
Датата 15-ти юли, 
2016-та година е сред 
най-черните за семей-
ство Адриана и Тони 
Джалеви от Карабунар. 
Тогава гръмотевица 
падна върху къщата им, 
а последвалият пожар 
нанесе най-големи щети 
по стаята на 13 годиш-
ната им дъщеря Глория, 
която е болна от цереб-
рална парализа. За щас-
тие точно в този момент 
Глория била с майка си в 
пазарджишка болница. 
Едноетажната къща била 
пригодена специално за 
живеене на болното дете, 
тъй като то се движело 
с инвалидна количка. 
След пожара от построй-
ката бяха останали само 
изгорелите стени, а тя-
гостната картина доведе 
майката на Глория до 
ментален срив…

      Действия, 
а не обещания

Припомняме, че 
веднага щом научи за 
инцидента, общинското 
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ИНФОРМИРАМЕ ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ

 във връзка с подмяната на главния водопровод 
по бул. „България”, планирано водата ще се 
спира ежедневно между 9:00 и 17:00 часа. При 
извънредни ситуации текуща информация перио-
дично ще се съобщава чрез нашите партньори от 
фейсбук страницата на Локомотив – Септември. 

СЪОБЩЕНИЕ:

След бързите действия на септемврийския кметСлед бързите действия на септемврийския кмет

МАЛКАТА ГЛОРИЯМАЛКАТА ГЛОРИЯ  
ОТ КАРАБУНАР ЩЕОТ КАРАБУНАР ЩЕ
ЗИМУВА ВКЪЩИЗИМУВА ВКЪЩИ  

В началото на месец 
октомври в централата 
на фонд „Земеделие” в 
Пазарджик представи-
телите на Община Сеп-
тември, водени от кмета 
Марин Рачев входираха 
последния си проект за 
този програмен период. 
„Администрацията на 
Септември подаде при 
нас 3 общински проекта, 
колкото е и максималния 
брой за този прием. От-
делно от името на чита-
лищните настоятелства 
входира и 9 проекта за 
читалища. Има депозира-

ни и 2 проекта по мярка 
7.6 за църквите в Карабу-
нар и Ветрен. Тази година 
Септември са шампиони 
по брой входирани про-
екти на територията на 
област Пазарджик”, 
съобщи директорът на 
Областната дирекция на 
фонд „Земеделие” Вален-
тина Вълева. „Имаме 10 
дневен срок за проверка. 
След това изпращаме 
проектите в централата 
на фонда в София. Сро-
кът за тяхното одобрение 
е 3 месечен”, допълни 
Валентина Вълева. 

ръководство на Сеп-
тември, начело с кмета 
Марин Рачев пристигна 
веднага в Карабунар за 
оглед на ситуацията. По 
разпореждане на Рачев 
още на следващия ден 
започна разчистване 
на руините, а 48 часа 
след това стартира и 
цялостния ремонт на 
къщичката, поет с лич-
ни средства на кмета. 
Постройката беше 
окончателно готова за 
повторно живеене още 
преди месец и полови-
на, но майката на Глория 
– Адриана бе решила да 
направи нарочен кур-
бан на 15-ти октомври, 
на който да покани и 
благодари лично на об-
щинския кмет Марин 
Рачев и колегата му от 
Карабунар Иван Каме-
нарски, който пък поде 
дарителска акция за 
набиране на средства 
за закупуване на обо-
рудване. Невероятни 
хора. Невероятен екип. 
Думи нямам, с които да 
изразя благодарността 
си, заяви Адриана Джа-
лева.

Продължава на стр. 2
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От своя страна в началото 

на приветствието си кметът на 
Общината Марин Рачев поз-
драви бошулци и техните деца 
с новата придобивка и им по-
жела да я ползват със здраве. 
„Както отец Йордан казва – 
случайни неща няма, а има Бо-
жия промисъл. В тази връзка 
ще отбележа, че и ние не слу-
чайно започнахме от крайните 
квартали и по-изоставените 
места. Само преди няколко дни 
в Септември открихме първата 
площадка, която изникна на 
мястото на едни буренища и 
змиярници. В този квартал има 
доста деца, но нямаха къде да 
играят. Относно Бошуля ние 
обявихме още в предизборна-
та кампания, че няма да делим 
хората по места и кметовете 
на наши и ваши и ще работим 
за благото и просперитета на 
всички. Когато няма ежби по 
между ни и обществото показ-
ва една сплотеност, ние можем 
да вървим напред и да търсим 
положителните резултати. Об-
ратното не води до нищо доб-
ро. Тази площадка е един знак 
на нашето отношение с Нина 
Вардина към бошулци и кмета 
ви Любен Христосков. Трябва 
да е ясно, че ние ще се водим 
във всичките си действия от 
доброто, а не от злото и няма да 
се поддаваме на манипулации 
и провокации. Желанието ни е 
във всяко едно населено място 
от Общината да се изгражда 
едно здраво общество, с ясна 
визия за бъдещето”, отбеляза 
Марин Рачев. Той коментира 
и темата за изграждането на 
нова детска градина в Бошуля.

„Наскоро общински съ-
ветник, който преди изборите 
се представяше за много за-
грижен за бошулци ме попита 
защо ще правим детска гради-
на в Бошуля при положение, 
че тук имало 15 деца. Аз им 
отговорих, че ако ще и 5 деца 
да са останали ние не можем 
да бъдем безразлични към на-
селението, защото вярваме, че 
с действията си и правилното 
управление ще върнем хората 
към населените места, от къде-
то са родом. Те са тръгнали по 
широкия свят, но създавайки 
условия за поминък тук ние 
ще се надяваме те да се вър-
нат. Ето, тази сграда, в която 
от много години се помещава 

детската градина на Бошуля 
е собственост на „Напоителни 
системи”. За това ние няма 
как да предприемем към нея 
кардинални действия. Това 
дружество е в тежко финансо-
во състояние и не се знае дали 
утре тази сграда няма да бъде 
продадена. За това именно, ние 
няма как да останем безраз-
лични към тези 15 деца, които, 
ако се тръгне в една положи-
телна посока след време ще 
станат 20 или 25. Те трябва да 
си имат една макар и малка, но 
хубава детска градина, която 
вярвам, че ще се изгради, след 
като почти всички процедури 
по обособяване на имота са 
преминали. Това, че общината 
е в едно изключително тежко 
финансово състояние няма да 
ни спре да гледаме напред и 
да търсим възможности. Раз-
читаме много на подкрепата 
на правителството. Утре имаме 
среща при финансовия ми-
нистър за да ни приеме плана 
за финансово оздравяване. 
Припомням, че Община Сеп-
тември е една от 36-те общини 
в България, на която се даде 
възможност да изготви такъв 
план и Министерския съвет да 
застане зад нас, така, че един 
път за винаги това прехвърля-
не на многомилионните задъл-
жения от мандат на мандат като 
лавина да спре. Ние успяхме да 
повишим приходите в Община-
та, но това тежко наследство 
няма как с магическа пръчка 
да бъде преодоляно, ако ние 
не разчитаме на централната 
власт и на ясната визия и стра-
тегия за развитие. Вече мина 
общественото обсъждане на 
общия устройствен план, в 
който са обособени местата за 
изграждане на индустриални 
зони, както и всички останали 
инструменти, с които ще тър-
сим положително развитие за 
населението и на цялата ико-
номическа и социална инфрас-
труктура в Общината. Да, не се 
виждат все още резултатите от 
нашата работа, но вярваме, че с 
малките неща, които започнах-
ме да откриваме се дава 
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относно предстоящите месеци 
и години”, категоричен бе кме-
тът. Като пряк пример за това, 
което предстои той посочи една 
статистика от фонд „Земеде-

лие”. „Входирайки поредните 
проекти във фонд „Земеделие” 
се натъкнах на прелюбопитни 
факти. Към днешна дата за 
цяла България за входирани 78 
проекта. От тях 18 са от област 
Пазарджик. Само ще ви кажа, 
че 12 от тези 18 проекта са вхо-
дирани от Община Септември. 
Направете си сметка с какво 
темпо и с каква динамика се 
работи в нашата администра-
ция. Дай Боже, да ни приемат 
оздравителния план за да си 
стъпим на краката и после с 
реализацията на проектите и 
повишаване на събираемостта 
на местните приходи, картина-
та ще придобие едно съвсем 
друго измерение. Ето тук, в 
Бошуля например, концеси-
онните такси от ТМС-то бяха 
отчитани символично. През 
пролетта обаче замерванията 
бяха направени и в момента 
се изчисляват количествата на 
подземните богатства, които са 
били добивани през годините. 
Всички тези средства, които 
постъпват от землището на 
Бошуля ще бъдат инвестирани 
пак тук, а не да се прераз-
пределят по други населени 
места. Защото не е коректно и 
справедливо от едно място да 
се взема, а на друго да се дава 
и малките селища да страдат 
заради по-големите. По този 
начин всеки един човек, неза-
висимо къде живее ще може 
да усеща наравно с другите 
положителното развитие на 
нещата”, завърши словото си 
общинския кмет.

След това децата от ЦДГ 
„Слънчо” изнесоха богата 
музикална програма, която 
тематично бяха подготвили за 
своите гости по повод открива-
нето на новата придобивка.

Само ден по-късно трета 
детска площадка през мандат 
2015-2019 г. беше открита и в 
село Ковачево. Тя е изградена 
в двора на детската градина 
и е идентична с тази в Бошу-
ля. Най-напред приветствие 
във връзка с радостният по-
вод направи директорът на 
учебното заведение Христина 
Михайлова, която няколкок-
ратно изказа благодарност на 
общинското ръководство за 
реализация на проект за нова-
та детска площадка. След това 
децата от учебното заведение 
изнесоха специална музикал-

но-артистична програма за 
своите гости. Тя бе последвана 
от водосвет, който отслужи 
отец Атанас.

В словото си пред присъ-
стващите, общинският кмет Ма-
рин Рачев фокусира няколко 
важни теми, които приковаха 
интереса на ковачевци. „Първо 
искам да кажа, че съм изклю-
чително щастлив, че днес сме 
се събрали тук за да открием 
новата придобивка за детска-
та градина на село Ковачево. 
Благодаря на г-н кмета, както 
и на ръководството на детската 
градина, че помогнаха да на-
правим това събиране. Защото 
в крайна сметка ние, от общин-
ска администрация, заедно с 
целия ръководен екип, с кой-
то сме още от предизборната 
кампания, винаги ще правим 
така, че 
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за всяко едно населено място, 
без да ги делим на партиен, 
етнически или някакъв друг 
принцип. За нас е дълг да 
служим на хората, за да може 
с подобни неща да подобря-
ваме условията на живот. Дай 
Боже да се реализират всички 
наши намерения, които сме за-
планували”, пожела си кметът.
„Конкретно за Ковачево ще 
кажа, че зад оризарната има 
150 декара общинска земя, ко-
ято единствено през годините 
не е могла да бъда продадена 
заради законови ограничения. 
В момента правим така, че да 
се смени предназначението на 
имота и той да стане една от 

няколкото индустриални зони, 
чрез които ще целим привлича-
не на инвестиции и разкриване 
на нови работни места. Това ще 
бъде водещо за нас, наред с 
всички инфраструктурни про-
екти, които сме запланували за 
Ковачево. Когато преди някол-
ко месеца на един обществен 
съвет казах, че имаме проект 
за детска площадка, някои 
хора се отнесоха с насмешка 
към това нещо. Било в кръга 
на нереалните неща…, правели 
и по-рано проекти, но нищо не 
се било случвало. Сега обаче 
виждате, че когато един проект 
се направи качествено, когато 
има последователност и визия 
как да се защити, резултата е 
пред вас.

За село Ковачево във фонд 
„Земеделие” беше входиран 
проект за подмяна на настилка-
та на цялата отсечка от разкло-
на за Звъничево при базата на 
фирма „Гепард”, до Злокучене 
(спирката), където е табелата за 
Велинград. Говорим за улично 
платно и тротоари с тотална 
подмяна на настилката в дъл-
бочина от 50 см, а не за козме-
тичен ремонт с кърпене на дуп-
ките по трасето. И аз умишлено 
минавам почти всеки ден от тук 
за да ми напомня в какво съ-
стояние е пътят, през които се 
движат ежедневно ковачевци. 
Другата отсечка относно улич-
ната инфраструктура е тази от 
жп прелеза за Лозен, навътре 
към училището. Най-тежкия 
участък от нея също ще бъде 
реконструиран. Намерения-
та ни в тази посока са през 
следващия прием да обновим 
цялата улица до Главната. 
Другият голям проект е този 
за читалището. Знаете, че още 
преди изборите се опитахме 
да понаправим тук, там нещо 
със собствени средства. Онзи 
ден входирахме 9 проекта за 
читалища. Това са читалища 
на територията на цялата Об-
щина без тези в селата Бошу-
ля, Карабунар и Славовица, 
които останаха извън пакета 
поради определени събития, 
възпрепятствали подаването 
на проекти. Но за читалището 
на Ковачево, което обхваща и 
целия площад отпред е под-
готвен проект и ще разчитаме, 
че председателството на мест-
ното настоятелство няма да 
се поддаде на манипулациите 
на определени кръгове, които 
с действията си саботираха 
входирането на проектите за 
Славовица, Бошуля и Кара-
бунар. Тук става дума за един 
страхотен проект, който има 
голям шанс да бъде одобрен”, 
разкри още кметът.

По покана на кмета на Общината Марин Рачев 
се проведоха консултации с представители на 
политически партии, за определяне съставите 
на Секционните избирателни комисии (СИК) във 
връзка с произвеждане на изборите за президент 
и вицепрезидент на републиката и за национал-
ния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г. 
Сбирката се състоя в Заседателната зала на Об-
щинския съвет и бе водена от секретарят на Об-
щината Нина Вардина.

Представителите на политически партии и коа-
лиции в Община Септември постигнаха пълно съ-
гласие за числеността, разпределението и ръко-
водствата на СИК. Комисиите, които ще действат 
в населените места с до 500 избиратели, ще се съ-
стоят от 7 членове, а в местата с над 500 – с по 9.

На поканата на кмета за провеждането на кон-
султациите се отзоваха 8 представители на партии 
и коалиции. От името на ПП ГЕРБ се яви предсе-
дателят на общинската структура Атанас Узунов. 
Сергей Стойнов представлява коалиция „БСП 
лява България“, а Махмуд Салим - ПП „ДПС“. Д-р 
Петьо Бойчинов беше представител на коалиция 
Реформаторски блок /РБ/, а Кузо Божинов на 
коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“. 
Иван Дачев се яви от името на „Атака“, Славейко 
Стоицов представляваше на сбирката коалиция 
„АБВ” /Алтернатива за българско възраждане/“. 
Иванка Кърджийска от гражданското сдружение 
с нестопанска цел „Загорово” се яви като пред-
ставител на партията на Николай Бареков – „Бъл-
гария без цензура”.

КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ МИНАХА УСПЕШНО
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прод. от стр 1прод. от стр 1
В знак на благодарност към Марин Рачев и Иван 

Каменарски тя им подари по една бутилка вино с ли-
ковете на Исус Христос и Света Богородица, както и 
по една икона.

Áúäåòå âñå òàêèâà – ñ ãîëåìè ñúðöà
за да помагате на хората изпаднали като нас в беда, 
обърна се към Рачев и Каменарски майката на Адри-
ана. Ясно е, че няма как да помогнем на целият свят. 
Важното е обаче в такива моменти с бързи действия 
да бъдем до хората, които имат нужда. Защото кмету-
ването не е само да ходим по празници и събори. Ме-
далът има и друга страна, заяви от своя страна кметът 
на Септември Марин Рачев.

На свой ред кметът на Карабунар Иван Каменарски 
също благодари на колегата си от Септември за бър-
зо подадената ръка към сполетяното от бедствието 
карабунарско семейство и напомни, че точно Рачев 
и неговият екип са хората, изнесли цялата тежест на 
ремонта по къщата. Той изказа и благодарностите си 
за всички останали спомеществуватели чрез парите 
на които пък е закупено оборудване изгорелите по-
мещения.

Íîâî íà÷àëî
На 15-ти октомври, 3 месеца след опожаряване на 

къщичката, където живее Глория отец Йордан от Сеп-
тември и отец Кънчо от Карабунар отслужиха водо-
свет с благоосвещаване на ремонтираната постройка. 
На него освен домакините присъстваха кметът на Об-
щината Марин Рачев, зам.-кметът Даниела Малешкова, 
строителният директор в общинска администрация 
инж. Явор Митев, кметът на Карабунар Иван Каменар-
ски и близки на пострадалото семейство.

Община Септември започна да 
храни 100 самотни и бедни хора от 
общинския център и останалите 
населени места. Предоставянето 
на топъл обяд – първо, второ и 
трето се осигурява със средства по 
ОПХ ФЕПНЛ чрез проекта „Топъл 
обяд в община Септември-2016”, 
за реализирането, на който осно-
вен принос имат кметът Марин 
Рачев, директорът на Социалния 
отдел Ивалина Табакова и Ива 
Дачева – младши специалист в от-
дела „Управление на проекти, об-
щинска собственост и земеделие” 
в общинска администрация.

Основна цел на оперативната 
програма е намаляване броя на 

живеещите в бедност и крайно 
нуждаещи се лица, чрез подпо-
магането им с храни и възможност 
да получат топъл обяд, преодоля-
вайки основното им материално 
лишение.

Дейностите по тази програма 
стартираха на 10-ти октомври и ще 
продължат до 30-ти април. 

Основна целева група на про-
грамата са лица с доказана липса 
на доходи и близки, които да се 
грижат за тях, установено от съ-
ответната дирекция „Социално 
подпомагане“; Самотно живеещи 
лица и семейства, получаващи ми-
нимални пенсии за осигурителен 
стаж и възраст; за инвалидност; 

наследствени пенсии; пенсии, не-
свързани с трудова дейност; Лица 
и семейства на месечно подпо-
магане по реда и условията на чл. 
9 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане; 
Скитащи и бездомни деца и лица.

С приказен карнавал 
бе отбелязана Национал-
ната седмица на четенето 
в Община Септември.

По този повод в Мла-
дежки дом – Септември 
беше организирано пъс-
тро тържество с участи-
ето на деца и възрастни. 
Малчугани от двете дет-
ски градини в общинския 
център „Приказен свят” и 
„Червена шапчица”, както 
и от градинките във Вет-
рен, Ветрен дол, Варвара, 
Лозен, Ковачево, Бошуля, 
Карабунар, Виноградец, 
Семчиново и

Симеоновец демон-
стрираха свои таланти 
пред публика, дефилира-
ха и като приказни герои.

Сред гостите на тър-
жеството бяха кметът на 
Общината Марин Рачев, 
зам.-кметът Даниела Ма-
лешкова, секретарят на 
Общината Нина Вардина, 
директорът на Социалния 
отдел Ивалина Табакова, 
градоначалникът на Вет-
рен Радослав Лютаков 
и други. В началото при-

ветствие към всички деца 
в залата направи кметът 
Марин Рачев, след което 
на ход бяха участниците 
в приказния карнавал. В 
края на проявата всички 
групи получиха грамота и 
по една енциклопедия от 
общинското ръководство.

Акцентът по време на 
седмицата на четенето 

поставен върху ези-
кът и общуването с 
книгата. Целта е да се 
провокира интересът 
както на децата, така 
и на родителите към 
хубавата книга. Съ-
битията, посветени на 
четенето, продължи-
ха във всички детски 
градини от Общината. 

ÏÐÈÊÀÇÅÍ ÊÀÐÍÀÂÀË ÁÅËßÇÀ ÑÅÄÌÈÖÀÒÀ ÍÀ ×ÅÒÅÍÅÒÎ

До края на април’2017-та: До края на април’2017-та: Хранят 100 социално слаби Хранят 100 социално слаби в Септемврийсков Септемврийско

Общински комитет „Васил 
Левски” бе учреден в Септември. 
Той е със статут на колективен 
член на Общобългарски комитет 
„Васил Левски”. На учредяването 
в пленарната зала на Общински 
съвет – Септември присъстваха 
зам.-кметът Даниела Малешкова, 
председателят на ОБКВЛ Васил 
Василев и сподвижникът му 
Горан Йонов. Участниците в съ-
бранието бяха запознати с Устава 
на ОБКВЛ, неговите цели и сред-
ствата за осъществяването им, 
предмета на дейност, както и с въ-
проси, свързани с членството. Г-н 
Стефан Мерачев, автор на книги и 
публикации за дейността на Васил 
Левски в района на с. Саранбей 
- днес град Септември, разказа 
за пребиваването на Апостола в 
нашия край, за Петковия хан - най-
старата сграда в града със 160-
годишна история, за която има 
обосновани предположения, че 
е посещавана от Левски. Той спо-
дели и някои неизвестни факти 
за създаването на революционен 
комитет и за военните действия 
на въстаниците през Априлското 
въстание. На събранието бе приет 
Устава на ОБКВЛ, избрано бе и ръ-

ководство. За председател на Об-
щински комитет „Васил Левски” 
бе утвърдена Даниела Малешкова, 
а за членове на Управителния съ-
вет - Невена Дамянова, Иван Ка-
менарски, Стефан Мерачев и Лука 
Делийски. Комитетът прие и крат-
косрочен план за работа, основен 
акцент, в който е под патронажа на 
кмета Марин Рачев да се стартира 
инициатива за откупуване и ре-
монт на Петковия хан.

ЗАМ.-КМЕТЪТ ОГЛАВИ 
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
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На Света Петка (14-ти 
октомври) храмовия си праз-
ник отбелязва едноименната 
църква в село Лозен. По 
този повод свещениците 
отец Атанас и отец Дими-
тър отслужиха празнична 
литургия, а след това осве-
тиха приготвения за праз-
ника курбан, който заради 
петъчния, постен ден беше 
от риба. 

Сред гостите за празника 
Света Петка в лозенската 
църква бяха кметът на Об-
щината Марин Рачев, пред-
седателят на Общинския 
съвет Лазар Влайков, зам.-
кметът Даниела Малешкова, 
секретарят Нина Вардина, 
директорът на „Екология и 
Транспорт” Ангел Бончев, 
местният кмет Дойчин Анчев 
и колегите му от селата Сем-
чиново, Симеоновец и Ви-
ноградец. В двора на храма 
имаше множество миряни, 
които се бяха събрали под 
навеса, изграден преди годи-

на от хората на Марин Рачев. 
Както вече писахме, наскоро 
той беше удължен с дарения 
на хора от Лозен, за да има 
още повече седящи места на 
сушина.

Отделно от това Янка 
Иванова даде средства за 
подмяна на дървените (въ-
трешните) порти на църквата, 
а външните бяха сменени 
отново със средства на ло-
зенци.

Със съвместни усилия 
през месец септември беше 
изградена и бетонна пътека 
до главния вход на църквата. 
Бетонът осигури общинския 
кмет Марин Рачев, а за оста-
налото своята лепта даде 
населението на Лозен. При-
помняме, че храмът „Света 
Петка” в Лозен от началото 
на месеца е и с художествено 
осветление, което нощем го 
прави особено красив.

На Света Петка

МИРЯНИТЕ НАПЪЛНИХА ДВОРА НА МИРЯНИТЕ НАПЪЛНИХА ДВОРА НА 
ЛОЗЕНСКАТА ЦЪРКВАЛОЗЕНСКАТА ЦЪРКВА



С нова екипировка 
замина за участие на 
европейското желез-
ничарско първенство 
по тенис на маса в 
Германия отборът на 
Локомотив(Септември). 
За целта кметът на Общи-
ната Марин Рачев осигу-
ри на локомотивци пред-
ставителни анцузи, фла-
нелки и гащета, решени 
в традиционните клубни 
цветове на Локо – черве-
но и черно. От името на 
кметът Марин Рачев, кой-
то отсъстваше от града 
заради служебни анга-
жименти, прессекретарят 
на Общината Димитър 
Комсийски връчи на чле-
нът на УС на Локо Гаро 
Агопян новите екипи. 
Четирима локомотивци 
– Борислав Стойнов, 
Бойко Ангелов, Николай 
Генчев и Васко Тодоров 
попаднаха в национал-

ният железничарски тим 
на страната. Делегацията 
от нашия град ще бъде 
общо 8 членна, съобщи 
членът на УС на Локо-
мотив(Септември) Гаро 
Агопян. Отиваме да над-

граждаме 4-то място от 
2011-та година. Сега ще 
гоним медали на евро-
2016, обяви Гаро Агопян. 

От името на УС и лично на 
председателят на клуба 
използвам възможност-
та да благодаря на кмета 

Марин Рачев за това, че 
направи доста неща за 
нашия клуб в този кратък 
период, откакто управля-
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КМЕТЪТ ОБЛЕЧЕ ТЕНИСИСТИТЕКМЕТЪТ ОБЛЕЧЕ ТЕНИСИСТИТЕ
НА “ЛОКО” ЗА “ЕВРО-2016”НА “ЛОКО” ЗА “ЕВРО-2016”

„А” ОФГ 9 кръг резултати

Локомотив  6:0 Ботев
Тракия 1:3  Сарая
Родопи 3:1  Зенит
Тракиец 3:2  Юнак 
Вихър 0:2  Братаница
Балкан 0:7  Брацигово
Марица 2:3  Левски 
Величково 4:2  Спартак

КЛАСИРАНЕ

1. Брацигово 9 8 0 1 51-14 24
2. Братаница 9 7 2 0 31-5 23
3. Левски 9 7 1 1 33-17 22
4. Сарая 9 6 3 0 32-10 21
5. Величково 9 6 1 2 32-14 19
6. Вихър 9 5 1 3 26-24 16
7. Тракиец 9 4 1 4 19-18 13
8. Спартак 9 3 3 3 16-14 12
9. Локомотив 9 3 2 4 16-18 11
10. Марица 9 3 1 5 19-18 10
11. Зенит 9 2 4 3 22-24 10
12. Тракия 9 3 0 6 12-25  9
13. Родопи 9 3 0 6 13-28  9
14. Юнак 9 1 1 7 8-24 4
15. Балкан 9 0 1 8 7-37 1
16. Ботев 9 0 1 8 15-62 1

„Б” ОФГ – Север 6 кръг резултати

Спартак 3:1  Виноградец
Оборище-II 7:0  Бошуля
Гелеменово 6:1  Карабунар
Елшица 2:1  Драгор
Лесичово 2:0  Синитево
Почиващи отбор:   Стрелча

КЛАСИРАНЕ

1. Гелеменово 6 5 1 0 25-5 16
2. Оборище-II 6 5 0 1 28-3 15
3. Стрелча 5 4 1 0 15-5 13
4. Щърково 6 3 2 1 12-8 11
5. Елшица 5 3 2 0 13-4 11
6. Карабунар 5 1 1 3 3-18 4
7. Лесичово 5 1 0 4 6-25 3
8. Бошуля 5 1 0 4 6-14 3
9. Синитево 4 1 0 3 2-8 3
10. Виноградец 6 0 2 4 4-11 2
11. Драгор 5 0 1 4 4-17 1

„Б” ОФГ – Юг 6 кръг резултати

Н. махала 3:2  Црънча
Дебръщица 2:1  Звъничево
Семчиново 2:2  Радилово
Мокрище 1:5  Исперихово
Хаджиево 2:2  Лозен
К. Ди-ево 1:5  Чико-Бунара

КЛАСИРАНЕ

1. Чико-Бунара 6 6 0 0 56-3 18
2. Исперихово 6 6 0 0 26-7 18
3. Хаджиево 6 4 1 1 13-13 13
4. К. Д-иево 6 4 0 2 23-10 12
5. Звъничево 6 4 0 2 17-8 12
6. Лозен 6 3 2 1 16-13 11
7. Радилово 5 1 1 3 7-9 4
8. Мокрище 6 1 0 5 10-28 3
9. Н. махала 6 1 0 5 11-23 3
10. Дебръщица 5 1 0 4 6-19 3
11. Црънча 6 1 0 5 7-33 3
12. Семчиново 6 0 2 4 6-32 2

Детският тим на 
Локомотив 1925(Сеп-
тември) продължава 
без загуба в областното 
първенство по футбол 
на зона Пловдив. В мач 
от 4-тия кръг на есен-
ния полусезон малките 
„машини” от Септември 
направиха 2-2 с плов-
дивския Спартак на 

комплекса до градския 
стадион на Пловдив. 
Така след първите 3 
кръга септемврийци 
държат твърдо второ 
място с актив от 7 точки, 
формиран след 2 побе-
ди и едно реми. Лидер е 
Локомотив(Пловдив) с 9 
точки, а на трето място е 
Брестник. 

ва. Първо, върна залата 
за тенис маса на нашия 
клуб, до която ние нямах-
ме достъп няколко годи-
ни. Ето, сега пък се отзова 
веднага и ни направи 
тази екипировка, защото 
ние нямаше как да оти-
дем на този европейски 
форум, на който ще участ-
ват 23 държави от Стария 
континент. Освен това в 
ход е и третият поет ан-
гажимент - за ремонт на 
съблекалните. Благодаря 
му и в личен план затова, 
че се обърна с лице към 
най-титулувания клуб на 
Септември, който години 
наред печели слава у нас 
и в чужбина. В последни-
те 5 години Локомотив е 
в тройката на България 
при мъжете, което е един 
положителен атестат за 
Общината, защото сме 
единствени с такива ре-
зултати. Надявам се, че 
и за в бъдеще ще раз-
читаме на помощта на 
общинското ръководство, 
а ние от наша страна ще 
се стараем с резултати и 
успехи да се отблагода-
рим на кмета подобаващо 
за отношението му към 
нашия спорт.

Огромно благодаря Огромно благодаря 
за бързата реакция,за бързата реакция,  

заяви Гаро Агопян

“ЛОКО” ТВЪРДО “ЛОКО” ТВЪРДО 
ВТОРИ ПРИ ДЕЦАТАВТОРИ ПРИ ДЕЦАТА Отборът на Лозен 

взе нова точка на 
чужд терен след като 
навакса 2 гола пасив 
при визитата си на 
С л а в и я ( Х а д ж и е в о ) . 
Домакините дръпнаха 
до почивката с 2-0 и 
решиха, че са си свър-
шили работата в мача. 
Най-напред в 9-та мину-
та Красимир Пенков 
вкара за 1-0, а в 43-та 
Рашко Камбуров покачи 
на 2-0. След почивката 
обаче лозенци показа-

ха зъбите си. Първо в 
54-та минута Димитър 
Сарафски намали на 
1-2, а в 78-та Добромир 
Цанков изравни за край-
ното 2-2. Само преди две 
седмици Лозен стигна 
по подобен начин до 
точката и при визитата 
си на Милеви скали-
(Семчиново). Тогава 
домакините поведоха с 
цели 3 безответни гола, 
но накрая си скубеха 
косите, тъй като Лозен 
направи 3-3.

ЛОЗЕН С НОВА ТОЧКА НА ЧУЖД ТЕРЕН

администрация 
започна подмя-
ната на летните 
със зимни видове 
цветя по градин-
ките и зелените 
площи. „Бегония-
та” не обича студа 
и направо погива 
от него. За това тя 
ще отстъпи място-
то си през зимата 
на теменужките.

Следващото 
сезонно зацве-
тяване ще бъде 
през месец май, 
когато отново двата вида растения ще сменят места-
та си. 5 000 теменужки ще бъдат засадени в близките 
дни. Хора, които пък искат да украсят домовете си с 
бегония по време на зимните месеци могат да полу-
чат безплатно такива от самите работници по градин-
ките, но не и сами да ги вадят от земята.

СМЕНЯТ ЛЕТНИТЕСМЕНЯТ ЛЕТНИТЕ  
ЦВЕТЯ СЪС ЗИМНИЦВЕТЯ СЪС ЗИМНИ

СПОР ТС ПОР ТСПОР ТС ПОР Т ЕПТЕМВРИЙЦИ
Ф К
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