
Първа детска площад-
ка в мандат 2015 - 2019 г. 
беше официално открита 
в септемврийският квар-
тал „Калимана”. Tя беше 
изградена за по-малко 
от 20 дни и изникна на 
мястото на буренища и 
избуяла от години расти-
телност в близост до жп 
надлеза. За официалното 
откриване на новата при-
добивка за гражданите 
на квартал „Юг”, пристиг-
наха кметът на Общината 
Марин Рачев, неговият 
заместник Даниела Ма-
лешкова, секретарят на 
Общината Нина Вардина, 
всички директори на Ди-

рекции, представители 
на администрацията, на 
проектантите, както и 
много граждани на Ка-
лимана, сред които и об-
щинският съветник Асен 
Гаджев, който от самото 
начало беше съпричас-
тен за построяването на 
площадката. След като 
отслужи водосвета, све-
щеник Йордан Василев 
се обърна към присъства-
щите. „Благородно ви 
завиждам, че имате вече 
такова прекрасно място, 
на което да се събирате в 
подходящо за вас време 
със своите деца, които тук 
в този квартал са толкова 

много и са винаги ведри 
и усмихнати, приличащи 
на вас. Честитя на всич-
ки новата придобивка и 
призовавам г-н кмета и 
администрацията да ра-
ботят все повече и повече 
и да не се задоволяват 
с това, което е постигна-
то до момента. Защото 
всичко, което те правят 
е за полза на всички 
нас”, заяви отец Йордан, 
уточнявайки, че с най-го-
лямо удоволствие ще се 
отзовава за да освещава 
всяка една нова придо-
бивка за населението на 
Септември.

(Продължава на стр. 2) 
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ГЕОРГИ МЪРКОВ ВТРЕЩЕН ГЕОРГИ МЪРКОВ ВТРЕЩЕН 
НА СЪБОРА НА СЪБОРА 
В ГОРНО ВЪРШИЛОВ ГОРНО ВЪРШИЛО

на стр.на стр.  444

РАЧЕВ ОБЛЕЧЕ ФК “КАРАБУНАР” РАЧЕВ ОБЛЕЧЕ ФК “КАРАБУНАР” 
КАТО “АТЛЕТИКО” (МАДРИД)КАТО “АТЛЕТИКО” (МАДРИД)

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:

Новата учебна година 
стартира на 15-ти септем-
ври успешно във всички 
учебни и детски заведе-
ния в община Септември. 
Общо 210 първолаци 
прекрачиха за първи път 
прага на училището. Ръ-
ководството на община 
Септември присъства на 
откриване в различни 
училища на територията 
на общината. Кметът на 
Септември Марин Рачев 
бе гост на тържеството в 

ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” в град Ветрен. За 
празничната церемония 
по откриването бяха до-
шли още председателят 
на Общински съвет – Сеп-
тември Лазар Влайков, 
кметът на Ветрен Радос-
лав Лютаков, както и ху-
дожникът Васил Байлов. 
Гостите бяха посрещнати 
от директорът на учебно-
то заведение Лена Паро-
ва, която и този път беше 
направил страхотна под-

готовка за програмата 
по откриване на учебна 
година. Церемонията 
започна с издигане на 
българския флаг под 
звуците на химна на Ре-
публика България. След 
това бе отслужен празни-
чен водосвет. Преди да 
чуят първият училищен 
звънец, учениците от ОУ 
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий” бяха поздравени от 
директора на училището 
Лена Парова. Тя пожела 
на всички присъстващи 
прекрасен и светъл праз-
ник и успех през новата 
учебна година.

(Продължава на стр. 2) 

ПЪРВАТА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
БЕ ОТКРИТА В „КАЛИМАНА”

БИЖУТО „ИЗНИКНА” ЗА 20 ДНИ БИЖУТО „ИЗНИКНА” ЗА 20 ДНИ 
НА МЯСТОТО НА БУРЕНИЩА И НА МЯСТОТО НА БУРЕНИЩА И 
ЗМИЯРНЦИ КРАЙ ЖП НАДЛЕЗАЗМИЯРНЦИ КРАЙ ЖП НАДЛЕЗА

На добър 
час,

ученици

На добър 
час,

ученици

Насрочват конкурс 
Насрочват конкурс за нов управител

за нов управител  на на Медицинския център
Медицинския център

Об щ и н - с к и я т 
съвет на 

Септември въз-
ложи на кмета 
Марин Рачев 
да организира 
провеждането 
на нов конкурс 
за управител 
на „Медицин-
ски център-1“ 
поради изти-

чане на договора на до-
сегашния д-р Петьо Бой-
чинов. До приключване 

на конкурсната процеду-
ра той ще продължи да 

управлява 

лечебното заведение. С 
друго решение съвет-
ниците приеха наредби 

за водене на регистър в 
детските градини, както 
и за начина на записване 

и отписване 

на децата от детските 
заведения. Старейшини-
те започнаха работата 
си с приемане на план за 
работата на Общинския 
съвет през четвъртото 
тримесечие на годината. 
Директорът на дирекция 
„Хуманитарни дейности, 
образование и култура“ 
Ивалина Табакова пък 
информира местните 
парламентаристи за го-
товността на учебните 
заведения за новата 
учебна година.

М а н д а т „ 2 0 1 5  -  2 0 1 9  г .”
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Полагат се послед-
ни метри на асфалта 
по пътя между Ветрен 
и Славовица. Отсечка-
та от общо 4 километра 
се прави повече от 14 
години. Чакълирането 
на участъците, както и 
тяхното профилиране 
и уплътняване е вече 
направено.

Последният препъ-
ни камък за финализа-
ция на пътя е електри-
чески стълб на EVN, 

който ще трябва да се 
премести. След това 
предстои и полагане 
на последните метри 
асфалт от участъка. 
Славчани даже комен-
тираха, че въпросният 
път е планиран още 
от времето на Алек-
сандър Стамболийски 
преди 94 години.

От започването на 
пътя до момента на 
година се правеха 
едва по 100-150 мет-

ра от него. За това 
веднага щом застъпи 
на поста кмет, Марин 
Рачев обяви, че една 
от първите задачи 
на общинското ръко-
водство е да завърши 
тази сага, на която се 
смееха и малките деца 
във Ветрен. Веднага 
щом излезе общест-
вената поръчка за 
този вид дейности за-
вършването на пътя е 
почти факт.

„Дарете кръв, пода-
рете живот!”. Под това 
мото премина акцията 
по безвъзмездно и доб-
роволно кръводарява-
не, която се проведе в 
град Септември. Кам-
пания беше под егидата 
на директора на Соци-
алния отдел в Община 
Септември Ивалина 
Табакова.

Опашка от желаещи 
да дарят кръв се изви 
пред сградата на Общи-
ната веднага след стар-
та на акцията. Първи да 
дадат своята лепта се 
отзоваха служителите 
на Общинска админис-

трация, начело с кмета 
Марин Рачев.

Полагаемия отпуск, 
който се дава при кръ-
водаряване няма да се 

ползва, решиха едино-
душно дарителите от 
общинска администра-
ция. Сред тях имаше и 
такива, които за първи 
път даряваха кръв, като 
директорът на социал-
ния отдел в Общината 
Ивалина Табакова.

Други пък сподели-
ха, че винаги се включ-
ват в подобни кампа-
нии. „Не е страшно, не 
боли и може да спаси 
човешки животи”, обяс-
ни д-р Цвета Чипишева 
от Районния център по 
трансфузионна хемато-
логия – Пловдив.

Решението за даря-

ване на кръв е лично, 
дълбоко човешко и от-
говорно. Всеки от нас 
може да го направи и 
да бъде съпричастен 
към съдбата на нужда-
ещите се.

Около 15 минути 
трае една процедура по 
кръводаряване, която 
обаче може да спаси 
човешки живот. Все по-
голям става недостигът 
на кръв в центровете 
у нас. Това беше и 
основната причина 
за днешната акция по 
безвъзмездно и добро-
волно кръводаряване в 
Септември.

прод. от стр.1 

П р и в е т с т в и я 
към ученици и 
учители направи-
ха още кметът на 
Общината Марин 
Рачев, градона-
чалникът на Ветрен 
Радослав Лютаков 
и председателят на 
Общинския съвет 
Лазар Влайков.

След това та-
лантливите деца на 
Ветрен поздравиха 
гостите, учители и 
своите родители с 
богати танцово-му-
зикални програми 
и рецитали. От име-
то на общинското 
ръководство кме-
тът Марин Рачев 
и колегата му от 
Ветрен Радослав 
Лютаков подариха 
на всеки първолак 
блокче за рису-
ване, фолмастри 
и химикалка, а на 
всеки учител по 
едно цвете.

По същия на-
чин бе засвидетел-
ствано уважение 
към най-малките 
ученици и техните 

учители в другите 
учебни заведения 
от Общината.

Зам.-кметът Да-
ниела Малешкова 
присъства на от-
криване на новата 
учебна година в 
септемврийските 
СУ „Христо Ботев”, 
СУ „Христо Смир-
ненски”, и ПГМЗС.

Секретарят на 
Общината Нина 
Вардина и кме-
тът на Карабунар 
Иван Каменарски 
уважиха церемо-
нията по старта на 
учебната година 
в ОУ „Христо Бо-
тев” – Карабунар, 
а директорът на 
Социалния отдел 
Ивалина Табакова 
бе сред гостите на 
НУ „Васил Левски” 

– Септември и ОУ 
„Кирил и Методий” 
– Ковачево. Дирек-
торът на „Транс-
порт и Екология” 
Ангел Бончев пък 
присъства на стар-
та на новата учебна 
година в ОУ „Нико-
ла Вапцаров”, село 
Варвара. Празнич-
ната програма на 
училището в село 
Злокучене пък 
уважи общинският 
съветник Стефан 
Малинов.

В останалите на-
селени места от об-
щината, там където 
има учебни заве-
дения подаръци и 
цветя от името на 
кмета Марин Рачев 
поднесоха съот-
ветните кметове на 
кметства.

В село Славовица отбелязаха 
108 г. от обявяване на Незави-
симостта на България. Гости на 
мероприятието бяха общинският 
кмет Марин Рачев, съветникът 
от БСП Георги Мърков, кметове 
на населени места и други об-
ществени деятели. В програмата 
взеха участие ФТА „Загоровче” и 
квартет „Сбърбаянка” с диригент 
Николай Балабанов, носители на 
„Сребърен орфей” от град Хесаря.

Поздрав към жителите и гости-
те на Славовица направи кметът 
на Общината Марин Рачев. Слово 
произнесе и кметът на Славовица 
Стоянка Костова. Тържеството 
приключи с празнична заря и 
общо селско хоро на площада.

ВИЖДА СЕ КРАЯТ НА САГАТА
ДОВЪРШВАТ ПЪТ НАЧЕНАТ 

ОТ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ

ÍÎÂÀÒÀ Ó×ÅÁÍÀ ÃÎÄÈÍÀ…ÍÎÂÀÒÀ Ó×ÅÁÍÀ ÃÎÄÈÍÀ…

ОБЩИНАРИ ДАРИХА КРЪВ, 
ОТКАЗАХА СЕ ОТ ОТПУСК

АКЦИЯ

СЛАВЧАНИ СЛАВЧАНИ 

ОТБЕЛЯЗАХА 

ДЕНЯТ НА 

НЕЗАВИСИМОСТТА

ПЪРВАТА ДЕТСКА 
прод. от стр. 1

След това думата бе 
дадена на кмета на Об-
щината Марин Рачев. 
„Неслучайно започ-
нахме от тук. Знаете, че 
през годините се наслу-
шахме и нагледахме на 
обещания и приказки, 
а след изборите всичко 
се забравяше. И това 
най-добре го знаете вие, 
жителите от квартал Ка-
лимана. Преди да стар-
тира изграждането на 
площадката по същест-
во, бай Крум Пепелянков 
започна да ни се кара, 
че режем избуялите сал-
къмчета, защото може би 
не вярваше какво ще се 
случи след това. Наме-
ренията на екипът ни са 
да започнем от крайните 
квартали и след това да 
вървим към центъра на 
града. Защото, ние не це-
лим да направим тук там 
по нещо, да си оправим 
личния живот, а после 
хората дето се казва в 
една приказка - кучета 
ги яли. Наши опоненти 
много често пишат и 
говорят, че едва ли не, 
ние обръщаме внимание 
само на възрастните 
хора. Хранили сме ги с 
кебапчета и кюфтета и 
не сме правили нищо за 
младите. В тази връзка 
искам да се знае, че за 
нас като позиция е много 
важно в тези тежки вре-
мена, когато Европа се 
тресе от прииждащи бе-
жанци, било то чрез обяд 
или други сбирки, ние да 
се съхраним като право-
славна общност. Тук не 
става въпрос за едното 
ядене, а за смисъла от 
тези събирания. Защото 
именно там си беседваме 
и говорим за ценностите 
на православната вярва, 
защото дълбко в себе си 
вярваме, че имено тя ще 
ни съхрани при тези ко-
лосални преселения на 
народите”, отбеляза кме-
тът. За пореден път той 
декларира, че основен 
приоритет на настоящото 
управление са младите. 
Нашата цел не е само да 
изграждаме и откриваме 

подобни площадки и да 
правим инфраструктура-
та. Основната ни цел е да 
създадем 
условия за откриване 

на работни места. 

Да, процесът е бавен, 
но той вече е задвижен и 
тече по план в момента. 
Деца няма да правим, но 
съм сигурен, че ще съ-
здадем условия, в които 
младите да се върнат по 
родните си места. Тук да 
си създадат семействата 
и да се грижат за майки-
те и бащите си, а не да си 
търсят късмета по широ-
кия свят”, заяви кметът. 
„В потвърждение на 
отношението ни към мла-
дите е и днешния повод 
за събирането ни. Изра-
ботили сме 26 проекта 
за подобни площадки в 
цялата община като 9 от 
тях са само в Септември. 
Освен тази в Калимана 
ще има по една такава в 
двете детски градини, а 
останалите ще бъдат сре-
щу хлебозавода (в квар-
тал „Малка Марица”), 
на геренчето при Петя 
Цанкова, на геренчето 
до Наско Захарнинов, в 
двора на недостроената 
гимназия, в междублоко-
вото пространство срещу 
техникума и черешката 
на тортата ще бъде една 
грандиозна в центъра на 
града, на площада при 
обновяването му, което 
сме планирали за идната 
година. Тук, в Калимана 
почистването на канала, 
който тормозеше хората 
и тази площадка са само 
част от нещата, които сме 
замислили. Предстои ця-
лостна подмяна на водо-
провода по почти всички 
улици, каквато тече от 
две седмици по Глава-
ната. След това ще има 
и преасфалтиране. И го-
ворим не за време след 
5-10 години, а буквално 
до няколко месеца. За 
основната част на града 
предстои до Нова година 
да смени цялата канали-
зация и водопровода, 
по трасето от полицията 
до старата пожарна. Ок-
томври месец започва и 

Продавам парцел в гр. Септември в 
регулация, между жилищни къщи с асфалтов 

път. Има дървена виличка, ток и вода. 
Засадено е с над 50 бр. овощни дървета. 

За контакт: 0895 520 819
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С голям събор отпразну-
ваха празника на селото в 
Горно Вършило. Сред гостите 
на тържеството бяха кметът 
на Общината Марин Рачев, 
председателят на Общин-
ския съвет Лазар Влайков, 
колегите му от ситипарла-
мента Кирил Тодорин (ГЕРБ) 
и Георги Мърков (БСП) и дру-
ги обществени деятели.

Роденият в този край съ-
ветник Георги Мърков остана 
учуден от обстановката на 
площада в Горно Вършило. 
„Мале, толкова народ не е 
имало от 40 години”, възклик-
на Мърков. Задоволството си 

от този факт подчерта в сло-
вото си и кметът на Общината 
Марин Рачев. „Визията на 

общинското ръководство 
за Горно и Долно Вършило 
включва това да обособим 

тези две малки селища като 
атрактивни вилни зони, така, 
че хора от другаде да закупят 
имоти по тези китни места с 
красива природа и хубав 
въздух. В последните години 
определени лица се опитаха 
да се капсулират и превърнат 
Вършилата в места, където да 
си правят семейни хасиенди, 
но те просто не осъзнават, че 
и за тях ще бъде по-добре 
тук животът да се завърне. 
Последния пример в това 
отношение е докторът от Во-
енна болница, който си купи 
имот в Горно Вършило и е 
очарован от средата. Бъдете 

сигурни, че, когато сподели 
впечатленията си пред коле-
ги и приятели и други хора 
ще дойдат тук”, отбеляза в 
словото си общинския кмет.

За първи път от няколко 
години за празничното на-
строение на вършилци беше 
наета певица, а народните 
хора на мегдана се редуваха 
едно след друго.

саниране на жилищните 
блокове”, очерта карти-
ната на дейностите до 
Нова година кметът. „Тук 
е арх. Атанас Стоилов от 
Пловдив, на чийто екип 
сме възложили цялост-
ната визия на Септем-
ври. Той може да ви каже 
дали канцелариите на 
Общината не са 

задръстени вече 
с проекти. 

Областната дирекция 
на фонд „Земеделие” 
е буквално блокирана 
от проекти, свързани с 
нашата община. Дебело 
подчертавам проекти 
само за община Септем-
ври. Другите Общини 
чакат да приключат с 
нас, за да започнат и те 
да входират проектите 
си. При това изключи-
телно тежко състояние 
на Общината, ако ние не 
разчитаме на външно 
финансиране, няма как 
нещата да се случват 
при нас”, заяви кметът. 
Относно продажбата на 
имоти Рачев заяви, че 
Общината ще се раз-
деля само с тези, които 
са безстопанствени и 
са изгубили смисъл от 
стопанисване, генери-
райки сами разходи и 
ангажименти, но никак-
ви ползи. На имоти обаче 
като старите кина ще 
вдъхнем нов живот чрез 
изработените вече за тях 
проекти. В това число 
влиза и залата на танцов 
състав „Меркалии”. В 

същото време ние и ще 
купуваме имоти, там къ-
дето смятаме за целесъ-
образно. Знаете, че вече 
закупихме автогарата и 
голямо петно в център 
на Бошуля. В момента 
искам да ви зарадвам, че 
именно тук, в Калимана, 
преди два дни закупихме 
имота на бившето РПК до 
Маринка Гаджева. Него 
смятаме да превърнем в 
една зона за отдих - по- 
малък вариант от плани-
раната за изграждане в 
недостроената гимназия, 
разкри кметът. Той още 
веднъж благодари за 
подкрепата на жителите 
на септемврийска общи-
на и в частност на тези 
от „Калимана”, защото 
благодарение на нея той 
има нужната тежест при 
отстояване на интереси-
те и за решаване на про-
блемите, когато отиде по 
министерствата в София. 
Марин Рачев използва 
и поводът да благодари 
на директорът на Соци-
алния отдел в Общината 
Ивалина Табакова и на 
общинските съветници 
от ГЕРБ, които с приноса 
си спасиха опорочава-
нето още в зародиш на 
26-те проекта за детски 
площадки. „Знаете как 
една нощ Асен Гаджев 
обикаляше по домовете 
ви да събира подписи 
за да я има тази детска 
площадка. Това се слу-
чи и за всички останали 
25 площадки по места. 
Тъй като това беше един 

от многото документи, 
които липсваха в пакета 
за кандидатстване за фи-
нансиране на площадки-
те”, заяви Марин Рачев. 
„Обръщам се към май-
ките от Септември при-
канвайки ги да внимават, 
когато делегират права 
на някой да ги представ-
лява в обществото. Има 
една дама, която много 
обича да говори от името 
на майките. Отделен е и 
въпросът, доколко тя е 
в състояние да защитава 
техните интереси. Защо-
то на приказки е лесно, 
но в действителност 
ситуацията е различна. 
Става въпрос за Симона 
Бързакова, която беше 
служителка от екипа на 
стария кмет. Тя ми се 
представи за неоценена, 
с две висши образова-
ния и т.н. и т.н. , а беше 
секретарка. Признавам 
си, че й повярвах й ре-
ших да й дам възмож-
ност, защото ми се пред-
стави за човек с опит и 
познания. Така тя стана 
директор по проектите 
за външно финансиране. 
И логично вече работеше 
не за 400 лева, а за 1 000 
месечно. В продължение 
на 3 месеца вместо да 
работи по поставените й 
задачи 

тя не спря да се 
занимава с интриги. 

Оказа се, че между 
думи и дела при нея 
разминаването е от зе-
мята до небето. Чашата 

на търпението на об-
щинското ръководство 
към Бързакова преля с 
отношението й към про-
ектите за 26-те площад-
ки. Когато в последния 
ден преди изтичане на 
срока събрах при себе 
си имащите отношение 
към тези проекти служи-
тели и ги попитах дали 
всичко е наред с доку-
ментацията се оказа, че 
въпросната директорка 
е чакала до последно 
някои друг да й свърши 
работата. Започнахме с 
Явор Митев да отмятаме 
свършеното и видяхме, 
че тя не е проконтроли-
рала и 50%-та от предва-
рителната подготовка на 
документацията. Случай-
но в кабинета беше и Ра-
дослав Лютаков – кметът 
на Ветрен, който също 
може да потвърди това. 
Дори той първи забеля-
за пропуските, тъй като 
в миналото е правил за 
Ветрен подобни проекти. 
С това нейно бездей-
ствие буквално бяхме 
притиснати до стената и 
се наложи в 18 часа да 
върна на работа Ива Та-
бакова, да извикам Асен 
Гаджев и другите съвет-
ници от ГЕРБ за да ни 
окажат съдействие да не 
провалим проектите. До 
3 часа през нощта оби-
каляха от къща на къща 
по махалите по всички 
населени места за да съ-
берат нужните подписи, 
а една част от хората на 
Ива останаха да работят 
в Общината за да може 
това, което не беше 
свършено от въпросната 
служителка за цял един 
месец да се отхвърли за 
няколко часа. На всич-
кото отгоре, сгафилата 
служителка започна да 
се оправдава за своите 
пропуски по несвърше-
ната от нея работа с дру-
ги хора и да злослови по 
техен адрес в опита си 
да прехвърли вината от 
болната глава на здрава-
та. Разказвам ви всичко 
това, защото ми направи 
грозно впечатление, че 
в публичното простран-

ство въпросната госпо-
жа говори срещу това 
общинско ръководство, 
което й даде възможност 
да се реализира и което 
няма никаква вина, че 
тя се издъни по най-еле-
ментарния начин. Нещо 
повече. Дори заради нея 
преместих мъжа й в друг 
отдел, където 
да няма възможност 

за злоупотреби, 

тъй като имаше такива 
данни от миналото. Да, 
няма как да си мълча, 
и да не разобличавам 
дървени философи като 
тази бивша директор-
ка, когато се цели само 
безпричинно оплюване 
на общинското ръковод-
ство. Вместо да наведе 
главата и да потъне вдън 
земя от срам, наглостта и 
безочието й стигнаха до 
там да се опитва да го-
вори, че нея я било срам 
от нас и други подобни 
в публичното простран-
ство. Нашият екип е та-
къв, че винаги ще приема 
критики, когато обаче те 
са градивни. Както на-
пример тук, в Калимана, 
където един ден една от 
майките ни се оплака от 
непочистени буренища 
и ето какво изникна на 
тяхно място – това бижу. 
Държа да знаете, че ние 
не искаме да си мълчите, 
когато нещо ви дразни 
или тормози и само да 
ни хвалите. Винаги съм 
призовавал младите да 
изразяват смело пози-
ция и когато нещо не им 
харесва в управлението 
да ни го казват открито. 
Като тази майка, която 
сега е тук, с гордо вдиг-
ната глава и ние се рад-
ваме от такива позиции 
и мнения. Защото, когато 
те са градивни ние ще си 
извличаме поуки от тях и 
няма да се обидим. А не 
само да се бръщолевят 
празни приказки и да 
се сеят сплетни и ин-
триги, като въпросната 
бивша директорка, дето 
само чака нещо да се 
помести във фейсбук и 
да почне с изказвания 
и коментари. Било то от 

нейния или фалшиви 
профили. Завършвам с 
нещо много важно за 
цялата общественост на 
Септември. Сега повече 
от всякога трябва да де-
монстрираме, че септем-
врийци сме едно здраво 
и обединено общество. 
Ще разчитаме на вас, 
както застанахте зад 
нашия екип на местните 
избори така да застане-
те до нас и за водената 
политика, като с вота 
си го покажете на пред-
стоящите президентски 
избори. Всичко това 
го искаме за да имаме 
увереността и самочув-
ствието да отстояваме 
интересите на всички ни. 
Ако резултатите от на-
шите действия, когато ни 
давате тази подкрепа не 
ви задоволят, след 3 го-
дини ще имате възмож-
ността да си изберете 
друг управленски екип. 
Ние обаче сме убедени, 
че ако септемврийската 
общност ни подкрепи по 
категоричния начин, по 
който искаме, няма как 
нещата да не се проме-
нят коренно, из основни 
в нашия град”, заяви 
Рачев. От своя страна 
съветник Асен Гаджев, 
който е жител на Кали-
мана благодари на Ма-
рин Рачев и екипът му за 
новата придобивка и им 
пожела да продължават 
в същи дух и за напред. 
Също в израз на благо-
дарност, деца от квартал 
Юг подариха на кмета 
Марин Рачев рисунка и 
букети с цветя и си на-
правиха обща снимка за 
спомен. В края на про-
грамата кмета поведе 
право хоро, в което се 
включиха голяма част от 
присъстващите на цере-
монията за откриване на 
площадката.
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ПЛОЩАДКА БЕ ОТКРИТА В „КАЛИМАНА”„КАЛИМАНА”



СС  лични сред-
ства кметът 
на Община 

Септември Марин Рачев 
облече отборът на ФК 
Карабунар с представи-
телни екипи, анцузи и 
комплект тренировъч-
ни и официални топки. 
Рачев връчи спортната 
екипировка на кмета на 
Карабунар Иван Каме-
нарски, който е и пред-
седател на УС на едно-
именният местен футбо-
лен тим. На предаването 
на екипите, анцузите и 
топките присъстваха и 
част от футболистите на 
ФК Карабунар, които не 
скриха възхищението си 
от новите придобивки. 
Представителните екипи 
на карабунарци са реше-
ни в клубните цветове 
на испанския Атлетико(-
Мадрид) - червено-бяло 
със сини гащета, каквото 
беше и първото желание 
на момчетата. Те са про-
изводство на бургаската 
фирма за спортна екипи-
ровка „Томи Спорт” и са 
с 5 годишна гаранция за 
качество. В хармония с 
тях са и официалните ан-
цузи на отбора, които пък 

фирма за спортна екипи-
ровка “Patrik”, с която иг-
раят половината тимове в 
Чемпиъншип и Лига 1 на 
Албиона. Като гарнитура 
към екипировката Марин 
Рачев осигури и 10 тре-
нировъчни топки на бри-
танския спортен концерт 
„Sondico” и две официал-
ни топки на „Adidas” 

Шампионска лигаШампионска лига
от послеот последния модел,дния модел,  

с които се игра финалът 
между испанските Реал и 
Атлетико на стадион „Сан 
Сиро” в Милано през 
месец май. Припомняме, 
че септемврийския кмет 
Марин Рачев пое в свой 
ръце съдбата на ФК Кара-
бунар след абдикацията 
на спонсорите от сдруже-
ние „Загорово”

“Каквото и да кажем 
ще е малко”, заяви от 
името на отбора пред-
седателят на УС и кмет 
на селото Иван Каменар-
ски. Огромно благодаря 

на г-н Рачев, без чиято 
намеса ние бяхме пред 
разпад. Знаете, че пре-
ди година в Карабунар 
беше създаден този фут-
болен клуб. 

Дадоха се 

големи  очакванияголеми  очаквания  
и надежди надеждии   

на населението и най-
вече към младите хора в 
селото. След като минаха 
изборите обаче спонсо-
рите от сдружение „За-
горово” полека лека си 
оттеглиха финансовата 
поддръжка и аз останах 
сам и в безизходица. 
Тогава се обърнах за 
помощ и съдействие 
към общинския кмет, 

който се нае да спаси 
отбора от разпадане и 
да го обезпечи с всичко 
необходимо за неговото 
съществуване. Имам 
уверението на г-н Ра-
чев, че догодина ще ни 
помогне и за стадиона 
след като общинското 
ръководство оправи 
спортните съоръжения в 
Лозен, Ковачево, Ветрен 
дол и Виноградец”, за-
яви кметът на Карабунар 
Иван Каменарски. 

СПОР ТС ПОР ТСПОР ТС ПОР Т ЕПТЕМВРИЙЦИ
Ф К
19 25

В Е С Т Н И К  Н А  О Б Щ И Н А  С Е П Т Е М В Р И
СЕПТЕМВРИСЕПТЕМВРИ

СЕПТЕМВРИСССЕПТЕМВРИСЕПТЕМВРИСССССЕПТЕМВРС ИИИММЕТПЕСССССС ИИИИРРВВММЕЕТТППЕЕ ВВВВРРВВСС РРВВ
Ч Е Т Е Т Е  Н А  С Т Р А Н И Ц А Т А  В Ъ В  Ф Е Й С Б У КЧ Е Т Е Т Е  Н А  С Т Р А Н И Ц А Т А  В Ъ В  Ф Е Й С Б У К ЛокомотивСС

„А” ОФГ 6 кръг резултати

Ботев(Мк) 1:4  Марица
Величково 8:2  Балкан
Спартак 2:2  Ветрен
Левски 3:3  Тракиец 
Брацигово 5:4  Родопи
Братаница 3:0  Тракия 
Юнак 0:1  Локомотив 
Зенит 0:0  Сарая

КЛАСИРАНЕ

1. Вихър 6 5 1 0 25-9 16
2. Брацигово 6 5 0 1 30-11 15
3. Братаница 6 4 2 0 24-4 14
4. Левски  6 4 1 1 19-13 13
5. Величково 6 4 0 2 19-9 12
6. Сарая 6 3 3 0 16-6 12
7. Тракиец 6 3 1 2 14-9 10
8. Марица 6 3 0 3 14-10 9
9. Локомотив 6 2 1 3 6-12 7
10. Тракия 6 2 0 4 6-18 6
11. Зенит 6 1 3 2 14-15 6
12. Спартак 6 1 3 2 10-9 6
13. Юнак 6 1 1 4 5-17 4
14. Родопи 6 1 0 5 7-22 3
15. Балкан 6 0 1 5 5-23 1
16. Ботев 6 0 1 5 12-39 1

„Б” ОФГ 3 кръг резултати

Елшица  1:1  Щърково
Лесичово  1:6  Гелеменово
Синитево  0:1  Оборище II 
Карабунар  0:0  Виноградец
Бошуля  2:3  Стрелча
Драгор  почива

КЛАСИРАНЕ

1. Стрелча 3 3 0 0 11-3 9
2. Гелеменово 3 2 1 0 10-3 7
3. Оборище-II  3 2 0 1 9-3 6
4. Елшица 3 1 2 0 5-3 5
5. Щърково 3 1 1 1 2-3 4
6. Карабунар 3 1 1 1 2-5 4
7. Синитево 2 1 0 1 2-2 3
8. Виноградец 3 0 2 1 2-3 2
9. Драгор 2 0 1 1 2-5 1
10. Бошуля 3 0 0 3 3-6 0
11. Лесичово 2 0 0 2 2-14 0

„Б” ОФГ – Юг 3 кръг резултати

Хаджиево  4:2  Н. махала
К. Ди-ево  9:3  Мокрище
Чико-Бунара  14:0  Семчиново
Лозен  3:0  Дебръщица
Исперихово  6:1  Црънча
Радилово  0:1  Звъничево

КЛАСИРАНЕ

1. Бяга 3 3 0 0 37-2 9
2. Исперихово 3 3 0 0 11-3 9
3.К. Ди-ево 3 3 0 0 15-3 9
4.Хаджиево 3 3 0 0 10-3 9
5.Звъничево 3 2 0 1 8-4 6
6.Лозен 3 2 0 1 8-6 6
7.Радилово 3 1 0 2 4-5 3
8.Мокрище 3 1 0 2 7-14 3
9.Н. махала 3 0 0 3 6-11 0
10.Дебръщица 3 0 0 3 2-15 0
11.Семчиново 3 0 0 3 0-20 0
12.Црънча 3 0 0 3 2-24 0

Издател: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ул. „Ал. Стамболийски” №37а
e-mail: ov_septemvriici@abv.bg
Facebook: Lokomotiv Septemvri 
Тел. за контакти: 0876/768300
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Вече няма отбор в „А  
ОФГ без загубени точки. В 
среща от 6-тия кръг на 4-
татат футболния дивизия 
на Пазарджишка област 
Спартак(Калугерово) из-
драпа до 2-2 с лидера в 
класирането Вихър(Вет-
рен), който загуби първите 
си 2 точки от началото на 
сезона. Мачът на „Спартак 

АВТОМОРГА ВИЕС_АУТО
град Септември

Велинградско шосе 
на кръстовището 

за Велиндград, Септември, 
Белово, Пазарджик.

0888123221, 0885766701, 0899929837

Детската формация 
на „Локомотив 1925” от 
Септември дебютира с 
победа в първия си офи-
циален мач. Момчетата 
на треньора Димитър Та-
баков гостуваха на ФК 
Скутаре и го надиграха с 
2-1. Попаденията в мачът, 
който се игра на гребната 
база в Пловдив бяха дело 

на Юсейн Яшар и Роберто 
Данаилов. „Доволен съм 
от момчетата. Това беше 
първият им официален 
мач и се представиха 
много добре. Разбира се 
има още много работа, 
но времето е пред нас”, 
коментира след срещата 
треньорът на Локо Дими-
тър Табаков. 

Припомняме, че шко-
лата на „Локомотив 1925” 
стартира своята дейност 
само преди 5 месеца с 
първите занимания на 
изкуствения терен до не-
достроената гимназия. В 
момента тренировките се 
водят на стадион „Локо-
мотив”.  

Новият „Локомотив” започна 
с победа в първенството

Вихър остана начело на „А”
ОФГ след реми в Калугерово

Без голове завърши лютото дерби между ком-
шиите от Карабунар и Виноградец. Срещата беше 
от програмата на 3-тия кръг в северната пета ди-
визия. За първи път домакините играха с новите си 
екипи, които кметът на Септември Марин Рачев им 
осигури ден преди двубоя. Общо 5 жълти картона 
бяха вдигнати от главният съдия за укротяване 
на страстите по време на местното дерби. 

Арена” започна с попаде-
ние за домакините. Точен 
за тях в 16-та минута беше 
Даниел Ненчев, който се 
разписа след грешка в 
отбраната на Вихър. Гос-
тите обаче се окопитиха 
много бързо и само 5 
минути по-късно израв-
ниха чрез попадение на 
Ангел Ламбрев. Той на-
каза вратарят на Спартак 
с удар от близо 30 метра. 
Лидерът в подреждането 
на „А” ОФГ стигна до 
пълен обрат в резултата 

в 66-та минута, когато Пе-
тър Божков се разписа за 
1-2. Калугеровци все пак 
стигнаха до точката в 71-
та минута. Тогава реферът 
Цанко Миндалов отсъди 
дискусионна дузпа в 
тяхна полза и от 11-тия 
метър Даниел Ненчев 
вкара за крайното 2-2. 
Въпреки ремито Вихър 
остава начело на времен-
ното класиране с актив от 
16 точки. Една по-малко 
имат преследвачите от 
Брацигово.   
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