
До дни се очаква ръководството на 
община Септември да получи разре-
шение за реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа с дължина от 

5,41 км. Това съобщи пред наш ре-
портер директорът по строителството 

в септемврийската администрация 
инж. Явор Митев. Той запозна кмета 
на общината Марин Рачев с готовия 
вече проект за водопровода, чието 
съдържание е над 10 тома. „Пред-
стои съгласуване с всички, свързани 
с проекта институции. Стане ли това, 
ще имаме зелен семафор за действие. 
Това означава да вземем разрешител-
но за строеж и да входираме проекта 
за финансиране в София”, коментира 
инж. Митев. В плана за изграждане на 
трасета за нови водопроводи попадат 
улиците „Георги Сава Раковски”, „Сте-
фан Стамболов”, „Еледжик”, „Иван 
Вазов”, „Милеви скали”, „Никола Вап-
царов”, „Александър Стамболийски”, 
„Христо Ботев”, „Сараньово”, „Петър 
Берон”, „Мусала” и „Стефан Захариев”. 
Идеята е живущите на тези отсечки 
граждани да получат нов водопровод, 
а след това, на базата на това условие, 
Общината да кандидатства за поставя-
не на нова асфалтова настилка с пари 
от еврофондовете. И накрая нещо не 
маловажно – както никога досега, по 
инициатива на кмета в деловодството 
на Общинския съвет се входира копие 
от всеки изработен проект. Това се 
прави, за да е гарантирано, че в края 
на мандата проекти, които не са били 
изпълнени няма да изчезнат.

10 март 2016 г. 
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С куп мащабни ме-
роприятия без прецедент 
до момента и  състояли  
се на територията на 
Септември и Ветрен бе 
отбелязан националният 
празник Трети март.  

Още сутринта пред 
сградата на Общината 
в Септември започнаха 
да се събират хора в 
очакване на церемония-
та за издигане  знамето 
на Република България. 
Това трябваше да стане 
за първи път пред изгра-
дените само преди ня-
колко дни пилони. Малко 
по-късно кметът  Марин 

Рачев започна да посре-
ща и официалните гости. 
Сред тях бяха общински 
съветници, кметове на на-
селени места, обществе-
ници и ветерани. Събраха 
се стотици граждани. 
Церемонията започна с 
празнично приветствие 
на кмета на общината 
Марин Рачев. След това с 
едноминутно мълчание и 
свеждане на глава граж-
дани и гости почетоха 
паметта на загиналите за 
освобождението на Бъл-
гария от турско робство. 

По-късно дойде вре-
мето и за издигане на 

националния трикольор. 
Това стана под звуците на 
държавния химн. „Мила 
Родино” на живо изпя 
триото от набиращата все 
по-голяма популярност у 
нас и в чужбина женска 
оперна група „Сопрано”. 
Биляна Андрончева, Де-
нислава Станева и Петя 
Вардева зарадваха при-
състващите пред сграда-
та на Община Септември 
с още две емблематични 
за всеки българин  пес-
ни – „Облаче ле, бяло” и 
„Моя страна, моя Бълга-
рия”.

(Продължава на стр. 2)
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Инж. Явор Митев внася в кметския 
кабинет проекта за нов водопровод

Стяга ли се Септем-
ври за война? Да, точно 
толкова, колкото и София 
например. Повод за ре-
дакционния коментар на 
този смехотворен иначе 
казус са появилите се 
след Трети март иронич-
но-ехидни коментари в 
една от социалните мре-
жи (Фейсбук) на открове-
ни „доброжелатели” (по 
същество зложелатели) 
на общинската инициати-
ва за тържествено чест-
ване на празника. Вместо 
да кажат браво на иници-
аторите и да ги потупат 
по рамото, същите дреб-
ни души изфабрикуваха 
долнопробна спекула на 
гърба на националния 

трикольор. Той беше из-
дигнат пред зданието на 
Общината навръх наци-
оналния празник Трети 
март, както не се беше 
случвало никога досега 

– на специално монтиран 
пилон, в съседство със 
знамената на Септември 
и на Европейския съюз. 
Ама знамето било „на об-

ратно”. Как може да бъде 
„на обратно” (разбирай 
на война) знаме, което 
е на въртящ се пилон?! 
Който пък във всеки един 
миг е зависим от посо-
ката и силата на вятъра. 
И друго – в полукръга 
от хората покрай него 
знамето беше обърнато 
в зависимост от това кой 
откъде го гледа. Точно 
като в онази приказка за 
чашата с вода, която за 
оптимиста е наполовина 
пълна, а за песимиста 
– наполовина празна. Да 
не говорим, че сеещите 
внушения и инсинуации 
малки хора удобно пре-
мълчават факта, че пре-
ди церемонията трите 
знамена пред Общината 

бяха по един начин, а 
след като духна вятър 
застанаха по диаметрал-
но противоположен. За 
сравнение публикуваме 
и снимка от Полиграфи-
ческия комбинат на бул. 
„Цариградско шосе” в 

София. И там знамето на 
България е привързано 
за пилона с бялата му 
част, а червената е външ-
на. Както впрочем беше 
и в Септември. Въпрос 
на гледна точка, не на 
война.

Знамето в Септември преди церемониятаЗнамето в Септември преди церемонията Знамето пред Полиграфическия комбинатЗнамето пред Полиграфическия комбинат
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Общинското ръковод-
ство на Септември подписа 
първите 3 договора за от-
даване за безвъзмездно 
ползване на читалища в об-
щината. Това е и началната 
стъпка за кандидатстване 
по проекти за тяхното 
реновиране. Първите под-
писани договори касаят 
септемврийските читалища 
„Будители”, „Отец Паисий” 
и „Пробуда”. Техните на-
стоятелства ще имат въз-
можност да кандидатстват 
с проекти за реновиране 
по европрограми на киното 
до гарата, старото кино до 
пенсионерски клуб „Илия 
Минев” и помещението, къ-
дето тренират самодейците 
от ФГ „Мераклии”. Всичко 
това става възможно след 
решенията на Общинския 
съвет от декемврийската 

сесия. За разлика от тях, за 
читалищата в селата Славо-
вица и Бошуля, както и за 
стадионите в Лозен, Симе-
оновец, Ковачево, Злокуче-
не, Септември и Карабунар, 
проекти за реновирането им 
тази година няма да има.

Причината – сезиран 
е Административен съд, 
Пазарджик чрез жалби и 
сигнали до различни инсти-
туции от страна на „буден” 
общински съветник. Не 
била спазена процедурата. 
По-конкретно – в една се-
сия на Общинския съвет е 
сменен статутът на читали-
ща и стадиони от публична 
общинска собственост в 
частна такава и още пре-
ди да е издаден актът за 
това е взето решение на 
горното основание въпро-
сните имоти да се отдадат за 

ползване на настоятелства 
и футболни клубове. От 
Общинска администрация 
са категорични, че това е 
вредителстване на общест-
вения интерес. „В случая 
процедурата ли е по-важна, 
или това, което е щяло да се 
реализира впоследствие?! 
Явно се е търсела запетай-
ката в закона пред общест-
вения интерес”, мотивират 
се от администрацията. И 
за да не се точи този казус 

години наред в Админис-
тративен съд, кметът поиска 
от Общинския съвет на фев-
руарската сесия въпросното 
решение да се отмени. Това 
стана с пълно единодушие. 
Така в рамките на две по-
редни сесии казусът ще се 
преразгледа и прецизира, 
така че да се спази и за-
петайката в закона. По този 
начин няма да се спечели 
време, за да се хване про-
грамният прозорец, в който 

ще има прием на документи 
през юни, но ще се избегне 
съдебната спирала по раз-
личните инстанции на Ад-
министративния съд.

Интересното в случая 
е каква е била позицията 
на въпросния общински 
съветник в пленарна зала. 
По време на гласуването 
на тези решения в Общин-
ския съвет той не взема 
публично отношение – дори 
е бил „за”. В същото време 
постфактум действа „на 
тъмно”, опитвайки се чрез 
сигнали и жалби, написани 
по наша информация чрез 
бивш директор на полиция-
та в Септември, да създава 
лъжливо за обществеността 
впечатление, че едва ли не 
институциите са се самосе-
зирали. Междувременно из-
ползва Фейсбук, за да пра-
ви коментари и да атакува 
Общинския съвет за взетите 
преди това решения. 

Други такива случаи, 
касаещи действия на въпро-
сния съветник, са поредица 
сигнали, внесени от него, 
чрез които са атакувани 
всички възможни институ-
ции за конкретни действия 
на администрацията. Става 
въпрос за обществената 
поръчка по снегопочиства-
нето, изменението и допъл-
нението на наредби, дори и 
за това докъде могат да сти-
гат правомощията на зам.-
кмета Даниела Малешкова 
относно подписването на 
документи, в които Община 
Септември е страна. От до-
стоверни свои източници 
„Септемврийци” научи, че 
във всичките сигнали, жал-
би, просби, прошения и т.н. 
категорично му се отговаря, 
че всичко, написано от него 
е празно от съдържание и 
не противоречи по никакъв 
начин на действащата нор-
мативна уредба.

Среща с част от председателите на читалищни-
те настоятелства от общината проведе кметът на 
община Септември Марин Рачев. Основната тема 
на разговора беше свързана с бюджетирането на 
читалищата през 2016 година. Подробно бяха обсъ-
дени средствата за държавните дейности и тяхното 
разпределение. Бяха разгледани и възможностите 
за дофинансиране от страна на Общината. Оказа се 
обаче, че по мнението на присъстващите то ще бъде 
недостатъчно заради ограничените възможности в 
бюджета на Общината за 2016-а. След като се запо-
зна с фактическата обстановка, кметът на Септември 
Марин Рачев предложи да се проведе допълнителна, 
работна среща, на която да се търсят още варианти 
за финансиране на читалищата. „Един от най-реални-
те и практически приложими варианти е от предста-
вителните на кмета да се осигурят средства, при по-
ложение, че парите от държавата не са достатъчни – 
коментира градоначалникът. – Не е кардинално 
решение, но по този начин ще се постигне задово-
ляване на най-необходимите и потребни нужди на 
читалищата.” 

Не бе подмината и важната тема за липса на сред-
ства за проектиране. Във връзка с нея той спешно 
внася допълнителна точка в дневния ред за послед-
ната сесия на ОбС. При положителна резолюция от 
ситипарламента, с част от средствата за изработване 
на общински проекти ще може да се правят и такива 
за читалищата. Идеята е да не се губи време и да за-
почне веднага изработването на проекти.

Старият проект за изграждане на път до 
Вагоноремонтния завод в Септември се оказа 
окончателно опорочен и в крайна сметка про-
вален, научи „Септемврийци”. Причините за това 
са прозаични – елементарни пропуски в проце-
дурата, нехайство и въпиюща незаинтересова-
ност. Сега Община Септември трябва отначало 
да съгласува и вземе разрешителни от всички 
инстанции по веригата и ведно с това по над-
лежния ред да направи уведомяване на засег-
натото население. Три основни цели са заложени 
в инвестиционното намерение – извеждане на 
тежкия трафик, влизащ и излизащ от площадката 
на „Вагоноремонтен завод – 99” АД, Септември; 
значително подобряване условията на живеещи-
те в прилежащите територии и осигуряване бе-
зопасността на движението по улиците на града. 
Инвестиционното предложение ще се осъществи 
на 4 етапа: първи етап – мостово съоръжение; 
втори – без отчуждаване на частни имоти; трети – 
с отчуждаване на частни имоти; четвърти етап – 
изграждане на общински път до жп прелеза. 
Дължината на трасето е 1337 м. Амбициозната цел 
на кмета и неговия екип е независимо от разтака-
ването в продължение на близо 2 петилетки, още 
тази година да прокара и получи одобрение на 
проекта и да го изпълни до края на м. декември.

По предложение на 
кмета на общината Ма-
рин Рачев, Общински-
ят съвет в Септември 
отпусна еднократна 
парична помощ от 700 
лева на европейския 
шампион по силов 
трибой за мъже Борис-
лав Адов от гр. Ветрен. 
Както е известно, наци-
оналният ни състезател 
в категория 93 кг спе-
чели квота за участие на европей-
ското първенство в Естония, но се 
оказа, че от федерацията не могат 
да подсигурят дори средства за 
самолетните му билети. „От името 
на Боби благодаря на Марин Ра-
чев и общинските съветници, кои-
то направиха този жест към нашия 
съгражданин. За него беше много 
важно да получи шанс в опита си 
да защити титлата си от европей-
ското по силов трибой в Пилзен, 
Чехия през миналата година”, 
коментира градоначалникът на 
Ветрен Радослав Лютаков. 

По предложение на админис-
трацията, Общинският съвет в 
Септември реши да отпусне едно-
кратна финансова помощ на още 
трима нуждаещи се. С 500 лв. ще 
бъде подпомогнат Димитър Ата-
насов от Семчиново, с 1500 лв. – 
Велчо Найденов, и с 1500 лв. – об-
щинският служител Валентина 
Йорданова. „И тримата страдат от 
онкологични заболявания и се 
нуждаят от нашата помощ”, заяви 
докладчикът Ивалина Табакова – 
директор на Социалния отдел в 
Община Септември.

(Продължение от стр. 1)
От Септември честването 

на националния ни празник 
продължи към втория по 
големина град в общината – 
Ветрен. Там жители и гости 
на Ветрен също отдадоха с 
едноминутно мълчание по-
чит на загиналите знайни и 
незнайни войни за свобода-
та на България. След това 
под звуците на национал-
ния ни химн кметът на града 
Радослав Лютаков издигна 
трикольора на страната. И 
тук триото „Сопрано” зарад-
ва присъстващите с част от 
коронните си изпълнения, 
след което бе дадено нача-
лото на едно хубаво българ-
ско хоро.

След края на офици-
алната част всички се 
преместиха пред изложбе-
ната зала за откриване на 
изложба на къщата музей 
„Иван Вазов” – гр. Сопот. 
Самото откриване бе пред-
шествано от изпълнение на 
легендарното стихотворе-
ние на Вазов „Опълченците 

на Шипка”. Последва кратка 
презентация за живота и 
делото на Иван Вазов, която 
направи учителят по БЕЛ 
Ваня Чипилова, а след това 
директорът на къщата музей 
„Иван Вазов” в Сопот Сте-
фан Филчев разказа защо 
патриархът на българската 
литература е толкова велик 
и какво ще могат да видят 
посетителите на изложбата.

Организаторите от 
Община Септември бяха 
избрали кулминацията на 
честванията за Трети март 

да се състои не къде да е, а 
на историческата местност 
Руски паметник, високо над 
Ветрен. Предвождано от 
стройния марш на мажоре-
тен състав и под звуците на 
общинския духов оркестър, 
множеството се отправи с 
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по улиците на гр. Ветрен. 
15-ина минути по-късно 
първите редици от него 
достигнаха поляните край 
Руски паметник. Там бяха 
положени венци и цветя 

като символ на почит и 
признателност към заги-
налите руски и български 
войни за освобождението 
на България. Пред насъбра-
лите се стотици хора първи 
приветствие по повод Трети 
март направи кметът на об-
щината Марин Рачев. Кметът 
на Ветрен Радослав Люта-
ков също поздрави своите 
съграждани и дошлите от 
различни краища гости по 
повод националния праз-
ник. Кратко приветствие на 
Руски паметник направи и 
о.з. полковник Васил Атана-
сов от Белово. 
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пък изпъкнаха учениците от 
ОУ „Кирил и Методий” – Вет-
рен. След края на рецитала 
и под звуците на „Многая 
лета” ученици от Ветрен 
пуснаха във въздуха шест 
бели гълъба, боядисани 
в бяло, зелено и червено 
като символ на свободата 
на българския народ. В края 
на художествената програма 

по случай Трети март, пред 
Руски паметник излязоха 
изпълнителите от ФТА „За-
горовче” – Септември, които 
изпълниха сюжет по мотиви 
на филма „Време разделно”. 

Венец в програмата за чест-
ванията на националния 
празник бе възстановката 
между руси и турци, изпъл-
нена от клуб „Традиция” – 
гр. Панагюрище.

ФАКТ СА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА И СТАДИОНИ
„Буден” общински съветник стопира решение „Буден” общински съветник стопира решение 

за още две читалища и шест стадионаза още две читалища и шест стадиона

КМЕТЪТ ОТДЕЛЯ СРЕДСТВА 
ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ 

СИ ЗА ЧИТАЛИЩАТА 

OТПУСНАХА ФИНАНСОВА OТПУСНАХА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ НА ЧЕТИРИМА ПОМОЩ НА ЧЕТИРИМА 

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТАЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА
Общината  прави скоропостижно нов
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НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВЕТРЕН МАРИН РАЧЕВ ОБЯВИ:

На визита във Ветрен кметът на Септември 
Марин Рачев обяви приоритетите си за втория 
по големина град в общината. На сбирката в 
местното читалище присъстваха зам.-кметът 
Даниела Малешкова, общинските съветници 
от Ветрен Кирил Тодорин (ГЕРБ) и Румен Ко-
лев (ДПС), както и местният градоначалник 
Радослав Лютаков. Именно той направи пре-
амбюла на сбирката, след което даде думата 
на общинския кмет Марин Рачев. „Голяма 
част от капиталовите разходи за 2016-а ще 
хвърлим за довършване на пътя Ветрен – Сла-
вовица, защото е недопустимо отсечка от 2 км 
да се прави 15 години. За да спазим закона 
обаче, ще чакаме да мине обществената по-
ръчка, защото нашите недоброжелатели само 
това чакат – знаете за техните действия по 
време на предизборната кампания, а и преди 
това. Затова отсега ви казвам – първата об-
ществена поръчка е за сметосъбирането, за-
щото това е въпрос, касаещ хората от цялата 
община и не търпи отлагане. Втората ще бъде 
за пътя Ветрен – Славовица. След това ще се 
насочим към довършване на Главната във 
Ветрен. Първо ще изградим нови тротоари и 
бордюри, след което ще положим и втория, 
износващ слой от асфалта. Не сме го забрави-
ли, както се опитват да ви го внушават нашите 
„приятели”. Просто искам нещата да бъдат 
изрядни от гледна точка на законите”, съобщи 
Марин Рачев. „Казвам го, защото се спекулира 
и с това, че едва ли не съм си купил вота на 
гражданите тук, асфалтирайки Главната и вече 
нищо не ме засяга. Другото за Ветрен – сла-
гаме камери за денонощно видеонаблюдение 
на изходните артерии в посока язовира, Сла-
вовица и Септември. Със собствени средства 
ще направим водопровода от Главната към 
банята до Сеферинкината махала, а за асфал-
тирането ще кандидатстваме по европроект. 
По същия начин ще се кандидатства за мо-
дернизиране на стадиона и читалището, които 
вече отдадохме за безвъзмездно ползване на 
местния футболен клуб и настоятелството. За 
църквата направихме геодезическо заснема-
не на двора и уникално лазерно сканиране 
на храма. Чакаме мнението на Владиката да 
каже какво и къде ще се прави по отношение 
на църквите в общината, в това число и ваша-
та”, съобщи още Марин Рачев. По темата за 
денонощния здравен кабинет той даде време 
на хората от Ветрен да направят своя избор. 
„Сметките показват, че годишният разход за 
функциониране на такъв кабинет с линейка 
и медицински кадри ще бъде от порядъка на 
100-120 хиляди лева. Вие преценете дали да 
го правим, или да наливаме тези пари всяка 
година в подобряване на инфраструктурата. 
Казвам го, за да може, ако се правят някакви 
редукции в предизборните ангажименти, това 
да е с ваше съгласие”, обърна се към ветренци 
общинският кмет. 

От своя страна неговият колега Радослав 
Лютаков поясни, че скоро ликвидационната 
комисия ще свърши своята работа по пре-
хвърляне собствеността на Дома за медико-
социални грижи „Свети Стилиян” на Община 
Септември и след това ще стане окончателно 
ясно каква ще бъде неговата функция в бъ-
деще. 

В края на сбирката част от присъстващите 
направиха своите предложения към кмета на 
общината. Сред тях бяха съдействие за поста-
вяне на легнали полицаи по част от основните 
пътни артерии в града, изграждане на шахти 
за оттичане на вода по улицата за язовира, 
както и изместване на табелата за движение 
с винетни стикери на по-голямо разстояние от 
края на гр. Ветрен. 

За финал на срещата кметът на общината 
Марин Рачев връчи на ветренския градона-
чалник рамка с приоритетите на управление 
за настоящия мандат, за да си я сложи на вид-
но място, така че всеки ден да му е пред очите. 
Дадохме си срок не за 4, а за 2 години да из-
пълним всичко изброено, най-вече и заради 
категоричната подкрепа, която управлението 
получава от Общинския съвет, без чиято под-
крепа пък нямаше как да се разгърнем в такъв 
мащаб”, отбеляза Марин Рачев.

От Ветрен обиколката на общинския кмет 
по основаване на обществени съвети про-
дължи към 

Злокучене
Сред присъстващите на сбирката в малката 

зала до Кметството на селото бяха зам.-кметът 
на Септември Даниела Малешкова, общински-
ят съветник от Злокучене Стефан Малинов и 
местният кмет Асен Беков. В началото Марин 
Рачев използва момента да благодари на об-
щинския съветник Стефан Малинов и колегите 
му от ОбС за подкрепата в пленарна зала. „Уси-
лията на един кмет без подкрепа от Общинския 
съвет биха били напразни. Затова благодаря 
на абсолютно всички, които оценяват и под-
крепят нашите предложения и проектореше-
ния. Относно вашия кмет Асен Беков мога да 
кажа, че аз съм надмогнал това, че на изборите 
бяхме от два различни лагера. Вотът идва и 
си отива, но след това ние трябва да работим 
в екип 4 години. В противен случай нищо по-
ложително няма как да се случи в Злокучене”, 
заяви кметът на общината. По-късно той обяви 
и плановете си за селото през следващите 
месеци. „Предвиждаме цялостен ремонт на 
две от основните ви улици. Това са ул. „Де-
вета” (от Главната при Холи до първата пряка 
в посока ромската махала) и ул. „Шеста” (от 
Главната до църквата). Там, където няма водо-
провод, ще го изградим с наши средства, а за 
асфалтовата настилка ще изготвим проект по 
европрограма”, съобщи Марин Рачев. Кметът 
на Септември допълни, че в плановете на об-
щинското ръководство за с. Злокучене влизат 
още изграждане на детска площадка в двора 
на детската градина, както и спортно игрище 
на мястото на стария стадион. „Може би вече 
сте забелязали пътя, който правим от центъра 
в посока рибарниците и оттам към силозите 
на ИСАВ. Смятаме да направим едно хубаво 
трасе, с дръвчета покрай него, за да придобие 
естетичен вид. Пътят ще бъде една хубава при-
добивка за ловци, рибари и земеделски стопа-
ни”, коментира общинският кмет. 

В края на срещата злокученци изложиха 
своите питания към Марин Рачев и поставиха 
на вниманието му най-неотложните нужди на 
селото. Сред тях, оказа се, са почистването 
на гробищния парк от растителност и боклу-
ци, поставянето на седалки по автобусните 
спирки, закупуване на столове за залата 
към Кметството. Жител на Злокучене поиска 
премахване на естакадата в парка, а бивша 
директорка на местната детска градина попита 
дали може да се назначи медицинска сестра, 
тъй като буквално за една инжекция нуждае-
щите се трябва да пътуват до Септември или 
Пазарджик. 

Относно нередовните автобусни линии Ма-
рин Рачев поиска от хората малко търпение, тъй 
като в момента не може да влияе пряко на пре-
возвачите. „Това ще се промени с влизането в 
сила на новата транспортна схема след есента”, 
съобщи кметът на Септември. „За сметка на 
това до 2-3 месеца ще усетите позитивната 
промяна по отношение на сметопочистването”, 
успокои злокученци общинският кмет. По отно-
шение на канализацията Марин Рачев даде да 
се разбере, че големи очаквания на този етап 
не може да има по чисто обективни причини. 
„Подобно на Ковачево и тук канализацията е 
опорочен проект. Ако успеем да осигурим фи-
нансов ресурс, може да се направи нещо коз-
метично с наши средства, но по европрограми 
е изключено да се разчита на пари за това. При-
чината се крие във факта, че те вече веднъж са 
отпуснати и са усвоени. Виждате обаче какъв е 
резултатът от това, когато някой външен прави 
проект и после иска той да го изпълнява. Идва, 
усвоява парите и изчезва. Докъдето стигнал 
– дотам, както го изпълнил – така. През 2010 г., 
когато ръководех строежа на карабунарската 
канализация, тази тук и другата в Ковачево 
вече бяха започнати, а вижте какъв е резулта-
тът. Тук и в Ковачево още се прави, а в Кара-
бунар се завърши и въведе в експлоатация на 
осмия месец след започването. Благодарение 

на това, по-късно се отпуснаха пари и за пре-
чиствателна станция. Затова ние наготово за 
подобни псевдопредприемачи няма да стоим 
и да чакаме. Вложили сме целия си ресурс и 
енергия сами да си правим проектите, така че 
след това при избора на изпълнител да не сме 
длъжни на никого, каквато е била практиката 
досега”, каза още Марин Рачев.

В родното място на големия земеделски 
трибун Александър Стамболийски – 

Славовица 
също бе основан Обществен съвет. 

На сбирката на кмета на общината със 
славчани присъства и кметицата на Славови-
ца Стоянка Костова, която откри срещата с 
няколко встъпителни слова, след което даде 
думата на Марин Рачев. И тук общинският кмет 
започна с отчет за стореното от встъпването си 
в длъжност до момента, след което обяви пла-
новете си за Славовица. „За тук предвиждаме 
да изградим със собствени средства водо-
провод на две от улиците, които все още не 
са определени. Впоследствие ще се направи и 
асфалтирането им по европрограма. За ренови-
ране е предвиден вторият етаж от къщата музей 
„Александър Стамболийски”. За ремонта първо 
ще се кандидатства по европроект и едва в кра-
ен случай ще се ползват средства от бюджета”, 
заяви Марин Рачев. Той съобщи на славчани, че 
скоро ще видят в завършен вид станалия вече 
исторически път между Ветрен и Славовица, 
като това негово изявление беше прието с го-
ляма радост от присъстващите в помещението 
представители на силния пол. 

Друго важно събитие, което касае пряко 
хората в Славовица е създаването на индус-
триалните зони, които кметът Марин Рачев 
вече оповести при предишните си срещи с 
жители на общината. „Става въпрос за това, 
че в землището на Славовица, непосредствено 
до магистралата, върху част от необработваема 
земя ще се обособи една от въпросните зони за 
застрояване от потенциалните инвеститори в 
региона. Това би дало положително отражение 
чрез намаляване на безработицата в района 
и като функция от това връщане на хората по 
родните им места”, отбеляза Марин Рачев. 

След като получиха възможност за изказ-
ване на мнения и предложения към общин-
ското ръководство, жителите на Славовица 
обявиха своите искания. Сред тях са рехабили-
тация на стълбите и парапета за паметника на 
Александър Стамболийски; подмяна на тръби-
те за чешмата на големия земеделски водач и 
някогашен министър-председател на страната; 
почистване на гробищния парк от боклуци и 
растителност. Относно снегопочистването жи-
тели на Славовица изказаха благодарност към 
общинското ръководство за добре свършената 
работа, която рязко контрастира на неприят-
ната картина от миналите години. И тук не бе 
подмината темата за сметопочистването, като 
по нея Марин Рачев успокои присъстващите, че 
само след 2-3 месеца този кардинален за хората 
от цялата община проблем ще бъде само един 
лош спомен, защото вдигането на кошовете ще 
става редовно благодарение на паричната га-
ранция за добро изпълнение. Общинският кмет 
обеща още да разпореди проверка по сигнал, 
получен на срещата, за опасност от възниква-
не на голям горски пожар в местността Ибров 
чал, отдел 112, заради преплитане на жици като 
предпоставка за късо съединение между две 
дървета – кедър и черен бор.

Карабунар
Среща с жителите на септемврийското село 

Карабунар – част от програмата за основаване 
на обществени съвети по места, проведе в Клуба 
на пенсионера кметът на общината Марин Рачев. 
На сбирката присъства и кметът на селото Иван 

Каменарски. „Най-напред искам да благодаря 
на вашия кмет, че се опитва да се разграничи 
от някои хора, които го издигнаха на изборите и 
сега пробват да го манипулират, но той не им се 
поддаде на внушенията. Мога да кажа, че съм 
впечатлен от Иван Каменарски – до този момент 
не съм го познавал лично и силно се надявам 
не само да работим добре като екип в интерес 
на обществото, но и на следващите избори да 
дойде в нашия отбор. Виждам, вече е разбрал, 
че с интриги нещата не вървят на добре”, започ-
на изложението си пред присъстващите Марин 
Рачев. Относно Карабунар, той не скри огорче-
нието си, че местното читалище е единственото 
в общината, което заради капсулиране на група 
хора в ръководството и недопускане на други в 
него, не е включено в списъка на Общинския 
съвет за отдаване за безвъзмездно ползване. 
„По този начин на този етап местното настоя-
телство няма да има обективната възможност 
да кандидатства по европроект за реновиране 
на сградата. Правени са проекти в миналото от 
досегашното ръководство, но нищо не е реали-
зирано, дори стъкла няма.” Именно тази тема 
разбуни духовете по време на срещата на кара-
бунарци с Марин Рачев. Част от хората обвиниха 
сегашното ръководство за непрозрачния на-
чин, по който са избирани Управителният съвет 
и председателят на читалището. И още – че 
управлява авторитарно и не допуска външни 
хора за членове на Общото събрание с ясната 
цел за запазване на статуквото – нещо, което 
под формата на сигнали бе достигнало преди 
това до знанието на общинския кмет. В тази 
връзка той посъветва карабунарци да проявят 
будна гражданска позиция и инициатива. „Ако 
е вярно, че няма негласно решение за недо-
пускане на нови членове в Общото събрание, то 
нека всички желаещи да си подадат молбите за 
членство и в условията на една прозрачност и 
демократичност да бъде избрано ново ръковод-
ство. Кое да бъде то, нека решат делегатите на 
събранието”, заяви Марин Рачев, като допълни, 
че лично той ще присъства на събранието, за да 
проследи неговата законосъобразност. 

Извън темата за читалището, Марин Рачев 
коментира и какво предстои да се случва в 
Карабунар през следващите месеци. „Две ули-
ци от селото са включени в програмата ни за 
изграждане на водопровод и асфалтиране. С 
наши средства ще направим водопровода, а за 
настилката, в това число тротоари и бордюри, 
ще се търси европейско финансиране. Пред-
виждаме още изграждане на спортна площад-
ка, реновиране на парка, оправяне на площад-
ката около Кметството, както и рехабилитиране 
на общинския път за Калугерово, който е в от-
вратително състояние от години’’, заяви Марин 
Рачев. Той съобщи на карабунарци, че предстои 
отдаване на язовира на концесия. „Има разпо-
реждане на прокуратурата – всички язовири в 
общината да се отдадат на концесия, за да се 
носи персонална отговорност за тях, ако утре 
стане някакво бедствие – обясни кметът на об-
щината. – Тепърва ще стане ясно кой ще бъде 
концесионер на водоема край Карабунар.” 

Марин Рачев разкри пред карабунарци, че 
до 2018 година в това село, както и в Семчиново 
и Виноградец, няма да може да се кандидатства 
за изграждане на малки детски площадки по 
ПУДООС, поради това, че не са в списъка за до-
пустимост. За сметка на това общинското ръко-
водство планира да вземе под наем за 10 годи-
ни от местното РПК сградата, където в момента 
се помещава ремонтираният през лятото от 
хората на Марин Рачев пенсионерски клуб. Иде-
ята е по този начин за двуетажната сграда да се 
кандидатства по европроект – на горния етаж 
да се стегне помещение за младежите с маси за 
тенис и билярд, а на приземния да се изгради 
модерно многофункционално помещение за 
пенсионерите. Пред Марин Рачев карабунарци 
споделиха, че нямат уредба за читалището. „Ще 
имате чисто нова”, отговори им веднага той. 
Друго запитване беше свързано с възможност-
та за изграждане на сцена. По този повод бе 
предложено тя да бъде в старото Лятно кино. С 
трета молба карабунарци се обърнаха към кмета 
на общината за почистване на гробищния парк. 
Той ги успокои, че това влиза в дейностите, кои-
то новата сметопочистваща фирма ще трябва да 
извършва, когато след 2 месеца започне работа 
на територията на общината.
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Кметът на общината 
Марин Рачев се обяви за 
рестарт на детско-юно-
шеския футбол в Сеп-
тември. Днес градона-
чалникът проведе среща 
със собственика на ДФК 
„Орлета” (Пазарджик) Ва-
лентин Карагьозов, който 
до преди само 3 години 
работеше със сърце и 
душа за детско-юношес-
кия футбол в Септември.

По този повод наш ре-
портер потърси за пове-
че подробности бившия 
капитан и треньор на „Ло-
комотив” (Септември):

„Марин Рачев декла-
рира, че иска да се по-
ставят едни нови и здра-
ви основи на футбола в 
Септември. Във връзка с 
това ще се започне бук-
вално от нулата, на чисто. 
Стартираме селекцията 
на деца от най-малките 
– I, II, III и IV клас, които 
ще водят занимания 

под ръководството на 
Димитър Табаков съвсем 
скоро”, разкри Валентин 

Карагьозов. „Ще гледам 
да помогна с каквото 
мога. Аз съм тръгнал от 
Септември в треньорския 
занаят и имам сантимен-
ти към футбола в този 
град. Не ми е безразлич-
но, че до преди 3 години 
децата и юношите на 
„Локомотив” и после на 
ЧФК „Рачев” бяха фактор 
в областните първенства 
по футбол, а след това 
буквално за отрицателно 
време всичко се занули. 
Оставих 80 млади мом-

чета в школата. Два ме-
сеца по-късно Септември 
нямаше представителен 
юношески тим, а дет-

ският беше последен в 
класирането”, припомни 
Карагьозов. „На първо 
време Димитър Табаков 

ще тренира децата на 
изкуственото игрище до 
недостроената гимназия. 
Там ще се провеждат 

ежедневни занимания. 
Методиката за обучение 
ще бъде предоставена от 
мен на „Локомотив 1925”. 
Имам уверението на 
Марин Рачев, че децата, 
които започнат трениро-
въчен процес, ще бъдат 
екипирани, а треньорът 
ще има всички необходи-
ми за обучението им по-
собия и аксесоари. Всич-
ко ще бъде безплатно за 
тях. Искаме нещата да се 
случат, както са били до 
преди 2012 година, за-
щото се оказа, че с лека 
ръка предишното общин-
ско управление е затрило 
школата и сега спешно 
трябва да се предпри-
емат мерки за нейното 
възраждане”, коментира 
Карагьозов. Той подчер-
та, че ако футболът е про-
дължил развитието си 
по начертания от Марин 
Рачев план, сега в мъж-
кия тим нивото би било 
безсъмнено много по-ви-
соко и то само с местни 
кадри, за което феновете 
в Септември винаги са 
пледирали.

“ЛОКОМОТИВ 1925” СТАРТИРА ДО“ЛОКОМОТИВ 1925” СТАРТИРА ДО  
НЯКОЛКО ДНИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ НЯКОЛКО ДНИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ 

ЗАПОЧВА ВЪЗРАЖДАНЕ
НА ФУТБОЛА В СЕПТЕМВРИНА ФУТБОЛА В СЕПТЕМВРИ

Кметът на общината 
Марин Рачев и дирек-
торът на СОУ „Христо 
Ботев” в град Септември 
Янка Кметска прерязаха 
лентата на нов компю-
търен кабинет в учили-
щето.

За осигуряване на 
достъпно и качествено 
образование на учени-
ците си, през 2015 година 
учебното заведение реа-
лизира съвместно с Ми-
нистерството на образо-
ванието и науката проект 
по Национална програма 
„Информационни и кому-
никационни технологии 
/ИКТ/ в училище”. Ком-
пютърният кабинет раз-
полага с 11 терминални 
работни места, управля-
вани от локален сървър. 
Придобитите материални 
активи са на стойност 9 
144 лева. СОУ „Христо 
Ботев” съфинансира про-

грамата със средства от 
училищния бюджет на 
стойност 5 444 лева. 

На церемонията за от-
криване на новата придо-
бивка присъстваха още 
председателят на ОбС 
– Септември Лазар Влай-
ков, зам.-кметът на об-
щината Даниела Малеш-
кова, секретарят Нина 
Вардина, директорът на 

дирекция „Образование” 
в Общината Ивалина Та-
бакова, както и отец Йор-
дан Василев в качеството 
му на член на училищно-
то настоятелство. След 
официалното откриване 
на кабинета директорът 
на училището г-жа Янка 
Кметска презентира пред 

своите гости възмож-
ностите на иновацията. 
Ученици, учители и спе-
циалисти са на мнение, 
че работата с центра-
лизирани интелигентни 
решения значително ще 
оптимизира процеса на 
обучение и ще повиши 
неговата ефективност в 
училище. След края на 
официалната част, Янка 

Кметска разведе кмета 
Марин Рачев и председа-
теля на Общинския съвет 
Лазар Влайков в някои 
от класните стаи, за да 
се запознаят с учебния 
процес, а накрая всички 
заедно се срещнаха и с 
педагогическия състав в 
учителската стая.

ОТКРИХА НОВ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ 
В СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

Кметът на община 
Септември Марин Рачев 
връчи грамота и парична 
стипендия в размер на 
2280 лева на 18-годиш-
ната септемврийка Ване-
са Лазарова. Само преди 
няколко дни тя участва в 
национален ученически 
конкурс „Родолюбие 
– Съединението прави 
силата” в столицата, с 
мултимедийна презента-
ция относно историята 
на храма „Свети вчк Ха-
ралампий” в Септември. 

„Бих казала, че съм 
емоционално свързана 
с този храм, защото съм 
наследничка на Неделя 
и Ангел Паневи от Сеп-

тември. Те са били да-
рители за построяване 
на храма”, сподели пред 

нашия екип минути след 
награждаването в кмет-

ския кабинет на Община 
Септември Ванеса Лаза-
рова. „Награждаването 
от самия конкурс беше 
в София. Там получих 
предметни награди и 
грамота за първото си 
място”, разказа ни още 
възпитаничката на СОУ 
„Христо Ботев” в Сеп-
тември. От своя страна 
кметът Марин Рачев я 
поздрави като й поже-
ла „да надмине сестра 
си Ели в ентусиазма, 
последователността и 
устрема, които вижда в 
делата й, откакто работи 
в екипа на Общинска ад-
министрация”.

“ВИХЪР” И “ЛОКО” В  Д Е Р Б И ТО  Н А  

СЕПТЕМВРИЙСКО

„А” ОФГ, XVIII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Левски  -  Величково  2:0 
Тракиец (И) -  Локомотив  2:1 
Марица  -  Спартак  3:4 
Вихър  -  Родопи  2:2 
Свобода  -  Зенит 4:2 
Тракиец (Г) -  Тракия  0:1 
Братаница -  Сарая  4:2 
Брацигово  -  Светкавица 9:0    ВАНЕСА ЛАЗАРОВА СЪС СТИПЕНДИЯ

ЗА ПЪРВО МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

“ЗЕНИТ” (ВЕТРЕН ДОЛ) ПРЕКЪСНА “ЧЕРНА СЕРИЯ”

бе свързан с президен-
та Васил Григоров. Той 
започна като титуляр в 
отбраната на „черно-бе-
лите” в този мач и изкара 
пълни 90 минути. 

На старта на пролет-
ния полусезон третият ни 
общински представител 
в „А” ОФГ – „Зенит” (Вет-
рен дол), допусна загуба 
с 0:5 при визитата си на 
челника „Братаница”. 
След това се изиграха 
още два кръга от начало-
то на футболната пролет. 
В XVII-я „Зенит” победи с 
2:1 „Тракиец” (Главиница) 
и най-после записа пълен 
успех след започнала-

та „черна серия” още 
в VI-я кръг на есенния 
полусезон. На свой ред 
„Локомотив” се нало-
жи с 2:0 над „Марица” 
(Белово) в домакински 
мач, а „Вихър” отстъпи 
с 0:3 при визитата си на 
„Спартак” (Калугерово). 
В последния засега изиг-
ран кръг (XVIII) в отмина-
лия уикенд нито един от 
нашите отбори не успя 
да вземе пълен успех.  
„Локомотив” падна с 1:
2 в Исперихово, „Зенит” 
загуби с 2:4 в Пещера, а 
„Вихър” изпусна да бие 
у дома „Родопи” (Козар-
ско) – 2:2. 

РАЗДЕЛИХА ПО ЕДНА ТОЧКА – 0:0РАЗДЕЛИХА ПО ЕДНА ТОЧКА – 0:0
Без победител – 0:0, 

завърши очакваното с 
голям интерес дерби на 
Септемврийска община 
между съседите от „Ви-
хър” (Ветрен) и „Локо-
мотив” (Септември). Над 
200 зрители се стекоха 
на градския стадион във 
Ветрен, за да изгледат на 
живо първата официална 
среща на двата тима от 
началото на годината. 
Сред тях беше и кметът 
на общината Марин Ра-
чев.

През първата част 
играта бе напълно равно-
стойна, а чистите голови 
ситуации и пред двете 
врати се брояха на пръс-
тите на едната ръка. През 
втората част „Вихър” 
заигра по-активно в на-
падение, докато „Локо” 
заложи на по-компактна 
отбрана и опасни контри. 
Тази тактика можеше да 
донесе успех на гостите 
в 75-ата минута, когато 
се случи най-чистото 
положение пред вратата 
на „Вихър”. На огнева 
позиция излезе Димитър 
Табаков, но ударът му от 
непосредствена близост 
бе избит от стража на 
ветренци. В края на мача 
в герой за своите пък 
се превърна вратарят 
на „Локомотив” Георги 
Стойчев. Опитният страж 
спаси на два пъти с ве-
щина своята мрежа от 
попадение и по този на-
чин предотврати сигурна 
загуба на своите. Така до 
голяма степен логично 
на фона на показаното от 
двата отбора срещата за-
върши наравно – 0:0. 

В този мач „Локомо-
тив” бе воден от заслу-
жилия треньор на Сеп-
тември Илия Танев, който 
се завръща за пореден 
път като кормчия начело 
на септемврийци. Бай 
Илия сменя Георги Ватев, 
който също бе дошъл на 
стадиона да гледа до-
скорошните си питомци. 
„Нормално беше след 6-7 
загуби да подам оставка. 
Сега поне ми е по-спо-
койно. Пожелавам успех 
на „Локомотив” и вяр-
вам, че ще се спаси от из-
падане”, заяви след мача 
бившият вече наставник 
на отбора. 

Другият любопитен 
факт при септемврийци 

К Л А С И РА Н Е
  1. Брацигово 18 17 0 1 79:10 51
  2. Братаница 18 16 1 1 65:19 49
  3. Левски  18 12 4 2 44:29 40
  4. Свобода  18 11 1 6 36:24 34
  5. Сарая 18 10 1 7 50:29 31
  6. Родопи  18 9 3 6 30:23 30
  7. Спартак  18 9 2 7 40:29 29
  8. Тракия  18 8 3 7 34:33 27
  9. Вихър  18 6 4 8 23:27 22
10. Марица  18 6 2 10 31:42 20
11. Тракиец  18 5 3 10 24:31 18
12. Светкавица 18 5 3 10 26:48 18
13. Локомотив 18 5 2 11 30:44 17
14. Величково 18 3 3 12 22:36 12
15. Тракиец  18 3 0 15 15:72   9
16. Зенит  18 2 2 14 13:66   8




