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ПРЕУСТРОЙВАТ ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ В ОБЩИНАТА
На
29.11.2016г.
на
редовна сесия на Общинския съвет, кметът на
общината внесе предложение за преобразуване
на детските градини в общината от 9 на 4. Поради
липса на диалог и разбирателство между общинска администрация и ръководствата на детските
градини, някои общински
съветници
предложиха
тази точка да отпадне, за
да се преразгледа. Кметът
Марин Рачев не се съгласи и така преобразуването на детските градини ще
стане факт с 13 гласа „За“,
4 „против“ и 3 „въздържали се“.
Мотивите за тази реорганизация са:
-намаляващия
брой
деца на територията на
общината и съответно
ниската средна месечна
посещаемост на детските
градини.
-премахване на практиката „директор с група“,
която пречи на директорите на детските градини да

П

оследните месеци Общината
обяви за продажба чрез публичен
търг редица имоти, в това
число и 8 от общинските
жилища. Публичният търг
всъщност означава публично обявен конкурс. Редът и условията как да се
случи това са регламентирани в Наредба за търговете и конкурсите. Но за
да е наистина нашенско,
българско, законите си
остават само на хартия.
Използват се различни
методи и прийоми за да
се облагоденстват „свои“,
„вътрешни“ хора.
Един от старите методи, който успешно се
прилага е заблудата към
купувачите относно часа
за началото на тръжния
конкурс. Например: След
като сте закупили тръжни
документи, Общината ви
изпраща уведомително
писмо, което съдържа
датата и началния час на
конкурса. Когато се явите
в посочения час се оказва, че конкурсът вече е
свършил. Във вашето писмо е написано 11:00 часа,
а търгът се е провел в 10:
00часа. ЗАКЪСНЕЛИ СТЕ.
ТОВА Е! Така обясняват
служителите в Общината. ЕДИН – ЕДИНСТВЕН
/НЕСЛУЧАЕН/ КУПУВАЧ
Е ОТИШЪЛ ТОЧНО НАВРЕМЕ. А вие си ходете
в къщи или по дългите

изпълняват пълноценно
своите административни
ангажименти и съответно
пречи на учебния процес.
-след окрупняване на
детските градини ще се
повиши възможността за
привличане на европейски средства, тъй като
детските градини ще имат
по-висок брой деца, което
съответно носи по-голям
брой точки при оценяването на проектите, а мерките се прилагат както за
основната сграда, така и
за останалите към съответната детска градина.
Вероятно при това
т.нар. преустройство ще
бъдат съкратени определен брой служители /Дано
тук наистина да грешим!/.
Но истинският проблем
не са гореизложените
мотиви, а последните президентски избори. Това ли
е наказанието към учители и директори от общинския кмет за личния
му провал на изборите?!
Защото всички мотиви
някак си не са достатъчно

убедителни. Европейски
проекти? – Детските градини, както и училищата
работят и са спечелили
редица такива проекти.
Много от сградите са
санирани,
директорите
и учителите са доказани
професионалисти. НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ДЕЦА?
–Детските градини в селата Карабунар, Бошуля,
Виноградец и Славовица
се обединяват в една, поради недостатъчен брой
деца, а същевременно
ще се строи нова сграда
в Бошуля за стотици хиляди лева?! КЪДЕ е тук
истината?!И как ще се задържат младите хора, които умишлено се лишават
от възможност за бизнес
и препитание?!
Следим отблизо какво
се случва в общината,
видяхме и как протича
една от сесиите. Още в
началото се натъкнахме
на интересна сцена. Журналист, който се представяше, че е от общинска
медия, преследваше един

от общинските съветници
много упорито и настойчиво, чак до работното
му
място. И въпреки
категоричния отказ на
този общински съветник,
журналистът
ставаше
все по-нахален и по-нахален. Всичко това пред
погледа на съветници,
кмет и граждани! Цялата
сесия мина безлично,
освен два момента - точката за детските градини
и питания на общински
съветници. Как в сърцето
на Европа, в една демократична държава, може
да се случва това?! Преустроиха се читалищните
ръководства, „разви се
и процъфтя“ културата в
общината /но на кого му
е притрябвала!/. Сега се
посяга и на образованието в лицето на детските
градини.
Следват ли училищата?!
На Вашето внимание
– управлението в община
Септември! И се питаме:
какво направихме?!

съдебни процедури, за
да доказвате кой крив,
кой прав. Стара, изпитана
практика, позната отлично
на кмета на община Сеп-

– „Според участниците в
конкурса за обществена
поръчка, първоначално
обявеният срок за пода-

Изпитаният метод работи безупречно и днес,
шест години по - късно.
И купувачите „спечелили“ търга не са случайни.
След наше проучване се
оказа, че новият собственик на сграда в центъра
на Септември е Гергана
Симова Стоянова, управител на фирма „Ригел63“ ЕООД, с адресна
регистрация в гр. Септември. Същата фирма
„СПЕЧЕЛИ“ обществената поръчка в общината
- „Отдаване под наем
за нуждите на община
Септември на камиони и
лекотоварни автомобили
с водач, както и отдаване
под наем на машини за
земни работи с оператори
…“ за сумата от 300хил.
лв. на година. Ще припомним на нашите читатели,
че Гергана Симова Стоянова се яви като упълномощено лице на Владимира Бояджийска и за
обществената поръчка за
сметопочистване на стойност почти един милион и
двеста хиляди лева спечелена от фирма „ДЗЗД
Консорциум
сметопочистване – Септември“.
Начинът на оповестяване
за началото на търга е същият – РАЗМИНАВАНЕ В
НАЧАЛНИЯ ЧАС, заблуда
на останалите кандидати,
които пиха „по една студена вода“. Случайност
ли е това фирма, която

Кой изкупува имотите

в общината?

тември, при която заигравката е в часа на търга
или деня на търга. Точно
по същия начин през 2010
година /05.10/ сегашният
градоначалник „печели“
конкурс за обществената
поръчка за Реконструкция
на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на
канализационна
мрежа
на с. Карабунар /Договор
№258а/.
Отпадналият
участник сезира КЗП

ване на оферти – 16.00 ч
на 26.07.2010г., е удължен
до 06.08.2010г., като едва
СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО МУ
СА УВЕДОМЯВАНИ ДРУГИТЕ
УЧАСТНИЦИ!Така

/Комисията за защита на
потребителя/, която от
своя страна глобява Общината със сумата от 61
хиляди, седемдесет и пет
лева. Как е станало това?

единственият
участник
остава фирма „Стройкомерс“, ООД, ръководена
по това време от сестрата
на Марин Рачев – Татяна
Петлова.

Моля за гласност и помощ!
Вие само отразявате
безобразията, които
се случват в общината!
/Един родителски призив,
написан на фейсбук профила ни/
Защо позволяваме един човек да решава бъдещето на децата ни! Хей, родители, учители,
директори призовавам за бурна гражданска
реакция! Ние обикновените родители защо не
знаем нищо? Защо се гласува нещо тихомълком? Докога Вие общински съветнци ще Ви е
страх наистина да гласувате за правилното?
В Септември намаляват детските градини
от 9 на 4 / ТelekabelТV.bg/
И. Иванова

печели обществените поръчки, да печели и търговете в общината? Кои
ще се окажат собствениците на апетитни сгради
и имоти в града? Ще се
окаже ли собственик на
сграда и Владимира Бояджийска,
управителят
на фирма „МиВ Транс“
ЕООД, спечелила друга
обществена поръчка, тази
за снегопочистването, на
стойност 70 хиляди лева?
Ще се окаже ли собственик и Светла Стоименова
Димитрова,
управител
на фирма „Енергия СВ“
ЕООД,
спечелила
обществена поръчка „Избор
на изпълнител за озеленяване и поддържане
на паркове, градини и
други зелени площи на
територията на община
Септември и доставка на
посадъчен материал“, която ще бъде изпълнявана

срещу 249 хиляди лева
годишно? Припомняме,
че седалището и адресът
на управление на тази
фирма се оказа на адреса,
на който живее Атанас
Захаринов, по-известен в
града с прякора Дромпи
- близък на кмета Марин
Рачев.
Стана ясно кой купи
един от общинските имоти. Ясно е и как се изкупуват сградите. Загадка
остава ЗАЩО? …Дали
пък защото не живеем в
Рачевград?!!! Или защото крупен собственик на
бивши общински имоти
някой ден ще се окаже
едно-единствено лице ?!
Кой и на каква цена ще
притежава общински имоти - ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЩЕ
ИМА!Защото някой беше
казал, че истината няма
алтернатива!
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Общината и хората

ПИТАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ЯДОСАХА УПРАВНИЦИТЕ
Часове след като общинският съветник Георги Вергиев от МК „Загорово2015“ внесе питания
/явно неудобни/ към кмета и администрацията,
във фейсбук страницата
„Локомотив Септември“,
администрирана от Общината, се появи материал, целящ да урони
престижа на общинския
съветник. Че са неудобни
въпросите за управляващите - спор няма. Но
истината е, че това не е
каприз или личен мотив.
ТОВА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ! Според Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/,
ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ-

НИК Е ЗАДЪЛЖЕН ДА
УПРАЖНЯВА ТЕКУЩ И
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ
ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРИЕТИТЕ АКТОВЕ.
/чл.24./ Той ИМА ПРАВО:
- да отправя питания
към кмета. На питането
се отговаря устно или
писмено на следващото
заседание.
-Държавните органи,
стопанските и обществените организации са
длъжни да оказват съдействие на общинския
съветник, както и да му
предоставят сведения и
документи, които са му
необходими във връзка с
дейността му на съветник,
освен когато те съставляват
класифицирана
информация, представ-

ляваща държавна или
служебна тайна./ЧЛ.33./
Припомняме на нашите читатели, че със
свое Решение Общински
съвет гр.Септември делегира права на кмета на
общината да провежда
конкурси по обществени
поръчки и да определя
критериите по тях. В тази
връзка и в предвид изтеклата година от влизане в
сила на това Решение на
ОбС, към момента не става ясно колко средства
са изплатени на фирмите,
спечелили обществените
поръчки, има ли неразплатени сметки и на каква стойност са те. Очаква
се писмен отговор, който
трябва да съдържа всички първични документи

- фактури и други оправдателни разплащателни
документи с които да станат ясни плащанията.
Какви финансови
1.
средства по сключените
договори са разплатени
към момента и какво
остава неразплатено?
2.
Договорът
за
сметопочистване, който
е с най-висока стойност
- всички плащания до
края на месец ноември,
включително, като се
приложат отново първични документи.
3.
Относно
почистването на нерегламентираните
сметища
по населени места – на
кого е плащано - всички
първични документи от
началото на годината до

края на месец ноември.
4.
В предизборната
кампания за президент
на Република България,
видях лично с очите си
/има и снимков материал
като потвърждение/ как
техника на Общината се
използваше за поставяне
на билборд в града. Кой е
заплатил билбордовете?
Моля да се предоставят
първични документи и за
това.
Очаквам писмен отговор с приложените документи относно плащанията по дейността.
Очаквам писмен отговор с приложени фактури
за извършената дейност.
В същността си отчетите и придружаващите
ги първични документи

КАК СЕ ЗАБАТАЧВАТ
ФИНАНСОВО ОБЩИНИ
Общината е териториално - административна единица, която
най - често обхваща
няколко селища и се
ползва с известно самоуправление. Общината е
задължена да осигури
реда, спокойствието и
просперитета на нейните граждани. Тя е юридическо лице със свои
органи на управление,
граници,
имущество
и бюджет. Бюджетът,
това е финансова самостоятелна сметка на
общините за приходите
и разходите за една
календарна година. С
общинския бюджет се
определят и осигуряват парични средства,
с които се финансират
местни и делегирани
от държавата дейности.
Финансирането на местните и делегираните от
държавата дейности се
извършва от общината
в интерес на местната
общност и при спазване
принципите на законосъобразност, целесъобразност,
ефективност,
ефикасност и публичност. Общинският бюджет е публичен и се
контролира от местната
общност по ред, определен от общинския
съвет и от определените
със закон компетентни
органи.
Приходите
в
общинския бюджет са
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
И ДЪРЖАВНИ ТРАНСФЕРИ.
СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ са постъпленията от местни данъци;
услуги
предоставяни

от общината; общинска
собственост; глоби и
имуществени санкции;
лихви и неустойки и
други постъпления.
ДЪРЖАВНИТЕ
ТРАНСФЕРИ са постъпления
в
общинския
бюджет за: субсидии;
субвенции /целеви субсидии с определени
условия/;
безлихвени
заеми от централния
бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за
данък върху добавената
стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
финансирани от Европейския съюз.
Общината е задължена да разпределя
бюджета съвестно и отговорно.
ДАЛИ Е ТАКА ОБАЧЕ?
В началото на тази
година стана ясно, че
повечето общини в България тънат в дългове,
а 20 общини са пред
фалит. Причината за
лошото финансово състояние не е в това, че
те са лишени от бюджет,
а поради некадърното и
безхаберно управление
и липсата на контрол от
страна на държавните
институции. Че не знаят
какво е финансовото
състояние на общините,
признаха и от Съюза на
общините в България.
В началото на XXIв. и в
условията на демокрация се оказа, че никой в
държавата не е наясно
какво е финансовото
състояние на общините.
Тя, държавата, сякаш
не се интересува как се

харчат общинските бюджети.Тук-там ще се разкрие някоя съмнителна
обществена поръчка и
толкоз. Отговорни лица
както винаги няма, няма
и наказани. Попаднали
в дълговата спирала,
общините трупат нови и
нови задължения. Сам
министър Горанов призна за близо 150 милиона просрочени задължения на общините.
В основата на трупане на дългове на
общините са разпределението на бюджета,
възлагането на обществените поръчки и разпореждането с общинско
имущество - договори
„на тъмно“, забавени
плащания, които трупат
лихви,
корупционни
схеми.
Показателна
за
всичко това е община Велинград. Сагата,
която доведе до изключително
тежкото
финансово
състояние
на тази община започва
от сметопочистващата
фирма, която е струвала на данъкоплатците
1 700 00лв./един милион
и седемстотин хиляди/
годишно. Допълнителни възлагани дейности,
анекси към договора,
лихви за неразплатени
сметки към фирмата
водят до нарастване на
дълга към тази фирма
до над 8 000 000лв./осем
милиона/. Не по-различно е състоянието и на
община Батак, задлъжняла с един - единствен
инфраструктурен договор с фирма „Еко – Хидро - 90“ със сумата от 1

551 985.25 лв. Днес, 10
години по-късно, фирмата спечелила 9 от общо
15 обявени обществени поръчки в община
Батак, е предприела
действия от началото на
2016 година по налагане
на възбрани върху един
куп общински имоти.
Така крупният строител
в региона, вероятно ще
се нареди и сред едрите
собственици на земя в
община Батак.
В НАШАТА ОБЩИНА
получихме тежко наследство,
аналогично
с дадените примери.
Само към „Път строй“
задълженията са вече
над 3 милиона лева.
Неефективни договори,
обществени поръчки на
стойност много по - висока, отколкото Общината може да си позволи, забавени плащания
или липса на такива,
закононарушения, безотговорност, доведоха
до набъбване на сумата
по задълженията на
над 5 милиона лева към
края на 2015г. САМО ЧЕ,
договорът към предишната сметопочистваща
фирма
струваше
на
данъкоплатците 700 000
/седемстотин
хиляди/
лева годишно – почти
толкова, колкото се събират от такса смет в общинската хазна, т.е разходът е равен на прихода. И въпреки това, днес
сме длъжници и към
тази фирма. Тези прости
на пръв поглед сметки
не попречиха на новото
общинско ръководство
да подпише договор
със
сметопочистваща

фирма на значително
по - висока стойност
– 1 200 000 /един милион
и двеста хиляди/ лева.
Ако добавим само фиктивно и другата обществена поръчка за наем
на техника на стойност
300 000 /триста хиляди/
лева годишно, почти ще
достигнем
стойността
на обществената поръчка във Велинград. Само
че, подценяваме един
важен факт – приходите
на община Велинград
като развит курортен
център
надвишават
многократно приходите
на община Септември. И
ВЪПРЕКИ ТОВА ВЕЛИНГРАД Е ПРЕД ФАЛИТ!
Посилна ли е тази
сума за община Септември? Кой позволява
да се харчи повече, отколкото се получава?
Каква е функцията тогава на Общинския съвет, който има ресурса
и властта да пита? Защо
почти всички общински
съветници си затварят
очите?
Към момента все още
не става ясно откъде ще
дойдат парите, които
трябва да се изплатят
по договор само на сметопочистващата фирма
в общината. Практиката
показва, при невъзможност на общината да
плаща за извършените
услуги, утре същата
тази фирма може да
се окаже един от найголемите кредитори на
Общината. И в резултат
на това – крупен собственик на общинските
земи, НАПРИМЕР. КОЙ
И КАК ЩЕ ГАРАНТИРА,

?

не са квалифицирана,
тайна информация – това
са парите на данъкоплатците и би трябвало да има
публичност как се разходват те. Затова ние ще
публикуваме за нашите
читатели всички отчети,
които общински съветник
Георги Вергиев поиска
писмено от общинска администрация.
При отказ да се предостави информация на
общински съветник и невъзможност да се упражни контрол, ще бъдат
уведомени съответните
институции - Агенция
за държавна финансова
инспекция/АДФИ/, областен управител, административен съд, компетентна прокуратура.

ЧЕ ТОВА НЯМА ДА СЕ
СЛУЧИ?! И ако допълним и вече добилия
публичност факт, че
сметопочистващта
фирма е изключително близка до кмета
на Септември – това
звучи стряскащо. За
да стане пълна картината ще присъединим
и другите подписани
обществени поръчки
– за озеленяване /249
хиляди/ и за наем на
тежкотоварна
техника за нуждите на
общината/300 хиляди/.
Харчейки обществени пари, в много от
случаите
общините
проявяват липса на
отговорност и некадърност. Ако това бяха
частни фирми, отдавна
да бяха фалирали – в
резултат на лоши мениджъри и неспособни управители.
В община Септември освен мълчание от
страна на Общински
съвет има и парадокс
– той, Общински съвет,
повери в ръцете на
кмета всички обществени поръчки без всякакъв контрол. Повери
ги в ръцете на мениджъра /т.е. кметът/, докарал собствените си
фирми до фалит. Дали
това е безотговорност,
небрежност или лоби,
в случая няма значение. За нас е важен
фактът, че днес на никого не е ясно как и за
какво се харчат парите
на гражданите.
В днешния общински съвет има съветници, които са такива
вече няколко мандата.
В този смисъл те би
трябвало да са отговорни и за липсата
на контрол, довел до
големите задължения
на община Септември.
Но те отново мълчат.
Защото виновни никога няма!

Защо ли са ни тогава
общински съветници?
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Община Септември си има вестник за реклама
на кмета. Всички ние
плащаме по 40 000 хиляди лева на година,за да
виждаме във всеки брой
гордия и красив лик на
кмета, разкриващ цялото му великолепие. Като
бонус,
прехвърляйки
страниците, получаваме
информация за отчети,
неотговорящи на обективната действителност,
данни за несъществуващи проекти, обръщения
към народа, имащи за
цел да уронят доброто
име, авторитета и престижа на граждани на
Общината, позволили си
да имат различно мнение
от това на Кмета. Всички
знаем, надявам се, какво
е култ към личността - за
тези, които не знаят, ще
го унагледя ясно, точно
и категорично, с помощта
на две думички- Марин
Рачев. Взимам отношение по темата, поради
големия брой откровени
неистини, тиражирани по
мой адрес в последния
брой на общинския вестник “Септемврийци”. Аз
не създавам коалиции,
единствената коалиция,
в която съм участвал и
благодарение на която
станах общински съветник е Местна Коалиция
“Загорово”.
Всичко
останало са фантазии,
обективирали се в съзнанието на г-н Рачев.
Бих искал да го попитам:
“Г-н кмете, в първата година на управлението на
Вашия предшественик,
г-н Петър Бошев, на чий
фирми бе осигурявана
заетост- на Вашите или
на моите? Защо не споделите с хората, как с Вашата съпруга стояхте по

цели дни пред кабинета
на новоизбрания кмет и
обикаляхте по официални институции и учрежде-

Вергиев, на кампанията
за избор за президент и
вицепрезидент, подобно
на Вас, да ходи от дома-

ли на които са роднини,
близки и “приятели” на
същия? Непрекъснато се
жалвате, че вместо да ви

ПРАВО НА ОТГОВОР
ния, за да си получите парите,дължими на Вашите
фирмиизпълнители?
Тогава каква коалиция
съществуваше- “РачевБошев”
или някакво
друго
формирование?
Признайте си,от истината
няма да Ви заболи, макар
че сте доказан майстор
на разпространяване на
точно обратното! Разкажете колко време прекарахте в село Ковачево по
време на вота от 2015г.,
когато бяхте избран за
кмет. Разкажете колко
гласа Ви осигури от там
г-н Махмуд Салим; за
каква завера говорите
в тази връзка - Вергиев
ли получи тези гласове
или Марин Рачев? Май
доста бързо забравяте!
Тук като че ли даже не
става дума за мен, а за
факта, че Ви посвършиха
парите и трябва някой да
е виновен за това? Вергиев ли опита да срине
престижа на г-жа Петя
Цанкова или Вие, който
публично признахте колко услуги сте и свършили
и колко е неблагодарна
тя в тази връзка? Заслугата за това не беше ли на
Вашата коалиция? Защо
ми приписвате подобни
деяния, при положение,
че знаете колко е голяма
разликата между Вас и
мен? Аз с дребни интриги
и манипулации не се занимавам, за разлика от
Вас! Кога чухте и видяхте

кинство на домакинство,
в качеството на Кмет, с
всякакви средства - позволени и непозволени,
да агитира за определен
кандидат?
Знаете
ли
колко незаконно е това
Ви поведение? Едва ли
някъде другаде в страната, някой си позволява
подобни действия! Няма
друг като Вас, признавам,
Вие сте неповторим! Ако
бяхте прочели малко повече от Закона за местното самоуправление и
местна администрация,
щяхте да разберете противозаконния характер
на
Вашите
постъпки
и действия! За какви
коалиции и стратегии
говорите, не виждате ли
критичното положение,
в което се намира държавата ни? Изборът на
генерал Радев беше наказателен вот на народа;
вот, осъждащ поведение
като Вашето. Народът,
поставен на границата
на бедността - болен и
изстрадал - направи своя
избор! Споменаваните от
Вас политики, стратегии
и идеи в какво се изразяват - в това всички
дейности и парични средства да са съсредоточени
в ръцете на един човек?
В ръцете на човек, чието
име е изписано по камиони, билборди и други, в
ръцете на човек, който
дирижира кръг от фирмиизпълнители, управите-

дават управленски идеи,
Вашите
опоненти
Ви
критикуват. Ето Ви една
идея-излезте пред хората
и си признайте истината за себе си и Вашето
управление. В случай,
че не съберете смелост,
издайте специален брой
на общинския вестник
и помолете хората за
прошка, като преди това
споменете колко фирми
фалирахте, колко данъци
дължите на държавата,
колко образувани изпълнителни дела има
срещу Вас, колко нови
фирми съществуват, как
проведохте всички конкурси за обществени поръчки дотук и кои фирми
ги спечелиха, каква е
връзката на тези фирми
с Вас самия, колко хора
изгонихте и смачкахте,
само поради факта, че
гласно изразиха несъгласието си с Вашия начин
на управление. Имате ли
смелостта, имате ли куража да го направите или
Ви е страх - от хора от които сте зависим? Аз мога
да изляза пред хората и
да направя всичко това
и затова се казвам Георги Вергиев, а не Марин
Рачев. Поемам грижата
пред всички жители на
община Септември, че ще
Ви потърся сметка, отчет
и отговорност за всичко,
което описах по- горе.

Георги Вергиев

И преди и сега Гражданско
сдружение „Загорово“
е коректив на местното
самоуправление
И ПРЕДИ…през 2014г.
Гражданско
сдружение
„Загорово“ беше коректив на местното самоуправление. Без значение
как се казва кметът, колко
е богат, празнословен
или мълчалив. ЗАЩОТО
– общината е на хората
и суверенът е народът.
Той,
народът,
избира
управляващите /кмет и
общински съветници/ за
да СЛУЖАТ…на същия
този народ. Господарят
тук е народът! КМЕТЪТ Е
ИЗПЪЛНИТЕЛ - ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ да ръководи
цялата изпълнителна дейност на общината.
И ПРЕЗ 2015г. Гражданско сдружение „Загорово“ беше коректив на
местното самоуправление.
Отново нямаше значение
как се казва кметът. ЗАЩОТО осъществяването
на граждански контрол
над общинските органи е
заложено и в УСТАВА на
„Загорово“. Нито вестник
„Загорово“ е от вчера,
нито самото Сдружение.
В тесен смисъл гражданското общество обхваща само регистрираните
юридически
структури
на гражданите, каквото е
Сдружение
„Загорово“.
Гражданското общество
съществува от времето на
Перикъл, когато не е имало юридически структури

на гражданите, и се е развивало според епохите.
През всичките периоди
на развитие и упадък се
е запазило основното
определящо качество на
Гражданското общество, а
именно да бъде коректив
на управляващите. Гражданско общество е когато
защитавате кауза или
човек, които по никакъв
начин не ви засягат и интересуват. С презумцията,
че когато на вас ви се наложи, съвсем непознати
хора ще ви се притекат
на помощ. ГРАЖДАНСКО
СДРУЖЕНИЕ
“ЗАГОРОВО“ Е СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ
2012Г., ТОГАВА, КОГАТО
ДНЕШНИЯТ КМЕТ БЕШЕ
ЗАЕТ ДА КОПАЕ КОРИТОТО НА ЧЕПИНСКА РЕКА.
ПРЕДИ – местното
самоуправление си взимаше поука и реагираше
бързо за отстраняване
на всеки пропуск. Никой
от управляващите не си
и помисляше да обижда,
да лепи грозни етикети на
гражданите, да злослови
по адрес на обикновени
хора или общински съветници. МОЖЕ БИ ВЪЗПИТАНИЕТО И ИНТЕЛЕКТЪТ НА ТОГАВАШНИТЕ
УПРАВЛЯВАЩИ НЕ ПОЗВОЛЯВАШЕ ТОВА или
пък съзнанието, че народът е суверен!
На стр. 4

“ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” ИЛИ РАЗКАЗ ЗА КРАТКИЯ ПЪТ
ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Той се казва Иван Думбалаков, кандидат за кмет
на кметство Бошуля за
отминалите вече местни
избори 2015г., активен член
на гражданско сдружение
„Загорово”, семеен, доскоро опитващ се да развие
малък бизнес на територията на родното му село, с помощта на съпругата си и на
малка каравана, находяща
се в центъра на парка. Опитващ се, но неуспял. Защо
ли? Проследете, моля, неговата крайно интересна
история…
По време на предходния
управленски мандат, фирма
ЕТ „Юана - Атанас Горянов
- Надежда Горянова”, представлявана от Надежда
Лазарова Горянова, баба
на съпругата му /също
Надежда/, сключва договор
за ползване на общински
терен на територията на
парка, находящ се в кметство Бошуля. Срещу ползването на терена, на Община
Септември се дължи наем,
платим на всеки месец.
Договорът се прекратява с
едномесечно предизвестие.
В отдадения под наем УПИ
поставя каравана и няколко
преместваеми маси и столове. През първия сезон интересът към импровизираното
заведение не е много сериозен, но това се променя
през следващия, особено
през летните месеци. Това
налага и поставянето на
допълнителни маси и столове, за което се изисква

специално разрешение от
Общинска администрация
- гр.Септември, съобразно
изискванията на Наредба
за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на
община Септември. В тази
връзка, Иван входира до
компетентния отдел на
Общината Искане за поставяне на 11 броя маси и 22
броя пейки пред заведението, находящо се в парка на
Бошуля/с дата 28.03.2016г./
В 14-дневен срок трябва да
му бъде издадено разрешение за поставяне на посочените обекти или да му бъде
отказано издаването на
такова. Хронологично този
момент съвпада с управлението на новоизбрания
кмет Марин Рачев,известен
с нетърпимостта си към привърженици и активисти на
„Загорово”, поради причини, неясни и на самия него.
В момента на входирането
на Искането, Иван се среща
с Рачев, в сградата на Общината. След като обяснява
по какъв повод е дошъл,
получава от кмета следния
отговор: ”Какво разрешение, какви маси бе, ние ще
те затваряме!” Действително е взето решение от Общински съвет за разделяне
на парка в Бошуля на два
отделни УПИ -та, с цел инвестиционни намерения. В
крайна сметка отговор по
Искането липсва в продължение на месец, а за Иван
наближава летния сезон.

Поради този факт поставя
масите и столовете без нужното разрешение. В резултат на това са му издадени
Констативен протокол и Акт
за установяване на административно нарушение /с
дати съответно 28.04.2016г.и
15.06.2016г./ За съществуването им узнава едва когато
му е връчено Наказателно
постановление, изходящо
от кмета Марин Рачев, с
дата 08.08.2016г., с което
му е наложена глоба за
извършеното
нарушение.
Едва месеци по-късно!
КАК ДА СЕ ЗАЩИТИШ
СРЕЩУ АКТОВЕ, КОИТО
НЕ СИ ПОЛУЧИЛ ПО НАДЛЕЖЕН РЕД! Допустимо,
адекватно и прилягащо на
кмет на Община и неговата
администрация ли е подобно поведение? В крайна
сметка Наказателното постановление е обжалвано
чрез наказващия орган
Марин Рачев пред Районен
съд - Пазарджик в законоустановения седемдневен
срок, поради съществени
пороци - в него липсват
описание на времето и мястото на извършване на нарушението, доказателства,
които го потвърждават.
Постановлението е обжалвано и поради идентични
пороци в предхождащия го
Акт за установяване на административно нарушение,
както и поради налагане
на по-висока от минимално
установената за нарушения
от подобен вид санкция

/глоба от 1000лв.,вместо
500лв./ Тук не е отчетена
липсата на подобни предходни нарушения, което
обуславя и налагането на
минимално наказание. Отделно от това се оспорва и
липсата на отговор от Общинска администрация в
продължение на месец по
входираното Искане за поставяне на маси и столове.
Междувременно Договорът
за ползване на терена в
Бошуля е прекратен със
Заповед на кмета Рачев. На
08.11.2011г., Иван получава
съобщение за доброволно
изпълнение от частен съдебен изпълнител за сумата,
дължима по горепосоченото Наказателно постановление. На гърба на копието от
него, изпратено до съдия
- изпълнителя, има текст
със съдържание, относно
това, че същото е влязло в
законна сила, Т.Е. ТВЪРДИ
СЕ, ЧЕ НЕ Е ОБЖАЛВАНО.
ПОД ТЕКСТА СТОИ ПОДПИСЪТ И ПЕЧАТЪТ НА РАЧЕВ, КОЕТО ВЪВЕЖДА В
ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧАСТНИЯ
СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СИТУАЦИЯ - абсолютно
незаконно и недопустимо
действие, извършено от или
със знанието на лице, заемащо публична длъжност по
смисъла на закона - в конкретния случай - кмет на Община, което отделно от това
осъществява и признаците
на състав на престъпление.
След изпратеното Уведомление до него, изпълнителното
производство е спряно. При
проверка в Районен съд, относно хода на образуваното
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дело, се оказва, че такова
липсва - не са изпратени
документите от наказващия
орган /кмета на Общината/.
Вместо в рамките на седем
дни, същите не са изпратени
в рамките на повече от три
месеца!/датата на входиране
в Общинска администрация
е 12.08.2016г./ - отново законово вменено задължение
на избрания със 7000 хиляди гласа кмет на община
Септември Марин Рачев, неизпълнено в посочения от
закона срок. Кой би могъл
така грубо, демонстративно
да погазва върховенството
на закона, с едно неприкрито поведение на липса на
страх от същия?! Личност,заемаща длъжност, която
отговаря за благоденствието на над 20 000 души?!
Личност, която насърчава
към такова престъпно поведение и служителите си,
както личи от отговора на
Общинска администрация
- документите се „загубили”, някъде по отделите, но
сега били „намерени” и изпратени в съда. Да,но след
намесата на съпругата на
Иван, Надя и обаждане на
съдебния изпълнител в Общината, с оглед изясняване
на ситуацията. Как изобщо
кмет на Община може да си
позволи подобни действия?
Откога безцеремонното и на
този етап БЕЗНАКАЗАНО
нарушаване на ЗАКОНА,
извършено от кмета Марин
Рачев и прилежащия му
„екип” е дейност в полза
на обществото? Трябва ли
да се толерира едно такова
поведение или е нормално
да получи една отрицателна

оценка, тъй като е ОБЩЕСТВЕНООПАСНО? За случая
е сезирана и Районна прокуратура - гр.Пазарджик
за проверка, във връзка с
неправомерно извършените действия, респективно
бездействия, откъдето се
очаква адекватен отговор,
свързан с евентуално налагане на справедливо наказание.
Може би се питате какво
ще се случи в крайна сметка? Може би се чудите защо
Кметът така смело, с чувство
за безнаказаност нарушава ЗАКОНА, който е много
по-голям от него? Може би
предполагате, че Районна
прокуратура няма да вземе отношение по случая?
Ситуацията със сигурност
ще бъде следена отблизо и
до самия и край от нашия
екип! Ясно е само едно - в
една нормална държава, в
едно качествено общество,
в ситуации като гореописаната се търси отговорност
и се искат оставки! Четете и
мислете, почитаеми съграждани, мислете, тъй като е
много възможно потърпевшите утре да сте Вие!
Вижте внимателно как
се стимулира малкият бизнес в Общината! Ето каква
е грижата за гражданите
на Общината - за едно семейство с три деца, за една
пенсионерка, управител на
фирма,на възраст 77 години!
Ето ги „видимите резултати”, чистата и неподправена
ИСТИНА, ЛИЦЕТО на настоящето управление, които без
съмнение, за жалост нямат
аналог и алтернатива…

отг. редактор Иванка Бечева-Кърджийска

Общество

ЗАГОРОВО

ЛЕГЕНДАТА РАЗКАЗВА
В местността Керемитпара, на около 2,5
км. от днешния град
Септември, се намирал
средновековен
градец
със звучното име Загорово.
Разположено
в близост до древния
път „Траянов друм”/Виа
милитарис/,
свързващ
Европа и Близкия Изток,
селището имало важно
кръстопътно положение
към планинските проходи на Родопите, Пирин
и Средна гора. Вероятно
това задпланинско местоположение на селището, дава и неговото име
Загорово/зад гората/.
Сведенията за Загорово, достигнали до
нас, са оскъдни и почти
нищожни. Според хроника, намерена в Баткунския манастир, това
селище е било заселено
от славяни, които му дават името Загоре. Това е
т.нар. Баткунски летопис,
публикуван през 1893 г.
Тази хроника е считана
за български превод на
гръцкия превод на изгубен и недатиран български оригинал, направен
няколко
десетилетия
по-рано от гръцки лекар
в Пловдив. Името на Загорово се споменава и
от Стефан Захариев в
„Географико-историкостатистическо описание
на
Татар-Пазарджишка
каза. (С, 1973., стр.54-55).
Без да посочи какъв

източник е използвал,
той преразказва съдържанието на друга една
хроника-т.нар. „Беловски
летопис“, запазен в два
преписа- Попконстантинов и Попгеоргиев, като
съдържанието на летописа, който цитира Ст.
Захариев,
съответства
на Попгеоргиевия препис: „ …Войниците на
Даут паша, като покорили
българите в Раковица,
нападнали Спасовският
манастир, та го опленили,
изклали 30 души от калугерите, а другите изпреварили, та бягали в Цепина, дето българите още
се държали. На този манастир били подвластни
цепинските села Белюво
и Загорово, на които приходите от десятъка след
завоеванието посветили
на царския архив (тефтерхане) в Цариград на име
Гази-Дауд-паша-вакуфу.
После, когато се потурчили помаците, разорили и
черквата дето стоят сега
само стените и едно пробито кубе…“
Историческата истина засега е неясна, избледняла през вековете.
Селището Загорово е
унищожено. Останали са
само легендите.
А една от тях разказва:
„Тук на Керемитпара
било село Загоре. Някои
му казваха Горичан, едно
от най-големите села на-

около. Имало е църква
„Св. Георги”. Пръснато на
голяма площ, сред непроходими гори, жителите му
били смели и непокорни.
Кръстосвали тук четите
на Ради войвода, Яни войвода и Кръстан войвода,
нападали турските къщи,
а местните хора ги укривали и подпомагали. Турците
често изпращали войска
за да се справи с четниците, черкезите отмъщавали за дръзновението
на местното население с
палежи и насилие. Тогава
беят, заселил се наблизо,
построил висока кула с
бойници, за отбрана. На
Гергьовден, 1762 г., селото
било напълно опожарено.
Някои от местните жители
се преселили в чифлиците
на бея, други се пръснали
в близките селища. След
това беят заповядал да
преградят р.Марица и
отклонили водите през
останките на село Загорово. Осемнадесет години
текла водата и издълбала
ново корито. Нарекли го
Малка Марица, а местността, където било селото- Керемитпара.
Постепенно
преградата се разрушила,
водите на “Марица” се оттекли и реката се върнала
в старото си корито.
Водите на буйната
река отнесли завинаги
името Загорово”.
/Легендата е записана
от Й. Мартинов/

След 1934 г., когато
селищата в България
са преименувани, проф.
Ив.Батаклиев защитава и
името Загорово в обширния труд „Преименуване
на селищата в България“.
Проф. Батаклиев поддържа тезата, че новите
имена не са сполучливи
и не са научно обосновани. Той дава редица
примери с имената на пазарджишките села, които
добре познава. Според
него, една от грешките
на комисията е, че не са
познавали добре старите
имена на селища и техния произход:
„Старото
българско
име на с. Саранево е
Загорово,
произлязло
от „зад гора“ (разбирай
планина), както имената
на Стара и Нова Загора.
Селото Саранево и гара
Саран-бей, която от комисията се преименува
също Сараньово, трябва
да получат хубавото име
Загорово и по този начин няма повече да се
увековечава името на
Саръхан бей, водител на
татарите, що основали
Т.Пазарджик в 1485г. и
убит от самите тях, поради безчинствата му.“

25-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТБЕЛЯЗА
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА ИНВАЛИДА „ВЯРА“

В Деня на хората с
увреждания 3-ти декември, Общинската организация на инвалида
„Вяра“ отпразнува своя
25 годишен юбилей. Тя съществува от 05.12.1991г.
Четвърт век са период
в работата, която дава
право на сериозна равносметка. Благодарение на
труда на ръководството
на клуба, „Вяра“ успява да постигне завидни
резултати в своята дейност: участие в предаването „От българско,
по- българско“, участие в
Старопланинския международен фестивал „Балкан фолк“- В. Търново, в
художествени фестивали
към СИБ, в съюзни семинари, в празниците на гр.
Септември и много други.
Организират се ежегодно
екскурзии и срещи за
обмяна на опит с други
организации.
„Днес можем да погледнем с гордост изминатия от нас път. Той, жи-

вотът, е нашето училище,
което ни дарява със знания и с мъдрост.Работим
за равнопоставеност, за
достоен, пълноценен и
независим живот. Обичаме, съществуваме и
сме готови да помогнем.
Сърцата ни са огромни и
събират болката на всички нуждаещи се. Нашата
история е необикновена,
защото сме със силен
дух, който ни помага да
бъдем борбени и да доказваме, че сме можещи
и знаещи хора. Нямаме
време да се оплакваме – докато можем, ще
продължим да правим
планове за бъдещето и
да прилагаме насоки за
разнообразяване живота на нашите членове.“подчерта председателят
на клуба Гена Гочева.
Честит юбилей, приятели! Бъдете здрави, силни и съхранете огромната
човечност в сърцата си!

Честит празник!

ПРЕХОД В РОДОПИТЕ ПРОВЕДОХА БАЛКАНСКА ПЛАНИНАРСКА
2016 г.
ПЛАНИНАРИТЕ ОТ КЛУБ “МЛАД ТУРИСТ” СРЕЩА “СТРУМИЦА” – 2016
Еднодневен преход в
Родопите над с. Семчиново проведоха планинарите от клуб „Млад турист”,
при Професионална гимназия по строителство и
архитектура /ПГСА/ - гр.
Пазарджик, които са членове на ТД “Незабравка”
- гр. Септември. За повечето от младежите дванадесетокласници, това
бе първо докосване до
магията на планинските
красоти.
Изходен
пункт
за
машрута бе центърът на
с.Семчиново, който продължава по коритото на
Стара река, през местностите” Св. Петка” и “Св.
Илия”, където семчиновци празнуват храмовия
празник на селото. След
преминаване през пенливите води на реката,
пътеката се установява по
десния склон на каньона и

следва извивките на местността. Откриват се красиви гледки към скалния
пролом “Косерови скали”
и местноста” Атанасов ар-

ман”. На обособен туристически кът в местноста
Дъбовица, туристите от
ПГСА направиха продължителна почивка за отмора. Не мина и без лагерен
огън, който бе запален от

водача на групата Венци
Попов , председател на
клуб “Млад турист” към
ТД “Незабравка”. Същият приготви и различни

вкусотии.
“За много от учениците това бе първо туристическо
мероприятие”
–
коментира класната
ръководителка
Стефка
Алмаян. “Въпреки пред-

варителния инструктаж,
касаещ облеклото и вида
принадлежности, които да
вземат със себе си, много
от тях бяха неподготвени.
Усетиха трудности,
но
маршрутът бе сравнително
лек и се справиха. Предстоят ни нови преходи с
по-голяма степен на трудност, които се надяваме
да преодолеем”.
Клуб “Млад турист”
при ПГСА бе приет за
член на ТД “Незабравка”,
след като негови членове
изкачиха най -големите
планински първенци на
България, на церемония
на х. “Рай” в Стара планина, където им бяха връчени и членски карти.
По план,
предстоят
преходи до х. “Милеви
скали “, х. “Равно боре”
и х. “Добра вода”, а в началото на лятото- до вр.
“Мусала”.

И преди и сега Гражданско сдружение „Загорово“е коректив на местното самоуправление
От стр. 3
СЕГА – кметът не търпи критики дотолкова, че
дори пита, колко пирони
сме забили в тази община.
И пропуска да подчертае,
КОЙ трябва да „забива пироните“- нали този, когото
народът избра с близо 7
хиляди гласа. Каква категорична подкрепа само!
За да се оправдае такава
подкрепа, не няколко –ХИЛЯДИ пирони ще трябва
да забива И НЕ НЯКОЙ
ДРУГ, а този, който обеща
на хората.
СЕГА – бяга негонен
гузния, с информация, че
не са усвоени средствата.
/То пък искало за половин

година и да са усвоени
всички средства!/ САМО
ЧЕ, НИЕ НЕ РАЗБИРАМЕ,
КАК ТАКА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
Е
ИЗБРАН
ЕДВА ПРЕДИ СЕДМИЦИ,
А СЕ ОКАЗВА, ЧЕ Е УСВОИЛ ХИЛЯДИ ЛЕВА? КОЙ
И КАК УСВОЯВА ПАРИ
ПРЕДВАРИТЕЛНО?! Ние
не разбрахме, а вие?!
Не разбрахме коя фирма
получи 60 хиляди лева
от предвидените 240 хиляди, след като договорът е подписан едва на
01.11.2016г.! За толкова
наболели проблеми, както лични, битови, така и
обществени, пари няма,

за храсти има - ЕТО ТОВА
НЕ РАЗБРАХМЕ!
И ПРЕДИ И СЕГА “Загорово“ уважава всички
граждани, отворено е
към хората и не ги дели
по партийна принадлежност, пол или вероизповедание. Няма значение
дали са били в предишно
управление или не – ИМА
значение единствено да
се спазва УСТАВА!
Явно за управляващите не важат правила,
закони и етични норми и
тъй като са го подкарали
на отчети – ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ПРАКТИКАТА! Без
значение дали се харесва
някому или не! Без значе-

ние и как се казва кметът
– той е избран от народа
за да му служи!
Няма значение и изсипаната тирада от обиди.
На нас това не ни пречи,
защото съзнаваме, че
подобни действия са признак за слаб характер, на
слабите хора.
Ще продължим практиката – ще питаме и ще
искаме отчети! СЕГА-ИСКАМЕ ФАКТУРИТЕ, ЗА
ДА ВИДИМ КОЙ Е УСВОИЛ СРЕДСТВАТА още
преди да има спечелена
обществена поръчка!
А пироните- тях нека
си забива този, който се е
цанил за това!

Балканска планинарска среща “Струмица”
–
2016г.
се проведе
за 16-и път в с. Банско,
Стумска околия, Македония. Организатор на
проявата бе ТД “Ентусиаст”- гр. Струмица. Това
е най-голямата проява на
планинари в международен аспект на Балканите.
Тази година общият брой
на участниците надхвърли 350души, от над 30
дружества от България,
Македония и Сърбия.
Участие взеха и туристи
от ТД “Алеко”- Пазарджик и ТД “Незабравка”гр.Септември.
Първият ден бе предвиден за посещение на
водопадите в с. Смолари,
с. Габрово и с. Колешино,
разположени в северозападните склонове на
планината
Беласица.
Колешинският водопад е
един от най-високите на
територията на Беласица, с височина от около
20 метра. Вечерта, при
изключителна тържественост и организация от
страна на домакините, с
приветствие към гостите,
се обърна председателят

на дружество “Ентусиаст”- Коле Ристов. Раздадоха се почетни грамоти и се разигра томбола с
различни предметни награди. До ранни зори се
пяха народни песни и се
извиваха кръшни хора.
На втория ден, планинарите от Пазарджик
посетиха манастира св.
“Леонтий” в с. Водоча и
Самуиловата крепост. В
манастира “Св. Илия” бе
подготвена и раздадена,
за здраве, вкусна бобена чорба, приготвена по
местна рецепта. Не мина
и без кръшни народни
хора в двора на манастира. В късния следобед,
участниците в срещата
отпътуваха за родните
си места. Следващата
съвместна проява на
планинарите от България и Македония е изкачването на вр. “Тумба”,
в Беласица, в края на
лятото през новата 2017
г. Организатор на проявата от наша страна е
Българска федерация по
туризъм, чийто председател е Делка Кавъркова
от гр. Панагюрище.
Евгени Попов

