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на стр.на стр.  222

КМЕТЪТ ПОДПИСА ДОГОВОРИТЕ КМЕТЪТ ПОДПИСА ДОГОВОРИТЕ 
СЪС СЕДЕМ ЧИТАЛИЩНИ СЪС СЕДЕМ ЧИТАЛИЩНИ 
НАСТОЯТЕЛСТВАНАСТОЯТЕЛСТВА

на стр.на стр.  333

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО 
ОЗДРАВЯВАНЕ 2016-2019ОЗДРАВЯВАНЕ 2016-2019

на стр.на стр.  

НАПРАВИХА ПЪРВА НАПРАВИХА ПЪРВА 
КОПКА НА СТАДИОНА КОПКА НА СТАДИОНА 
В СЕМЧИНОВОВ СЕМЧИНОВО 444

Община Септември 
си върна собствеността 
на автогарата и терена 
около нея. Няколко-
месечната сага по об-
ратното закупуване 
на имота приключи с 
хепиенд след като кме-
тът Марин Рачев и соб-
ственикът на автогарата 
Атанас Стамболиев си 
стиснаха ръцете. 

„Благодаря на г-н 
Стамболиев, че прояви 
разбиране и в крайна 

зи важен за нас имот 
– автогарата в центъра 
на града. По този начин 
много скоро той отново 
ще се използва по пред-
назначение. Това е от 
обществено значение 
за жителите на цялата 
община и затова бяхме 
толкова настоятелни 
да си върнем обратно 
имота”, коментира кме-
тът. Със закупуването 
на автогарата срещу 
50 000 лева Община 
Септември пресече 
12-годишна черна се-
рия, по време на която 
сделките бяха само в 
едната посока – раз-
продаване на общинско 

имущество. Справка в 
регистрите на общин-

ската собственост по-
казва, че за последно 

Община Септември е 
придобила недвижим 

имот през далечната 
2005 г., когато за нужди-
те на музея е откупила 
от тогавашната Стопан-
ска банка дворно място 
заедно с част от сграда. 
Това обаче е станало 
с банков кредит. Тази 
сделка е и единствена-
та, при която от 1998 г. 
насам Общината е за-
купила цялостен имот 
(ведно земя и сграда). 
Тук не визираме за-
купуването на павили-
они и други подобни 
паянтови конструкции 
без стратегическо 
значение, каквито и в 
момента се закупуват 
по населените места за 
нужди на пенсионерски 
клубове (последният 
пример е в Бошуля). 
На предстоящата сесия 
новопридобитият имот 
(автогарата) ще бъде 
внесен като извънредна 
точка от кмета, за да се 
преобразува от частна 
общинска в публична 
общинска собственост, 
така че в бъдеще да не 
може вече никой кмет 
да го продава или ипо-
текира.

С пълно единоду-
шие – 18 гласа „За”, 
0 „Против” и 0 „Въз-
държал се”, Общински 
съвет – Септември 
даде зелена светлина 
на кмета Марин Рачев 
за откриване на про-
цедурата за финансово 
оздравяване на общи-
ната. Това се случи на 
извънредна сесия на 
ситипарламента. В на-
чалото на заседанието 
бащиците изслушаха 
информация за мо-
ментното финансово 
състояние на Община 
Септември. От трибуна-
та на Общинския съвет 
главният счетоводител 
на администрацията 
Иванка Сестримска за-
позна присъстващите 
съветници, кметове на 
населени места и гости 
с финансовите показа-
тели, имащи отношение 
по темата. От изнесе-
ните цифри стана ясно, 
че Община Септември 
отговаря в пълна сте-
пен на критериите, на-
миращи отражение в 

Закона за публичните 
финанси. Данните кате-
горично сочат за тежко 
финансово положение 
на Общината. Във връз-
ка с това ви моля да 
разгледате внимателно 
уведомлението, което 

ви предоставя кметът, 
да подкрепите старта 
на процедурата за фи-
нансово оздравяване и 
да делегирате права на 
г-н Рачев, апелира към 
съветниците Иванка 
Сестримска. 

На свой ред кметът 
Марин Рачев даде обяс-
нение на ситуацията и 

докладва за мерките, 
предприети априори от 
него. „Да, наистина ние 
отговаряме на критери-
ите за тежко финансово 
състояние. Това обектив-
но показва как е била 
управлявана общината 
през последните години. 
Още с встъпването си в 
длъжност обаче ние на-
ченахме мерки по съби-
раемостта на местните 
данъци и такси. Тогава 
някои хора, включител-
но и съветници, от чисто 

популистки подбуди 
започнаха да ни крити-
куват, че сме стартирали 

ударно 
к а м -
п а н и я 
за съ-
биране на недоборите, 
но както виждате – в мо-
мента точно това дава 
отзвук и отражение за 
предстоящите събития, 
които всички ние се над-
яваме да имат положите-
лен ефект върху живота 
и развитието на нашата 
община. Аз съм опти-
мист, защото това, което 
се налага на другите об-

щини да правят тепър-
ва, ние го започнахме 
още декември месец и в 
този смисъл сме с едни 
гърди напред. Досега, в 
малкото случаи, когато 
Общината е получавала 
помощ от държавата са 
били решавани отделни 
проблеми, буквално на 
„парче”. Кардинално 
обаче никой не се беше 
нагърбвал да търси ре-
шение за тези многоми-
лионни дългове, които 
са прехвърляни от ман-
дат на мандат с ефекта 
на снежната топка. Сега 
имаме уникалния шанс 
да се измъкнем от това 
тежко наследство, което 
не само тежи на плещите 
на администрацията, но 
и влияе косвено върху 
качеството на живота 
в цялата община”, за-
яви кметът Марин Рачев, 
като за пореден път под-
черта, че без подкрепата 
на Общинския съвет, ад-
министрацията и ръко-
водният й екип няма как 
да постигат целите си. 

(Продължава на стр. 2)

Общинските съветници

ДАДОХА ХОД НА ПРОЦЕДУРАТАДАДОХА ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА
                    ЗА ФИНАНСОВОЗА ФИНАНСОВО  

ОЗДРАВЯВАНЕОЗДРАВЯВАНЕ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 12 ГОДИНИ НАСАМ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 12 ГОДИНИ НАСАМ 

Иванка Иванка 
СестримскаСестримска
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(Продължение от стр. 1)
След като получи зелен 

семафор за действие, в 
следващите дни админис-
трацията на Септември 
ще изготви спешно плана 
за финансово оздравява-
не. Следващият етап от 
процедурата е публично 
обсъждане на плана, след 
което той ще бъде внесен 
обратно в Общинския съ-
вет за неговото приемане. 
На извънредната сесия на 
ОбС бащиците подкрепи-
ха с пълно единодушие и 
Спогодбата между Общи-
ната и сметопочистващата 

фирма „Еко Бул Проект” 
за изплащане на задъл-
жение от общо 779 979.98 
лв. 

„Това беше максимал-
ното, което успяхме да 
защитим като позиция. 
Няма да се претендират 
повече неустойки за Об-
щината, каквито на време-
то са подписвани от пре-
дишното управление, за 
което вече сме осъдени. 
Това, което е натрупано 
до момента ще бъде по-
гасено в най-кратък срок, 
в рамките на 3 междинни 
плащания. Така няма и да 

се пречи на дейностите на 
Общината с евентуално 
запориране на сметки или 
възбрана върху общински 
активи и принудително съ-
биране чрез разпродажба 
от ЧСИ – нещо, което зава-
рихме при встъпването ни 
в длъжност”, коментира 
кметът Марин Рачев. Край-
ният срок за плащане на 
тази сума е 28.02.2017 г., а 
инструментите за нейното 
погасяване са банков кре-
дит или отпускане на па-
рични средства по линия 
на финансовото оздравя-
ване.

След окончателното затопляне на 
времето се оказа, че засетият пре-
ди 1 година райграс за 180 000 лева 
в парка срещу Младежкия дом на 
Септември е бил положен без пре-
ди това да бъде изградена поливна 
система. Както вече писахме и пока-
захме, няма как да се съгради къща 
от покрива надолу. Поради тази при-
чина, в началото на месеца Общината 
се нае да изгради ударно поливна 
система, защото тревата просто ня-
маше да устиска на жегите. Не след 
дълго дойде и съборът на Спасовден, 
който е емблематичен за града и се 
провежда по традиция във въпро-
сния парк. Когато хората със сергиите 
и атракционите пристигнаха в парка 
и направиха опит да се вържат към 
новомонтираните елтабла по проекта 
за 180 000 лв., се оказа, че те са само 
камуфлаж – повечето бяха празни 
кутии, до които кабели за захранване 
въобще няма. Намираха се и кутии с 
кабели, с дължина до 2 м, колкото да 
се види, че влиза кабел в земята. След 
като това бе установено, ударно се на-
ложи прекарване по въздушен път на 
временна електропреносна мрежа до 
таблата, така че все пак електричество 
да има и празникът да не се провали. 
Няколко дни след събора се наложи 
повторно изкопаване на парка, за да 
се изгради и постоянна електрическа 
мрежа под земята, посредством коя-
то да се захранят кутиите и таблата с 
ток. Екип на „Септемврийци” завари 

техническата група, която положи 
кабели в прокопаните предварително 
за целта канали из целия парк, а след 
това те бяха свързани със захранва-
нето в кутиите и главното табло. С 
това упражнение проблемът бе решен 
кардинално и бъдещите организатори 
на масови прояви в парка могат да 
бъдат спокойни, че ток ще има. От 
своя страна Общината ще има един 
проблем по-малко, защото няма й да 
се налага да прави финансов разход 
преди всеки повод, когато се органи-
зират тържества на това място. Сега 
предстои паркът окончателно да бъде 
затревен, но не със средства от усвое-
ните вече по проекта 180 000 лв., а със 
символични суми, които са и реалните 
за подобна дейност. 

Къде са отишли усвоените сред-
ства и реално ли са изразходвани? 
Все въпроси, отговора на които оста-
вяме на читателите.

7 читалища на 
територията на Сеп-
темврийска община 
станаха вече и де юре 
собственици на съ-
ществуващия сграден 
фонд, който до момен-
та беше в активите на 
Общината. Както вече 
писахме, решението 
взе Общински съвет – 
Септември, а в негово 
изпълнение кметът на 
общината Марин Рачев 
подписа договорите за 
дарение с председате-
лите на съответните 
настоятелства. Става 
въпрос за читалищата 
във Ветрен, Ковачево, 
Симеоновец, Ветрен 
дол, Варвара, както 
и септемврийските 
„Будители” и „Отец 
Паисий”. На по-късен 
етап от сградния фонд 
на Общината ще бъдат 
извадени и читали-
щето в с. Семчиново, 
и септемврийското 
„Пробуда”, за които в 
момента има пречки 
от регулационен и 
юридически характер. 
Щом пречките отпад-
нат, те също ще бъдат 
прехвърлени като 
собственост на съот-
ветните настоятелства, 
коментира кметът Ма-
рин Рачев.

Като собственици 
на сградния си фонд 
от тук насетне, съответ-
ните настоятелства ще 
получат безпроблемно 
право да кандидат-
стват по „Програма за 
развитие на селските 
райони 2014-2020 г.”, 
чрез която се финанси-
рат проекти за тяхното 
реновиране. От друга 
страна съответните на-
стоятелства ще имат 
по-голямата свобода 
за генериране на соб-
ствени приходи. Там, 

където читалищата не 
получават средства от 
наеми и в бъдеще не 
възникнат условия за 
генериране на такива, 
Общината ще продъл-
жи да ги подпомага 
финансово за сметка 
на другите читалища, 
които събират пари. 
Упражняването на 
контрола и регулира-
нето на тези параметри 
ще стане чрез субси-
дията, която ежегодно 
се отпуска за този вид 
дейност. В подписаните 
договори са заложени 
и съответните клаузи 
за защита на общест-
вения интерес. Казано 
иначе – настоятелства-
та ще могат да ползват 

сградния си фонд само 
по предназначение и 
няма да имат правната 
възможност да прода-
ват или ипотекират до-
сега съществуващото 
общинско недвижимо 
имущество. За залите 
на читалищата пък 
няма да се искат наеми 
от настоятелствата, 
когато става въпрос 
за обществени мероп-
риятия. По този начин 
ще се гарантира, че в 
бъдеще, по време на 
избори няма да има 
ограничения за който 
и да е кандидат или 
партия да провеждат в 
тях безпроблемно пре-
дизборни или други 
мероприятия.

ДАДОХА ХОД 
НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ

В парка на СептемвриВ парка на Септември

ОТ РАЙГРАСА ЗА 180 000 ЛЕВА ОТ РАЙГРАСА ЗА 180 000 ЛЕВА 
НЕ ОСТАНА ПОЧТИ НИЩО, ОТНОВО ГО РАЗКОПАХАНЕ ОСТАНА ПОЧТИ НИЩО, ОТНОВО ГО РАЗКОПАХА

КМЕТЪТ ПОДПИСА ДОГОВОРИТЕ 
СЪС 7 ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА

10-годишен юбилей отбе-
ляза Пенсионерският клуб в 
с. Ветрен дол. Тържеството по 
този повод се състоя в ресто-
ранта на к-с „Ливадите” над 
Дебръщица. Сред гостите бяха 
и кметовете на Септември и Вет-
рен дол Марин Рачев и Димитър 
Христосков. Общинският кмет 
подари на юбилярите стилна 
картина, която вече краси една 
от стените на клуба в селото. 

„Независимо от приказки-
те, които говорят някои наши 
„доброжелатели”, че едва ли 
не преимуществено отделям 
внимание на хората от третата 
възраст, аз ви обещавам, че 
ще продължа в този дух, до-
като съм кмет на тази община. 
За младите ние трябва да съ-
здаваме условия за развитие, 
а вие, пенсионерите сте дали 
през годините своята лепта и 
сега трябва да си гледате ста-

рините”, обърна се към присъ-
стващите Марин Рачев. 

От своя страна ръководство-
то на Пенсионерски клуб – Вет-
рен дол удостои общинския 
кмет с благодарствен адрес, 
който бе връчен от председате-
ля Венета Янкова. „Досега не е 
имало кмет, който да ни помага 
така. Г-н Рачев показа какво 
трябва да бъде отношението 
към възрастните далеч преди да 
стане кмет. Заради него ние има-
ме един обновен и приятен за 
сбирки клуб във Ветрен дол. На 
всяка наша молба е откликнал с 
желание и то веднага”, отбеляза 
в словото си г-жа Янкова. 

Пенсионерите от Ветрен дол 
бяха поздравени и от местния 
кмет Димитър Христосков, кой-
то също бе похвален от Венета 
Янкова за отношението си към 
хората от третата възраст в това 
село.
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�  Анализът на параметрите по изпълнението 
на бюджета на Община Септември през по-
следните години очерта редица проблеми и 
потвърди необходимостта от предприемане-
то на оздравителни действия – бюджетната 
позиция на Общината да бъде приведена в 
рамките на изискванията, съгласно Закона 
за публичните финанси.

�  С промените, които се въведоха в ЗПФ и 
с Решение №345, взето с Протокол №13 от 
извънредно заседание на Общински съвет – 
гр. Септември, проведено  на 16.06.2016 г., с 
генералната цел да се започне процедура по 
финансовото оздравяване на Община Сеп-
тември и възложи на кмета да изготви план 
за оздравяване.

�  Настоящият план е израз за ограничаване на 
негативните ефекти върху бюджетната пози-
ция и върху местната общност, като с насто-
ящото общинското ръководство на мандат 
2015-2019 г. ще предложи възможности за 
реализиране на допълнителни мерки в при-
ходната и разходна част на бюджета при съ-
образяване с рисковете за увеличаване на 
просрочените задължения.

�  Сериозен е проблемът с недостига за финан-
сиране на поетите от предходните мандати 
ангажименти и на задълженията за разходи.

�  Целта е чрез оздравителни мерки да прило-
жим варианти за оптимизиране на разходите 
и генериране на достатъчно приходи към Об-
щина Септември, с което да намалим очерта-
ващия се недостиг.

С предложения план за оздравяване на Об-
щина Септември общинското ръководство 
цели:
�  Подобряване на финансовата стабилност и 

устойчивост на общината. 
�  Намаляване на неразплатените просрочени 

задължения.
�  Намаляване на наличните задължения за 

разходи по бюджета на общината.
�  Увеличаване равнището на събираемост за 

данъка върху недвижимите имоти и данъка 
върху превозните средства.

Оздравителният план на Община Септем-
ври е разработен на базата на:
�  чл. 130а от Закона за публичните финанси 

„Общини с финансови затруднения са об-
щини, за които са налице три или повече от 
следните условия...”

�  Решение №345, взето с Протокол №13 от из-
вънредно заседание на Общински съвет – 
гр. Септември, проведено на 16.06.2016 г.

Критерии по оценка на Министерство на 
финансите, по които община Септември попа-
да в общини с финансови затруднения:

1. Община с налични към края на 2015 г. за-
дължения за разходи по бюджета на община-
та, надвишаващи 15 на сто от средногодишния 
размер на отчетените разходи за последните 
четири години.

2. Община с налични към края на годината 
просрочени задължения по бюджета на общи-
ната, надвишаващи 5 на сто от отчетените за 
последната година разходи за общината.

3. Община, чието осреднено равнище на 
събираемост за данъка върху недвижимите 
имоти и данъка върху превозните средства е 
под осреднената събираемост на двата данъ-
ка за всички общини, отчетена за последната 
година.

�  Бюджетът на община Септември за 2015 г. е 
в размер на 13 917 652 лв. Към 31.12.2015 г. 
общо приходите на общината са изпълнени 
на 87,2%, което представлява 12 137 383 лв. 
Изпълнението на разходите е в размер на 
12 137 383 лв. – 87,2%, в т.ч. за делегирани 
държавни дейности 7 138 504 лв. и за мест-
ни дейности 4 998 879 лв. 

�  Задължения към доставчици от години назад 
в размер на 4 683 999 лв. към 31.12.2015 г., 
от тях за капиталови разходи 3 682 474 лв., 
за които има подписани съдебни спогодби, 
с поети финансови ангажименти в големи 
размери, без да е отчетена реалната въз-
можност за тяхното изпълнение.

�  Общинският дълг към 31.12.2015 г. е в раз-
мер на 2 517 644 лв.

�  Общ размер на задълженията (да включим 
и поети ангажименти).

�  Изключително тежкото финансово състоя-
ние на общината към момента се дължи на 
натрупани и неразплатени просрочени за-
дължения към доставчици от години назад, 
за които има подписани съдебни спогодби, 
с поети финансови ангажименти в големи 
размери, без да е отчетена реалната въз-
можност за тяхното изпълнение.

� С Решение на Общински съвет №8/30.11.2015 г. 
и №308/26.05.2016 г. общинското ръковод-
ство извърши оптимизация на структурата в 
бюджетните дейности и организации, с кое-
то не се наруши обслужването на услугите в 
общината. От извършената оптимизация на 
структурата 10 но сто е намалял разходът за 
работни заплати и осигуровки към тях спря-
мо същия период на предходната година.

�  Общинското ръководство предприе мерки 
за повишаване събираемостта на приходи-
те, като на всички данъчно задължени лица  
са изпратени писма (съобщения) за дължи-
мите от тях данъци и такси. Тези, които не са 
направили плащания или пуснали искане 
за разсрочване са подадени за събиране 
към частен съдебен изпълнител. 

�  Към момента общинското ръководство има 
ясна визия и са предприети конкретни дей-
ствия за правилно и ефективно финансово 
управление на Община Септември, така че 
да се генерират достатъчно приходи, необ-
ходими за местна издръжка и подобряване 
на цялостния облик и начин на живот в об-
щина Септември, изразяващи се в:
- Регистрация на Община Септември като 

земеделски производител.
- Създаване на ново общинско звено от 

лесничеи с цел управление горския фонд на 
общината.

- Промяна предназначението на земедел-
ски земи с цел обособяване на промишлени 
(индустриални) зони на територията на общи-
ната. Целта на тази мярка е да се стимулират 
инвеститорите, да се провокира интересът им. 
Чрез този пакет Общината цели да повиши и 
постъпленията от местни данъци и такси, след 
като въпросните имоти бъдат застроени с про-
мишлени сгради. Това ще допринесе и за раз-
криване на работни места.

- Ще бъдат предприети и допълнителни 
мерки по контрола при отчитането на конце-
сионни и други такси, какъвто до момента не 
е съществувал.

- Ще се предприемат действия за повиша-
ване стойностите на земите, които ще бъдат 
включени в плана за продажба, като им се 
смени начинът на трайно ползване от земе-
делски в УПИ за индустриални и вилни зони.

- Предприети са действия за сключване 
на договори за обследване на язовирите на 
територията на общината, с което се цели съ-
щите да се отдадат на концесия, от което също 
Общината ще генерира приходи, както и ще 
гарантира надеждното им стопанисване.

С предложения план за оздравяване на Об-
щина Септември общинското ръководство 
цели:
�  Подобряване финансовата стабилност на 

общината чрез ползването на временен 
безлихвен заем от Централния бюджет.

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ 2016-2019
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ИЗВЪРШВАМ 
ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ ДЪРВОДЕЛСКИ 
И ТАПИЦЕРСКИ УСЛУГИ. 

Тел.: 0885/362-989 
Васко Василев 

ул. „Г. Раковски” №2

О Б Я В А  

Изготвяне и управление на проекти 
за безвъзмездно финансиране 

от Европейски програми: за фермери, 
малък и среден бизнес и обучаващи 

институции. 
Справки и консултации на телефони: 

0886 330 770; 0878 952 0886 330 770; 0878 952 815815  

ОБЯВА

Т Ъ Р С И М  

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, 
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ 

И БАГЕРИСТИ
ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 
О34/44-16-74

ЗАПОВЯДАЙТЕ 
В ОФИСА НА „СПИДИ”

ГР. СЕПТЕМВРИ

Ние правим бързо и 
качествено сухопътни 
доставки от България 
до Европа. „Спиди” 
предоставя на своите 
клиенти евтина и сигур-
на услуга, гарантирана 
от една от най-добре 
развитите мрежи за 
сухопътни доставки в 
Европа.

Телефон:
0888/50-53-57

Адрес:
гр. Септември, 4490 
пл. „България” №11

Работно време:
пон.-пет.: 09:00 - 17:00

съб.: 09:00 - 12:30

ОБЯВА

“КЗУ - ЗЛМК” ЕООД - Септември
Т Ъ Р С И  

Д А  Н А З Н АЧ И  
по трудов договор:

- н-к цех с висше 
или средно техни-
ческо образование 
и опит;

- бригадир мон-
тажник на метал-
ни конструкции с 
опит;

- бояджия на 
метални конструк-
ции с опит.

Тел. за връзка: 

03561/23-18 
03561/25-82

В С е м ч и н о в о 
беше направена 
първа копка за 

изграждане на стади-
он. Преди началото на 
церемонията машините, 
подготвени за старта на 
дейностите бяха строе-
ни на площада, а върху 

тях имаше любопитен 
надпис – 2:0 за Сем-
чиново, като израз на 
общите конструктивни 
действия на градона-
чалника на Септември 

Марин Рачев и кмета 
на Семчиново Пламен 
Темелков. Сред гостите 
на събитието беше и 
директорът по строител-
ството в общината инж. 
Явор Митев. 

Церемонията старти-
ра от центъра на селото, 
където отец Кирил от-
служи водосвет. От там 
присъстващите се от-
правиха към останките 
от някогашния стадион 

С ДОСТЪП ДО 
РИБАРНИЦИТЕ 

ЩЕ БЪДАТ САМО 
РИБОЛОВЦИ 

ОТ ОБЩИНАТА 
С нарочна запо-

вед от 16 юни кметът 
на община Септември 
Марин Рачев забрани 
на жители извън тери-
торията на общината да 
извършват спортен ри-
болов на обществените 
рибарници, намиращи 
се в местността Сунгур-
лука. Мотивите за тази 
заповед са свързани с 
това освен жители на 
общината, други да не 
се възползват от приви-
легиите, които местната 
власт ще подсигурява 
относно въпросните 
водоеми. Общината ще 
се грижи от тук насетне 
за тях, като ги зарибява 
периодично, поддър-
жа инфраструктурата, 
фауната и флората на-
около, както и чисто-
тата. „Логично е при 
такъв ангажимент от 
страна на общинското 
ръководство към тези 
водоеми облагодетел-
стваните да са само 
септемврийци и жители 
на населените места от 
нашата община” моти-
вира се кметът. 

Във връзка с горно-
то, предстои издаване 
на членски карти за ле-
гитимация, които ще са 
абсолютно безплатни. 
Ще бъдат назначени и 
наблюдатели, които да 
следят за обществения 
ред в тази зона, къде-
то освен условия за 
риболовците, ще бъдат 
изградени и места за 
провеждане на пикни-
ци, отдих и почивка, 
научи още в-к „Септем-
врийци”.

на селото, където сим-
волично бе направена 
първата копка. Действи-
ето най-напред извър-
ши багер, а след него с 
лопати това направиха 
и Марин Рачев и Пла-
мен Темелков. 

Бъдещият стади-
он на Семчиново ще 
включва затревяване 
на терена, изграждане 
на трибуни и съблекал-
ни. В тях ще има по-
мещения за домакини 
и гости, съдийска стая, 
сервизно помещение 
и стая за инвентар. В 

плановете на кметовете 
Марин Рачев и Пламен 
Темелков влиза още из-
граждане на резервоар 
и довеждащ колектор 
от реката, тъй като на 
този терен не може да 
се ползва сондажна 
вода. Чрез поливна 
система ще се гаран-
тира поддържането на 
тревата. Наесен пред-
стои залесяване по 
краищата на стадиона и 
изграждане на паркинг 
за автомобилите. Ще се 
прекарат още електри-
чество и питейна вода. 

НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКАНАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА
ДИОНА ВНА СТАДНА СТАДИОНАДА СТАДИОНАИНА СТАДИОНСТАДСС О ВНА СТАДИОНА ООС ВДИОНА ВВА СТАДИОНАО ВНА СТАДИОН ВА ВСТАДИО

На Свети Дух миряни 
от село Ветрен дол се съ-
браха за поредна година 
на едноименното обро-
чище, което се намира 
високо над селото. Там 
през 1630 г. османските 
завоеватели са запали-
ли едноименната стара 
църква. Мястото е ембле-
матично за ветрендолци, 
тъй като едно време хора-
та от селото се събирали 
там, за да се спасяват от 
наводнения. Във връзка 
с празника, на това място 
бе раздаден курбан за 
вярващите от Ветрен дол. 
Да ги поздравят дойдоха 
кметът на селото Димитър 
Христосков и градона-

чалникът на Септември 
Марин Рачев. Двамата 
споделиха плановете си 
за това историческо мяс-
то, което има аналогия с 
оброчището „Свети Геор-
ги” над с. Варвара. За да 
стане по-достъпно в бъ-
деще, Марин Рачев има 
амбициозната идея да се 
изгради път по подобие 
на този за Паланката над 
гр. Ветрен. Сега достига-
нето до „Свети Дух” си 
е цяло приключение за-
ради пресечения терен 
и трудно достъпното за-
ради тесния горски път 
място. Идеята е на „Свети 
Дух” да се изгради кръст 
по подобие на този, който 
преди 6 години направи 
бившият варварски кмет 
Георги Пенев. Край него 
пък ще бъде построен на-
вес за сбирки, на мястото 
на някогашния водосбор. 
Oт там се открива много 
красив изглед към селото 
и цялата равнина.

В Пенсионерски клуб 
– Карабунар отпразнува-
ха с тържество рождения 
ден на клуба и Еньовден. 
Сред гостите на тържест-
вото, проведено в ремон-
тираното от хората на Ма-
рин Рачев през миналото 
лято ново помещение, 
бяха септемврийският 
градоначалник и кметът 
на Карабунар Иван Каме-
нарски. Двамата поздра-
виха присъстващите чле-
нове на Пенсионерския 
клуб по повод празника. 
Марин Рачев подари на 
домакините сервиз от 

24 чинии, с пожеланието 
армаганът да послужи по 
предназначение на чле-
новете на клуба. Домаки-
ните от своя страна бяха 
подготвили тематична за 
празника програма със 
сценки, посветени на 
Еньовден. 

Извън официалната 
част, по тяхно искане, 
карабунарци се за-
познаха и с текста на 
жалбата, изпратена 
от новия председател 
на местното читалище 

Иванка Кърджийска до 
Административен съд. 
Както „Септемврийци” 
вече информира своите 
читатели, с въпросната 
жалба бе спряно изпъл-
нение на кметска запо-
вед, с която Общината 
щеше да кандидатства 
за модернизиране на чи-
талището в Карабунар по 
европрограма. 

Пред присъстващите 
кметовете Иван Каме-
нарски и Марин Рачев 
внесоха разяснения по 
тиражираните от Иванка 
Кърджийска в Карабу-

нар спекулации относно 
мотивите й за жалбата. 
Била го направила, за 
да не се продаде или 
ипотекира сградният 

ЗА СВЕТИ ДУХ ВЪВ ВЕТРЕН ДОЛ 
РАЗДАДОХА КУРБАН НА МИРЯНИТЕ 

ПЪТ, НАВЕС И КРЪСТ ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ 
В ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ НАД СЕЛОТО

В КАРАБУНАР ОТБЕЛЯЗАХА В КАРАБУНАР ОТБЕЛЯЗАХА 
ЕНЬОВДЕН С ТЪРЖЕСТВОЕНЬОВДЕН С ТЪРЖЕСТВО

фонд на читалището. 
Реалността - то никога 
не е било собственост 
на читалищното настоя-
телство, а само предос-
тавено за стопанисване. 
Истинската причина е за 
да може Общината да 
бъде бенефициент при 
спечелване на проект 
за неговото реновиране. 
Досега ръководството на 
това настоятелство като 
стопанин нищо не напра-
ви в тази посока и затова 
ние, като собственик на 
сградния фонд, решихме 
да свършим тази работа, 
разясниха пред присъ-
стващите кметовете Иван 
Каменарски и Марин 
Рачев.




