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рията на Септемврийска 
община ще станат соб-
ственици на съществува-
щия сграден фонд, който 
до момента беше в пат-
римониума на Общината. 
С пълно единодушие 
това решение бе взето 
на извънредната сесия 
на Общински съвет – Сеп-
тември. В списъка за да-
рение на собствеността 
попадат читалищата във 
Ветрен, Ковачево, Симе-
оновец, Ветрен дол, Вар-
вара, както и септемврий-
ските „Будители” и „Отец 
Паисий”. На по-късен 
етап от сградния фонд 
на Общината ще бъдат 
извадени и читалището 
в село Семчиново и сеп-
темврийското „Пробуда”, 

за които в момента има 
пречки от регулационен 
и юридически характер. 
„След като тези грапа-
вини бъдат изчистени, те 
също ще бъдат прехвър-
лени като собственост 
на съответните настоя-
телства”, разясни при 
представяне на проекта 
за решение кметът Марин 
Рачев. 

„С този ход целим 
поне две позитивни 
неща. Първо, ставайки 
собственици на сградния 
фонд, съответните на-
стоятелства ще получат 
безпроблемно право да 
кандидатстват по „Про-
грама за развитие на сел-
ските райони 2014 - 2020 
г.”, чрез която се финан-
сират проекти за тяхното 

чистата и бързо приложи-
ма от юридическа гледна 
точка правна форма. Вто-
рият вариант – отстъпено 
право на строеж би бил 
уязвим в съда и по този 
начин може да се прова-
ли цялото намерение за 
кандидатстване по про-
ектите на Европа. Друго-
то измерение на реше-
нието за прехвърляне на 
собствеността е свързано 
с по-голямата свобода на 
местните настоятелства 
за генериране на соб-
ствени приходи.” По казу-
са за гаранциите относно 
евентуална продажба или 
ипотекиране на сградния 
фонд, Марин Рачев до-
пълни, че в самите дого-
вори ще бъдат заложени 

съответните клаузи за 
защита на обществения 
интерес. Казано иначе 
– настоятелствата ще мо-
гат да ползват сградния 
си фонд само по предна-

значение и няма да имат 
правната възможност 
да продават досега съ-
ществуващото общинско 
недвижимо имущество. 
Макар че бе подкрепено 

единодушно, гласуване-
то на проекторешението 
за читалищата обаче не 
мина без предварителна 
дискусия.

(Продължава на стр. 2) 
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БЗНС отбеляза в съ-
бота 93 години от Деве-
тоюнския преврат. Тра-
диционното поклонение 
пред паметта на Алек-
сандър Стамболийски се 
състоя на Янини грамади 
край село Славовица. На
мероприятието присъ-
стваха близо 3 000 земе-
делци от цялата страна,
симпатизанти, приятели 
и привърженици на Земе-

делския съюз. За първи
път сред гостите за въз-
поменанието беше и пре-
миерът Бойко Борисов.
Присъстваха лидерът на
БЗНС и военен министър
Николай Ненчев, област-
ният управител Гинче Ка-
раминова, представители
на Реформаторския блок 
и други коалиционни съ-
юзници. Мероприятието
уважи и кметът на общи-

ната Марин Рачев, който
бе придружен на Янини
грамади от лидера на
ГЕРБ в Септември Атанас
Узунов и кметицата на
Славовица Стоянка Кос-
това. Малко след края на
официалната част Рачев
проведе кратък разго-
вор с премиера Бойко
Борисов в компанията
на кметицата Стоянка
Костова. Министър-пред-
седателят покани Рачев
и Костова да го посетят в
столицата. На мемориала
на Стамболийски бяха
поднесени венци и цветя
от привържениците на
движението.

ЙБОЙКО БОРИСОВ ПОКАНИ МАРИНБОЙКО БОРИСОВ ПОКАНИ МАРИН
РАЧЕВ И СТОЯНКА КОСТОВА ДА МУРАЧЕВ И СТОЯНКА КОСТОВА ДА МУРАЧЕВ И СТОЯНКА КОСТОВА ДА МУ

ГОСТУВАТГОСТУВАТ
ПОКАНАТА ДОЙДЕ ПОКАНАТА ДОЙДЕ 

ПО ВРЕМЕ НА ЧЕСТВАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА ЧЕСТВАНЕТО 
НА 93 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА 93 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА 

НА АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ НА АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 
НА ЯНИНИ ГРАМАДИ НА ЯНИНИ ГРАМАДИ 
КРАЙ СЛАВОВИЦАКРАЙ СЛАВОВИЦА
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(Продължение от стр.1)

Oбщинският съвет-
ник Петя Цанкова по-
стави въпроса относно 
бъдещото събиране на 
наемите и конкретно 
частта, касаеща об-
ществените мероп-
риятия. Във връзка с 
това председателят на 
Общинския съвет Ла-
зар Влайков направи 
предложение за залите 
на читалищата да не се 
искат наеми от настоя-
телствата, когато става 
въпрос за обществени 
мероприятия. По този 
начин ще се гарантира, 
че в бъдеще, по време 
на избори няма да има 
ограничения за който 

и да е кандидат или 
партия да провеждат 
в тях безпроблемно 
предизборни или дру-
ги мероприятия. Kме-
тът Марин Рачев пък 
обясни защо в бъдеще 
събирането на наемите 
ще се прави от самите 
читалища, а не от Об-
щината. „Читалищата 
ще имат личен интерес 
да получават приходи 
от наеми, защото така 
няма да бъдат толкова 
зависими от спонсори – 
публични и частни. И 
няма да е логично, а 
и правно обосновано 
при положение, че ста-
нат собственици, ние да 
събираме тези пари’’, 

отбеляза кметът. „Там, 
където читалищата не 
получават средства от 
наеми и в бъдеще не 
възникнат условия за 
генериране на такива, 
ние ще продължим да 
ги подпомагаме финан-
сово, за сметка на дру-
гите читалища, които 
събират пари. Упраж-
няването на контрола 
и регулирането на тези 
параметри ще стане 
чрез субсидията, ко-
ято ние отпускаме за 
този вид дейност”, ра-
зясни от своя страна 
първият сред равни 
Лазар Влайков. Той 
внесе това уточнение 
по повод въпрос на 

съветник Кирил Тодо-
рин, който отбеляза, 
че читалището във Вет-
рен не събира приходи 
от наеми и няма как в 
бъдеще да поеме само-
стоятелно разходите 
си за поддръжка без 
помощта на Общината. 
Друг съветник – Сер-
гей Стойнов, попита 
дали не бива в самите 
читалищни настоятел-
ства да се кооптират 
представители на 
Общината, за да има 
пряка обратна връзка 
за случващото се във 
въпросните сдруже-
ния с нестопанска цел. 
„Личното ми мнение е, 
че това предложение 
не е обосновано по две 
причини – първо ще 
загубим много ценно 
време да „внедрим” 
тези наши представи-
тели в настоятелства-
та, а в същото време 
не мисля, че този наш 
знак ще се възпри-
еме добре от местните 
хора. Отделно от това 
не смятам, че ще има-

ме толкова по-детай-
лен поглед по всички 
места в общината, 
колкото самите мест-
ни хора там. Смятам, 
че местните структури 
си познават най-до-
бре ръководствата и в 
техен интерес ще бъде 
да им държат лична 
сметка за всяко едно 
действие”, мотивира 
се кметът без да иска 
да налага своето мне-
ние на всяка цена. В 
заключение съветник 
Петя Цанкова заяви, че 
всеки един от колегите 
й ще подкрепи това 
предложение. „Знам 
какви усилия хвърли 
общинското ръко-
водство за свикване 
на общите събрания, 
за подготвяне на до-
кументацията, въобще 
една тежка и тромава 
процедура. Но трябва 
да знаете, че от тук на-
сетне нещата ще бъдат 
на едни наистина доб-
роволчески начала. 
Тоест, ако конкретното 
читалищно настоя-
телство има доброто 
желание, то ще ни 

предоставя съответ-
ната информация. За 
нас остава това, което 
Лазар Влайков пред-
ложи – с общинската 
субсидия да можем 
да въздействаме за 
регулиране на финан-
совата тежест между 
читалищата, които ня-
мат собствени приходи 
и тези, които генерират 
такива чрез наемите”, 
заяви от трибуната 
Петя Цанкова. 

На отминалата се-
сия стана още ясно, че 
храмовете „Св. Йоан 
Предтеча” в с. Карабу-
нар и „Св. Николай” в 
гр. Ветрен са одобрени 
от Пловдивска мит-
рополия за кандидат-
стване за реновиране. 
Във връзка с това съ-
ветниците направиха 
допълнение на Реше-
ние №148/26.02.2016 
г., относно приоритет-
ните обекти по Мярка 
2.4.6 от Общинския 
план за развитие на 
община Септември за 
периода 2014-2020 г. 
Това ще позволи на 
двете църковни насто-
ятелства веднага да 
входират проектите за 
бъдещо финансиране 
на храмовете. На тази 
изключително важна 
извънредна сесия, 
която умишлено бе 
свикана от 18,30 ч., за 
да не възпрепятства 
присъствието на съ-
ветниците, не дойдоха 
единствено Петър Бо-
шев, Ангел Морозов и 
Георги Вергиев. 

Сделка между Об-
щина Септември и 
старата Автогара, при-
добита от Атанас Стам-
болиев, няма да има, 
а причината за това 
е прозаична – имотът 
не е освободен от те-
жести. Казано иначе – 
върху него и към на-
стоящия момент има 
възбрана за разпореж-
дане, която не е вдиг-
ната от собственика. 
През 2015 г. Стамболи-
ев придобива въпро-
сния имот, състоящ се 
от над 2 декара площ 
и застроена върху нея 
едноетажна сграда 
от 155 кв. м (старата 
Автогара) в центъра 
на Септември. Сумата, 
която той заплаща по 
сделката е 31 000 лв. 
По-късно от Общината 
влизат в контакт със 
Стамболиев, за да за-
купят въпросния имот, 
чието предназначение 
е да бъде именно ав-
тогара. Въпреки пре-
говорите, Атанас Стам-
болиев е непреклонен 
и иска за имота 50 000 
лева. В крайна сметка 
от администрацията 
на Марин Рачев се съ-
гласяват на сделка, 
за да се реализират 
намеренията на ръко-
водството за облаго-
родяване на тази част 
от общинския център 

и в същото време Сеп-
тември отново да има 
своя автогара. В тази 
посока е и решението 
на Общинския съвет от 
края на м. януари, с ко-
ето се делегират права 
на кмета Марин Рачев 
за осъществяване на 
сделка за обратно при-
добиване на автогарата 
срещу сумата от 50 000 
лева. От там насетне 
продавачът вкарва об-
щинарите в истински 
филм. Най-напред иска 
без подписан пред-
варителен договор, в 
посочена от него бан-
кова сметка да му се 
преведе цялата сума от 
50 000 лв. и едва след 
това да се изповяда 
сделката пред нотари-
ус. В няколко други 
случаи нещата са сти-
гали до нотариус, но 
Стамболиев всеки път 
е измислял нещо ново, 
така че сделката да не 
се осъществи. В край-
на сметка, когато се 
стига до нотариус и той 
изисква удостоверение 
за липса на тежести, се 
установява, че върху 
недвижим имот УПИ-II 

Автогара и услуги, кв. 
140, с площ 2070 кв. м и 
едноетажна сграда със 
ЗП от 155 кв. м има въз-
брани от ЧСИ, които не 
са вдигнати.

Да припомним, че 
преди години същият 
бизнесмен придоби по 
съмнителен начин Пар-
тийния дом в Септем-
ври. Чрез неспазване 
на процедурата, зако-
нът е бил заобиколен, 
като са прескочени 
правата на Общината, 
заграбвайки по този 
начин имота. Това се 
случи, когато областен 
управител беше Иван 
Димитров. 

„Три месеца след 
като решението влезе 
в сила изпълнявахме 
всеки каприз на въ-
просния бизнесмен. 
Не му прави чест да ра-
зиграва по този начин 
администрацията. То 
не бяха парите пред-
варително, то не бяха 
акредитиви… Каквото 
ни поиска, с всичко 
сме се съгласявали, 
но няма как в крайна 
сметка да направим 
сделка извън закона. 

Когато всичко уж беше 
точно и от нотариална-
та кантора ни поискаха 
документ за липса на 
тежести, изскочиха 
възбрани и ние вед-
нага се свързахме с 
него, за да видим как-
во става. Стамболиев 
пое ангажимент да си 
вдигне възбраните, 
тъй като това може да 
направи само собстве-
никът на имота. И кога-
то уж пак всичко беше 
точно, дойде писмо от 
него, че се отказва от 
сделката. За нас беше 
важен този имот и въ-
преки тежкото финан-
сово състояние на об-
щината, се бяхме при-
готвили с парите. Дори 

главната ни счетово-
дителка ги бе отделила 
и ги пазеше, така да се 
каже, колкото и нео-
тложни плащания да е 
имало. Защото в края 
на лятото предстои 
и реформа в транс-
портната схема. Явно 
бизнесменът е решил 
да се възползва и да 
иска още пари, но все 
пак всичко си има гра-
ници. Ще търсим друг 
подходящ имот за тази 
цел, но на спекулации 
няма да се поддаваме. 
На бизнесмена обаче 
трябва да му е ясно, 
че мърлящините, кои-
то прави в центъра на 
града, превръщайки 
имоти с определен 

статут в работилници 
и тем подобни, това 
повече няма как да 
стане. Като пример 
мога да дам бившия 
Партиен дом, превър-
нат в цех за дограма. 
На пъпа на града сега 
мислел автогарата в 
гараж за ремонт на 
коли да я превръща. 
В Септември няма как 
повече да не се спазва 
градоустройственият 
план и от тук нататък 
подобни дейности ще 
се извършват там, къ-
дето има отреждане 
за това. В момента се 
проектира цялостен 
нов облик на града и 
подобни възгледи не 
съвпадат с визията на 
нашите специалисти”, 
коментира от своя 
страна кметът на общи-
ната Марин Рачев.

СТАМБОЛИЕВ ОПИТА ДА ПРОДАДЕ 
НА ОБЩИНАТА ВЪЗБРАНЕН ИМОТ
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Министър-председа-
телят Бойко Борисов от-
кри официално новата 
Многопрофилна болница 
за активно лечение „Уни 
Хоспитал” в Панагюрище. 
Сред гостите на церемо-
нията беше и кметът на 
община Септември Марин 
Рачев. В Панагюрище за 
откриването на супермо-
дерното здравно заведе-
ние пристигнаха още евро-
депутатът Андрей Новаков, 
народните представители 
Десислава Костадинова, 
д-р Дончо Баксанов, Дими-
тър Гечев, Бойка Маринска, 
изпълняващият длъжност-
та областен управител на 
Пазарджик Гинче Карами-
нова, президентът на КТ 
„Подкрепа” Димитър Ма-
нолов, кметове от региона, 
представители на бизнеса, 
държавни и общински 
институции, браншови и 
пациентски организации, 
синдикалисти и десетки 
граждани, дошли да ува-
жат този паметен за мест-
ната общност момент. След 
тържествения водосвет 
премиерът Бойко Борисов 

преряза лентата на новия 
модерен медицински ком-
плекс, струващ 94 милиона 
лева, заедно с министъра 
на труда и социалната по-
литика Зорница Русинова, 
кмета на община Панагю-
рище Никола Белишки, 
председателя на Надзор-
ния съвет на „Асарел-Ме-
дет” АД и председател на 
Българска минно-геолож-
ка камара проф. д-р Лъче-
зар Цоцорков, изпълнител-
ния директор на „Асарел 
Панагюрище Здраве” АД 
д-р Борислав Ацев и д-р 
Лучия Добрева, управител 
на МБАЛ „Уни Хоспитал”. 

Преди рязането на лен-
тата пък тържествен водо-
свет бе отслужен от отец 
Атанас Манолов – архие-
рейски наместник на Пана-
гюрска духовна околия, и 
отец Стоян Манолов. „Без 
помощта на Господ нищо 
не може да се случи”, за-
яви премиерът Борисов и 
подчерта, че този проект 
е факт благодарение на 
обединените усилия на 
местния бизнес, Общината 
и държавата.

С близо 12-часова музикал-
на програма на откритата сце-
на в парка срещу Младежкия 
дом в Септември бе отбелязан 
традиционният събор Спасов-
ден, който е единият от двата 
празника на общинския цен-
тър. Сред гостите на домакина 
Марин Рачев – кмет на община 
Септември, бяха областният 
управител Гинче Караминова, 
общински съветници, кметове 
на населени места и други.

Общоградският събор Спа-
совден започна точно в 12,30 
часа с празничен водосвет, 
извършен от четирима свеще-
ници, начело с отец Йордан 
Василев. След това на сцената 
свои изпълнения започнаха да 
представят самодейни състави 
от цялата Септемврийска общи-
на. По-късно в програмата взе-
ха участие и поп изпълнителите 
Вили Миленина и Милена Пет-
ракиева, както и фолклорният 
певец от Сандански Владислав 
Вълчев. 

Точно в 19 ч. приветствие 
по случай празника направи 
кметът на общината Марин Ра-
чев. Пред присъстващите той 
съобщи за първи път дошлата 

по-рано през деня добра но-
вина, свързана с откриването 
на процедурата за финансово 
оздравяване на общината (б.р. 
по-подробно за това четете на 
стр. 1). От своя страна в нача-
лото на приветствието си об-
ластният управител Гинче Кара-
минова поздрави имениците за 
днешния Спасовден. „Областна 
администрация ще подкрепя 
всички инициативи, начинания 
и проекти на вашето общинско 

ръководство и нека всички 
заедно, обединени и хванати 
ръка за ръка, да работим за 
интересите на гражданите на 
Септември така, че да направим 
вашата община едно по-хубаво 
място за живеене”, отбеляза в 
словото си г-жа Караминова. 

След нея по повод Възне-
сение Господне септемврий-
ци поздрави и отец Йордан. 
„Поздравявам ви с днешния 
празник, молитвено благопоже-
лавам на всички православни 
християни, жители и гости на 
Септември да имат мирен жи-
вот, благоденствие и спокой-
ствие, радост и много любов в 
техните семейства, напредък в 
живота и вярата и благополу-
чие във всичко”, обърна се към 
присъстващите свещеникът.

К м е т ъ т 
на общината 
Марин Рачев 
награди при-
зьорите в 8-
ото издание на 
фолклорните 
празници на 
любителското 
т в о р ч е с т в о 
„Да съхраним 
българското”, 
които се про-
ведоха на сцената в парка 
срещу Младежки дом – 
Септември. Организатори 
на проявата бяха Община 
Септември и Младежкият 
дом в партньорство със 
Сдружение „Загоровче” и 
Църковното настоятелство 
при храма „Св. вмчк Ха-
ралампий”. Тази година в 
празниците взеха участие 
35 фолклорни певчески 
групи и индивидуални из-
пълнители и 20 танцови 
формации от общините 
Септември, Белово, Пазар-
джик, Костенец, Самоков, 
Пещера, Пловдив, София 
и др. В конкурса се състе-
заваха над 860 души в три 
раздела: автентичен фол-
клор – групи за автентичен 
фолклор, обреден фол-

клор и автентични песни; 
обработен фолклор – тан-
цови ансамбли и състави, 
камерни танци, песни и 
клубове за народни хора. 

Кметът на общината Ма-
рин Рачев връчи купите и 
грамотите на класиралите 
се от I до III място. Журито 
разпредели общо 64 на-
гради, от които 23 инди-
видуални и 5 специални. 
Най-голямата награда – 
Купата на кмета на община 
Септември, спечели само-
дейната фолклорна група 
при читалището в с. По-
пинци, община Панагюри-
ще. Те автоматично полу-
чават и право на участие в 
VIII-я Международен етно-
фестивал „Всички заедно 
можем” – 2016 г.

Целият админис-
тративен колектив на 
Община Септември (с 
изключение на два-
ма-трима служители, 
които са в болнич-
ни), формиран след 
приемане на новата 
структура, се включи 
в инициативата на bTV 
Media Group „Да изчис-
тим България заедно”. 
На старта лично кметът 
Марин Рачев раздаде 
осигурените от Об-
щината за тази цел 
фланелки, които бяха с 
логото на кампанията. 
От там доброволците 
се разделиха на 3 лъча. 
Първата група замина 
да почиства от боклу-
ци местността Света 
Марина над с. Варвара. 
Втората се отправи към 
паметника на Алек-
сандър Стамболийски 
по пътя за гр. Ветрен. 
Третата група се нае с 
почистване на зоната 
около „9-те чучура”, 
намираща се също 
край пътя за Ветрен. 
За участниците в ак-
цията бяха осигурени 
достатъчно количество 
чували и ръкавици.

Най-голяма площ – 
близо 1400 кв. м, бе 
почистена в м. Света 
Марина, където групата 
на общинарите, оглавя-
вана от кмета, работи в 
синхрон със служители 
от РИОСВ – Пазарджик, 
които, водени от дирек-
тора Костадин Гешев, 

се присъединиха в по-
чистването. С чували 
в ръце, доброволците 
направиха тотална 
оборка на местността, 
която придоби значи-
телно по-приветлив 
вид. Предмет на обор-
ката станаха битови 
отпадъци – найлонови 
чантички, пвц бутилки 
и чаши, фасове, сал-
фетки, кутии от бира 
и цигари, които бяха 
разхвърляни из целия 
район в тази част на 
гората.  

Немалка работа 
свършиха и община-
рите на паметника на 
Александър Стамбо-
лийски, който след 
оборката там направо 
„светна”. По същия на-
чин в края на акцията 
изглеждаше и зоната 
около „9-те чучура”. 
Събраните в чува-
ли боклуци от трите 
места бяха закарани 
на общинското депо 
с осигурен от Марин 
Рачев превоз. Кметът 
подсигури и гориво за 
15-те лични леки коли, 
с които служителите 
се придвижиха до съ-
ответните места за по-
чистване.

 Участниците в акци-
ята направиха паралел 
с нашумелия преди 10 
години филм „300”. Те 
не бяха многобройна 
армия, но показаха, че 
когато са добре органи-
зирани, могат лесно да 

спечелят битката с бок-
луците в зоните, които 
трябваше да изчистят. 

„Благодаря на 
всички, които се от-
зоваха на призива. 
Смятам, че ние, като 
администрация, която 
е лицето на нашата 
общност, трябва да да-
ваме личен пример на 
останалите граждани. 
Именно с действията 
си администрацията да 
работи за изграждане 
на едно сплотено об-
щество. Надявам се и в 
бъдеще да работим по 
този начин. Нека тези, 
които остават да знаят, 
че сме едно голямо се-
мейство, в което може 
да разчитаме един на 
друг, за да можем в 
максимална степен 
да служим на населе-
нието”, заяви кметът 
Марин Рачев. Той из-
ползва днешния повод 
да направи и коментар 
по темата за чистотата 
в общината. „Кампа-

нията в Септември съ-
впадна с приключване 
на процедурата по из-
бор на изпълнител за 
сметопочистването за 
следващите 4 години. 
Нямаше жалби, което 
е повече от показател-
но, че процедурата е 
спазена на 100%. Както 
знаем, в миналия ман-
дат такава беше про-
веждана два пъти, като 
и в двата случая бе от-
меняна от съда заради 
непрозрачност и огра-
ничителни условия. На 
всичкото отгоре през 
2014 г. бе подписан не-
законен договор – без 
конкурс, със същата 
фирма, която чистеше 
Септември от 2004 г. 
насам. До месец досе-
гашните изпълнители 
ще предадат работата 
си, като договорът с 
тях след подписването 
с новия изпълнител 
автоматично ще бъде 
прекратен”, разясни 
септемврийският кмет.
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ЗАПОВЯДАЙТЕ 
В ОФИСА НА „СПИДИ”,  

ГР. СЕПТЕМВРИ

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

Телефон:
0888/50-53-57

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

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

съб.: 09:00 - 12:30

35 риболовци от на-
селени места в община 
Септември взеха участие 
във второто риболовно 
състезание, организи-
рано от Ловно-рибарска 
дружина – Септември, 
Община Септември и 
кмета Марин Рачев, кой-
то обезпечи цялостната 
организация и наград-
ния фонд за призьорите. 
След регистрацията на 
участниците и тяхното 
разпределение по по-
стовете, зам.-кметът Да-
ниела Малешкова поз-
драви присъстващите от 
името на кмета Марин 
Рачев, който отсъства 
от състезанието заради 
неотложен служебен 
ангажимент. „Знаете, че 
преди изборите кметът 
на общината ви обеща 
да оправи рибарниците 

и виждате, че нещата 
вече се случват. Това, 
което предстои е тях-
ното завиряване, за да 
няма водоем с по-малка 
дълбочина от 2 метра. В 
намеренията на кмета 
влизат още изгражда-
не на Ловен кът, както 
и ферма за яребици и 

ОБЯВА

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

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

„ЛОКО” И „ВИХЪР” ПРЕМЕРИХА
СИЛИ В УЧЕБНИ ИГРИ

фазани. Другото нещо, 
което ще направи е да из-
даде заповед, с която да 
се забрани на риболовци 
извън община Септември 
да посещават обществе-
ните рибарници”, заяви 
Малешкова. 

След като председа-
телят на Ловно-рибарска 
дружина – Септември Ва-

сил Байлов разясни рег-
ламента за провеждане 
на състезанието, всички 
участници се отправиха 
към своите места. 35-те 
мъже, жени, юноши и 
деца имаха на разполо-
жение точно 2 часа, за 
да изпробват късмета си, 
с условието да участват с 

една въдица и една кука. 
Оказа се, че разселеният 
специално за състезание-
то 24 часа по-рано шаран 
все още не се беше от-
ърсил от стреса по прена-
сянето и новата среда за 
живот и рибарите трябва-
ше да разчитат за хваща-
не на останалата риба във 
водоема.  Точно 120 мину-

ти по-късно участниците, 
успели да хванат рибки, 
се отправиха към кантара 
за мерене. След това ста-
наха известни и крайните 
резултати, на базата на 
които беше съставено и 
класирането.

 При децата първенец 
стана Станислав Димит-

ров, следван от Благой 
Костов и Спасимир Дас-
калов. Призьорите бяха 
наградени с макари и 

живарник. При юноши-
те номер 1 тази година 
е Георги Даскалов, пред 
Георги Чавдаров и Денис-
лав Гугутков. Победното 
трио също бе стимулира-
но от организаторите за 
челното си класиране с 
макари и живарник. При 
мъжете първенец стана 

Никола Митров, който из-
превари по улов на риба 
Александър Стойнов и 
Марин Гугутков. Тримата 

бяха наградени с макара, 
телескоп и живарник. 
Приза за най-голяма 
уловена риба спечели 
Никола Митров, който 
успя да хване каракуда с 
тежина от 550 грама. Той 
беше награден за това 
с кепче. Най-малкият 
участник беше Кристиян 

Конярски, който бе от-
личен с макара. Всички 
деца, участвали в съ-
стезанието, получиха 

по един живарник. По-
бедителите в различните 
възрастови групи бяха 
наградени от зам.-кмета 
Даниела Малешкова. 
Според предварително 
обявения регламент уло-
вената риба бе върната 
обратно във водите на 
8-ия рибарник.

НИКОЛА МИТРОВ СПЕЧЕЛИ 
РИБОЛОВНОТО СЪСТЕЗАНИЕ 
НА СЕПТЕМВРИ

НИКОЛА МИТРОВ СПЕЧЕЛИНИКОЛА МИТРОВ СПЕЧЕЛИ  
РИБОЛОВНОТО РИБОЛОВНОТО СЪСТЕЗАНИЕСЪСТЕЗАНИЕ  
НА СЕПТЕМВРИНА СЕПТЕМВРИ

ИЗВЪРШВАМ 
ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ ДЪРВОДЕЛСКИ 
И ТАПИЦЕРСКИ УСЛУГИ. 

Тел.: 0885/362-989, 
Васко Василев, 

ул. „Г. Раковски” №2

О Б Я В А  

Изготвяне и управление на проекти 
за безвъзмездно финансиране 

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

институции. 
Справки и консултации на телефони: 

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

ОБЯВА
Т Ъ Р С И М  

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, 
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ 

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

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

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

- бояджия на 
метални конструк-
ции с опит.

Тел. за връзка: 

03561/23-18; 
03561/25-82

Пореден контролен 
мач изиграха младите 
футболисти от школата 
на „Локомотив 1925” 
(Септември). Този път 
септемврийци гостуваха 
на ветренския детски тим 
на „Вихър”, който бе съ-
здаден формално преди 
около година, но в дей-
ствителност момчетата 
на Митко Пепелянков са 
заедно от доста по-дълъг 
период. В първата учеб-
на игра победа с 1:0 взе 
категорично по-опитният 
състав на домакините, 
като септемврийци, ма-
кар и събрани преди 2 
месеца, показаха доста 
стойностна игра. В друга-
та учебна игра треньорът 
на „Локомотив” Димитър 
Табаков заложи на някои 
по-нови момчета, които 
искаше да изпробва за 
първи път в игрова обста-
новка. Логично съставът 
на „Вихър” се наложи с 
8:2. 

„Продължаваме да 
наблягаме на това, което 
ни интересува за мо-
мента – в отборен план 

сработване на състава 
и игра с колективни за 
сметка на индивидуални 
действия и спазване на 
тактическа дисциплина, 
която включва спазва-
не на съответните зони 

и правилно заставане. 
След време ще дойдат 
и положителните резул-
тати”, обобщи мнението 
си за поредната учебна 
контрола наставникът на 
„Локо” Д. Табаков. 

От утре заниманията 
на септемврийци про-
дължават на изкуствения 
терен до недостроената 
гимназия под ръковод-
ството на Димитър Таба-
ков и Йордан Кръстев.   


