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ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК ЩЕ ИМА СРЕЩУ 40 ХИЛ. ЛВ., НО ЛЪСКАВ
ЛЪСКАВ
Общински
вестник ще има. И
то не какъв да е – ще се
списва от „армия“ журналисти и технически
специалисти. Това увериха от общинското ръководство. Вестникът ще
бъде „коренно различен,
от този който досегашните кметове използваха за
собствен пиар и затова
бе спрян. Новият вестник
трябва да бъде обективен, да дава трибуна за
споделяне на различни
гледни точки.“, поясни
още секретарят на Общината.
Според общинското
ръководство, „освен по
отношение на съдържание, списване и цензура,
разлика ще има и в още
поне два много важни
аспекта – тираж и качество на печата. Новият
вестник ще превъзхожда
стария „За Септември”
по тези параметри, за
да стига до максимален
брой читатели. Освен
това, когато в едно издание работи цял екип
от журналисти и технически лица е нормално
издръжката да бъде поголяма. В крайна сметка
това се прави за хората
– да четат и да са информирани.“
Естественият и нормален начин на работа
е предлагането и приемането на Решение на
ОбС за нов общински
вестник- как ще се казва,
колко пъти ще излиза в
месеца, колко страници
ще има…На база на всичко това, се прави плансметка за необходимата
сума. И тогава се гласува
сумата! Сегашният начин
на работа- да се гласуват
40 хил.лв за вестник,
който не съществува - навяват само на мисълта за
кухи оправдания.
За нас, гражданите,
остава и загадката, защо
в тежкото финансово
Казвам се Георги Вергиев, общински съветник
съм от „Загорово“. На
последната сесия на
Общинския съвет, един
неморален човек, определящ се като спортен
журналист, добре познат на цялата община
от изборната кампания,
се опита да ме определи
като много „буден“(разбирайте лошия смисъл
на думата) общински
съветник. По поръчка на
кого ли? Само че, тази
моя будност навярно е
отнела съня им и явно
вече изпадат в състояние на будна кома. Искам
да се обърна към всички
добри и разумни хора:
Аз съм български офицер, като такъв съм се
клел да защитавам моя-

положение, в което се
намира Общината, гласуваната сума за вестник
е почти тройна? Кому
е нужно това? Защото
„цял екип от журналисти и технически лица“
работят само в големите
регионални издания. Но
те са на самоиздръжка
и продажбата зависи от
качеството на вестника.
Тук издръжката ще е на
гърба на народа…
И по какъв начин общинският вестник НЯМА
да обслужва интереса на
местното ръководство?
Това може да се случи
само, ако печатното издание е независим орган,
но не и когато финансово
зависи от самата Община, т.е от кмета.
В изявлението относно новия вестник,
секретарят на общината
анализира: „сто дни след
изборите…“
Само че тези избори
не са приключили единствено за кмета и за новоназначеното общинско
ръководство. От всички
кметове в страната, само
кмет Рачев продължава
да ходи на срещи, придружен от камери и фотоапарати, сякаш изборите са
утре. КОЙ И КАК ПЛАЩА
НА ТЕЗИ „ФОТОРЕПОРТЕРИ“ И „ОПЕРАТОРИ“?!
„Приятелят си е приятел,
но сиренето струва пари“тази сентенция води неопровержимо до извода,
че БЕЗПЛАТНО НИКОЙ
НЕ РАБОТИ !!! Не работи
като доброволец и спортният журналист на Телекабел ТВ, нито работи за
самата телевизия, когато
снима срещите на кмета.
Работи лично за кмета и

за неговия пиар. В което
няма нищо лошо - повечето публични личности
ползват такъв вид услуга.
НИЩО ЛОШО, НО...
ТУК СЕ БЪРКАТ СЛУЖЕБНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СЪС ЗАСЛУГА. ВСИЧКИ
СРЕЩИ НА КМЕТА НА
ОБЩИНАТА – С ЖИТЕЛИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВМЕНЕНИ ПО
ЗАКОН, А НЕ ЗАСЛУГА.
Според Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Чл. 44.
(1) Кметът на общината:
• ръководи цялата
изпълнителна дейност на
общината;
• организира изпълнението на дългосрочните програми;
• организира изпълнението на актовете
на общинския съвет и
внася в общинския съвет
отчет за изпълнението им
два пъти годишно;
• поддържа връзки
с политическите партии,
обществените организации и движения, както и
с други органи на местното самоуправление в
страната и в чужбина;
Това са само част от
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВМЕНЕНИ ПО ЗАКОН. От тях
умело се прави пиар, като
се представят като заслуги: „ Община Септември
е готова с 26 проекта за
детски площадки по ПУДОС…“ И КАК СА ГОТОВИ - УТРЕ ЛИ Е ПЪРВАТА
КОПКА? На кого е грижа
това? Нито на бай Иван
от това село, нито на бай
Делчо от другото. Това е

служебното задължение
на кмет и екип! За това
са на длъжност – било то
изборна или не!
Сбъркани са и представите за труд и реален резултат. Налага се
твърдението за увеличеното работно време на
кметския екип. Но това
не е показател за добре
свършена работа, нито
за ефективността от нея.
Показател е продуктивността, също и производителност- с това се
измерва
ефикасността
на продукцията в икономиката. Продуктивността
е съотношението на продукта на продукцията
към материалите или
единиците, необходими,
за нейното производство. Или казано попросто – и двайсет часа
човек да работи, може да
не свърши работа за два!
И как да повярваме,
че новият лъскав вестник срещу “скромните”
40 хил. лв. няма да обслужват интереса на
управляващите? И ще
има ли трибуна за всички? Защото ние първи
ще предложим за публикуване една такава статия на „парлива“ тема.
Имаме това право - все
пак тези пари са и от нашия джоб.
И ако днес се чудим
кой и откъде плаща на
кметските
„фоторепортери“ и „оператори“, то
утре няма да се чудим
- ние ще плащаме…за
издръжката на „цял екип
от журналисти и технически лица“ ИЛИ…САМО
ЗА СМЯНА НА ИМЕТО НА
СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ
МЕСТЕН ВЕСТНИК!
Не че и сега не ги
издържаме - тези с камерите и фотоапаратите,
които ходят неотлъчно
до кмета, но сега…сега
не усещаме цената…

та родина България. Обучаван съм да защитавам
всички българи. Учен съм
на достойнство, чест,
уважение и обич към хората. Да различавам доброто и човечността от
злото, клеветата и низостта. За мен българското читалище са нещо
свято, което е съхранило
българщината и аз по
никакъв начин не бих направил нещо против тях.
Напротив – винаги съм
подпомагал
дейността
на тези уникални институции!
Управляващите
се опитаха да внушат на
жителите на общината,
че ще загубят проектите,
като преписаха вината си
на мен. Ако е така, върнатите точки са само две, а
читалищата са четирина-

десет. Остават проекти за
още дванадесет, които
би трябвало да бъдат
спечелени. Къде са?!
Кой и защо се опитва да
оправдае грешките си?
Спазването на закона е
задължение на всички!
И ако всички управляващи са свикнали да са
над закона, постоянно да
го показват и да живеят
с мисълта, че той важи
само за обикновения
човек, но не и за тях
- са много сгрешили. Отговорно искам да заявя,
че ще разберат, рано или
късно, какво значи да
погазваш закона! А тези
самозвани и спорни журналисти, които си мислят,
че могат да хвърлят кал
и мръсотия по хората,
като тиражират лъжи и

манипулация, ще изпитат
цялата сила и суровост
на закона.
Няма да допусна подобни манипулации и няма
да спра, докато не получат
заслуженото си с всички
законови средства. Имам
пълен запис на интервюто
и когато приключат съдебните дела и искове, всички
хора ще видят истинското
интервю, както и другото,
публикувано след сесията
на общинския съвет и сам
всеки ще разбере кой е
лъжецът. Помнете, че мога
и знам как да защитавам
себе си и всички добри
хора от действията на
недостойни и неморални
личности.
Г. Вергиев
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Честит празник,
празник,

българи!

138 ГОДИНИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НА БЪЛГАРИЯ
Денят на Освобождението на България от турско
робство е националният
празник на България. Той
се чества всяка година на
3 март в чест на подписването на Санстефанския
мирен договор на тази дата
(19 февруари стар стил)
през 1878 г. За първи път
празникът се чества на 19
февруари 1880 г. (3 март
нов стил) като “Ден на
възшествието на престола
на император Александър
Втори и заключение на Санстефанския мирен договор”.
От 1888 г. се празнува като

Ден на освобождението на
България
От 1396 до 1878 година
България е била част от
Османската империя. В резултат на победата на Русия
в Руско-турската война през
1877-1878 г. страната придобива независимост.
Санстефанският мирен
договор от руска страна е
подписан от граф Николай
Павлович Игнатиев.
Освобождението на България е фактическото възстановяване на българската
държавност след петстотингодишно османско иго.

Честита
Баба Марта!

Бяло-червеният конец е здравата нишка,
която свързва българите по света в едно –
да сме здрави, силни и щастливи.
Да помним, че сме българи - където
и по света да се намираме.
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НЕКОРЕКТНОСТ ИЛИ МАНИПУЛАЦИЯ
ÊÎÉ ÑÒÎÈ ÇÀ Ä ÏÓÁËÈÊÀ ÖÈÈÒÅ ÍÀ ÅÄÈÍ ÎÒ ÌÅÑÒÍÈÒÅ ÂÅÑÒÍÈÖÈ
Грешки и пропуски
на Общината по отношение на изготвяне на
документите за промяна на собствеността на
стадиони и читалища
доведе до отмяна на
Решенията на ОбС гр. Септември. Административен съд – гр.
Пазарджик връща 15
неправомерно гласувани решения на Общинския съвет. Пред обществеността обаче, се
изтъкна като причина
за връщането на актовете подаден сигнал от
общински съветник.
В публикуван на общественото внимание
материал на местен
вестник се казва: “… за
читалищата в селата
Славовица и Бошуля,
както и за стадионите
в Лозен, Симеоновец,
Ковачево, Злокучене,
Септември и Карабунар, проекти за реновирането им тази година
няма да има. „Буден”
общински
съветник
чрез жалби и сигнали
до различни институции е сезиран и Административен съд – Пазарджкик за това, че не
е спазена процедурата.
По-конкретно - в една
сесия на Общинския
съвет е сменен статута
на читалища и стадиони от публична общинска собственост в частна такава и още преди
да е издаден акта за
това е взето решение
на горното основание
въпросните имоти да
се отдадат за ползване
на настоятелства и футболни клубове. От общинска администрация
са категорични, че това
е вредителстване на
обществения интерес.“
Некоректност
или
манипулация на общественото мнение е
това?
Àêòîâåòå, ïðåäñòîÿùèòå äåëà è ðåøåíèÿòà
íà àäìèíèñòðàòèâåí
ñúä Ïàçàðäæèê ñà ïóá-

ëè÷íè. Âñåêè çàèíòåðåñîâàí ãðàæäàíèí ìîæå
äà ïðîñëåäè ðåøåíèÿòà
íà ñúäà, êàêòî è äà âèäè
êîé å æàëáîïîäàòåëÿò
íà ñòðàíèöàòà íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä Ïàçàðäæèê. Íåáåçèçâåñòåí å è ôàêòúò, ÷å
ïðàêòèêà íà ñúäà å ïðîêóðîðè äà ñëåäÿò çà íå-

äæèê. Ñúùèÿò óïðàâèòåë íà âåñòíèêà, êîéòî
“ïîääúðæà” êìåòñêèÿ
èìèäæ, å çàäúëæåíî
ëèöå êúì äúðæàâàòà
â ðàçìåð íà ñòîòèöè
õèëÿäè ëåâà. Íåùî ïîâå÷å – âå÷å áèâøèÿò
Óïðàâèòåë íà âåñòíèêà
Âàëåðè Âàñèëåâ å ïîåë
åäíà îò ôèðìèòå çà äî-

е само кои се крият
зад гърба на беден и
нискограмотен човек,
наречен „Управител“
на вестник.
Äíåñ èìåòî íà Âàëåðè Âàñèëåâ ãî íÿìà.
Òàì ñòîè èìåòî íà
ôèðìà, âåðîÿòíî ñúùî
ôàíòîì. Íàøèÿò åêèï
ïúê, ÷åñòî å çàñè÷àë

Производството е по реда на чл. 121, ал. 4 от ДОПК.
Образувано е по искане изх. № 13/РД-10-167-30/18.03.2014 г. на старши публичен изпълнител в сектор
“ОСПВ”, ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик – Стоилка Костадинова Минчева за продължаване на срока
на наложени обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки
№ 13/РД-10-167 от 29.11.2013 г. на “Спейс Корект” ЕООД гр. Пазарджик, ул. Александър Стамболийски № 83
ЕИК 202063827, представлявано от Валери Василев Чуморлийски.
В искането се твърди, че се провежда ревизионно производство на “Спейс Корект” ЕООД, което не е приключило. Възложената със Заповед № 1305103 от 17.10.2013 г. ревизия е била спряна със Заповед № 1300433 от
02.12.2013 г. и съответно възобновена със Заповед № 1400245-В от 15.01.2014 г. На ревизираното юридическо
лицее наложена обезпечителна мярка “запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки”, за сума в
предполагаем размер 587 620 лева за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. За налагане
на обезпечителна мярка е издадено постановление по чл. 121, ал. 1 от ДОПК №13/РД-10-167 от 29.11.2013 г.
/из Решение на Административен съд – гр. Пазарджик, 2014 г./

ïðàâîìåðíè ðåøåíèÿ
íà îáùèíñêèòå ñúâåòè.
Кой прехвърля своята вина върху други
хора? Под цитирания
от нас материал на
местния вестник, авторски имена няма.
Няма и отговорен редактор. Никой не знае
кой стои зад тези публикации. Çàä èìåòî íà
äîñêîðîøíèÿ óïðàâèòåë íà âåñòíèêà ñòîè…
íèñêîãðàìîòåí, áåäåí
÷îâåê îò ãð. Ïàçàð-

ñòàâêè íà ãîðèâà îò …
Ïëàìåí Áîÿäæèéñêè.
Ïîñëåäíîòî ëèöå ïúê å
„ïðèÿòåëÿò“ íà êìåòà
íà Îáùèíàòà, êàêòî
ñàì ãðàäîíà÷àëíèêúò
ãî íàðå÷å. Случайност
или нещо друго?! Това
нека читателите сами
да преценят. Така в цялата заплетена история
никой не знае кой стои
зад местния вестник
и зад публикациите
в едноименната Фейсбук - страница. Ясно

Äèìèòúð Êîìñèéñêè
äà ïðàâè ïîäãîòîâêàòà
íà âåñòíèêà â ïå÷àòíèöà â îáëàñòíèÿ ãðàä. Íî
è Êîìñèéñêè ñå êðèå
çàä ãúðáà íå ñàìî íà
èçìèñëåíè „óïðàâèòåëè“, íî è çàä ãúðáà íà
åäíà îò ðåãèîíàëíèòå
òåëåâèçèè. Çàä âñè÷êè
òÿõ ñòîè ãðàäîíà÷àëíèêúò – ïðèÿòåë! È àêî
ïîïèòàòå ÇÀÙÎ, îòãîâîðúò å ëåñåí - òàêà
ñå áÿãà îò îòãîâîðíîñò!
Âåñòíèê èìà, íî îòãî-

âîðíè íÿìà. Òàêà âúâ
âåñòíèêà ìîæå äà ñå
ïèøå âñè÷êî – è âÿðíî,
è íåâÿðíî, è êóõî, è
ïðàçíî – è îáèäíî!
Подобни публикации от хора, които се
крият зад имената на
когото и да било, са не
само некоректни, но и
опасни. Прехвърлянето на собствена вина
върху други личности
би могла да доведе до
сериозно напрежение
сред обществеността.
Последният опит да се
прехвърли вина върху някой друг е едно
интервю с общински
съветник относно 15-те
отхвърлени решения
на ОбС - Септември
от Административния
съд. Интервюто беше
изрязано майсторски
и ефектът е постигнат –
отговор на съвсем друг
въпрос се представя

като отговор на въпроса: „Вие ли подадохте
сигнала в Административния съд?“ Така отново бе направен опит,
и то доста сполучлив,
да се заблуди обществеността.
Застанете си с имената, г-да автори! Така,
както ние заставаме
с нашите имена зад
всяка дума на вестник
„Загорово“. И носим
своята отговорност!
Спрете
манипулациите и некоректните
публикации!
Защото

„ЗАГОРОВО” ОТНОВО С ДОБРИ ИДЕИ
Среща на тема обсъждане на стратегия на община Септември относно
съхраняване и популяризиране на
историческото и културно наследство бе организирана и инициирана
от кмета на Карабунар – Иван Каменарски. Във Винарна „Вила Терес“ в
селото се състоя дискусия, на която
бяха обсъдени двата исторически
обекта на територията на общината - „Пистирос“ и „Римската пътна
станция“. На срещата присъстваха
членове на фондация Балканско наследство, директорът на АМ „Проф.
М. Домарадски” - г-жа Валя Танева,
археологът Алексей Гоцев, както и
общинското ръководство в лицето
на Кмета и зам. Кмета на Общината.
Членове на „Загорово“ не за
първи път осъществяват иноватив-

ни идеи в полза на развитието на
хората и общината. Доказателство
за това е и тази среща, инициирана
този път от кмета на Карабунар, който не само е издигнат от „Загорово“,
но е и един от първите и най-дейни
членове на организацията. Сдружение „Загорово“ подкрепи безуслов-

но идеята на кмета Иван Каменарски
за провеждане на дискусията, защото една от целите на „Загорово“
е именно съхраняване и популяризиране на културното наследство
в нашия край. Присъствието на общинския кмет и зам. кмет на тази
среща, възможността общинското
ръководство да попадне в подобна
интелигентна среда, е показател, че
диалогът не само гарантира изразяването на становища от всички
страни, но и би могъл да доведе до
едно по-ефективно управление.Тази
среща е пример за това как могат да
се подчинят действията на местното
самоуправление на изконни човешки ценности, които биха довели до
забравеното чувство за една обединена общност.

подобна пошлост… тя
е неприсъща дори и за
един беден непознат
човечец! À ñöåíàðèÿò
ïî êîéòî ðàáîòèòå å
äîñòîåí çà ñöåíàðèé
íà ìàôèîòñêè ôèëì.
Òàì íàãðàäàòà ùå áúäå
âàøà!
Â ðåàëíîñòòà îáà÷å –
íàêðàÿ âèíàãè ïîáåæäàâà Èñòèíàòà, à íà ëúæàòà êðàêàòà âèíàãè
ñà êúñè!
Затова ли сте толкова изнервени, г-да
Управляващи и г-да
Пиари? Време е вече
да спрете с тази истерия, така само ще си
навредите на здравословното
състояние!
То и сега моралът, достойнството и човечността хич ви ги няма
и ако се разболеете от
злоба, какво ще правим тогава с такива
управляващи ние, бедните хорица?!
Относно „запетайките в закона“ ще добавим: законите са за
всички и над всички!
За да искате да се
спазват законите от
жителите на общината,
трябва да дадете личен
пример за това, като
излезете с лицата си
и си признаете всички
задкулисни игри, неплатените ви задължения към държавата,
триковете ви и заиграванията със закона.
Това го могат мнозина,
но го правят само тези,
които не се боят от закона. А защо ли?!
/цитираните чужди
материали
публикуваме без редакторска
намеса/
/Загорово/

О Б Я В И
Ïðîäàâàì àïàðòàìåíò â ãð.
Ñåïòåìâðè, 85 êâ.ì, äî ïîùàòà.
Òåë. çà êîíòàêòè: 0899 303939
Ôèðìà „Çàðÿ“ òúðñè äà íàçíà÷è ïåêàð çà öåõ çàêóñêè â
ãð.
Ñåïòåìâðè.
Åäèíñòâåíîòî
óñëîâèå å äà èìà æåëàíèå çà
ðàáîòà. Ðàáîòè ñå ñàìî íîùíî
âðåìå. Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ:
íà òåë. 0895 885362.
Ôèðìà „Áóëòåñ“ ÎÎÄ òúðñè
äà íàçíà÷è ðàáîòíèöè â ñôåðàòà íà õëåáîïðîèçâîäñòâîòî â ãð.
Ñåïòåìâðè. Ôèðìàòà ïðåäëàãà:
ïîñòîÿíåí òðóäîâ äîãîâîð, äîáðè óñëîâèÿ çà ðàáîòà è äîáðî
çàïëàùàíå. Òåë. çà êîíòàêòè:
0899 911727
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СЕКРЕТАРЯТ НА ОБЩИНАТА ПРИЗНА:

ОТКЛОНЯВАТ СЕ НЕПРАВОМЕРНО СРЕДСТВА
Или до какво води липсата на компетентност на управленския екип
Секретарят на Общината
в стремежа си да оправдае
харчовете на кмета, направи
пълни самопризнания за неправомерно отклоняване на
средства. След наша публикация относно Решение №80
на ОбС, гр. Септември, с което са гласувани 30 хил. лв
представителни на кмета на
Общината и 10 хил. лв представителни на председателя
на Общински съвет, от общинската
администрация
направиха опит да оправдаят безумните суми, както и
своя работодател:
„Въпросните 30 000 представителни на кмета са наистина много различни от
миналогодишните
10 000
лева не само като стойност,
но и като мотив за харчене.
За разлика от преди, в момента кметът на Общината
се възползва от тях, предоставяйки ги единствено
и само за социални цели. В
конкретика – с част от тези
пари бяха закупени столове,
телевизор, уредба и климатик за младежкия клуб
в Лозен. За залата на кметство Злокучене бяха купени
40 нови стола, в Ковачево
се плащат благотворителни
обеди на местната църква.
Поети бяха разходите по
сбирките на пенсионерите в Семчиново, предстои
закупуване на уредба за
читалището в Карабунар.
В Симеоновец танцьорите
от ФГ Ситово помолиха за
20 чифта нови цървули, а
певиците от читалището поискаха да бъдат облечени с
нови носии. Тепърва до края
на годината ще има и още
куп поводи да се помага на
хората и затова ще се използват средства от фонда
на представителните на градоначалника.“ - подчерта в
свое изявление секретарят
на Общината.

РИСТ
Ю
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От една страна това е
пълно самопризнание за
нарушение на законите в
Република България.
В Правилника за прилагане на закона за ДДС
ясно е дефинирано какво
означават представителни
разходи:
Представителни или развлекателни цели по смисъла
на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона
са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация
на храна и напитки; организиране на делови срещи;
тържества, развлекателни
мероприятия;
екскурзии
(чл. 62. (1)).
В случая, сред цитираните покупки попадат и такива,
които не се класифицират
като представителни разходи, а представляват дълготрайни материални активи
(ДМА са активи на стойност
над 500 лв., напр. климатик,
телевизор) или разходи за
материали и оборудване
(активи на стойност под
500 лв. като столове, носии,
цървули и т.н.). За тези видове „дарения” от страна
на кмета би трябвало да се
планират средства в Бюджета на Общината, само
че в параграф „Субсидии
за юридически лица с нестопанска цел” (каквито са
Читалищата и клубовете на
пенсионера и инвалида и
т.н.), а не като представителни разходи на кмета.
От друга страна до този
момент, според публикациите на друг местен вестник,
всички закупени социални
придобивки са направени

лично от кмета. Никъде няма
и дума, че това са пари от
собствени приходи на Общината, т.е. от нашите данъци. Но най-интересното в
случая е, че всички разходи,
направени в Лозен, например, са с дата 21. 01.2016 г., а
представителните 30 хил.лв
на кмета са гласувани с акт
на ОбС едва на 28.01.2016.
Ех, де да можехме и ние,
обикновените граждани, да
си харчим предварително от
заплата, която още не сме
получили…!!!
Но най-интересното в
случая е защо е необходимо
да се гласуват 30 хил.лв.
представителни
разходи,
които да се харчат уж за „социални цели“, когато могат
да се предвидят 5-6хил.лв.
представителни и останалите над 20 хил. лв. наистина
да се използват за социални цели? Къде е логиката?
Няма такава, както няма и
истина в опита на ръководството да се защити!
От трета страна –
НЯМА ТАКАВА ОБЩИНА! За
сравнение в Община Панагюрище, представителните
на кмета са 10 хил. лв. а в
Община Земен - едва 200 лв.
Така ли се създава финансова дисциплина в Общината? Народът „да затяга
коланите“ и да плаща, а
само двама човека да разполагат с общо 40хил.лв. за
харчене.
Община Септември има
милиони дългове, ще се теглят още милиони, но кметът
и председателят – те трябва
да са представителни!
До къде води некомпетентността на общинското
ръководство? - До пълни самопризнания за това, как се
отклоняват неправомерно
средства!
Е, има ли такава Община
и такъв Общински съвет?!

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПРИЗНА –
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Е ДАДЕНА НА ПРИЯТЕЛ
На сесията от декември,
Общинският съвет даде
правомощия на кмета Марин Рачев да сключва договори за обществени поръчки, когато и с който намери
за добре. Без одобрение на
същия този Общински съвет и първата обществена
поръчка не закъсня. Пред
жители на с. Карабунар
кметът Марин Рачев обясни,
как помолил свой приятел
да сключи договор с Общината за извършване на
услугата снегопочистване,
защото никой не искал да
кандидатства.
Приятелят
просто се отзовал на молбата му и „спасил“ общината
от зимния сняг…
ВСЪЩНОСТ
ТОВА
Е
САМОПРИЗНАНИЕ, ЧЕ Е
НАРУШЕН ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ –
конкурс не е имало, а принципът за избор на фирма е
просто… шуробаджанащина.
Доколко „спечелилата“фирма е подготвена за подобен вид дейност?
По закон кметът е длъжен
да провери фирмата с каква
налична техника разполага,
дали действително може
да извършва тази дейност,
какво е икономическото
състояние на тази фирма.
След като снегопочистващата фирма се казва „МиВ
Транс“ ЕООД,
ЗАЩО над двайсет човека, най-малко, видяха как

гондолите с надпис „Рачев“
стовариха пясък на паркинга срещу бившето МТС? Пак
на този паркинг, фадромата
с надпис „Рачев“ товареше
камиона за почистване и
пясъкоразпръскване. И пак
този камион стоеше паркиран на паркинга на бензиностанция „Рачев“.
Ще припомним на нашите
читатели, че „борци за правда“ от същото това обкръжение, през изминалия мандат
снимаха и разпространяваха материали за предишната фирма, която тогава бе
спечелила обществената поръчка за снегопочистване –
разпространяваха се кадри
как се почиства снега и как
се опесъчава.
Днес никой не снима този
род дейност. Днес фирмата
е на кмета и не подлежи на
контрол! Тук законът е Марин Рачев.
Само че, това е държавна
субсидия от републиканския бюджет – на стойност
77 хил. и 500 лв!
Това е! Безплатен обяд
няма! Дойде време да разберем колко струва купичка
курбан по изборите. Време
е да си платим – за всички
безплатни придобивки по
изборите. За наивността или
„хитростта“ ни, за надеждите или заблудите ни – за безхаберието народно!
И за гондолите с „безплатен“ пясък – в името на
народа!

ÌÍÅÍÈÅ ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

БЕЗ КОНКУРСИ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

С Решение на Общински съвет - гр.
Септември
/№8
от
30.11.2015 г./ бе приета новата структура на
Община Септември и
дейностите към нея по
предложение на кмета
на Общината.
Голяма част от заеманите длъжности са
задължени без да се
проведе конкурсна процедура по смисъла на
Закона за държавния
служител. Постъпването на държавна служба
в съответната администрация, задължително
се предхожда от конкурс. Това е и основа-

нието за възникване на
служебно отношение.
Идеята на конкурсната
процедура е чрез конкуренция, основана на
професионални качества, да се подбере найдобрият служител.
Провеждането
на
конкурсна процедура
за повечето предвидени щатни бройки, съставляващи Общата и
Специализирана администрация на община
Септември е задължително. Това е начинът
по който следва да се
заеме съответната държавна длъжност.
Както е известно,

трудово правоотношение по смисъла на КТ
/Кодекс на труда/ може
да възникне от валидно
сключен трудов договор, конкурс, избор
(когато длъжността е
изборна) и административен акт (например
Заповед на кмет на Община).
Груба грешка е обаче, да се смесват валидно възникнало трудово правоотношение
по Кодекса на труда и
служебно такова, възникнало по Закона за
държавния служител.
Обявяването
на
конкурс за постъпване

на държавна служба,
провеждането му от
конкурсна комисия и
оценяването на кандидатите са задължителни етапи от цялата
процедура. Едва след
приключването на този
процес се издава Заповед от компетентен
орган по назначаването
на заемане на държавната длъжност от найдобрия кандидат /т.е.
спечелилият конкурса/.
По този начин, по естествен път се вдига
нивото на качество на
извършваните от служители на Общинска
администрация услуги.

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

За съжаление на територията на нашата
община, такъв конкурс
не е провеждан, което
грубо потъпква човешки права, в нарушение
с Конституцията на
Република България и
множество европейски
и международни актове. Още по - тревожна е
практиката на Общината да назначава кадри,
на така нар. граждански
договори, които освен,
че са крайно неизгодни
за съответния служител, не могат да ползват
закрилата на трудовото
законодателство (Кодекса на труда и прило-

жените му актове).
Назначаването
на
държавна служба с
административен
акт
/Заповед на кмет на Община или оправомощено от него лице/, също
е крайно неправилна
и незаконосъобразна,
тъй като такъв акт не е
валидно основание за
възникване на служебно
правоотношение,
респективно заемане
на държавна служба.
Ще се спре ли с тази
порочна практика?
В тази посока, народът е изказал интересно умотворение: „А
дано, ама надали!“

отг. редактор Иванка Бечева-Кърджийска

Общество

ЗАГОРОВО

ВЪЗРАЖДАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ
участие местният ансамбъл „Карабунарци“, ДТС
„Карабунарче“, с
р-л
Г.Йорданов,
Тракийски
огън - с. Виноградец, с
р-л Г.Йорданов, ФТС „Ситовче“- с. Симеоновец,с
р-л П.Петров, ФТС „Ковачево“-с. Ковачево, с
р-л П. Петров, „Гласовете
на Орфей“ при ОДК- гр.
Пазарджик, с р-л Гинка
Балабанова и ансамбъл
„Сияние“-гр. Пазарджик
с народната певица Янка
Атмаджиева. Всички присъстващи имаха възможността да се насладят на
автентични народни носии, представени с ревю
от уникалната колекция
на Гражданско сдружение „Загорово“.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В С. КАРАБУНАР
Заместник председателят на НС на БСП Янаки
Стоилов
и народният
представител от 43-то
Народно събрание Петър
Чобанов зарязаха лозята
в Карабунар. Гости на септемврийското село бяха и
общинските съветници от
ОбС-гр. Септември – Георги Вергиев, Иво Крушаров
и Петър Бошев.
Празникът на лозарите и винарите Трифон
Зарезан се празнува в
Карабунар по стара народна традиция. Всяка
година на 14 февруари
карабунарци излизат на
мегдана и се отправят

към лозовите масиви, за
да зарежат лозята. Шествието се води от Царят на
виното, който носи в ръцете си вековна икона на
Св. Трифон. Тази година
почти цялото село излезе
в м. „Маданица“ - за да
зареже или да се наслади
на автентичния ритуал,
свързан с този ден.
Пръв зарязва Царят
на виното - най- добрият винар през годината,
който нарича лозята за
здраве и берекет. След
обичайния ритуал, гости
и жители на Карабунар
се насладиха на богата
програма, в която взеха

Подобен тържествен
празник местните не помнят да се е случвал с
години в селото. Но това
е прекрасният резултат от
взаимните усилия на читалищното ръководство,
кметството и Сдружение
„Загорово“, което и финансира цялото мероприятие.
Тръгнахме си, обсипани със стотици благодарности от жителите на
Карабунар, но и с умиление и задоволство – че
отново изпълнихме своята мисия – Да възродим
традициите, духовността
и човечността!
“ЗAГОРОВО”

“ЗАГОРОВО”
СЕ ВКЛЮЧИ С ЕНТУСИАЗЪМ В ПРАЗНИКА
НА ЛОЗАРИТЕ И ВИНАРИТЕ

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В С. БОШУЛЯ

В

ъв връзка с появило се изказване във Фейсбук
страница: “Днес в пощенската си кутия открих
вестник „Загорово“….“,
сме длъжни да поясним
и подчертаем, че цитираният вестник никога не
е пускан в пощенските
кутии на жителите на общината. Такава практика,
за разлика от друг местен вестник, „Загорово“
НЯМА! Вестник „Загорово“ се разпространява
по РЕП-ове, павилиони и
частни магазини в цялата
община. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
САМИ ПРЕЦЕНЯВАТ ДАЛИ ЩЕ
ЧЕТАТ ТОЧНО ТОЗИ ВЕСТНИК ИЛИ
ДРУГО ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ.

В Конституцията на Република България се казва:
Чл. 39. (1) Всеки има
право да изразява мнение
и да го разпространява
чрез слово - писмено или
устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
Ние се възползваме
точно от това гражданско
право. Явно госпожата
– автор на горецитираното изречение, се е възползвала сама от друго
гражданско право, заложено в Конституцията
(въпреки твърденията си,
че вестници не чете):
Чл. 41. (1) Всеки има
право да търси, получава
и разпространява информация.

ВЕСТНИК „ЗАГОРОВО“

НЕ СЕ ПУСКА В
ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ
Изявление на редакционния екип на вестника
Вестник „Загорово“
не се разпространява
чрез пощенските кутии
в частните домове на
гражданите!
Информацията, която поднася е
актуална и обективна.

Но и неудобна за някои
граждани!
Несериозно
звучат
твърденията, че статия,
която е видно, че няма
за цел да проследява
историята на печатните

издания в гр. Септември, поднася „ЧАСТ ОТ
ИСТИНАТА“, само защото не цитира всички
местни вестници, излизали в годините назад.
Това в никакъв случай
не означава и липса на
информация. Напротив
– в-к „Загорово“ пръв и
единствен е публикувал
статии за периодични
печатни издания, излизали в нашия град, като
в-к „Фаров лист“-1927г,
„Питиепродавец“- 1941г.
и други, както и поредица от неизвестни факти
от местната история.
Вестник „Загорово“
ще продължи да изнася
на вниманието на граж-

даните всяка информация, която прецени, че е
полезна. Въпреки, че не
употребяваме
обидни
квалификации по адрес на когото и да били
– ОБИДЕНИ ЩЕ ИМА!
И сме отговорни само
за това, което казваме,
а не за това кой как ни
разбира!
Относно твърденията, че разпространяваме
„злоба, обиди, интриги,
манипулации“ – преценката ще оставим на
нашите читатели! Както
и личния избор на всеки гражданин, дали да
чете вестник „Загорово“
или не!
в-к „ЗАГОРОВО“

