генчева
беше прекрасен асистент
и дарител от името на
,,Загорово“, приготвихме
и подарък за най-малкия жител на с. Бошуля
- Александра Луджева,
да е жива и здрава, за
радост на родителите и
семейството!
Изненада за всички
баби беше появата на
„баба Гицка“ от постановката на ДКТ ,,К.
Величков“, в ролята -

многопластовата актриса Людмила Даскалова.
Тя вдигна бабите да
тропнат хоро и дори да
попеят.
Витаеше спокойствие,
непринуденост и различен похват в празнуването на тематичен ден, това
само творческият поглед

Много бих искала да
мислим повече за другите, а не да бъдем егоисти.
Да помагаме на неможещите. Да не позволяваме на по-възрастните да
губят вярата си в нас и в
България, а напротив – да
им покажем, че заедно
можем да постигнем много. Важното е да работим
рамо до рамо и да имаме
една цел и кауза. С две
думи: Бъди човек!

- „Загорово“: Имате ли
да кажете нещо на политиците от позицията Ви
на млад човек?

Да! Бих им пожелала
да има малко повече човечност в тях! Да работят
не Срещу, а За народа си!
Бих ги посъветвала също
така да изберат един ден,
в който да слязат от луксозните си автомобили,
да хванат някой автобус
от градския транспорт
или метрото, и да се огледат как живеят хората

ПОЗИЦИЯ
нас благоговее пред посилния и гледа презрително, подигравчийски, към
по-слабия. Българинът
охотно слугува някому,
ако това е цената да слугуват и нему...“- спомням
си думите на известен
български филолог.
Тази, същата България, ражда и герои. И
ако тълпа зяпачи гледат
просто как пребиват
младо момче на улицата,
пред очите на всички,едно
дете , само и слабо, спасява човешки живот. Тя
е просто Мария и расте в
социален дом! Може би си
няма много неща, но има
сърце. „Просто Мария“,
но богата с това, което
липсва на днешните политици - същите, които
избираме и с които си
приличаме, защото са
част от нас.
Само преди 3-4 години
едно друго дете - Марио,
също от дом, спаси малко
момче от смърт. Смело
се спуска в пропастта,
метнал раненото дете на
гръб и запълзява нагоре по
скалата, стъпка по стъпка. „Малко ми тежеше,
но се хващах за камъните,
мястото, където можеш
да се образоваш, да научиш нещо ново, да планираш, да имаш надежда, защото без надежда за по-добро бъдеще,
живот и работа, не се

БАБИНДЕН В С. БОШУЛЯ
Споделена, непринудена човечност и благодарност към д-р Зоя
Христева и бабите витаеше на празника на Бабата
и родилната помощ - 21ви януари.
Традициите от миналите векове повеляват - още преди изгрев
слънце майките с деца
от една до тригодишна
възраст отиват на чешмата да налеят прясна
вода, в котлето пускат
стрък босилек или здравец. Вземат калъп сапун
и нова кърпа и се отправят към дома на бабата.
Поливат – да се измие,
след което бабата пръска
вода наоколо и нарича:

хора?

на ГС ,,Загорово“ може
да предложи на хората,
сами да са участници в
събитието далеч от сухия
сценарий.
Щастлива
съм,че
все повече бошулци
посещават нашия клуб,
загърбвайки
партии,
бои, пари и страх. Това е

и най-вече пенсионерите,
които те представляват в
парламента.
Как биха изкарали месеца с 160 лв. пенсия?!
И бих ги попитала дали
след този ден ще са толкова сигурни,че си вършат работата правилно
и работят за доброто бъдеще на държавата… Надявам се да се замислят
добре над отговора си…

– Какво си пожелаваш
през новата година?

Една от мечтите ми
беше
да
осъществя
„Бъди човек” и това начинание определено ми
доказа, че мечтите се
сбъдват. За новата година си пожелавам „Бъди
човек“ да се доразвие и
да привлече нови съмивленици – не само в гр.
Септември, но и в други
градове из страната. За
да може да помогнем на
повече хора. И за да бъдем по-добри.

за да имам опора“, казва
спасителят. И простичко
добави: “Не съм герой!“.
Мария, Марио, Виктор, Васил Петков- спасителят на 4 човешки
живота от водния ад
край Дебелец… Героите
са много, за някои дори
не подозираме. Герои са и
стотиците хора, които
спасяват животи, дарявайки огромни суми пари.
И останали анонимни,
незнайни. Те не парадират
пред медиите колко са
щедри, не търсят слава и
не чакат отплата. ..
Те са просто Мария!
Крехкото дете, също
извадка от населението,
което скоро ще забравим.
Прехласнати в собственото ни оцеляване - в
собствената ни държава, където посредствеността си прави кариера.
Анатемосахме идеали,
човешки ценности и всичко, което ни прави хора,
за да царуват алчността,
тъпотията и наглостта.
И да наречем абсолютното безсрамие – политика!
Защото сме търпелив
народ! С лъв на герба и с
вечно наведена глава.
Да се чуди човек - търпелив или бездушен…
живее пълноценно.
И затова ние сме там
- ,,Загорово“, клуб с.
Бошуля!
Гинка ВергиеваБалабанова

Бабинден в Пенсионерски клуб „Надежда“ –
гр. Септември. Обичаят „Поливане“

