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Община Септември 
няма намерения да за-
крива дейността на досе-
гашното общинско соци-
ално предприятие, което 
изпълнява услугите по 
домашния социален пат-
ронаж, детската млечна 
кухня, ученическите сто-
лове и почивното дело, 
каквито спекулации и 
инсинуации вече се тира-
жират в пространството. 
Община Септември обаче 
внася искане в Общински 
съвет за закриване на са-
мото ОП „ПДУХПД” като 
юридическо лице, което 
осъществява изброе-
ните по-горе социални 
дейности. Идеята е то да 
бъде преобразувано като 
ново звено в структурата 

на Общинска админис-
трация, към дирекция 
„Хуманитарни дейности,  
образование и култура”, 
която да продължи след 
това с досега предла-
ганите от ОП „ПДУХПД” 
социални услуги. Причи-
ните за исканата промяна 
са в няколко посоки. 

ЗАГУБИ
Домашният социален 

патронаж в Септември 
е на „червено” с близо 
160 000 лв. само за 2015 
година. Това сочи справ-
ка в дейността на общин-
ското предприятие за 
социални услуги. 195 500 
лв. са приходите от ре-
публиканската субсидия 

и таксите. Срещу това 
обаче са направени раз-
ходи в размер на 354 685 
лв. Разликата от 159 185 
се поема от общинския 
бюджет, който и без това 
е на ръба по отношение 
на изпълнението си. На 
дотация е и детската 
млечна кухня. Срещу 
приходи за дейността й 
в размер на 51 121 лв. 
са направени разходи 
за 85 053, което веднага 
е генерирало дефицит 
на средства в размер на 
33 932 лв. Още по-голяма 
е дупката на финансите 
за издръжката на учени-
ческите столове. От такси 
за тях са събрани 68 000 
лв., а за различните раз-

ходи по дейността са 
похарчени 169 727. В ре-
зултат на това Общината 
трябва да покрива непла-
нираните, но похарчени 
101 727 лв. И четвъртото 
бюджетно мероприятие 
от дейността на общин-
ското социално предпри-
ятие – почивното дело, е 
с отрицателен резултат 
за 2015-а. 12 796 лв. са съ-
браните такси, а направе-
ните разходи са в размер 
на 48 768. Тук дотацията е 
за 35 972 лв.

Простият анализ на 
приходно-разходната 
сметка по 4-те извършва-
ни от ОП „ПДУХПД” дей-
ности показва годишен 
финансов дефицит от 

330 816 лв. Според об-
щинското ръководство 
има начин тази загуба да 
бъде намалена драстич-
но, а в по-дългосрочен 
план и сведена до ми-
нимум с едно по-добро 
управление на дейнос-
тите и недопускане на 
възможности за бъдещи 
злоупотреби. 

ОПЛАКВАНИЯ
Освен че гълта мно-

го публични средства, 
в сегашния си вид ОП 
„ПДУХПД” предлага 
занижено качество на 
услугите. Първите оплак-
вания са от качеството 
на храната. В отчета за из-
пълнение до общинското 
ръководство например се 
посочва, че получателите  
консумират високока-
чествени продукти (на-
пример първокачествено 
свинско месо), а реал-
ността е различна. На хо-
рата се дава храна с нис-
ко качество и това е било 
установено чрез нарочно 
поставени лица, които в 
продължение на 2 сед-
мици са вземали храна 
от Социалния патронаж, 
разясни пред членове на 
постоянните комисии в 
Общинския съвет кметът 
Марин Рачев.

(Продължава на стр. 2)

Скъпи съграждани,
Великденските праз-

ници винаги идват с по-
сланието си за силата и 
тържеството на живота, 
духа и вярата. В тези 
светли дни всички ние 
съпреживяваме великия 
християнски урок по бла-
городство, достойнство и 
човеколюбие. Обещаваме 
си да бъдем по-добри, 
мъдри, състрадателни и 
щедри. Нека с отворени 
сърца се вслушаме в 
църковните песнопения и 
да почерпим от чудото на 
Възкресението надежда и 
сила за своя път, по който 
да вървим с достойнство и 
вяра! Нека светлината на 
Христовото Воскресение 
озарява нашите мисли, 
дела и надежди и ни води 
към едно по-добро и спра-
ведливо общество! По-
желавам на всички вас в 
сърцата ви винаги да има 
място за вярата, надежда-
та и любовта!

ЧРЕЗ ПРЕДПРИЯТИЕТО „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”

Приемете мо-
ите най-сърдечни 
пожелания по 
случай настъпва-
щите Великден-
ски празници!

 Великден е денят на най-голя-
мата божия милост към човечест-
вото и на най-голямата радост към 
ближния. Най-светлият празник за 
православните християни, символ 
на вярата, на победата на доброто 
над злото.

Да си пожелаем светлината на 
Възкресението Христово да оза-
ри живота на всички ни! Да бъдат 
благословени нашите добри на-
мерения, да бъдат чути добрите 
ни думи, да бъде голяма обичта, с 
която даряваме нашите деца и то-
гава, нека да вярваме, че ще стане 
светът по-добър!

Нека чрез добри дела и духовно 
пречистване да станем по-човеко-
любиви, толерантни и мъдри!

 Пожелавам на всички вас 
здраве, благополучие и светли 

Великденски празници!

Храмът „Св. вмчк Харалампий” в Септември 
се изпълни с миряни на Лазаровден и Цветница. 
В края на тази седмица в църквата ще очакват 

още повече хора заради най-големия християнски 
празник – Възкресение Христово.   

Уважаеми 
съграждани 
от община 
Септември,

Единствената в об-
щината ни църква с 
национално значение 
– тази в село Карабу-
нар, е допустима за 
кандидатстване по 
европроект за пълната 
й реставрация, научи 
репортер на в-к „Сеп-
темврийци”. Храмът 
„Свети Йоан Предте-
ча“, който е построен 
през далечната 1818-а, 
попада в обсега на 
мярка 76. Той е памет-
ник на културата, но за 
жалост до момента не 
са били направени по-
стъпки, за да бъде от-
разен в кадастралната 
карта на общината, 

съответно няма и нота-
риален акт. 

Именно по този по-
вод кметовете на Сеп-
тември и на Карабунар 
Марин Рачев и Иван 
Каменарски проведо-
ха спешна работна сре-
ща, за да набележат 
конкретните задачи 
и стъпки за докумен-
талното легитимиране 
на обекта. След като 
се направят необхо-
димите геодезически 
заснемания и изваж-
дането на нотариален 
акт, местното църковно 
настоятелство ще има 
цялата законова въз-
можност за действие. 

„В тази посока от 
страна на Общината 
ще бъде оказана пъл-
ната техническа, мето-
дическа и финансова 
подкрепа за бързо 
изготвяне на проекта 
и неговото входиране 
в София. Надяваме се 
с взаимни усилия да 
се справим с кратките 
срокове за изготвяне 
на пълната документа-
ция, така че да улесним 
в максимална степен 
църковното настоятел-
ство на храма „Свети 
Йоан Предтеча“. Ще 
разчитам много за съ-
действие от страна на 
колегата Каменарски”, 
заяви след срещата 
в Септември кметът 
на общината Марин 
Рачев. 

Както вече писах-
ме, от администрация-
та обезпечиха всички 
църковни храмове с 
нужната документация 
за кандидатстване по 

европроекти за бъде-
що модернизиране, 
но към този момент 
за такова ще се до-
пускат само обекти от 
национално значение, 
какъвто е църквата в 

Карабунар. От Община 
Септември коментира-
ха, че за всички други 
храмове има готовност 
за кандидатстване, в 
случай че бъдат допус-
нати за това. 

САМО САМО ЦЪРКВАТА В КАРАБУНАРЦЪРКВАТА В КАРАБУНАР Е ДОПУСТИМА Е ДОПУСТИМА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ПО ЕВРОПРОЕКТПО ЕВРОПРОЕКТ

кръгове кръгове се опитват да плашат възрастните хора”, коментирасе опитват да плашат възрастните хора”, коментира кметът  кметът 

ОБЩИНАТА Е ИЗТОЧВАНА С
330 000 ЛЕВА  НА ГОДИНА
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Община Септември стар-
тира кампания за набиране на 
средства за лечението на на-
шата съгражданка Димитрийка 
Спасова Симонова. Лекарите са 
поставили страшна диагноза – 
5-сантиметров тумор в главата, 
който спешно трябва да бъде 
опериран.

„Нека всеки от нас даде сво-

ята лепта в помощ на Дима! Нека 
помогнем на две малки дечица 
да растат под грижите на своята 
любяща майка! Нека като добри 
християни бъдем съпричастни в 
болката на ближния!”, се казва 
в подписания от кмета Марин 
Рачев зов за помощ, с който бе 
дадено началото на благотвори-
телната кампания.

(Продължение от стр. 1) 
След направения 

анализ, резултатите 
бяха крайно негативни. 
В каймата например бе 
установено, че като суб-
станция е използвана 
соя в хиперколичества 
спрямо стандарта. Се-
риозни отклонения, не-
кореспондиращи с това, 
което се изписва по от-
ношение на качеството, 
са били установени и 
при месото и другите 
хранителни продукти. 

Относно липсата на 
коректна отчетност от 
страна на ОП „ПДУХПД” 
към дофинансиращия 
орган – Община Сеп-
тември, кметът даде и 
други примери. Някои 
хора си поръчват по 2 
ястия, а в същото време 
в отчетите редовно се 
изписва по 1 за отделен 
човек. Тъй като дофи-
нансирането е на брой 
обслужван човек, не е 
трудно да се досетим с 
каква цел се прави това. 
Или пък друго – в екипа 
на Социалния патронаж, 
доставящ храната на 
хората, се изписват ме-

дицинска сестра, която 
да мери кръвно или бие 
инжекции на нуждаещи-
те си, както и социален 
асистент, чиято функция 
е да помогне на болния 
или възрастния. Тако-
ва нещо реално обаче 
няма. За една инжекция 
хората хващат автобус 
до Септември. Всичко се 
изписва само на книга.

Кметът информира 
съветниците и за липса 
на щатно поименно раз-
писание. „Такова много-
кратно е искано не само 
от нашето ръководство, 
но и от предишното, но 
така и не е представя-
но. Чак сега, едва след 
като стана ясно, че ще 
вземем по-кардинални 
мерки за оптимизиране 
на социалните дейности, 
такова се предостави за 
пръв път от години на-
сам. Отделно са харчени 
безконтролно пари от 
събираните такси през 
2015 г. като в Общината 
фактурите са представя-
ни постфактум.” 

Марин Рачев посочи 
и друг фрапиращ при-
мер, свързан с почив-

ното дело и по-точно 
вилата в Ракитово. От 
отчета за събраните 
средства за вилата там 
става ясно, че едва ли 
не тя е била заета само 
4-5 седмици в годината, 
а всички знаят, че е точ-
но обратното. Достатъч-
но е, през лятото особе-
но, да попитате кога има 
свободни места, за да ви 
се отговори, че цялата 
леглова база е заета. 

След като посочи и 
още нагледни примери, 
кметът Марин Рачев 
бе категоричен, че на 
тази порочна практика 
трябва да се сложи 
край. „Убедени сме, че 
с преминаването на въ-
просните дейности към 
Общината, разходите 
за дофинансиране ще 
бъдат намалени в много 
голям процент, а в също-
то време качеството на 
услугите ще се повиши”, 
заяви градоначалникът.  
Предстои това предло-
жение на Общината да 
се разгледа и гласува 
на редовната сесия на 
Общинския съвет в края 
на месеца.

Община Септември и На-
ционална компания железо-
пътен транспорт сключиха 
дългоочакванoто окончателно 
споразумение във връзка с по-
ставеното от кмета Марин Рачев 
искане за възстановяване на 
пътната настилка по трасетата, 
използвани за ремонта на жп 
линията. Както е известно, две-
те страни се договориха още на 
25 март, по време на срещата в 
кметския кабинет на Община 
Септември, но едва вчера об-
лякоха в юридическа форма 
поетите ангажименти. На базата 
на парафираното тристранно 
споразумение, НКЖИ и фирмата 
– изпълнител на проекта „Сви-
телски Баугезелшафт МБХ” по-
емат ангажимент да асфалтират 
за своя сметка преди завърш-

ване на Акт 15, но не по-късно 
от 30.10.2016 г., всички разбити 
от тях улици, както следва:

– ул. „П. Берон” – от ул. „Ст. 
Захариев” до ул. „Калиман”; 

– ул. „Хр. Ботев” – от ул. „20 
април” до ул. „Средна гора”;

– ул. „20 април” – от ул. „Хр. 
Ботев” до стария прелез;

– ул. „Ст. Захариев” – от ул. 
„П. Берон” до ул. „Възражда-
не”;

– ул. „Ст. Захариев” – от ул. 
„Хр. Ботев” до ул. „Л. Караве-
лов”;

– ул. „Л. Каравелов” – от ул. 
„Княз Борис” до старата по-
жарна.

За сметка на Община Сеп-
тември ще бъде възстановява-
нето на разбитите тротоари и 
шахтите.

Наглостта на Адвокатско 
дружество „Гърбев” няма край. 
Въпросната кантора иска да 
прибере нови 15 500 лв. от Об-
щина Септември, за което е об-
разувала изпълнително дело. 
На базата на това ЧСИ запорира 
преди няколко дни сметките на 
Общината. Припомняме, че съ-
щите адвокати получиха вече 
35 000 лв., изплатени на две 
вноски по 17 500 лв., съответно 
през декември 2015-а и януари 
2016-а. Тези суми им се дължа-
ха от предишното общинско 
ръководство. Договорът за 
правна защита с АК „Гърбев” 
обаче беше прекратен през 
ноември 2015 г. Въпреки това, 
оттам претендират за нови 
10 500 лв. – сума, която щели да 
получат в случай че договорът 
им не е бил прекратен тогава. С 
подаването на заявление за из-
даване на заповед за изпълне-
ние, от „Гърбев” посочват като 
задължение на Общината – 
пропуснати ползи. Тъй като 

това производство е импера-
тивно, съдът разглежда за-
явлението и в тридневен срок 
издава заповед за изпълнение, 
като искането трябва да не е в 
противоречие със закона или с 
добрите нрави. По изпълнител-
ното дело „защитниците” са си 
начислили 1 600 лв. допълни-
телни разноски и в молбата за 
образуване на изпълнително 
дело са поискали ЧСИ да на-
ложи запор в Общинска банка, 
Уникредит и Асет Банк, както 
и на трети лица – наематели 
по договори с Община Сеп-
тември. Най-смехотворното в 
молбата си до ЧСИ-то е, че от 
„Гърбев” са поискали опис на 
движими вещи, собственост 
на Община Септември. Тъй като 
Общината реално не им дължи 
тези претендирани суми, из-
пълнителното дело е спряно 
с разпореждане на Районен 
съд – Пазарджик, на базата 
на депозирано възражение от 
страна на юрисконсулта на ад-

министрацията. След спиране 
на изпълнителното дело, юрист 
от Адвокатското дружество – 
Димитър Бакърджиев, и юрист 
от Община Септември ще се 
борят в съда за оборване на 
обстоятелствата. 

За голямо съжаление, Об-
щина Септември продължава 
да плаща за грешките на пре-
дишния кмет.

С нови три спечелени проек-
та може да се похвали Община 
Септември. „Става въпрос за 
малки проекти по изграждане на 
детски площадки на територи-
ята на общината. Два ще бъдат 
реализирани в детски градини, 
а третият е в общодостъпна 
социална зона”, разясни дирек-
торът на Социалния отдел в Об-
щинска администрация Ивалина 
Табакова, която участва активно 
в разработването им. „За спе-
челването на проектите трябва 
да отбележим и ролята на кмета 
Марин Рачев, който финансира 
с лични средства идейно-про-

ектантската част. Без нея нищо 
не може да се направи, още по-
вече, че трябваше да се действа 
много бързо в рамките на кратки 
срокове до затваряне на програ-
мата”, допълни г-жа Табакова. Тя 
каза още, че общинското ръко-
водство няма да пропусне нито 
една възможност отсега нататък, 
така че да се търси финансиране 
и за останалите малки проекти 
за детски площадки. „Ние имаме 
най-важното нещо – готовите за-
дания. Оттук насетне ще гоним 
всеки един възможен вариант 
за финансиране”, каза още Ива-
лина Табакова.

Окръжен съд – Пазарджик 
отряза мераците на фирма „Да-
нимекс Груп” ЕООД – София за 
получаване на средства от об-
щинската хазна по опорочения 
от нея проект за канализация в 
с. Злокучене. Претенциите на въ-
просното дружество бяха за 83 
000 лв. главница плюс лихви и 
още 47 685 лв. мораторни лихви. 
Становището на магистратите е, 
че работата по малката общест-
вена поръчка не е била приета от 
възложителя. Общината на свой 
ред сезира съда за погасяване на 
претендираното от ищеца взема-
не по давност – нещо, което не е 
било направено до този момент, 
въпреки че сроковете били из-
текли отдавна. 

Окръжен съд – Пазарджик 
осъди „Данимекс Груп” ЕООД – 
София да плати на Община Сеп-
тември и разноските по делото на 
стойност 5 722 лв.

На тери-
торията на 
цялата Септем-
врийска общи-
на предсрочно 
п р и к л ю ч и 
обезпаразитя-
ването на ед-
рите преживни 
животни срещу 
н о д у л а р е н 
дерматит. В 
началото на 
миналата сед-
мица област-
ният управител 
Трендафил Ве-
личков издаде 
заповед за 
спешно извършване на дезинсекция на едри-
те преживни животни, като превенция срещу 
бушуващия в Северна Гърция, а отскоро вече 
и в нашата страна, дерматит при едрия рогат 
добитък.

Поради голямата опасност епидемията от 
Гръцко да дойде и в нашата община, кметът 
Марин Рачев финансира с лични средства 
кампанията по обезпаразитяването. В края на 
миналата работна седмица бе обезпаразитена 
и последната ферма в Септемврийско.

ОБЩИНАТА Е ИЗТОЧВАНА 
С 330 000 ЛЕВА НА ГОДИНА

СПАСЕНИ СА 
131 323 ЛЕВА 

ПО ПОРЕДНО ДЕЛО

По заповед на областния 
и с пари от кмета

ДЕЗИНСЕКТИРАХА ЕДРИТЕ 
ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 
В СЕПТЕМВРИЙСКО

ÍÎÂÈ 3 ÏÐÎÅÊÒÀ ÁßÕÀ 

ÎÄÎÁÐÅÍÈ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅ

Факт е споразумението с НКЖИ 
за разбитите улици в Септември

КРАЙ НА САГАТА

НОВ ЗАПОР НА ОБЩИНСКИТЕ СМЕТКИ

АДВОКАТИ ИСКАТ ПАРИ, 
КОИТО НЕ СА ИЗРАБОТИЛИ

ДА ПОМОГНЕМ НА ДИМИТРИЙКА СИМОНОВА!ДА ПОМОГНЕМ НА ДИМИТРИЙКА СИМОНОВА!
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„С музика и танци от Ла-
заровден до Великден” – 
с този лайтмотив през 
отминалия уикенд на пл. 
„Илия Минев” пред храма 
„Св. вмчк Харалампий” в 
Септември стартира праз-
ничната програма, като 
прелюдия към най-голе-
мия християнски празник 
– Великден.

Организатори са Об-
щина Септември, НЧ 
„Отец Паисий”, Младежки 
дом – Септември и Цър-
ковното настоятелство 
при храм „Св.  вмчк Хара-
лампий”. 

Преди старта на фол-
клорните изпълнения 
през първия ден, кметът 
на общината Марин Ра-

чев се обърна към своите 
съграждани с думите: 
„В навечерието сме на 
най-големия християнски 
празник – Великден. С 
чудото, а именно възкре-
сението на Лазар, нашият 
Господ Иисус Христос е 
искал да покаже на какво 
е способен и че няма не-
възможни неща за него. 
Дори и това, че има власт 
над смъртта. Така че по-
вярвалите в него да не 
се отчайват пред нищо, 
дори да го видят и раз-
пнат на кръста. Той обаче 
е казал, че е много лесно 
да се повярва, когато се 
види едно чудо. Блажени 
са обаче повярвалите, 
които не са видели и са 

повярвали. 
Сега, преди Велик-

денските празници бих 
искал да ви призова да 
си вярваме повече, да 
бъдем оптимисти, защото 
дълбоко в себе си всеки 
един от нас носи добро-
то. Със сплетни и интриги 
обаче хубави неща не се 
постигат. Това става с по-

зитивизъм и вяра. 
Поздравявам всички 

православни християни с 
Лазаровден и Цветница”, 
каза в заключение  Марин 
Рачев.

След това пред сеп-
темврийци музикална 
програма изнесоха фол-
клорни групи и състави 
от Карабунар, Бошуля, Ви-

ноградец, ПГ „Пробуда”, с. 
Ковачево и ДПГ към Мла-
дежки дом – Септември. 

След Лазаровден, тър-
жествата по повод пред-
стоящите Великденски 
празници продължиха 
и на Цветница. Те пре-
минаха под звуците на 
много песни и танци. Над 
10 самодейни състава се 
включиха в народното ве-
селие на пл. „Ил. Минев” 
пред храма. Дори про-
летният дъжд не попречи 
на ентусиастите да извият 

кръшни български хора 
на мегдана. 

Кметът Марин Рачев 
поздрави всички свои 
съграждани и гости по по-
вод светлия християнски 
празник.

Идната неделя, на 1 
май – Великден, от 11,30 
ч. на пл. „Ил. Минев” пред 
храма „Св. вмчк Харалам-
пий” ще се състои втора-
та част на празничната 
програма „С музика и 
танци от Лазаровден до 
Великден”.

Агенцията по заетостта проведе в Сеп-
тември обща Трудова борса. Тя бе открита от 
директора на дирекция „Бюро по труда” – 
Септември Г. Русинова. Приветствие към 
присъстващите работодатели, безработни 
и заети лица поднесе секретарят на Об-
щина Септември Нина Вардина.

В Борсата взеха участие 15 работодате-
ли, като по-големите от тях са: „Вагоноре-
монтен завод – 99” АД – Септември, „КЗУ-
ЗЛМК” ЕООД – Септември; „Самекс” ЕООД 
– София, „Оранжерии Гимел” АД – София, 
„Роузи Плантс” ЕООД – Лозен, също така 
представители на Областен военен отдел 
– Пазарджик и РИО – Пазарджик. 

В резултат на проведената Трудова бор-
са, която бе посетена от 92 търсещи работа 
лица, бяха разкрити 125 нови свободни 
работни места в областта на селското сто-
панство и машиностроенето.

Традицията продължава. Навръх Цветница кметът на об-
щината Марин Рачев даде благотворителен обяд за миряните 
от село Ковачево. Заради великденските пости, обядът бе 
от риба на скара, варен картоф и салата. След службата в 
храма „Свети Георги”, богомолците се събраха под навеса 
в двора, където хапнаха на сладка раздумка.

Хулигански прояви от 
страна на възпитаници на 
СОУ „Хр. Смирненски” – 
Септември станаха повод 
за среща в учебното заве-
дение между общинското 
ръководство, отец Йордан 
Василев, ученици и ръко-
водството на училището. 
Първоначално срещата 
започна във физкултурния 
салон на школото, къде-
то пред всички ученици 
кметът на общината Марин 
Рачев призова за толе-
рантност и уважение към 
представителството на 
Българската църква в лице-

то на отец Йордан Василев 
и всички работещи в храма 
„Св. вмчк Харалампий”, към 
които са били насочени 
действията на учениците. В 
контекста на случващото се 
в международен мащаб той 
припомни колко е важно да 
запазим мира и разбирател-
ството в нашата общност и 
да не се поддават младите 
на провокативни идеи на 
верска и етническа основа. 

След обръщенията на 
отец Йордан Василев, кме-
тът на Злокучене Асен Бе-
ков и общинските съветни-
ци Пешо Михайлов и Васко 

Петров, срещата продължи 
в кабинета на директорката 
г-жа Стоянова, където бяха 
набелязани конкретни мер-
ки за справяне с подобни 
ситуации. Марин Рачев обе-
ща към вече поставените 
камери пред училището да 
добави още 3, за да бъде 
обхванат целият училищен 
двор. Освен това ще орга-
низира среща с началника 
на полицията за съдействие 
на правоохранителните ор-
гани по отношение на външ-
ни лица. То ще се изразява 
в допълнителни обходи на 
патрулни коли в района. 

Освен това кметът ще 
държи строго финансовите 
санкции за родители, нео-
сигуряващи присъствието 
на децата си в училище, да 
се събират, при необходи-
мост и чрез съдия-изпъл-
нител, ако не бъдат платени 
доброволно.

„Ще бъде проучена и 
възможността за промяна 
на Наредбата за общест-
вения ред на община Сеп-
тември с цел набелязване 
на мерки срещу нарушите-
лите”, заяви от своя страна 
общинският съветник Васко 
Петров.

С много песни, танци и 
усмихнати личица отбелязаха 
регионалната Седмица на чете-
нето и кампанията „Походът на 
книгата“ децата от ОДЗ 1 „При-
казен свят“ – гр. Септември. 
Родители и гости от Общинска 
администрация се насладиха 
на Парад на приказните герои. 

Децата дефилираха с костюми 
на герои от любимите им при-
казки пред читалище „Пробу-
да“ в Септември.

Празникът завърши с много 
лакомства и весело настрое-
ние. Кметът на общината Марин 
Рачев се отчете със скромна 
почерпка.

Започна зарибя-
ване на няколко об-
ществени водоема 
в общината. Зари-
бителен материал 
с европейски сом 
беше хвърлен във 
водоема, известен 
като „Синия гьол”. 
В същия район се 
пуснаха и сомчета – 
във водоема, на 
който миналата 
година се проведе 
риболовното съ-
стезание, край база „Рачев” (зад Бетоновия 
възел до Лозен), както и във водоема под 
ветрендолското ТМС, който стана национал-
но известен покрай внушенията на bTV, че 
уж се бил появил отскоро. Зарибяване бе 
направено и във водоема в корията край Ко-
вачево. На Рибарниците край Септември (без 
4-и и 5-и) също бе разселен европейски сом. 
Общо 3 000 бр. малки риби от този вид бяха 
разхвърляни в гореизброените водоеми. 
До 2 седмици ще бъдат разселени и 10 000 
малки шаранчета, заявка за които вече е 
дадена и се чака само да бъдат доставени. 
Всичко това е финансирано от кмета на об-
щината Марин Рачев, съобщиха от местната 
ловно-рибарска дружинка. От там допълни-
ха, че всички водоеми, които се зарибяват 
в момента ще бъдат със свободен достъп за 
риболовците.
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ПО ПОВОД ГАМЕНСКИТЕ ПРОЯВИ СРЕЩУ ОТЕЦ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ

КМЕТ И СЪВЕТНИЦИ СЕ СРЕЩНАХА С УЧЕНИЦИТЕ В СОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

След Борсата в Септември

РАЗКРИХА 125 НОВИ 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ЗАРИБЕНИ СА ЗАРИБЕНИ СА 
НЯКОЛКО ВОДОЕМА НЯКОЛКО ВОДОЕМА 

В ОБЩИНАТАВ ОБЩИНАТА

ОТБЕЛЯЗАХА СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТООТБЕЛЯЗАХА СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО
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 Новата детска школа 
на септемврийския фут-
болен клуб „Локомотив 
1925”, която стартира 
официално своята дей-
ност преди само 20 дни, 
набира все по-голяма 
скорост. В това се увери 
нашият екип, който посе-
ти едно от заниманията 
на клуба. Само за 3 сед-
мици в отбора са се запи-
сали над 40 деца, заяви 
не без задоволство тре-
ньорът Димитър Табаков. 
„Буквално по 3-4 нови 
момчета идват на всяко 

занимание. Започнахме 
с една група, но вече сме 
на прага да направим 
трета. Може би ще трябва 
да се назначи и още един 
треньор”, заяви с усмив-
ка Табаков. Треньорът на 
„Локомотив” декларира, 
че кметът Марин Рачев 
и Община Септември са 
плътно зад новия про-
ект. Децата не плащат 
такси за обучение, а съ-
всем скоро ще им бъде 
раздадена и клубната 
екипировка. 

От своя страна глав-
ният методист на клуба 
Валентин Карагьозов 
обяви, че в началото на 
идния месец малчугани-
те ще изиграят и първия 
контролен мач с екипа 
на „Локомотив”. „Ще на-
правим една проверка 
срещу пазарджишкия 
ДФК „Орлета” за сверя-
ване на часовника. Тези, 
които са най-сериозни и 
постоянни в тренировки-
те ще получат и клубната 

екипировка на „Локомо-
тив 1925”, разкри Кара-
гьозов. От работата си в 
Септемврийско като тре-
ньор в школата на „Ло-
комотив” и ЧФК „Рачев” 
допреди няколко години, 
Валентин Карагьозов се 
е убедил, че в региона 
мая за създаване на до-
бри местни футболисти 
има и то немалко. „Има 
даровити момчета. Про-
сто трябва да се селек-
тират и ошлайфат после”, 
подчерта някогашният 
централен защитник и 
капитан на „Локо” от вре-
мето на отбора във „В” 
група. Карагьозов до-
пълни, че новият футбо-
лен проект е подплатен 
с достатъчно амбиции и 
има дълъг времеви хо-
ризонт. 

За момента треньорът 
на септемврийци Д. Таба-
ков води заниманията за 
малчуганите всеки поне-
делник, сряда и петък от 
16 и 17 ч. на изкуствения 

терен до недостроената 
гимназия. В скоро вре-
ме обаче, с оформянето 
на трета група, графикът 
за тренировки ще бъде 
актуализиран, съобщиха 
от клуба. Към треньора 
Табаков и гл. методист 
Карагьозов е аташиран 
и отговорникът за спорт-
ната дейност в Община 
Септември Йордан Кръс-
тев, който присъства на 
всяко едно занимание и 
помага активно в спорт-
но-тренировъчния и ор-
ганизационния процес.  

Само за 20 дни

ДИМИТЪР ТАБАКОВ И ЙОРДАН КРЪСТЕВ ВОДЯТ 
ЗАНИМАНИЯТА ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНОЗАНИМАНИЯТА ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО

Легендата на борбата 
Александър Томов бе спе-
циален гост на изложбата 
във Ветрен, която тачи най-
именития спортист в цялата 
история на града - щангиста 
Николай Пешалов. На откри-
ването на експозицията на 
медалиста от 4 олимпиади 
бяха още кметът на общи-
ната Марин Рачев, борецът 
Венко Цинцаров, художникът 
Васил Байлов, както и много 
близки, приятели и познати 
на големия българин. 

В приветствието си към 
виновника за събирането 
кметът на Септември заяви, 
че с постигнатото като ели-
тен спортист, Н. Пешалов е 
прекрасен пример за сегаш-
ното младо поколение. “По-
клон пред всичко, сторено 
от него в дългата му спортна 
кариера!”, заяви още в речта 
си Марин Рачев.

След като прочете поз-
дравителен адрес от губер-
натора Трендафил Величков, 
водещата церемонията 

Даниела Малешкова даде 
думата на самия Пешалов.

“Инициаторите на излож-
бата ме изненадаха приятно. 

Благодаря от сърце и на тях, 
и на всички, които ме уважи-
ха на това събитие! Разбира 
се, голяма благодарност из-
казвам на майка ми, на

първия ми треньор 
Живко Чакъров

и на учителката ми, която ме 

научи да чета и пиша. Всич-
ки те са тук тази вечер”, каза 
развълнуваният щангист. 

Бившият национален 

състезател и треньор в 
тежката атлетика Румен 
Александров, работил тясно 
с Николай Пешалов, заяви, 
че силният характер е изиг-
рал важна роля за успехите 
на прочутия ветренец. “Точ-
но това му помогна да стане 

от най-добрите”, каза още 
Александров.

Друг човек, имащ пръст в 
подготовката и повишаване 
класата на ветренската звез-
да, е Иван Ганев, който също 
сподели що за човек и състе-
зател е Николай Пешалов. 
“Не е лесно да си 16 години 
сред най-добрите щангисти в 
света. Във Ветрен
трябва да се гордеете,

че имате такъв съгражда-
нин”, заяви пред присъ-
стващите един от бившите 
му треньори. 

Николай Пешалов пък 
разкри, че не някой друг, 
а борецът Иван Минчев 

„В” ЮФГ, 25-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

Чепинец – Витоша 1:1  
Септември – Ботев 4:4  
Стр. слава – Велбъжд 3:1 
Миньор – Чико 2:2  
Пирин – София 0:3  
Балкан – Р. спортист 1:0 
Сл. герой – Вихрен  3:0 

КЛАСИРАНЕ:
  1. ЦСКА 27 27 0  0 126:7 81
  2. Витоша 27 21 3  3 59:13 66
  3. Сл. герой 28 19 4  5 67:32 61
  4. Миньор  27 15 7  5 50:27 52
  5. Вихрен  28 15 3 10 43:33 48
  6. Стр. слава  27 14 5  8 47:35 47
  7. Септември  27 13 3 11 60:43 42
  8. Чико  27   9 7 11 45:55 34
  9. Чепинец  27   7 9 11 30:59 30
10. Ботев 27   8 5 14 43:57 29
11. София  27   9 1 17 38:61 28 
12. Велбъжд  27   8 4 15 37:52 28
13. Пирин  27   8 4 15 33:49 28
14. Беласица  27   7 6 14 31:50 27
15. Р. спортист 27   7 4 16 30:39 25
16. Германея 28   4 4 20 18:103 16
17. Балкан  27  3  5 19 21:63 14

„А” ОФГ, 25-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Свобода – Левски 2:1 
Тракиец – Вихър 3:1 
Светкавица – Величково 2:3 
Зенит – Родопи 2:0 
Братаница – Марица 3:0 
Брацигово – Тракиец 9:1 
Сарая – Локомотив 2:3 
Тракия – Спартак  3:1 

КЛАСИРАНЕ:
  1. Брацигово  25 23 1   1 105:14 70
  2. Братаница 25 20 4   1 83:26 64
  3. Левски 25 16 5   4 59:38 53
  4. Свобода  25 15 2   8 55:34 47
  5. Сарая  25 14 2   9 68:43 44
  6. Родопи  25 12 3 10 43:40 39
  7. Тракия  25 11 5 9 48:42 38
  8. Спартак  25 10 3 12 49:45 33
  9. Локомотив 25   8 3 14 44:60 27
10. Вихър  25   7 5 13 30:49 26
11. Тракиец  25   7 4 14 35:47 25
12. Марица  25   7 3 15 39:59 24
13. Величково 25   7 3 15 36:50 24
14. Светкавица 25   6 4 15 33:68 22
15. Зенит  25   6 2 17 27:76 20
16. Тракиец  25   6 1 18 25:88 19 

„Б” ОФГ - СЕВЕР, 23-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Елшица – Спартак  2:0 
Виноградец – Карабунар  3:1 
Гелеменово – Спартак  3:1 
Оборище II – Бенковски 16:1 
Барикади – Лесичово  3:2 

КЛАСИРАНЕ:
  1. Гелеменово 16 12 2  2 50:16 38
  2. Оборище II 17 12 1  4 76:21 37 
  3. Ивайло  16 12 1  3 53:18 37
  4. Елшица 17 10 2  5 56:31 32
  5. Щърково 17   9 3  5 38:31 30
  6. Виноградец  16   8 2  6 28:24 26
  7. Стрелча 16   6 0 10 49:48 18
  8. Бошуля 17   5 2 10 33:47 17
  9. Лесичово 16   5 1 10 39:39 16
10. Пищигово 16   2 0 14 24:99   6 
11. Карабунар 16   2 0 14 11:83   6 

„Б” ОФГ - ЮГ, 23-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Семчиново – К. Димитриево 1:6 
Батак – Мокрище  3:1 
Црънча – Звъничево  0:4 
М. клисура – Симеоновец        3:0 сл. 
Дебръщица – Хаджиево  1:2 

КЛАСИРАНЕ:
  1. М. клисура 16 13 1  2 50:19 40       
  2. Хаджиево 14   9 2  3 41:20 29    
  3. Батак 15   9 1  5 36:25 28
  4. Звъничево 14   8 2  4 40:21 26
  5. К. Димитриево 14   7 3  4 41:20 24
  6. Црънча 16   6 3   7 42:37 21
  7. Мокрище 14   4 0 10 28:51 12
  8. Дебръщица 16   3 1 12 28:46 10
  9. Семчиново 15   0 1 14   9:89  1
10.Симеоновец 14   7 2   5 37:24 23

Национално състезание за теглене на дър-
вени трупи с коне се проведе за поредна година 
в септемврийското село Варвара. Кметът на об-
щината Марин Рачев откри официално проявата. 
„Това състезание го има от много години, благо-
дарение на отличните организационни качества 
на Георги Пенев. Освен че се състезавате, вие се и забавлявате. 
Затова в мое лице ще имате подкрепата ми и занапред”, заяви в 
приветствието си общинският кмет.

74-ма от цялата страна се включиха в традиционното състе-
зание. То започна с наттягването в най-леката категория – коне 
до 500 кг. В нея победител стана Николай Васков (Трудовец) с кон 
Мечо. Проявата в м. Овчарниците, намираща се до бившия Завод 
за стоманени тръби край Септември, продължи с надпреварата в 
категория до 600 кг. С първото място тук триумфира Сали Пергюв 
(с. Краище) с кон Лари. При 700-килограмовите коне победи кон 
Арап на Стефчо Иванов (Ихтиман). На 800 кг надпреварата спечели 
кон Макс на Георги Драганов от София, а в по-горния клас – 900 
кила, първенец стана също кон Макс, но на Мартин Боев от Кнежа. 
При тежковозите – над 900 кг, първенството спечели най-силният 
кон на България – Скот, който тежи тон и двеста. Негов собственик 
е Александър Пейчев от София. На призьорите в проявата бяха 
раздадени купи, медали и парични премии на стойност 6 200 лева. 

Спонсори на събитието бяха бившият кмет на Варвара Георги 
Пенев и настоящият на Септември Марин Рачев. 

НАД 40 ДЕЦА СЕ ЗАПИСАХАНАД 40 ДЕЦА СЕ ЗАПИСАХА
В ШКОЛАТА НА “ЛОКОМОТИВ 1925”В ШКОЛАТА НА “ЛОКОМОТИВ 1925”

ОТКРИХА ИЗЛОЖБА ЗА НИКОЛАЙ ПЕШАЛОВОТКРИХА ИЗЛОЖБА ЗА НИКОЛАЙ ПЕШАЛОВ
ЙСАШО ТОМОВ ДОЙДЕ НА КРАКА ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА

го е съхранил за големия 
спорт след олимпиадата в 
Атланта. “Аз реално тогава 
бях напълно отритнат от 
федерацията, бях приклю-
чил, а той ми подаде ръка 
в много отношения. След 
това се върнах в спорта. 
Ако не беше този човек, 
половината от тези отличия 
тук нямаше да ги има”, каза 
именитият ни щангист.

Накрая, но не на по-
следно място, Николай Пе-
шалов благодари на леген-
дата Александър Томов и се 
обърна лично към днешното 
младо поколение. Да знаят, 
че не всичко е компютри, 
таблети и тeм подобни. Да 

четат историята, за да зна-
ят какво е било преди тях и 
какъв спорт е имало в Бъл-
гария, призова ги той.

След края на кратката 
официална програма, при-
състващите се отправиха 
към същинската част на 
изложбения център, за да 
разгледат уникалните екс-
понати, трасирали спорт-
ния и житейски път на един 
от най-титулуваните бъл-
гарски спортисти. Сред тях 
са множество уникални ме-
дали, купи, плакети, грамо-
ти и други отличия, с които 
олимпийският шампион от 
Сидни 2000 е бил награж-
даван през годините. 

Ето и пълното класиране в отделните категории:
До 500 кг:

1. Николай Васков (Трудовец), кон Мечо 
2. Георги Стойнов (Д. Баня), кон Пауър 

3. Борислав Йотов (Роман), кон Грап

До 600 кг:
1. Сали Пергюв (Краище), кон Лари

2. Петър Софков (Етрополе), кон Чочо
3. Валентин Бойков (Ихтиман), кон Маргин 

До 700 кг:
1.Стефчо Иванов (Ихтиман), кон Арап 

2. Тодор Тодоров (София), кон Боби 
3. Салим Петев (Торос), кон Вихър 

До 800 кг: 
1. Георги Драганов (София), кон Макс
2. Калин Пешев (Ловеч), кон Вихър 

3. Върбан Колчаков (Калугерово), кон Блек 

До 900 кг:
1. Мартин Боев (Кнежа), кон Макс

2. Руси Матракчийски (Калугерово), кон Пауър
3. Върбан Колчаков (Калугерово), кон Зевс

Над 900 кг:
1. Александър Пейчев (София), кон Скот

2. Иван Тодоров (София), кон Демон 
3. Руси Матракчийски (Калугерово), кон Агро

ЯИРАГАЛ ИАГ ЯЯИРАГЛ АА

Димитър ТабаковДимитър Табаков Йордан КръстевЙордан Кръстев

Георги Пенев

Александър Томов


