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С п о р е д
известни
изследователи,
българите били
най-древните
хора на Земята.
През XV в. византийският
учен
Лаоник
Халкокондил
твърдял, че „богарите“ са
Божии синове, синове на
Слънцето. Богоизбрани, а
всички останали народи
от Британия до Сахара и
по нататък до Сибир, са
техните деца. Някои учени смятат, че българите
са основоположници на
културата и цивилизацията. Нашият етноним е съществувал преди 25 000
години, когато 7 племена
са се събрали и заедно
създали държава.
ВСЕКИ НАРОД Е НАРИЧАЛ БЪЛГАРИТЕ ПО
РАЗЛИЧЕН НАЧИН, НО
СМИСЪЛЪТ Е БИЛ ЕДИН
– ТОВА СА СИЛНИ ХОРА,
КОИТО МОГАТ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ, СЛАВНИ ХОРА,
ДАЛИ МНОГО НА СВЕТА.
Като четях този материал, очите ми се насълзиха от гордост, а
може би и от болка - от
сегашната
действителност. Роден съм и съм
израснал в началото на
социализма. Както всички българи тогава, успях
да се изуча, да се реализирам, да работя и зад
граница. Родителите ми и
родът ми са обикновени
работници, трудили се
цял живот. Бях партиен
член– във времето, когато хората се поставяха
на първо място и всичко,
което се изграждаше,

беше в полза на народа.
Видях Прехода, последиците от него за целия
народ и бремето, което
сега всички носим. Често
обвиняват нас, възрастните, в носталгия по миналото, по социализма.
Но въпросът не е в носталгията, а в истината. А
тя е, че тогава българите
живееха по - добре. Гладни хора нямаше. Нямаше
просяци, ровещи в кофите за боклук. Не ядяхме
всеки ден банани и портокали, но бяхме здрави.
Рафтовете на магазините
не бяха отрупани със
стоки, но имахме всичко
необходимо. Беше безплатно здравеопазването и образованието. Конкурсното начало даваше
възможност да се развива културата, науката
и интелекта. Ръководителите на всички нива бяха
образовани, доказали се
и можещи хора. Не можеше кмет или ръководител
да няма образователен
ценз, опит за работа с
хората, организаторски
и професионални умения. Конкурсното начало
беше водещо.
Сега хиляди хора не
могат да си позволят
скъпоструващите операции, неграмотността се
шири навсякъде, стотици
деца дори не ходят на
училище.
Имаше спокойствие и
сигурност, а не блиндирани врати и решетки на
прозорците.
И дойде зората на демокрацията и хищническия капитализъм. Управ-

ляващите ни политици
преди четвърт век ни
уверяваха, че днешният
капитализъм е демократичен. “Демокрация”
значи власт на народа!
Днес обаче, властват парите, корупцията и престъпността, ежедневие
са кражбите, убийствата,
проституцията и наркоманията. И всичко това
стана възможно, защото
същият този политически елит, който избираме
години наред, унищожи промишлеността и
селското стопанство, за
да ги ограби. Съсипаха
здравеопазването, социалната сфера, армията
и силите за сигурност.
България беше лишена
от държавност, защита
и законност, за да бъде
разграбена. Такава е истината! Знаят я управляващите, но продължават
да заблуждават младите
хора, които не са живели
при социализма.
Днес имаме свобода
на словото, свобода на
личната
инициатива.
Днес можем да живеем
и работим където искаме
в Европа. И над милион
и половина млади хора
напуснаха родните си
места от нужда и недоимък. Хиляди разделени
семейства и изоставени
деца при баби и дядовци.
Да се насърчава гурбетчийството от тези, които
трябва да осигурят работа и нормални условия
на живот на своите граждани е направо цинизъм.
В момента няма други
средства за противодействие освен откровената
публична
позиция
и
граждански натиск за
реанимация на държав-

ността, за да можем да
имаме най-елементарно
физическо съществуване. Защо ли?! Защото
за това състояние на
държавата сме виновни
всички ние, гражданите
на Република България.
Всичко, каквото се случва в държавата, ние го
позволяваме, НИЕ - СУВЕРЕНИЯТ НАРОД! Вечно търсим оправдание
за действията си. Можем
ли да избираме доказани
мошеници и престъпници да ни ръководят и
това да се повтаря вече
цели 25 години?! Какво
още търсим и чакаме?
Толкова ли не можем да
различим „зърното от
плявата“? Как не успяхме през всичките тези
години да разберем, че
„вълци стадо не пазят“!
Никой прост човек не
е допринесъл нищо за
развитие и прогрес. Че
той себе си не може да
управлява, а поверяваме
в ръцете му управлението на цял един народ
- от община до държава.
Докога ще се ръководим
от злобата, завистта и ще
допускаме непростими
грешки, за които ще плащат и децата и внуците
ни?! Това са домовете
ни, селата и градовете ни
- нашата Родина.
Искаме толкова малко
- държава, в която хората
да се поставят на първо
място, защото ЧОВЕК,
това звучи гордо!
И тази „демокрацията“ ще бъде действителност, построена от човеци. Да бъдем народът
със славно минало, и с
достойно настояще, и с
ясно БЪДЕЩЕ!
И. Иванов

ПЕТ АМЕРИКАНКИ ГОСТУВАХА
ГОСТУВАХА НА ТРАДИЦИОННИЯ
СЪБОР ВЪВ ВАРВАРА
Пет туристки от Америка гостуваха на събора във Варвара. Бабите

изявили
желание
да
присъстват на традиционния ежегоден църковен събор „Гергьовден“,
който датира от периода

след Освобождението на
България. Преводачът от
туристическата агенция
изпълнил тяхното желание и се свързал с кмета
на селото Николай Николов. Той от своя страна
радушно
посрещнал
далечните и неочаквани гости, така, както се
посреща всеки гост на
празника на Варвара.
В обредния календар
на селото пролетният
празник е един от найважните,
защото
св.
Георги е покровител на
овчарите и земеделието.
Вече повече от столетие варварци съхраняват местната традиция.
Литийно шествие поема
веднага след литургията
към оброчището „Свети
Георги“, построено далече в гората над селото, в
подножието на стръмен
склон. На този ден до
оброчището се пренасят

СЛЕД НАС
ПОТОМСТВО
ИДВА ЦЯЛО,
КАКВО ЛИ ЩЕ МУ ЗАВЕЩАЕМ?
Живеем ли, мрем лии ние не знаем. Оцеляваме индивидуално-без
морал, без съзнание,
без духовни ценности.
Просто оцеляваме и се
самоунищожаваме като
народ и нация. Потъпкахме всичко, рушим, а не
създаваме, търпим, но не
се борим, привели ниско
глава. Угоднически приемаме дори това, което е
неприемливо - в името
на собственото ни, индивидуално оцеляване.
И за повече от век
не прочетохме това стихотворение…или не го
разбираме. Упорито не
искаме да разберем простичките, но силни думи.
Не ни стигнаха 500 години иго, за да си вземем
урок, малко са ни и 140
години Свобода, за да се
осъзнаем. Не се стряскаме от живота около нас.
Собственият ни егоизъм
ни заслепява, нещо повече, прояжда до дъно
моралните
ценности
на всеки един от нас.
Затваряме си очите за
реалността, не щем и да
знаем за бъдещето на
децата. Какво ще завещаем на поколенията?
Една ограбена държава с повече от 6 милиона безучастни свидетели. Престъпления,
в които всички ние сме
съучастници - с мълчаливото си присъствие.
Гледаме как в прогнилата от корупция държава
нагли хитреци трупат
несметни богатства на
гърба на народа. Стискаме дребни душици,
цъкаме с език, гледаме
безучастно как ограбват
бъдещето на децата ни и
просто се примиряваме.

Държава на насилници на възрастни хора, на
крадци и убийци. Държавата на абсурдите и
безхаберието. Страна с
богата история, която
не се свеним дори да
отричаме.
Стигнахме
до пълна деформация
на морал и ценности.
Ценим парите, властта,
корупцията, наглостта и
хитростта. Но човещината, честността, добросърдечието,
скромността- те предизвикват
присмех, и дори съжаление. Притежателите им
наричаме нещастници.
Издигнахме в култ посредствеността и от нея
се заразихме всички…
Така, заразени, линеем
всеки ден. В бедните ни
души се надига някакъв
патриотичен патос само,
когато отбелязваме националните празници и
честванията на годишнините от Априлското
въстание. Време, когато
студеният камък се превръща в реликва, а реките от кръв в История.
Само тогава сме горди
българи! И после отново
забравяме…
Дядо Вазов е правживеем ли, мрем ли
и ние не знаем. И ако
преди 140 години са ни
завещали най-изконната
човешка ценност - Свободата, днес ние няма
какво
да
завещаем.
Остана ни само бедността и апатията!

Отива си бавно България…
“Отидохме толкова далеч и
не стигнахме - до никъде!“

Монтираха огледала на опасните
кръстовища в Септември
иконите „Свети Георги“ и
„Света Богородица“. Там
се пекат обречените за
курбан агнета - чеверме.
Дни преди Гергьовден на

оброчището бликна и
вода от нова чешма. Заслугата за чешмата е на
отец Кирил, свещеник в
местния храм, и на кмета
Николай Николов.

Гергьовският
събор
продължава с празнично
веселие и с изпълнения
на автентични народни
песни и хора.
Тази
година
сред
местните хора бяха и гостите от далечна Америка.
Заинтригувани от една
стара традиция, пазена и
предавана от поколение
на поколение.
ТЕ ЩЕ ОТНЕСАТ СЪС
СЕБЕ СИ СПОМЕНА ЗА
КИТНОТО СЕЛО ВАРВАРА, ЗА ХУБАВИТЕ ТРАДИЦИИ, ЗА ЗВУЧНИТЕ
НАРОДНИ ПЕСНИ И ЗА
БЪЛГАРИЯ.

Пътни огледала за панорамно виждане бяха
поставени на конфликтни точки по улиците на
Септември, по идея на
общинското
ръководство. Кръстовищата не
позволяваха добра видимост за всички водачи на автомобили и това
наложи да се предприемат мерки от страна на
кмета на общината. Едно
от кръстовищата, например, е това на ул „Христо Ботев“. Видимостта
за водачите на МПС,
идващи откъм гърба на
училище „Христо Ботев“
беше силно ограничена

– за целта се налагаше
превозното средство да
навлезе в самото кръстовище. Със слагането на
кръглите огледала ще
може лесно да се види
чист ли е пътят, по който
автомобилите се движат
с предимство, или не.
Това са превантивни
мерки срещу пътнотранспортни произшествия
в града. Със същата
цел бяха подновени и
пешеходните пътеки в
общинския център. Така
се осигурява по-голяма
безопасност както за
пешеходците, така и за
водачите на МПС.
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Общината и хо
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ПРИЕ СЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
По
предложение
на кмета на Община
Септември, г-н Марин Рачев, Общински съвет разгледа и
прие
горепосочения
нормативен акт, като
основанието за това
е липса на уредба на
подзаконово ниво на
начина на ползване,
маркиране и трансформиране на дървесина в
земеделски земи собственост на Общината,
лични стопанства, на
физически и юридически лица, които не
представляват гора по
смисъла на Закона за
горите. Идеята е да се
уреди реда, начина и
условията при които
ще може да се извършват дейностите по отсичането на дървета в
земеделска земя, при
спазване на принципите за законност, обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. В Предложението
се твърди, че проектът

ОБЯВИ
Ïðîäàâàì
àïàðòàìåíò
â ãð. Ñåïòåìâðè,
85 êâ.ì,
äî Ïîùàòà.
Òåë. çà êîíòàêòè:
089 9303939

~~~
Êàôå-àïåðèòèâ
„Çàãîðå“,
ãð. Ñåïòåìâðè
òúðñè äà íàçíà÷è
ñåðâèòüîðè/êè.
Çà èíôîðìàöèÿ:
089 9917227

~~~
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:
089 9917227

за Наредбата ще се
обяви на интернет
страницата на Общината и ще бъде дадена
възможност на лицата
с правен интерес да
дадат становища и
предложения по него,
но тъй като такива не
са постъпили, се пристъпя към обсъждане
и гласуване.
Отсичането на пет
броя дървета в земеделска земя ще се
разрешава от кмета на
Общината, въз основа
на писмено подадено
заявление по образец,
документ за собственост на имота, актуална
скица на имота, протокол за трасиране на
имота / при необходимост от това и удостоверение за наследници, при положение, че
имотът е наследствен.
Имотът ще бъде трасиран /ако се налага/ от
съответната
поддържаща фирма, като това
ще бъде задължително,

ако граничи с държавни, частни или общински горски територии
и когато е възстановен
в нови реални граници
с план за земеразделяне.
За издаването на
разрешителното ще се
дължи такса в размер
на 3 лв. за брой, такава
ще се дължи и ако се
премахва орех, кестен,
бадем и черница, но
вече в размер на 10 лв.
за брой.
За транспортирането на дървесината ще
се дължи такса 1,80 лв.
за брой. За маркирането, сортиментирането,
измерването и кубирането на дървесината,
както и маркирането
при експедирането и
също ще се дължи заплащане на Общината,
в зависимост от това
дали е едра, средна,
дребна или дърва за
огрев /по 4,10 на кубичен метър за всички
видове с ДДС/.

В Наредбата е предвиден и контрол по
спазването и могат да
бъдат налагани административни
наказания-глоби в размер от
100 до 800 лв. на лица,
които отсичат, унищожават или повредят без
разрешение дърво или
незаконно транспортират немаркирана дървесина /без оглед вида
и, включително и дърва
за огрев/, без превозен
документ. За повторно
нарушение в зависимост от вида му, глобата
може да скочи до 1000
лв. Глоба от 100 до 800
лв. се предвижда и за
лице, което във връзка
или по повод службата
си /длъжностно лице/
нареди или допусне нарушение на едноименната Наредба. Контролът по прилагането
ще се упражнява от
кмета на Общината или
овластено от него лице,
като наказателните постановления, с които

е
неприкосновена,
тоест, собственикът на
един имот /без значение дали е физическо
или юридическо лице/
може да се разпорежда с него, както намери
за добре /включително
с находящите се в него
дървета, с изключение
на защитените видове, за изсичането на
които, действително се
изисква разрешениенапример за ореха./
Отделно от това не
става ясно как ще бъде
осъществен контролът
по спазването на Наредбата от вездесъщия
кмет или овластено от
него лице. Това е фактически, физически невъзможно, освен ако
двамата не са надарени с някакви супрсили-като телепортация
например.
Адекватно
управленско решение или
поредната законодателна недоумица-преценете сами…

70 ГОДИНИ ПОЖАРНО
ДЕЛО В ГРАД СЕПТЕМВРИ
Продължение от стр. 4
Сградата се открива
през месец март 1999 г.
от кмета на общината
Янка Кметска и ген. Кирил Войнов - директор
НС. Сградата е на две
нива, с три гаража за
противопожарна техника. Дирекция МВР
заслужено
заменя
стария автомобил ЗИЛ130 с нов, марка „Ивеко-Магирус“.
През 2008 г. е основан
Пожарникарски
клуб „Св. Пр. Илия“сдружение с нестопанска цел, което да
подпомага
областна
дирекция на пожарната - Пазарджик при
обявено
бедствено
положение,
разпространяване на знания
и умения, морална и

духовна подкрепа на
огнеборците. Председател е Георги Родев пожарникар, носител
на статуетка „Пожарникар №1“ за 2003 г. в
България. Клубът удостоява всички заслужили огнеборци и приносители за развитието
на пожарната дейност
със званието „Рицари
на огнеборската чест“.
Това е обществено
признание към труда
и професионализма на
пожарникарите. Носители на званието са:
инж. Георги Байлов носител на медали, началник районна служба Белово, полковник,
преподавател в МВР
школа – гр. Пазарджик.
инж. Васил Мезов -

директор на Завода за
стоманени тръби, зам.
кмет на Общината –
инициатор за построяване сграда в двора
на РПУ-МВР, осигурил
проект, материали, механизация.
Любо Минчев - пожарникар /учител и автомобилен инструктор / - награден от Президента и
Премиера на Израел от
мисия 2010 г.

Никола Бошев и Бойко
Тодоров – наградени с
Решение на Общ. съвет
Септември - значка 2012 г.
Александър Генчин пожарникар на годината на Република България за 2013 г.
инж. Георги Поюков завършил
Академия
МВР - София, НШЗО-

~~~
Ìåáåëíà ôàáðèêà
„Ôîðèíâåñò“ ÎÎÄ,
ñ. Îãíÿíîâî,
îáë. Ïàçàðäæèê,
òúðñè äà íàçíà÷è:
- Òàïèöåðè
- Øèâà÷è
- Äúðâîäåëöè
Ôèðìàòà ïðåäëàãà
äîáðî çàïëàùàíå.
Òåë. çà êîíòàêò:
089 3554205

се налагат административните наказанияглоби се издават също
от него.
В този и вид, и при
първоначално, а и при
едно последващо, но
задълбочено
прочитане и анализиране,
Наредбата прави впечатление преди всичко с възможността да
бъдат събрани такси
в касата на Общината
за извършването на
гореспоменатите дейности.
Не са пожалени никой - нито юридически,
нито физически лицавсички ще плащат,
ако рекат да секат, без
значение дали имотът
е наследствен или не,
под страх от налагането на административно
наказание. Това освен,
че е незаконно, противоречи на Конституцията на Република България - в една от разпоредбите и се твърди, че
частната собственост

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

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Тел за връзка: 0882 598537.

снимка: 1971 г.
„Хр. Ботев“- Плевен с
отличен успех.
Георги Дамянов – началник смяна, огнеборец
с
най-много
участия в борбата с
пожарите.
Голям принос за
изграждане на противопожарната
дейност
в община Септември
имат капитан Мирослав
Гачев, Стефан Кунчев,
Пламен Бадьоков, Николай Велчев, Лазар
Линчев, Спас Сарафски,
Илия Дъртаков, Ал. Василев, Цв. Денков, Георги Баташки, Иван Миков,
Георги Кръстев и др.

Поколения огнеборци са дали своя принос
за просперитета на пожарната сигурност като
гаранция за ефективна
борба с огнената стихия. Това е само част от
развитието на пожарното дело в Септември.
Малка представа за самоотвержения труд на
смелите мъже, които се
борят с огнените стихии.И безспорен пример за подражание –
от днешното поколение!
Автор: Борислав Раков
- Пожарникарски клуб
„Св. Пр. Илия“
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Общинат а и хо
Общината
хората
ра та

СТАНА ОРАКУЛ
Освен, че нееднократно доказа факта, че може
да е на няколко места
едновременно /малцина
го могат, притежаващи
суперсили, като Батман/,
кметът на община Септември, г-н Марин Рачев
демонстрира и ясновидски способности, на
които могат да завидят
голяма част от предсказателите, полагащи труда си на територията на
България. Свръхестествените си способности,
нашият градоначалник
извади на показ по време на една от срещите с
избиратели в Септември.
На зададен въпрос относно разходите за сметопочистването на територията на общината за
2016 г., господин Рачев
заяви, че освен гласуваните 1 173 868 лв., които ще бъдат изплатени
/евентуално/ на фирматаизпълнител, спечелила
бъдещата
обществена
поръчка, са предвидени
и още 300 000 лв., които
ще се разходят за наемането на техника, която
да подпомогне дейността на изпълнителя, тъй
като същият няма да се
справи с вменените му
задължения по договор
и закон.
Е, кажете сега, уважаеми читатели, това не е ли
дарба? Отвътре му идва
на човека, вижте само с
каква математическа точност е изчислил „недостига“ на ресурс - 300 000
лв., изключително приятно и кръгло число, досущ
като същите цели числ,
присъстващи в изборните протоколи на неотдавна изминалите избори.
Пред толкова точно предсказана цифра и великият Мишел дьо Нострадам
/Нострадамус/ изглежда
като жалко аматьорче.
Сега вече емблемата на
предизборната
кампания на Кмета-„Видими
резултати“, съвсем ни се
изясни-„видими“, ама не
за всеки-малцина са „надарените“ да „видят“.
И какво да направим
сега ние, изстрадалите
избиратели - „да съборим

покривите
на
жилищата си, за
да допуснем звездите и
в нашия дом“, с надеждата, че „същите ще ни
поговорят“ и ще получим просветление, или
ще задаваме досадни,
но логични въпроси, от
типа на – „Тия пари, за
тая техника под наем не
са ли малко множко“?
„Ами техниката на коя ли
фирма ще осигури тази
услуга“? „Защо още отпреди повече от месец,
машините с небезизвестната марка „Рачев“,
извършват дейност по
сметопочистването
на
територията на общината, при положение, че
обществена поръчка все
още не е проведена, а
старият договор е прекратен“? „Това законосъобразно и целесъобразно
ли е“? „Няма ли да стигна
близо милион и двеста
хиляди за цялата работа,
че и още отгоре“? „Тази
сума пак от джоба си ще
я дадем вероятно“?“
Мдаа, ето ви ги „видимите резултати“ сега,
почитаеми септемврийци, ветренци, ковачевци,
злокученци, карамусалци, карабунарци, семчинци, славчани, вършилци,
варварци, бошулци, ветрендолци /да не забравя
само някои, допринесъл
за безпрецедентно високия вот от изминалите избори-ето, има, да-хората
от Симеоновец и Лозен/!
Доволни ли сме сега, а?
И сметопочистването ни
като пътищата-я изкарат
няколко месеца, я не! И
сега накъде-пак по пътя
на примирението ли? Докога така, бе ХОРА?!
Иска ми се да Ви пожелая да си останете
поне със здраве, ама
напоследък, като всичко
останало и него никакво
го няма… Затова ще Ви
кажа друго-нито боклукът, нито асфалтът са
годни за консумация от
човешкия организъм. В
този ред на мисли, ще се
наложи да мислим добре
- преди да гласуваме. Но
след няколко години!

/препечатка от в-к „Минаха години“/

И рече ми дядо
В нашето село,
миличко чедо,
за кмет не сме имали
само говедо.
¼

¼

¼

Икономически белег
Даже по боклука
разбира се тука
кой е по-заможен,
кой е по-нищожен.

Имам чувството, че
живея в частна община и град. Какво друго
да си мисля? Връзката
с общинския вестник
е… частната Фейсбук
страница на кмета на
общината. И частният
му пиар в лицето на
Димитър Комсийски,
който пише за общинския вестник и който
се крие зад всички
публикации на Фейсбук страницата „Локомотив Септември“.
Пише, но човекът знае
защо - срещу „скромните“ 40 хил. лв. И
частните камери и фотоапарати. С частните
камиони с надпис „Рачев“, които безспирно
„щъкат“ напред-назад.
И как иначе? Сега имат
много работа - помагат
на общината и хората!
Не че преди това нямаха - тогава камионите и
фадромите изтъркаха
доста гуми за да чакълират и асфалтират
предизборно улици. Уж
безплатно! Същите, нескопосано направени,
на които сега зейнаха
дълбоки ями. Та затова
имат толкова работа сега кърпят дупките по
тези улици. Само че,
безплатен обяд няма.
Сега ще си плащаме
прескъпо
зейналите
дупки и ще чакаме европейски пари. Какво
да се прави - на кмета
му е къса паметта, та
забрави, че УЛИЦИТЕ
ЩЯХА ДА СЕ АСФАЛТИРАТ
ДО ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД
ВСТЪПВАНЕТО МУ В ДЛЪЖНОСТ.
Та накъдето и да се
обърне човек - навсякъде среща едно име:
Рачев. Я на предизборните плакати, които
„посиниха“ общината,
я като лого на някой
футболен
екип.
И
управлението е като в
частна фирма – с много и шумни реклами!
Сякаш утре ще ходим
на пазар и ще си купуваме… кмет.
ДРУГИТЕ ХОРА СИ КМЕТУВАТ ТИХО И КРОТКО И ОБЩИНИТЕ ИМ СЕ РАЗВИВАТ. С
ТЯХ НЕ ХОДЯТ ФОТОГРАФИ,
НИТО ГИ СНИМАТ КАМЕРИ.
КОИ СА ТЕ ЛИ? ТЯХ - ПО ДЕЛАТА ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!!!
В „Рачевград“ слънцето изгрява рано… И

РАЧЕВГРАД?
всичко е различно –
и чакъла от частната
фирма „Рачев“, и пясъка от същата фирма, и
кметът ни е различен богат е! С какво? - За
сега остава неясно.
Ясно е, че не обича да
отговаря на неудобни
въпроси. Ние пък сме
любопитни, и любознателни, и съпричастни с всичко, което се
случва в тази община.
Та, защото обичаме
да питаме, пред близо
60 човека попитахме
кмета /нали е богат/,
защо
частният
му
вестник
„Локомотов
Септември“ /сега в-к
„Септемврийци“/ вече
ще го плащаме всички. Оказа се, че имало
отдел „Медия“ в Общината. Кой работи в
него, кога е създаден,
а как се финансира само един Господ знае.
И Марин Рачев.
Е, не всички ще
плащаме - ние, младите сме безработни
или въобще не ни се
работи. Все пак това не
са лев - два, 40 хиляди
лева са. Ще ги плащат
бабите от пенсиите,
когато внесат годишния данък на имотите.
Живи и здрави да са
ни всички! По същия
начин ще плащат и за
наема на предизборно
направения нов пенсионерския клуб в Карабунар. Той, кметът е не
само богат, но и бързо
забравя. Уж щеше да
финансира с лични
средства наема на клуба, излезе, че Общината ще дава парите. А
Общината – това сме
ние, данъкоплатците.
В конкретния случай –
бабите - те ще си плащат наема.
Различни сме и
хората - та се дивим
и ръкопляскаме на
сладки обещания. И
не се обиждаме, че ни
се подиграват право
в очите! Защото във
всяка община - блог,
сайт, Фейсбук страница - всичко се администрира от Общината.
Тук, обаче, сме частна
собственост… На шепа

хора, които видимо се
подиграват с избирателите, на които им се налага да четат частната
Фейсбук страница на
кмета, наречена, кой
знае защо, „Локомотив Септември“. Ако те
искат да видят какво
се случва в общината
или да видят… нечие
публикувано ЕГН.
Септември
или
Рачевград? Вече не
съм сигурна. Сигурна
съм, че всички дълго
ще плащаме, дори и
милионите на сметопочистващата фирма. Но
пък ще си и похапваме
дълго - курбани, прасета, телета, кебапчета!
И да ви кажа, малко
се страхувам - да не се
заселят извънземните онези, от частната
кариера на кмета при
р. Чепинска, които насипаха тоновете чакъл
чак до короната на
дърветата… И после
изчезнаха, заедно с
чакъла.
В Септември /или
„Рачевград“/ – там
кмет има „на хартия“,
там все още са местни избори. От всички
обещания как ще заработи местния бизнес,
„видимите резултати“
са в полза на фирмите,
близки на кмета. Под
местен бизнес градоначалникът
разбира
неговите си фирми или
тези на приятелите.
Така бяха усвоени 75
хиляди лева за снегопочистването. Абе,
частна му работа!
И всичко това се
случва в демократич-

на България, в центъра
на Европа. Тук кметът
дори е над законите.
Той не признава неуспеха на неговите
кандидат-кметове,
продължава да набива
някой такъв в очите на
гражданите, като на
всяко местно събитие
в дадено село се появява със специален
„делегат“ - някой неуспял селски кмет. Не
признава избора на
хората и дели и кметове и народ на „наши“
и „ваши“. Прекрасен
сценарий за турски
сериал – имаме си и
пашата, и агите и раята…
Тук изборите продължават. Защо ли?
Защото същите тези
избиратели трябва да
се държат в това полуадекватно състояние
от курбани и банкети
в пенсионерските клубове. Свършиха вече и
телетата и прасетата и
агнетата от безбройните курбани и пиршества. Дали пък и те не
са по европейски проекти, „спечелени“ от
новото ръководство?!
Кой знае, частна му
работа!
В другите общини
кметовете на снимките
режат лентите на нови
обекти.
В нашата – кметът
води телета /то май
всички сме телета и ни
дърпат за юздите/.
В нашата - слънцето
изгрява рано, но само,
ако кметът каже…
Рачевград или Септември?

снимка: Фейсбук страница
„Локомотив Септември“

Íàíå ïèòà Âóòå:
- Àáå Âóòå, ÷îâåêó ëè âîäè òåëåòî
èëè òåëåòî ÷îâåêó?
- È ÿçå íå çíàì, àìà ñå âîäÿò.

Равносметка

Как ще карам по-нататък

Криви излязоха сметките
в борбата с престъпния свят –
оставиха нас зад решетките,
а крадците на воля крадат.

Гладен ходя, гледам тъпо
как цените с дни растат,
всичко става страшно скъпо,
а парите ми са кът.
В жизнения си остатък,
как ще карам по-нататък?

Болки разни се обаждат
от телесните усои –
мисли мрачни ми досаждат
във среднощните покои.
В жизнения си остатък
как ще карам по-нататък?

В мен стомашните капризи
ръфат старческите дни.
В кърпените стари ризи
бедността се подслони.
В жизнения си остатък
как ще карам по-нататък?

Знам, клиничните митарства
дните ми ще утежнят,
тройно скъпите лекарства
бързо ще ме разорят.
В жизнения си остатък
как ще карам по-нататък?

¼

¼

¼

Молитвата на депутата
Българийо, остави ме
да умра под твойто виме.
¼

¼

¼

Умишлена грешка
Такива закони депутатите творят,
да могат при нужда да се проврат.

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

отг. редактор Иванка Бечева-Кърджийска
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Посвещавам на всички, които дариха частица от себе си за Пожарната в Септември

Общо 8 работни ателиета за рисуване на яйца с
велинградска восъчна техника организира и проведе Гражданско сдружение „Загорово“. Восъчната
техника е била разпространена главно в западните
краища - Самоковско, Ихтиманско, района на Долна
баня, Костенец, Момина клисура, Чепинската котловина, Етрополе, Ботевградско. Разпространена е,
макар и по-слабо, в Североизточна България около
Разград и Търговище. В миналото, когато са липсвали
различните оцветители, бандероли, кристали и т.н., яйцата са били украсявани с помощта именно на восък и
писалка. Тя се е изработвала от увита на тръбичка или
фунийка сребърна паричка, която жените давали на
някой златар да им я преработи и след това пъхвали в
края на разцепена пръчица. Восъкът във фунийката се
нагрява на топлината на пламък, втечнява се и с него
се рисува по повърхността на яйцето. Изрисуваните
яйца се боядисвали с бои, приготвяни от различни
билки и растения като брош,червен риган, смрадлика,
млечка, люспите на лука, орехи, луковиците на синчеца и минзухара.
По повод великденските празници, майсторът на
писаните яйца Магдалена Гушкова показа вековната
техника за рисуване на яйца на деца, млади и възрастни в селата Карабунар, Симеоновец, Ковачево,
Бошуля, Виноградец и в гр. Септември. В с. Карабунар
„Загорово“ организира работно ателие и за гостите
на Винарна „Вила Терес“, а в град Септември великденско ателие зарадва и малчуганите в ОДЗ „Червена
шапчица“. С много старание и усет, но и с неподправена радост и усмивки, децата рисуваха мотиви от
природата и яйцата грейваха в различни цветове и орнаменти. Грейваха и детските лица след сполучливите
резултати - като награда за труда и търпението, под вещите насоки на доброволката ни Магдалена Гушкова.
А ние сме щастливи, че за трета поредна година
показахме една стара традиция за рисуване на яйца,
типична само за някои райони на България, древна, но
слабо позната в нашия край.

Развитието на противопожарната дейност в
днешната община, заема
важно място в най - новата история на Септември.
Вероятно малцина знаят,
че началото на противопожарната дейност в нашия град е положено на
03.04.1946г. със Заповед
№581 на МВР, с която са
определени участъкови
противопожарни служби - Белово, Септември
/Сараньово/, Лъджене,
Брацигово, Панагюрище
и др. Това е годината, в
която със закон се създава “ Пожарна защита“ към МВР и се определят Областни, Районни
и Участъкови пожарни
служби. През 1968 г.

се създава Районно
управление на МВРСептември. Определено е противопожарният
инспектор да има канцелария в милицията
- така едно до друго са
бюрата на пожарникаря
– инсп.Иван Георгиев и
на милиционера Димитър Гешев.

Назначават
се
смели младежи за
огнеборци, които сами

построяват
в
завод
„Победа“ гараж за противопожарен автомобил.
Есента на 69-та година,
първият началник районна служба - Септември е Димитър Маратилов от Лесичево. Пожарникарите разполагат
с автомобил „ЗИЛ“-157,
по-късно заменен с нов
„ЗИЛ“-130.

Пожарите са бедствия, които съпътстват
човечеството.

МОМИЧЕТА ОТ СЕПТЕМВРИ
ДАРЯВАТ БАЛНИТЕ СИ РОКЛИ
Те са Ивета, Ваня,
Стефи и Веселина. Млади момичета, някои от
тях студентки. Подаряват роклите си от бала
на момичета в нужда. С
един пост във Фейсбук,
без излишен шум, без
излишни думи. Просто
и кратко написано. Но от
сърце, защото младите
момичета, както и много

други техни връстнички,
знаят какво е нужда.
Знаят какво е недоимък,
какво е борба и воля, за
да следваш мечтите си.
Тези на пръв поглед
малки жестове, съдържат в себе си много човещина. Благородното
начинание на младите
момичета скоро получи още последователи.

Нека си пожелаем да
се умножат стократно,
за да бъде животът
на всички ни по-лек и
смислен. Да служат за
пример и доказателство
– че Доброто го има.

А за жестовете
на младите дами АДМИРАЦИИ!

Унищожават сгради, история, вземат човешки
жертви, променят съдби.
Пред големи предизвикателства на огнените
стихии са били изправени и огнеборците от
нашия регион. Те винаги
ще помнят тази борба,
ще я помни и местната
история. Голям пожар
възниква в училище
“Хр. Смирненски“- Септември през юни 1972 г.
Изгаря покривът и вторият етаж, но само за два
месеца със самоотвержения труд на ученици,
учители, общественици,
сградата е възстановена
и през есента учениците са в класните стаи.
Службата
съществува
до 1974 г. и е преместена в новопостроената
Пожарна в Белово. РПО
- Белово извършва профилактика и пожарогасене на територията на
тогавашната
селищна
система Септември - 19
селища, с над 42 000 жители /след 1984 г. се отделят пет селища/. Времето
бе спряло, една община
бе лишена от възможност за развитие на противопожарна
дейност,
септемврийци бяха поставени в състояние, при
което съседната община

Белово, която е три пъти
по-малка, да решава
противопожарната организация при възникнал
пожар за по-далечните
селища като Славовица.
Долно Вършило, Церово
и т.н. През 1982-83 г.

началник на Противопожарната служба
е Никола Бошев. Със

съдействието
на
общинския кмет по онова
време, Стефан Етов, се
построява гараж за противопожарен автомобил
в Септември, както и
сграда за „Участък“ към
пожарна Белово. Мястото на пожарната е бившата РПО - Септември,
под надлеза, а трудът
отново е доброволен
– на новоназначените
огнеборци.
Първият

висшист е инж. Георги Байлов, завършил

ВСШ- МВР София. Броят
на пожарите в участъка
/над 60-70-годишно/ доказва правилното решение в Септември да има
дежурна смяна с противопожарен автомобил,
които да реагират бързо
и
своевременно,
до
пристигане на помощни
автомобили и екипи от
Белово и Пазарджик. Големи пожари възникват
в Септември – хр. магазин до ромската махала,
завод „Победа“, вагон в
жп гарата, къщи, навеси,
сгради в стопанските
дворове на тогавашните
АПК “Септемврийци” и
НПЛВК. На огнеборците
помагаха
Доброволни
противопожарни
отряди, които бяха над 10
000 със 180 000 членове.
Всяко селище в общината разполагаше поне
с един отряд от 5-8 доброволци. Ако прибавим
към тях и по 5-10 доброволци в земеделските
стопански дворове, както и десетките членове
от заводите, то отрядите
достигаха до 35, с над
170 членове. От 1997 г.

пожарната в България
има ново предизвикателство - не само да

гаси пожари, а да изпълнява „Аварийна и
спасителна дейност“ при
бедствия и аварии. Септемврийските огнеборци
за трети път доброволно
построяват сграда през
1997-1999 г., този път в
Районното полицейско
управление на МВР Септември. Инициатори
за това са инж. Васил
Мезов, Георги Ибров, Димитър Писков и Борислав Раков. Пожарникари
строители са Ал. Генчин,
Д. Янков, Б. Тодоров, Л.
Линчев, Цв. Денков, Ст.
Кунчев, Н. Велчев, Ил.
Дъртаков, Сп. Сарафски,
М. Гачев, Л. Минчев, Г.
Дамянов, Пл. Бадьоков.
Инвеститор също е и
Община Септември, с
Решение на Общинския
съвет.
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