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АТАА АТ
ВЕЧЕ ВТОРИ МЕСЕЦ

Мястото на лъжата
в живота и
обществото ни

Без заплати - и служителите в „Социален патронаж“
Вече втори месец без
заплати са общинските
служители,
споделиха
наши достоверни източници. Месечните трудови
възнаграждения са изплатени само на тези служители, които по смисъла
на Закона се водят държавни. Всички останали
служители от „Местни
дейности“ са без заплати.
Основното съдържание на всеки един трудов
договор се състои в това,
че служителят предоставя на работодателя
работната си сила срещу
възнаграждение - работна заплата. Доколкото
редовното изплащане на
тази заплата е основното
задължение на работодателя /в случая Общината, то той следва да
го изпълнява точно във
времево и количествено
отношение.
Според чл. 270, ал. 2
от Кодекса на труда, трудовото възнаграждение
се изплаща авансово
или окончателно всеки
месец на два пъти, до-

колкото не е уговорено
друго. В практиката се е
наложило уговарянето в
трудовия договор на конкретна дата /падеж/, на
която се получава заплата. Ако това е например
пето число на месеца, то
работодателят следва да
осъществи плащането до
пето число на съответния месец включително.
Това означава, сумата за
възнаграждение
и/или
аванс да е предадена
на служителя в брой /
обикновено след подпис
във ведомост/ или да е
разполагаема по сметка
на служителя. Обръщаме
внимание, че е неправилна практиката на някои
работодатели в деня на
падежа на задължението
тепърва да се нареждат
дължимите суми по банков път, освен ако не е
чрез системата за незабавно плащане /РИНГС/.
Платежно нареждане не
е равнозначно на навреме извършено плащане,
защото както е известно,
отнема
технологично

време за обработване
на платежните, което
не следва да бъде за
сметка на служителя
/арг от чл. 75, ал. 3 от
Закона за задълженията
и договорите/.Следователно независимо в брой
или по банков път, найкъсно до края на деня
на съответното число на
месеца, сумата следва да
е получена.
Когато работодателят
не съобразява поведението си с изискванията на
закона, първата възможна
последица е налагане на
административна санкция
от Инспекция по труда,
след сигнал от служител.
Освен че работодателят
ще бъде санкциониран с
глоба, ще му бъдат дадени
и задължителни предписания да отстрани противоправното състояние
– например да плати забавените възнаграждения в
пълен размер.
Служителят може да
запази действието на
трудовия си договор и
да изиска по съдебен

ред неизплатените части
от всички трудови възнаграждения с настъпил падеж, ведно със законната
лихва върху тях.
Служителят
обаче
може да прецени, че тези
нарушения на договора
от работодателя създават у него нежелание да
работи повече за него. В
този случай е възможно
прекратяване на трудовия договор без предизвестие от служителя с
едностранно изявление,
адресирано до работодателя. И тъй като служителят е бил принуден да
прекрати договора, поради виновното неизпълнение на другата страна, той
има право освен на обичайните обезщетения при
прекратяване на трудов
договор /за неизползван
платен годишен отпуск
например/, така също и на
обезщетение по чл. 221 от
Кодекса на труда, в размер на брутното трудово
възнаграждение за срока на предизвестието.

ЗА ИСТИНАТА – не моята и твоята, А САМАТА ИСТИНА
На читалищната сграда в Карабунар и днес всеки може да види
огромен билборд с надпис „Спрян
от изпълнение!“. Става въпрос
за проект за ремонт на сградата,
който на практика не съществува.
И никога не е съществувал! Защо?
Защото
бенефициент може да
бъде само читалището, т.е. право
да кандидатства има единствено
читалището, но не и Общината.
Съгласно Насоките за кандидатстване и Наредбата общината не
може да кандидатства от името на
читалището. И Кметът много добре знае това. Точно поради тази
причина той дари на останалите
читалища сградите, които ползват
и стопанисват. Дари ги – с Договор
за дарение! А сградата на карабунарското читалище я отне още
през месец март.
След отнемането на сградата
/безвъзмездното ползване/, когато
дойде времето за отчетно-изборно
събрание, членовете на читалището си избраха ново ръководство,
което се зае да върне на селото
читалищната сграда, построена с
труда на хората, ПО ЕДИНСТВЕНИЯ
ВЪЗМОЖЕН НАЧИН – чрез жалба
за закононарушение в съответната
институция.
Административният
съд постанови, че срокът, в който
може да се подаде жалба, отдавна
е изтекъл. Т.е. НЯМА ДОРИ И ЖАЛБА! Което категорично показва, че
нищо и никой не спира от изпъл-

нение Проекта. Онзи, измисленият,
който на практика не съществува.
Онзи, уж за читалищната сграда
на Карабунар, който оказа се, после бил даден на училище „Христо

Ботев“ в Септември. Как проект за
реконструкция на ЧИТАЛИЩЕ стана на проект за реконструкция на
ДВОРНО МЯСТО?! Защото Община
Септември кандидатства по проект
„Реконструкция и благоустрояване
на прилежащо дворно място към
СОУ „Христо Ботев“ и доставка на
оборудване“. Факири, трябва да
им го признаем. Даже скицата на
дворно място няма нищо общо със
скицата на сграда. Това е толкова
несериозно, та чак обидно, ако някой си мисли, че ще му повярват.

После? Оказа се, че Общината
със собствени средства ще ремонтира сградата. Може и така да е – с
парите от неизплатените заплати
на общинските служители. Само
че, те няма да стигнат – част от
заплатите са „окачени“ над читалищната сграда в Карабунар. Само
единият билборд струва над 1000
/хиляда/лв., а има и втори, който
е почти на същата стойност. Само
за пояснение ще добавим, че един
линеен метър от билборда струва
45лв. Пресметнете сами!
ИСТИНАТА – тя е в заблудите
от страна на общинското ръководство. ОБЩИНСКИЯТ КМЕТ ДО
ДНЕС НЕ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСА,
ЗАЩО НЕ ВЪРНА СГРАДАТА НА
ЧИТАЛИЩЕТО, ЗА ДА МОЖЕ И ТО,
КАКТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, ДА
КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ. Читалищното ръководство ще подпише
с две ръце всеки един документ!
Заблуди, които нямат граници и
край. Но ние, народът свикнахме
да ни лъжат и заблуждават вече
повече от 25 години. Толкова привикнахме, че явно започнахме да
им вярваме – и на тях и на себе си
/че не се самозалъгваме/.
ИСТИНАТА – тя е в бленуваната
мечта на кмета на селото- да стане
и председател на читалищното настоятелство. Цялото читалищно
настоятелство подаде оставка,
както и библиотекарките.
Продължава на стр. 4

Всеки от нас като дете
е учен от бабите, дядовците, родителите и учителите, че лъжата е лошо
нещо, което не трябва да
използваме. А всъщност,
замисляли ли сме се какво е точното определение на думата лъжа. А то
е много просто: „Лъжата
е съзнателно изречено
неистинно
твърдение
с цел въвеждане в заблуда на даден човек,
група от хора или цялото
общество. Лъжата е феномен на нашето съвремие. Тя е обект на остро
изобличение и критики
от всяка религия, от всяка морално-обществена
система, определяйки я
като престъпление.“
Действително
по
света от край време има
лъжци и мошеници. И
сред различните народи,
броят им варира различно, съобразно домашното и обществено възпитание, както и волята и
средствата за справяне
с нея. Но винаги хората на лъжата са били
малцинство в опозиция
- криещо се и изплашено
за оцеляването си, добре
осъзнаващо престъпното си поведение. Никога
обаче, както през този
наш български преход,
лъжците и мошениците
не са били на такава
почит и възможности благодарение на парите,
с които си купуват власт
по всички етажи в управлението на държавата.
И все пак лъжата си е
лъжа и истината е много
по-добрият избор. Лъжата винаги води до загуба
на доверие.
Това се случи и с
кмета Иван Каменарски,
издигнат и спечелил
изборите от нашата коалиция „Загорово“. Този
човек сам дойде при мен
и Управителния съвет на
сдружение „Загорово“ и
публично заяви, че иска
да тръгне с нас на избори, отказвайки се от ПП
“ГЕРБ“, защото при нас
виждал достойни и честни хора, на които може
да се разчита. И сега,
почти една година след
изборите, ние сме си пак
същите, за разлика от нашия кандидат, който не се
поколеба публично да ни
оплюе и заклейми, като
недостойни и непочтени

люде. Уважавам всяко
право на избор-след като
е сметнал, че трябва така
да постъпи, да го прави.
Но дали това, което показва като постъпки и
действия е морал или
ЛЪЖА, в името на лични цели? Това ще реши
народът. Същият този,
който е казал:“На лъжата
краката са къси“.
Но най-много ме заболя от ЛЪЖИТЕ и инсинуациите по адрес на
футболния отбор. Този
отбор беше регистриран,
създаден и функционираше изцяло с мой пари.
Цялата финансова издръжка беше моя лична
инициатива. И никога не
съм поставял каквито
и да е условия. Това е
видно от управлението
на отбора, Управителният съвет на който се
състоеше и се състои
и досега от Иван Каменарски и неговата майка.
Просто се радвам, че
благодарение на мен и
„Загорово“ се възроди
една традиция, която е
емблема за всяко село. С
футболните отбори всяко
село показва волята си
за победа. Това е една
истинска спортсменска
надпревара.
Грозни бяха и обвиненията от страна на
общинския кмет и Иван
Каменарски по наш адрес, на които искам да им
кажа следното: Господа,
искрено се радвам, че
в Карабунар има футболен отбор благодарение
на нас, „Загорово“. Ние
го създадохме и в найтрудните моменти го
изведохме до общинска
субсидия. Дано да съумеете поне да го запазите, защото за това
са нужни не обещания
и ЛЪЖИ, а финансови
средства - много финансови средства!
А към всички хора искам да се обърна със следните думи: „Единствените
неща, които човек може
да занесе със себе си на
оня свят, това са истината, любовта и знанието.
Всичко друго, което след
смъртта остава на земята
е ЛЪЖАТА.“

ТЕЖКО МУ, КОЙТО
СЕ ХРАНИ ОТ НЕЯ!!!
ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ
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По Предложение на
Кмета на Общината и с
Решение на Общинския
съвет №441/30.08.2016 г.
ще се разпродават общинските жилища. Към
момента, Общината е
собственик на 12 апартамента, които според
Закона за общинската
собственост, по своето
предназначение са за
настаняване под наем
на граждани с установени жилищни нужди;
за продажба, замяна и
обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти
са отчуждени за общински нужди; ведомствени;
резервни. В жилища за
отдаване под наем се настаняват:лица с жилищни
нужди; наематели на общински жилища, които се
засягат от ново строителство, надстрояване или

Общината и хо
хората
рата

ÎÁÙÈÍÀÒÀ ÏÐÎÄÀÂÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈÒÅ ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ
пристрояване, основен
ремонт или реконструкция; лица, жилищата на
които са възстановени на
бившите им собственици
по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване
на собствеността върху
одържавени недвижими
имоти.
Решението на ОбС,
Септември за продажба
касае 8 от 12 общински
апартамента, като един
апартамент е определен
за ведомствен, един за
жилище на социално слаби лица и два за резервно
жилище. Условията и
редът за установяване
на жилищни нужди и за
настаняване под наем в
жилищата се определят с

наредба на общинския съвет. В същата наредба се
определят и условията и
редът за настаняване във
ведомствените жилища
на общината. Ведомствените жилища на общината
могат да се продават на
служители, които имат не
по-малко от пет години
стаж без прекъсване в общинската администрация.
В резервните жилища
се настаняват под наем
за срок не по-дълъг от
две години лица, жилищата на които са станали
негодни за обитаване в
резултат на природни и
стихийни бедствия и аварии или са застрашени от
самосрутване и лица, в семействата на които са на-

лице остри социални или
здравословни проблеми.
Резервните
общински
жилища не могат да се
продават.
Началната продажна
цена се определя по пазарна оценка от оценител
на имоти и се утвърждава
от Общински съвет, като
не може да бъде по-ниска
от данъчната. Досегашните наематели ще имат
възможност да закупят
жилищата, които обитават
на цени, съответно: Апартамент 95кв.м. - 59 460 лв.;
Апартамент 42,34 кв.м.
- 29 980 лв.; Апартамент
39,85кв.м. - 27 960 лв.;
Апартамент 58,91 кв.м.
- 36 500 лв.; Апартамент
60,90 кв.м. - 37 730 лв.;

ГЛОБА ЗА БИВШИЯ В-К
„ЛОКОМОТИВ СЕПТЕМВРИ“
Или защо общинското ръководство,
което би трябвало да защитава гражданите, изнася публично личните им данни?
Комисията за защита на личните данни наложи наказание – парична санкция
в размер на общо 1 500 лв. на в-к „Локомотив Септември“. Санкцията е наложена
в резултат на жалба на гражданин до
Комисията за защита на личните данни
/КЗЛД/. Припомняме на нашите читатели,
че в края на изминалата 2015 г. в статия,
имаща за цел да обиди и подрони авторитета на бивши служителки на Общината, авторът на материала, озаглавен
„Йовчева и Игнатова си тръгнаха с пълни
джобове“, публикува и личните данни на
една от служителките. Тази публикация
съдържа и факсимиле на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
на потърпевшата гражданка, трите Ӝ имена,
както и ЕГН-то Ӝ. Още тогава, в края на 2015
г., потърпевшата гражданка на община
Септември си потърси правата в Комисията
за защита на личните данни, като подаде
жалба срещу своеволието на редактора на
в-к „Локомотив Септември“. Нещо повече –
става ясно, че някой от служителите на Общината, напълно умишлено е предоставил
на автора на статията личните данни на
гражданката.
От Решението на Комисията за защита на
личните данни е видно, че в-к „Локомотив
Септември“ мълчаливо отказва всякакво
съдействие, като не отговаря на МНОГОКРАТНО изпратените писма и не предоставя доказателствените материали, които са
изисквани по случая.
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ СЪЩО Е ОТКАЗАЛА ВСЯКАКВО СЪДЕЙСТВИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАТО
НЕ ИЗПРАЩА СТАНОВИЩЕ, КОЙ СЛУЖИТЕЛ
ОТ ОБЩИНАТА И КАК Е ИЗНЕСЪЛ ЛИЧНИТЕ
ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ.

По смисъла на Закона за защита на личните данни, Общината е администратор на
лични данни и няма право да ги предоставя
на друго лице.
Като не отговаря на Комисията за защита
на личните данни и не съдейства по никакъв
начин, Община Септември умишлено възпрепятства работата на КЗЛД, но въпреки
това наказани за своеволия и нарушаване
на Закона - ИМА!
Според запознати източници на в-к
„Загорово“, към момента тече и друга процедура, която касае нарушаване на правата
на гражданите от редактора на „Локомотив
Септември“, който е неразделна част от
кметския екип и днешното управление на
община Септември.
Кой изнася личните данни на гражданите –
засега остава в тайна! Доколко сме защитени ние, гражданите?! Дотолкова, че когато
на един „репортер“ му се прииска да изнесе
личните данни на който и да е гражданин –
в Община Септември това явно никак не е
трудно. ДОТОЛКОВА!
Важно е все пак, че некомпетентността,
своеволията и наглостта – В КРАЙНА СМЕТКА СА НАКАЗАНИ!

технически-полски, овощни,
етерично-маслени култури,
лозя и цветя. Могат да се направят справки в Бюлетина
за растителна защита от регион Пазарджик. Бюлетинът излиза всеки месец с актуални
новини, препоръки, съвети.
Агрономът е координатор в
района, с който може да се
свържете при необходимост
за изготвяне на агро-дневници, задължителни за всички

ДО ТЯХНОТО ИЗТИЧАНЕ.
Това означава, че при
отказ на наемателите за
покупка на жилището,
апартаментите ще бъдат
закупени от други лица
с тежест, т.е. купувачът
няма да може да влезе в
реално владение на жилището до изтичане на договора за наем. А когато
той изтече, след няколко
години, може да се окаже,
че покупката ПРОСТО НЕ
СИ ЗАСЛУЖАВА.
Всичко това е регламентирано в Закона за задълженията и договорите,
който също така конкретизира, че ДОГОВОРИТЕ
ИМАТ СИЛА НА ЗАКОН
ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ
СКЛЮЧИЛИ.

ПРАВО НА ОТГОВОР
Относно: Публикациите и инсинуациите на Кмета на община Септември
във в-к „Септемврийци“, който се води
общински, а всъщност е собственост
на Кмета на Септември.
С ръка на сърцето ще Ви отговоря
на въпроса, зададен ми чрез „вестника“ за свободната бройка – мед.сестра
в структурата на бившето вече Общинско предприятие. Лицето беше 1 година в неплатен отпуск. Каква заплата да
преведа на това лице, г-н Кмете? Нима
не знаете, че на лице в неплатен отпуск
не се начислява и не получава заплата? Ами да бяхте проверили в счетоводството! Дали Ви е ясно, какво означават начислени, изплатени суми? Как
се получава трудово възнаграждение
по Закона за бюджетното счетоводство /не частното/? Да бяхте разбрал
вече, че аз не оперирам с банковите
сметки на служителите – затова имаше
назначен счетоводител в Общинското
предприятие!
Ако смятате, че има нарушение
някъде, къде е Вашият контрол като
първостепенен разпоредител? Има ли
такъв изобщо? Вие си вземате решенията еднолично и затова не Ви трябва
нито контрол, нито екип, нито каквото
и да било. Близо година управление не
показахте, че управлявате бюджетна
институция, а частна фирма.
Работата ми в Общинска администрация (около 15 години) ми дава право да изкажа лично мнение: По-ниска
летва на общинска администрация и
на Общински съвет не е имало! Къде
са г-н Кмете, служителите с висше
образование? Липсват хора с ценз
и опит. Авторитетните и доказали се
хора ги няма в Общината. Направихте
„оптимизация“ и отстранихте знаещите, можещите, образованите. На тяхно
място назначихте хора със средно об-

АДРИАНА ИЗЕВКОВА – МАГИСТЪР РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА –
С БЕЗЦЕННИ СЪВЕТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ
В АГРО КАБИНЕТ в гр.
Септември, на ул. „Симеон Велики” 12 (зад спортната зала),
всеки земеделски стопанин и
производител на територията
на Община Септември, а и не
само, може да получи безценни съвети, за грижата за
растенията и повишаване да
добивите в стопанството си.
Извършват се ПОЧВЕНИ
и
РАСТИТЕЛНИ
(листни)
АНАЛИЗИ на зеленчукови,

Апартамент 43,33 кв.м.30 670 лв.; Апартамент
37,56 кв.м. - 26 360 лв.;
Апартамент 82,17 кв.м. 51 360 лв.
При отказ от страна на
наемателя, ще се извърши публичен търг с явно
наддаване при обявената
начална тръжна цена на
жилищата.
САМО ЧЕ, съществува
една специфична особеност- КЪМ МОМЕНТА
ИМА ДЕЙСТВАЩИ 10
ГОДИШНИ
ДОГОВОРИ
МЕЖДУ ОБЩИНАТА КАТО
СОБСТВЕНИК НА АПАРТАМЕНТИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ, които ДОГОВОРИ
ПО ЗАКОН НЕ МОГАТ ДА
СЕ ПРЕКРАТЯТ И ТЕ ЩЕ
ОСТАНАТ
ДЕЙСТВАЩИ

земеделски стопани. В кабинета можете да подадете
документи за Обучения за
придобиване на Сертификат
за употреба на ПЗР по чл.83 дистанционно обучение.
В най-скоро време се
очаква разширяване на дейността на лабораторията с
изследвания на НЕМАТОДИ
(инсекти по растенията) и
ВОДА.
На 2 септември от 19.00

часа в Сладкарница ,,ЗАГОРЕ”, в Конферентната зала
на Сдружение „ЗАГОРОВО”
се изнесе подробна Презентация в полза на нашите
земеделски производители овощари. Темата на лекцията
бе относно значението и ползите от почвените анализи и
запознаване с нови сортове
овощни видове. И това е
само началото. В следващи
семинари и срещи Адриана
ще обхване всички култури,
отглеждани и нови за нашия
регион - Септември, Белово,
Велинград.

разование и без опит. Дали е въпрос
на манталитет или на Вас просто Ви
трябват пионки? Пиарът, който си правите чрез вестника, повярвайте - не Ви
помага. Отразявайте истинската действителност на нещата, а не обратната
страна на действителността. Редакторът на Вашия вестник би трябвало да
знае, че когато се правят публикации
в пресата, изказът трябва да бъде на
ниво и книжовен, а не „чичо Гошо“,
„Марче“, „чепика“ и т.н. Явно интелектът и манталитетът не Ви позволяват
друго! И след като разбрахме какъв е
проблемът на г-н Мърков във връзка
със закриването на Общинското предприятие, защо не отговорите, какъв е
Вашият мотив да бъде закрито това
предприятие, което в продължение
на 3 мандата беше градивна социална услуга, която се извършва, а сега
в един момент, трябва оптимизация?
Колко разходи икономисахте с тази
измислена оптимизация, като има съкратени само 6 човека?
Сложете си ръката на сърцето, г-н
Кмете и кажете истината – когато г-н
Мърков се срещна с Вас във връзка със
закриването на Общинското предприятие, какво Ви каза? Цитирам думите на
г-н Мърков: “Ако смяташ, че има нарушения, дай Общинското предприятие
на прокуратурата. Това са 330 000лв.,
нека компетентните органи си свършат
работата!“ Г-н Мърков е казал това и
пред целия Общински съвет по време
на комисии и сесия. Пуснете записа, г-н
Кмете, и чуйте, вместо да преиначавате
нещата и по-точно думите на г-н Мърков в публичното пространство.
Вместо да се занимавате с интриги,
не е зле да изплатите заплатите за 3
месеца и обезщетенията на служителите си!
Мария Владова

МАЛКИ ОБЯВИ
Игрална зала „Bolero” търси крупие
За контакт:
Цвети - GSM 0882030065
* * *
Траурна агенция „Мирчев“,
гр. Септември
В най-трудния за Вас момент работи
денонощно. Предлага всичко
необходимо за погребението
Превози в страната и в чужбина
Денонощни телефони:
0886 242714
0893 326688
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Общинат а и хо
Общината
хората
ра та

САМАТА ИСТИНА /НЕ МОЯТА И ТВОЯТА/ - ТЯ Е В ПРОЕКТИТЕ!
Онези, управлявани така, че и до днес не са изпълнени. В СЕЛО КАРАБУНАР!
Ясно е, че Общината НЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ОТ ИМЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО! Това
си е просто една заблуда. Идеята е с „моите хора“ да
може всички пари, които ще преминат през различните видове процедури, да се управляват от кмета.
Това е целта. Какъв е обаче горчивият „опит“ на карабунарци от проекти, управлявани от Марин Рачев,
днес кмет на общината?
Ето я САМАТА ИСТИНА. Тя е по доклад от извършена проверка на Европейската комисия, публикуван
през м.април 2014 г. от Mediapool:
„В края на 2013г. Европейската комисия по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) след
ПРОВЕРКА изготвя доклад, който по неизвестни
причини не е публичен. Криене на документи, липса
на отговори, нагласени търгове и медийни поръчки,
заобикаляне на правила, нарушения на европейски
регламенти. Това са само част от смазващите констатации в одитния доклад на Комисията, която
настоява за санкции, възлизащи най-малко на 217
млн. евро /двеста и седемнадесет милиона евро/.
Правилата са написани така, че да спечели определен кандидат, въпреки голямата конкуренция.
Обикновено това е офертата с по-висока цена,
която обаче дава фантасмагоричния 150 години

гаранционен срок, изпълнение в рамките на 45 дни,
отсрочено плащане на фирмата догодина. Така изглеждат специално написаните тръжни условия по
проекти, изпълнявани от общини. Обикновено се избира по-скъпата оферта, която може и да се окаже
не особено качествена.
Това показват описаните нарушения по шест
проекта на общините Батак, Ихтиман, Брезник,
Стрелча, Септември и Долна баня. За четири от
тях са предложени персонални финансови корекции,
като Брезник обяви, че вече я е платил.
За разлика от финансовите корекции на общините по оперативна програма „Околна среда”, тези
по селската програма са по-малки като стойност,
но причината е, че самите проекти са по-малки в

сравнение с тези по ОПОС.
С най-голяма финансова санкция- от 25% от
стойността на договора, е проектът на община
Септември за изграждане на ВиК мрежата в село
Карабунар. В търга са участвали 11 фирми като печели пазарджишката „Стройкомерс” /близката до
кмета Марин Рачев фирма, разбирайте НА Кмета/ с
оферта от близо 1.7 млн. лв. без ДДС.
При повторната проверка през 2013 г. водоснабдителната част на проекта все още не е била
изпълнена, а изграждането на пречиствателната
станция не е ясно кога ще се случи. Така цялата отпадна вода тогава се излива в реката.“
Така е и до днес! Карабунарци все още чакат този
проект да се довърши. И въпреки, че пречиствателната станция вече е факт, канализацията все още не
тръгва. И по думите на бившия кмет на селото, както
и на всички запознати със случая, едва ли някога ще
тръгне.
ИСТИНАТА Е В ЧАКАНЕТО!!! Да почакаме все пак
някога канализацията да тръгне, да почакаме да се
случи така рекламирания проект за читалището, да
почакаме най-после да заживеем в една община
поне толкова богата, колкото е и управляващият, за
да може всички да заживеем в мир и благоденствие.
И остава само, самите ние да се попитаме - така ли ще
ни премине живота …в чакане?!

Скандал се очерта около тазгодишния етнофестивал в Септември. Неспазен регламент от страна на Общината относно настаняването на групите, доведе до недоволството на участниците от различните държави. И тук Истина
отново няма! Тя потъна някъде между грозните нападки и клевети, които хора на ръководни длъжности в Общината изсипаха по адрес не само на създателите на този красив септемврийски празник, но и на когото се сетят.
Няма истина – само клевети и ОПРАВДАНИЯ, и в този случай никому ненужни. Най-малко на фолклора и традициите, още по-малко на радетелите за съхраняване на българското, на тези, които казаха: „Всички заедно можем”!
Всички заедно можем – и да покажем ИСТИНАТА!

ИНТЕРВЮ С БАХАР ЕМИН,
ОРГАНИЗАТОР НА ГРУПИТЕ ОТ ЧУЖБИНА
„Загорово“: Г-жо Бахар, във
връзка с етнофестивала в
Септември, разкажете, моля,
какво се случи!
- Тазгодишният етнофестивал
започна с недоволство от страна на групите. Бяхме уверени, че
Кметът е дал старт на фестивала.
Според регламента, групите
трябваше да бъдат настанени в
хотел, с подсигурени закуска,
обяд и вечеря. При пристигането
ни се оказа, че сме настанени в
общежитието в с. Виноградец.
Всъщност няма проблем да бъдат настанени в общежитие, но
при нормални условия. А тук
условията бяха мизерни – скъсани балатуми, липсващи кранчета, наблъскани по няколко
легла в стая, мухлясали, почти
негодни за използване столове.
Това не са нормални условия и
самата домакинка на общежитието призна това.
„Загорово“: Някой се опита
да хвърли вината върху г-н Зеленгоров и като не успя, хвърлиха вината върху Вас. Вашият
коментар?
Вината не може да падне върху мен. Това, което се изисква от
мен, съм го свършила. Съществува регламент, според който
групите ще бъдат настанени в хотел, с подсигурени закуска, обяд
и вечеря. Пак според регламента,
разноските по пътуването са за
сметка на чуждестранните състави. От 20 години се занимавам
с организаторска дейност. Водя
групи по цял свят на подобни
фестивали. Всички виждат на
интернет страницата условията
в България от предишните години. Затова останаха страшно
разочаровани. Словашката група директно се върна. Турската
група не пожела да се настани
в общежитието и се настаниха
в хотел във Велинград, като си

Реалната обстановка

заплащаха сами разходите за
нощувка и храна. Украинците
бяха най-недоволни. Облякоха
се и отидоха пред Общината.
Положих всички усилия, за да
не се провали фестивала и да
не се превърне в международен
скандал. Защото с регламента са
запознати и посолствата, например на Алжир, Азърбайджан и
Египет. Можех да взема всички
групи и да се върна – мое задължение е да се грижа за тях! Не
го направих, за да не провалим
фестивала. И групите все пак
останаха, въпреки всичко, в знак
на лоялност към мен.
„Загорово“: Снимките, които се появиха в интернет от
Вашата стая ли са?
Реалната обстановка

- Разбира се, че са от моята
стая. Това няма как да се прикрие. Участниците от различните
държави и до днес разпространяват снимки от техните стаи,
които изглеждат по същия начин. Вие може и сега да отидете
и да видите условията и сами да
си направите извод.
„Загорово“: Г-жо Емин, какво ще добавите в заключение?
Какво е Вашето мнение?
Вижте, оправдания от страна
на местното Ви ръководство
много, но това нас никак не ни
интересува. С г-н Зеленгоров
работим добре от години, никога не е имало каквито и да е
недоразумения или пропуски
от негова страна. Ансамбъл „Загоровче“ е в основата на този
етнофестивал, той е неделима
част от него. Не ни интересува и
политиката на когото и да било.
Място за политика във фолклора няма.
Вашият кмет искаше да покаже на предишния, че може с
минимални разходи да се направи фестивала. Но на гърба
на участниците! Групите все пак
останаха, въпреки всичко, и то
не, че приеха условията, а защото останаха лоялни към мен.
Това е, което мога да кажа.
МОЯТА РАБОТА СЪМ СИ Я
СВЪРШИЛА – ДА ОСИГУРЯ ГРУПИТЕ, ДА ГИ ПОКАНЯ И ДОВЕДА
В БЪЛГАРИЯ. НЕКА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА СЕ СРАМУВАТ.

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

НЕ НАМЕСВАЙТЕ ПОЛИТИКАТА С ФОЛКЛОРА
/Из писмо от ФТА „Гоце Маркоски“, Македония, което получихме на редакционната ни поща.
Публикуваме материала със съкращения и без редакции/
Госпожо Зам. кмет, „организатор“ на етнофестивала, позволете
ми да напиша няколко думи за
това, което видях на фестивала.
На нас ни е за втори път, откакто
идваме на фестивала в Септември и се усеща огромна разлика
от миналата година и сега.
1. Миналата година имаше 1000
стола за публиката, а сега само 30
2. Миналата година имаше
вода за всички участници, а сега
трябваше да ви молим за вода
3. Миналата година имаше
хора от „Загоровче“, които бяха
през цялото време до нас, защото
бяха главни организатори, а сега
вас ви нямаше никакви, виждахме се само на сцената… Нали вие
сега сте главните организатори?
Къде бяхте през цялото време?
4. Как можахте да ни забравите

в общежитието и да ни заключите,
за да излизаме от подземието?
5. Културният живот в Септември ще го има, само ако г-н
Зеленгоров е организатор на този
фестивал
От ревност и простотии на
болните ви мозъци ще направите
фолклорно – културния живот в
Септември да умре. Не, няма да
умре. Карайте си го Вие вашия
фестивал, а ние заедно с легендата Зеленгоров, който никога няма
да се поддаде на вашите интриги,
ще направим фестивал, какъвто
отива на Септември.
6. Не намесвайте политиката
с фолклора. Не ме интересува на
изборите с колко гласа е избран
Кметът. Резил!!!
Знаете ли какво, можете да
стъпите на Зеленгоров само на
малкото пръстче на нокътя му.
Поздрав от ФТА „Гоце Маркоски“ – Долно Лициче, Скопие,
Македония.
/Превод: екипът на „Загорово”/

Gospogjo zamenik kmet „organizator” na etno festivalot dozvolete
mi da napisam nekolku dumi za
tova koe go vidov na festivalot. Ova
nas ni e vtori pat kako doagjame na
festivalot vo Septemvri i se primeti
OGROMNA RAZLIKA od minatata
godina i sega.
1. Minatata godina imase 1000
stolici za publika a sega imase samo
30
2. Minatata godina imase VODA
za sicki ucesnici a sega trebase da
ve molime da dobieme voda.
3. Minatata godina imase hora od
zagorovche koi to bjaha sve vreme
pri nas zatoa sto bjaha pravi organizatori, a sega nemashe vas nigde pri
nas, vidjahme ve samo na scenata.
neli ste vie pravi organizatori kade
behte sve vreme?
4. Kako mozevte da ne zaboravite vo internatot i da ne zaklucite
pa da izleguvame od podrumi, a ne
samo nas i bagazot na moldova??

BRUKA.
5. Kulturniot zivot vo Septemvri
ste zivee samo ako GOSPODINOT
ZELENGOROV e organizator na tazi
festival.
Od ljubomora i prostiluk na
vasite bolni pameti ste napravite
folklorno-kulturniot zivot ste umre...
Ne nema da umre, karajte si go vie
vasiot festival a nie zaedno so LEGENDATA koja nikogas nema da vi
potklekne na vasite intrigi, ZELENGOROV ste napravime festival kako
sto prilica na Septemvri.
6. Ne mesajte POLITIKA vo folklorot. Ne me interesira na sredba sa
kmetot so kolko glasove e toj izbran
na izbori, REZIL!!! Toa moze samo da
gi interesira vasite plateni Ukrainci.
Znaete sto?? Mozete da mu se
fatite na maloto prste na noktot na
ZELENGOROV.
Pozdrav od FTA „GOCE MARKOSKI” - Dolno Lisice, Skopje Makedonija.
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отг. редактор Иванка Бечева-Кърджийска

Общество

ЗАГОРОВО
П И С М О

НИЕ СМЕ ДЕЦАТА НА “ЗАГОРОВЧЕ” И СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ Г-Н КМЕТА, Г-ЖА ЗАМ. КМЕТА, ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
С настоящото си изявление бихме искали
да изразим нашето несъгласие с опитите да бъде
уронен престижът на г-н
Зеленгоров. Като ръководител на “Загоровче”
нашият хореограф никога не е щадял силите си,
за да може да прослави
града ни не само в България и Европа, но и извън пределите на нашата
страна и континент. Г-н
Зеленгоров е изключителен професионалист и
със своите над 25 години
творческа дейност Господинът е издигнал състава
ни като един от най- добрите в областта. В подкрепа на думите ни стоят
множеството спечелени

купи, награди, грамоти,
които носим от национални и международни
конкурси. Всички те спечелени в името престижа
на нашия град и прекрасния ни ансамбъл.
Уважаеми г-н Кмет,
във връзка с изказванията относно това, че
г-н Зеленгоров саботира
протичането на етнофестивала “Всички заедно
можем”, имаме да кажем
следното: г-н Зеленгоров
месеци наред се занимава с организацията на събитието, а ние - неговите
танцьори, имаме щастието да сме до него и също
да станем част от помогналите събитието да се
реализира. Именно зато-

ва македонската група е
настанена в домовете на
нашите семейства и ние
с радост се грижим за
комфорта на нашите гости. Със седемте успешно
проведени етнофестивала в предходните години
г-н Зеленгоров доказа
отдадеността си и готовността си да превърне събитието в изключителен
празник и ежегодно се
грижеше да го разраства
все повече. На плещите
му е лежала нелеката
задача да организира
не само вечерната програма на съставите, но и
тази за през деня им, а
до него винаги сме били
ние- неговите танцьори и
добре сме запознати как

Публикуваме това писмо на децата, възпитаници на „Загоровче“
без всякакви редакции. То идва от чистите им души, „необременени с
политически пристрастия и зависимости“, както самите деца подчертават. Това е не само завидна достойна гражданска позиция, но и силен
вик на несъгласие срещу всеки опит на вмешателство там, където се
пази и популяризира българския фолклор и традиции. И когато всички
разумни и честни хора, всички самодейци, израснали в българското чи-

протича всичко и смело
заставаме срещу безпочвените и неоснователни
обиди към Господина.
Затова, уважаеми г-н
Кмет, г-жо Зам. кмет и
общински
служители,
вслушайте се в нашите
думи. Те идват от чистите
ни души, необременени
с политически пристрастия и зависимости. Чуйте
нас - децата и знайте, че
ние не сме съгласни с
умишленото
уронване
престижа на един човек,
борещ се да съхрани традициите чрез силата на
българския фолклор! Не
сме съгласни да търпим
лъжливи твърдения по
адрес на нашия господин, когато ние знаем

Държиш в зависимост населението, като работещи
бедни. От страх да не загуби работата си никой не шуква. Болшинството са заробени с кредити, а частните
съдия изпълнители и банките имат чл. 417 ГПК, нищо
че противоречи на еврозаконодателството.
Убиваш бизнеса. Страната само на думи има пазарна икономика. Тук могат да оцелеят само фирмите приближени до властта. На останалите пращаш проверки
от десетките държавни институции, призвани да убият
всякакъв напън за частен, нерегулиран от ТЯХ бизнес.
Въвеждаш хиляди регулации, не спазваш законите,
но народът няма сили, нито пари да си търси правата
по съдебен ред.
Скапваш образованието, изваждаш на пазара на
труда все повече неграмотни, които не могат да се
реализират и единствената им алтернатива е да чакат
социални подаяния.
Даваш на учителите мизерни заплати и им се подиграваш в Арена “Армеец“, като си ги докарал там на

разноски на данъкоплатците или Европа.
Ти си велик, те могат само да ръкопляскат, нямат
думата!
„Четири крака-да, два крака-не“
Чалгализираш нацията.
Кебапчета, бира и сръбска или Димитровградска
музика.
Променяш ценностната система на населението.
Не е важно дали си умен, а каква кола караш и колко пари изкарваш, независимо как, и кого познаваш,
разбира се!
Да не ти пука колко ТЕ крадат, важното е ти да имаш
за храна и екскурзия до Анталия на ултра ол инклузив.
Убиваш съдебната система.
Крадеш колкото си искаш, но няма кой да ти повдигне обвинение, нито пък да те осъди.
Купуваш съдии, прокуратурата е твоя и ти си вечен
господар на малоумен и пасивен, страхлив и покорен
народ!
Купуваш медиите, които не са твои, просто са на
хранилката ти. Няма бизнес, различен от твоя, който да
подкрепи опозиционна преса. Малцината журналисти,
които посмяват да ти се опълчат, са заглушавани от
болшинството ти медии, които бълват рязане на лентички, процентни успехи и видими резултати.
Гледам филма „Горяни“ по БНТ.
Заловена група на нелегално преминаващи през
границата- 5 човека-бръснар, хлебар, 2 ученика-7 клас
и 1 ученик-6 клас-убити!!!
Къде е този народ?
Къде са тези българи с достойнство и готови на
борба, за да не бъдат поробени?
Бяха убити- от „Белене“, от ДС, от статуквото, което
не си е отивало.
Днес, българинът покорно е навел глава и му е все
едно кой го управлява, стига да има хляб на масата и
бира в хладилника.
Днес, от гордият народ не е останал и помен.
Няма хора, които да са готови да излязат на площада, а камо ли в нелегалност, да говорят истината и да
се борят за свободата да живеят нормално.
Ние сме в робство!
ТЕ са несменяеми-държат и хляба и ножа!
Ние мълчим-удобно е и не изисква усилия!
http://bultimes.com/
Написано от Стела Николова

ЗА ИСТИНАТА – не моята и твоята, А САМАТА ИСТИНА
Продължение от стр. 1
Нарича се с една дума,
съвсем простичко – НЕСЪГЛАСИЕ – с това, че
хора, толкова отдалечени от култура, традиции
и фолклор се намесват в
работата на читалищната
институция!
Несъгласие, което целият управителен съвет
изрази с една достойна
постъпка - оттегляне от
ръководството на читалището. След като Иван
Каменарски
веднъж
вече оспори избора на

Иванка Бечева – Кърджийска и се наложи
повторно гласуване, два
месеца по-късно цялото
читалищно
настоятелство си даде самоотвод
и сбъдна желанието на
кмета Каменарски той
да стане председател на
културната институция.
САМО ЧЕ, СЕГА КМЕТЪТ ИМАЛ ОЩЕ ЕДНА
МЕЧТА - ДА СТАНЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА
ЗЕМЕДЕЛСКАТА
КООПЕРАЦИЯ В СЕЛОТО! Не
му стига на човека се-

лото, футболния отбор,
читалището - трябва му
и кооперацията! Човешки амбиции, какво да се
прави!
ЦЯЛАТА
ИСТИНА
– ДА СЕ ПРИКРИЕ ФАКТА, ЧЕ ЗА 6 МЕСЕЦА Е
ИЗРАЗХОДВАН ПОЧТИ
ЦЕЛИЯ БЮДЖЕТ НА
КМЕТСТВОТО В КАРАБУНАР!
И ако ние сгрешихме,
като се доверихме на
Иван Каменарски, че наистина ще работи за благото на селото, място за

връща в силни и уверени
хора, които един ден ще
се борят да направят света по- добър.
Уважаеми г-н Кмет,
не желаем да водим безсмислена фейсбук битка
с Вас, затова пред очите
на цялата общественост
се обръщаме към Вас
и екипа Ви с молбата
да спрете изкуственото
уронване престижа на
г-н Зеленгоров. Той е
основата на нашия втори дом - ансамбъла и не
позволяваме
разпространяването на лъжи
по негов адрес! Моля Ви,
чуйте гласа на децата, защото точно той е гласа на
бъдещето!
Б Л А ГО Д А Р И М !

талище, започнат да разсъждават като тези деца, тогава никой няма
да има дори и смелостта да посмее да опорочава или да се намесва в
която и да е институция, съхраняваща българското, родното и автентичното.
„Чуйте гласа на децата!“
Да се чуди човек, кои родители са възпитали такива деца днес - във
времена на потъпкване на морал и човешки ценности! Респект!

КАК СЕ УНИЩОЖАВА ЕДИН НАРОД?
Гониш кадърните и умни хора извън страната, като
не могат да си намерят добре платена работа, освен в
държавната администрация, т.е. на твое подчинение.
Режеш възможността им да гласуват на избори,
нищо, че те могат да гласуват само за това, което им се
предлага в страната, а то пак е под твой контрол. Полесно е без тях-без изненади. 1 милион администрация-държавна, общинска и семейства гласува за НАС.
Останалите да си пръскат вота.

истината и сме част от
нея! Не сме съгласни да
се омаловажава както
труда
на
господина,
така и нашия в името на
успешното протичане на
фестивала! Имайте предвид, че г-н Зеленгоров
не Ви пречи. Напротив,
той Ви помага грижейки
се за нас- Вашите деца.
Децата, за които Вие като
кмет сте отговорен. Помага Ви с това, че в уютната ни, пълна с награди
зала, Господинът ни учи
на любов към родината,
любов към традициите,
помага ни да изградим
ценностна система като
ни показва кои са найважните приоритети в
нея. Постепенно ни пре-

грешки в уникалното съкровищница на човешки
ценности, наречена читалище – НЯМА! Защото
традициите, фолклорът,
обичаите – те не се купуват, не се избират, нямат
и мандат. Те не се нуждаят от обещания.
НУЖДАЯТ
СЕ
ОТ
ХОРА - КОИТО НЕ САМО
ГИ НОСЯТ ДЪЛБОКО
В СЪРЦЕТО СИ, НО И
ПОСТАВЯТ КУЛТУРАТА
НАД СЕБЕ СИ И НАД
ВСИЧКО!

Двудневен преход в Родопите проведоха

планинарите от ТД ”Незабравка”
Двудневен преход в
Родопите в района на
гр. Чепеларе проведоха
планинарите от ТД ”Незабравка”, гр. Септември.
Крайната цел бе хижа
„Изгрев”, разположена на
1820 м. надм.вис. в рида
„Чернатица“. В него се
включиха туристи от Пазарджик , Пловдив и гр.
Септември.
Изходен пункт на похода бе село Забърдо, от
където природолюбителите поеха на югозапад
по черен горски път с туристическа маркировка в
жълт цвят. За около 3 часа
при нормално темпо с няколко кратки почивки се
достига до самата хижа,
разположена на билото.

та от няколко месеца и
решихме да ги посетим.
Вечерта домакините бяха
поканили и професионален гайдар, който направи
престоя ни там незабравим. Семейство Думанови усилено ремонтират
сградата, но и посрещат
планинари с голям ентусиазъм и внимание.
Въпреки многото места
за нощуване, въпросната
вечер всички бяха заети”.
Хижа
„Изгрев“
е
една от любимите хижи
на планинарите. До нея
може да се достигне и
от гр. Чепеларе по черен
горски път за 3.30 мин. И
от с. Зорница - за същото
време. Тя е изходен пункт
за курорт Пампорово -

„За първи път преминаваме по този маршрут и
нямахме никакви проблеми – коментира водачът
на групата Евгени Попов.
Маркировката е много
добра, няма стръмни изкачвания, тя следва хоризонталите на местността.
Препоръчваме я на тези,
които не са били там - не
се изисква добра физическа подготовка. Бяхме
поканени от хижарите,
семейство Галя и Венци
Думанов от с. Ковачево.
Те са стопани на сграда-

6 ч., х. „Скални мостове“
- 6 ч., х. „Персеник“- 6ч. ,
х. „Върховръх“- 12 ч. и с.
Широка лъка - 3.30 мин.
Електрифицирана и водоснабдена, хижата разполага с около 80 места за
нощувка.
На следващия ден
планинарите се върнаха
по предишния маршрут
до с. Забърдо и от там
до местността „Чудните
мостове”, където планинарите от „Незабравка” са
полюбуваха на скалния
феномен.

