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301 решения е взел по време на 
редовните си и извънредни сесии 
Общински съвет - Септември за
периода от януари до юни(вклю-
чително) през 2016 г. Това сочи
справка в статистиката. За срав-
нение за същия период на 2015 г. 
са били приети167 решения, което 
е почти наполовина по-малко. 
По-голяма част от решенията са 
изпълнени, а други са в процес на 
изпълнение. Няма решение, по ко-
ето да не са предприети действия, 
коментираха от ръководството 
на ситипарламента. Показателен 
за интензитета на работа на Об-
щински съвет е фактът, че дори в
отпускарския за страната месец
август бащиците ще имат две се-
сии – извънредна и редовна.  

СТАРЕЙШИНИТЕ 
ВЗЕЛИ 30 1  
РЕШЕНИЯ ЗА 

ШЕСТ МЕСЕЦА

 Лазар Влайков

Общинските 
съветници 
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С пълно единоду-
шие Общински съвет 
– Септември удостои 
със званието „Почетен 
гражданин на община 

Септември” заслужилият 
учител по биология Таня 
Стоянова Андреевска 
– Демирева. Най-важни-
те моменти от живота и 
делото на г-жа Демирева 
бяха презентирани пред 
общинските съветници 
на мултимедия за да бъ-
дат запознати те с моти-
вите за номинацията. „За 
разлика от много от тука 
присъстващите, аз не 
съм имал честта да бъде 
ученик на г-жа Демирева, 
но я познавам много до-
бре като човек, тъй като 
в продължение на 8 го-
дини с нея бяхме колеги 
в Общинския съвет и 
мога да говоря само със 
суперлативи за тази лич-
ност”, коментира преди 
изборът председателят 
на ситипарламента Лазар 
Влайков. Той поздрави 
администрацията за по-

добаващото и оригинал-
но представяне и отбеля-
за, че такова се прави за 
първи път, откакто е член 
на Общинския съвет.
Таня Демирева е дъл-
гогодишен учител и об-
щественик в Септември. 
Ползва се с уважението 
и обичта на поколения 
септемврийци, докосна-
ли се до нейната личност.
Родена в на 9.07.1946 г. 
в Ямбол. Завършва гим-
назия в родния си град, 
а през 1964 г. е приета в 

Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендар-
ски” със специалност 
биология. През 1966 г. 
се омъжва и заживява в 
Септември. От 1967 г. до 
2005 г. тя работи в СОУ 
„Христо Смирненски”. За-
почва като учител по пее-
не за една година, след 
това като учител по био-
логия и химия. Била е ба-
зова учителка по химия, 
а после и по биология.
Таня Демирева превръ-
ща професията си в при-
звание, а за това говори 
голямата реализация 
на нейни ученици в об-
ластта на биологията. 
Стопроцентова е тяхната 

успеваемост на конкурс-
ните изпити по биология 
и повече от половината 
са приети във Висши 
учебни заведения. 

ПРИЗНАНИЕ
След толкова успеш-

но подготвени ученици 
не закъснява и призна-
нието за Таня Андреевска 
– Демирева. Поканена от 
Президента на Република 
България на 24 май 2003 
г. на държавен прием 
в резиденция „Бояна” 
получава като награда, 
орден „Неофит Рилски”, 
но най-хубавите, най-ми-
лите и сърдечни награди 

остават родителските 
благодарности, цветята 
които не може да побере 
в къщата си от благодар-
ните ученици и топлите 
думи написани от тях 
в писма до любимата 
учителка. Години наред 
тя е личност вдъхваща 
респект, ползваща се с 
уважението на съграж-
даните си, на колегите си, 
на собствените си деца.
По обективни причини 
Таня Демирева не успя 
да присъства на сесията 
на Общинския съвет, но 
ще дойде със сигурност 
за получаване на грамо-
тата, поясниха от адми-
нистрацията.

мите, спасителни свои пъти-
ща. До душа и сърце. И ги 
е призовал да помогнат на 
неговото спасително дело, 
в това число да се построи 
храм. Уверен съм, че Бог ще 
помогне. Той благославя до-
брите намерения на човеци-
те. С помощта на г-н кмета на 
Септември Марин Рачев, с 
когото многократно сме во-
дили много полезни и при-
ятни беседи по тая тема за 
ускоряване на процесите по 
довършване на храма, съм 
убеден, че в скоро време ще 
се зарадваме за благодатта 
на пълното освещение на 
този храм - за Божия слава 
и за спасение на всички. Бог 
да помага, успех.” 

 Кметът на Септември  Кметът на Септември 

Марин Рачев посрещна Марин Рачев посрещна 

Дядо Владика пред Дядо Владика пред 

Баткунския манастир Баткунския манастир 
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И все пак ще почерпя 
чичо Гошо, ако изобщо е 
прочел цялото интер-
вю, което е написано 
от негово име, обещава 
градоначалникът

Г-н Кмете, как ще ко-
ментирате най-напред 
твърдението на Георги 
Мърков в публичното 
пространство, че откакто 
сте встъпили в длъжност 
нищо не се прави?

Дали това е така - по-
гледнете колко са про-
екто - решенията, които 
сме внесли в общинския 
съвет и си направете из-
водите за динамиката, 
с която се работи в об-
щинска администрация. 
Това, че все още нещата 
не се виждат е въпрос на 
време. Защото има про-
цедури, които трябва да 
се спазват. Има срокове 
за обжалвания, които 
няма как да се прескочат. 
Чака се произнасяне на 
компетентните институ-
ции и органи в случай 
на жалби и така нататък. 
Ако започнем да пре-
скачаме тези неща, след 
това ще бъдем атакувани 
съдебно и по всеки един 
казус процедурата ще се 
проточи - не с месеци, а 
с години. „Милеещите” 
за обществения интерес 
съветници около бившия 
кмет, не пропускат всяка 
възможност да обжалват 
процедура или да сигна-
лизират компетентните 
органи само и с един-
ствената цел да забавят 
процесите за да пишат 
след това глупости от по-
добен характер, че нищо 
не се работи. Дали има и 
грам целесъобразност в 
техните доноси сигнали 
и жалби е видно от отго-
ворите, които получават 
в последствие. За съжа-
ление крайният резултат 
от всичко това е забавя-
не на процесите, в след-
ствие, на което понякога 
се изпускат възможности 
за финансиране. По-
следният пример в това 
отношение е обжалване 
на моя заповед относно 
читалището в село Кара-
бунар. Жалят я за неза-
коносъобразност, но не 
внасят таксата от 10 лева 
за разглеждане то й. Така 
съдът не дава ход на про-
изводството. Сами си на-
правете изводите какво 
се цели тук – законосъоб-
разност или саботиране 
на кандидатстването по 
евро програмите. Много 
пъти съм казвал, че въ-
преки напъните им, не 
могат да спрат гората да 
се разлиства и нещата 
пак ще се случат по един 
или друг начин. Тази нега-
тивна енергия, която бъл-
ват, ако я бяха насочили 
в нещо градивно, съм си-
гурен, че и те самите биха 
се чувствали по-добре. 
А относно това как се 
работи, питайте хората от 
администрацията, през 
които минава цялата 
бумащина дали някога 
се е работило така в Об-
щината. Като се почне от 
подготовка на проекто-
решенията за Общинския 
съвет, тяхното послед-
ващо изпълнение, из-
разяващо се в задания, 
заснемания, проектира-
не, съгласуване на про-
ектите, кандидатстване за 
финансиране, а в послед-
ствие избор на изпълни-

тел за конкретния обект. 
Всяка една от тези стъпки 
си има своите законови 
срокове за обжалване. 
На фона на това, по което 
се работи, сами прецене-
те за тези месеци чисто 
математически, откакто 
съм станал кмет дали е 
проспано време или на-
против - тук не се спи. 
Да, щеше да е по-лесно, 
ако когато встъпих в 
длъжност имаше нещо, 
от което да се започне. 
Като през 2011-та, когато 
Бошев завари проекти 
за 20 милиона лева от 
своя предшественик (са-
нирането на 7 училища и 
детски градини и водния 
цикъл са Септември).

Да преминем към 
конкретиката. Чисто ко-
личествено, в какво се 
изразява свършеното от 
вас и администрация до 
момента?

Ако ме питате това, 
което се вижда, защото 
не искам да говоря за 
предстоящи неща, мога 
да кажа, че работим в 
момента ударно по ста-
диона в Семчиново. Пра-
вят се възстановителни 
и ремонтни дейности 
по стадионите в Лозен, 
Ковачево и Ветрен дол. 
В Септември започнах-
ме работа от крайните 
квартали в посока въ-
трешността на града. За 
разлика от досегашните 
кметове, които като по-
емат властта понаправят 
нещо в центъра и толко-
ва. Говоря за цялостно 
почистване, което е без 
аналог в годините назад. 
В Калимана например 
канала, който тормозе-
ше години наред целият 
квартал при всяко едно 
пълноводие и наводнява-
ше дворовете на хората, 
е почистен така, както 
никога не е изглеждал 
от неговото построяване. 
От проектираните 26 дет-
ски площадки, в момента 
се изграждат първите 
3 от тях - в Калимана, 
Ковачево и Бошуля. Но-
вата сметопочистваща 
фирма работи само от 
10 дни, но резултатите 
са повече от видими за 
жителите на Септември. 
Основно се изчистиха 
тротоари, междублокови 
пространства и зелени 
площи, където буренища, 
капинажи и боклуци над-
хвърляха човешкия ръст. 
Част от тези змиярници 
са вече превърнати в 
приятни места за отдих, 
облагородени със зацве-
тяване и затревяване. 
В тази връзка ще помоля 
бай Илия Танев да не пре-
чи на хората, които чистят 
тротоарите. Ако той беше 
толкова загрижен, защо 
не демонстрира тази ак-
тивност по времето, кога-
то беше общински съвет-
ник. Тези тротоари не са 
от сега в това състояние. 
Наложително е да се про-
реждат черници, защото 
зоните за движение на 
пешеходци са превърнати 
в джунгли. Като се отвори 
пространство, на есен ще 
засадим подходящи дър-
вета като брези и чинари. 
Защото капещите плодо-
ве генерират боклуци, 
а освен това край тях 
се събират множество 
мухи и други насекоми. 
Навсякъде се изгражда 
поливна система за под-
държане. Дали всичко 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗКАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ МЪРКОВ В ПУБЛИЧНО-
ТО ПРОСТРАНСТВО, СЕ ОБЪРНАХМЕ ЗА КОМЕНТАР КЪМ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
МАРИН РАЧЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЛАЗАР ВЛАЙКОВ.

КМЕТЪТ 
МАРИН 
РАЧЕВ: 

ГЕОРГИ МЪРКОВ СЕЕ ИНСИНУАЦИИ, НО САМОГЕОРГИ МЪРКОВ СЕЕ ИНСИНУАЦИИ, НО САМО
ПРЕДИ ИЗБОРИ СЕ ПОКАЗВА ПРЕД ХОРАТАПРЕДИ ИЗБОРИ СЕ ПОКАЗВА ПРЕД ХОРАТА

това работи професио-
нално е видно от фактът, 
че при 37 градуса няма 
изсъхнала трева. До-
ставени са вече част от 
новите кошове за смет, 
чрез които да бъде обхва-
ната и последната къща, 
в която не и имало кош. 
Дали се чисти прецизно 
или само се отбива но-
мера, както беше досега 
- нека хората сами преце-
нят. В Септември групите 
работят ударно - сутрин 
от 5 часа. Това, което се 
случва в града ще бъде 
наложено във всяко 
едно населено место. Но 
не може за 5 или 10 дни, 
откакто новата фирма е 
встъпила в дейност не-
щата да се случат с маги-
ческа пръчка. Създадени 
са вече и мобилни групи 
за поддръжка на район-
ното осветление в цялата 
община. От 1 месец те са 
по населени места и нека 

кметовете да кажат дали 
имат забележи относно 
реакцията или качеството 
на изпълнение, по сигнал 
за изгоряло осветително 
тяло. Изчистен из основ-
ни е гробищния парк в 
Септември. В момента 
там се прави предпазна 
ограда за да се ограничат 
набези на животни. По-
мещението в гробищния 
парк се ремонтира за да 
се превърне от един вер-
теп, в място за упокойни 
молитви с подходящата 
за това среда. Приключ-
ва процедурата по избор 
на изпълнител за проекта 
независим живот, чрез 
който ще бъдат обезпе-
чени грижите за над 60 
човека в неравностойно 
положение. Предстои и 
закупуване на микро-
бус за инвалиди така, че 

да получават нужното 
качествено социално 
обслужване. Вече има 
сключен договор и текат 
подготвителни работи за 
пътя Ветрен – Славовица, 
подмяната на главния 
водопровод, захранващ 
Септември и Злокучене, 
който минава по цялата 
главна улица. Одобрен 
за финансиране е и про-
ектът за канализация и 
изграждане на нов водо-
провод от полицията до 
старата пожарна под над-
леза. Другото значимо 
нещо, което тепърва ще 
се усети е допускането ни 
от страна на Министерски 
съвет в списъка с 36-те 
от общо 240 общини за 
финансово оздравяване. 
Месец март успяхме да 
спасим санирането на 
блоковете като стопирах-
ме опорочената тръжна 
процедура. Тя нямаше 
осигурено финансиране 

и беше на безумна цена 
от 280 лева на квадрат. 
След като преправихме 
заданията и възложихме 
проектиране, каквото 
изобщо липсваше до 
момента, бяхме допусна-
ти до финансиране. Така 
през март подписахме 
договор с Българска бан-
ка за развитие за реали-
зиране и на тази дейност. 
В Септември приключва 
изграждането на видео 
наблюдение с 40 камери, 
което е без аналог в об-
щини от ранга на нашата. 
Работи се по възстановя-
ване на 6,7 и 8 рибарник. 
Възстановихме пътя от 
фермата покрай рибар-
ниците до Злокучене като 
го засадихме с над 20 
000 дръвчета. В момента 
приключва и строител-
ството на църквата до 

Общината, продължило 
над 20 години, при което 
в мандата на г-н Мърков и 
Бошев не се заби и един 
пирон. Поставено е нача-
лото на детския футбол в 
Септември. Какво пред-
стои да се прави ще раз-
берете до месец време, 
когато ще обявим всички 
проекти, по които ще се 
работи за в бъдеще. Само 
ще ви кажа, че в момента 
те са приключени на 98 
%-та и тече тяхното раз-
печатване. Колко са като 
обем сами си направете 
изводите от това, че не 
се намери печатница в 
Пазарджик и Пловдив, 
която да ги поеме като 
количество. Затова са 
дадени да се разпечатват 
и в София. Фактът, че в 
Общината ще се работи 
през целия август, а ще 
има и както никога до-
сега две сесии през този 
месец е показателен с 
какъв интензитет се дей-
ства при нас.

Как ще коментирате 
проектът за водопровод 
на стойност 1.6 мили-
она в Горно Вършило 
през миналия мандат, с 
който Георги Мърков се 
изтъква?

Това за изтъкване ли 
е? Водопровод за 1,6 
милиона лева за цифром 
и словом 18 човека, жи-
веещи в Горно Вършило. 
Кой се е облагодетелства 
от това? Доколкото знам 
там вили имат Георги 
Мърков и бившият об-
щински кмет и дали не 
е „случайно”, че точно 
това селище е избрано за 
реализация на проекта. 
Не е ли въобще срамно 
да се подчертава това, 
при все, че говорим за 
цял един управленски 
мандат. На фона на про-
екта за 1.6 милиона, ка-
саещ вилите им, ние за 
4 месеца направихме и 
спечелихме проекти за 
водопроводи за главната 
и други улици в Септем-
ври, по които авариите 
са ежедневие. Тъй като 
тези проекти са на 3 пъти 
по-малка стойност, но не 
и по-малки като строи-
телно-монтажни работи, 
ви уверявам, че и за в 
бъдеще ще имаме пак 
одобрени проекти. А не 
като в техния мандат да 
се приключи с един про-
ект. Искам да подчертая, 
че от нашите действия 
ще се облагодетелстват 
жителите на общинския 
център и дори тези на 
село Злокучене. При кой 
се действа целесъобраз-
но - равносметката ще 
си я направят хората. 
Както и ще си отговорят 
сами на въпроса - къде 
е социалният интерес 
в единият и в другият 
случай. Тук говорим за 
последователност и ясна 
визия в проектирането, 
като целим след водо-
провода да изградим и 
уличната мрежа над него. 
За да има завършек и да 
се усети от максимално 
голям брой население, 
а не като онзи във Вър-
шилото, където го усещат 
само бившите управни-
ци. Ами какво да кажем 
за шумно рекламираният 

проект за пречиствател-
ната станция, наследен 
от Томи Стойчев с под-
сигурено финансира-
не за 9 милиона лева. 
Да, трябваше да се на-
прави Пречиствателна 
станция, но не за 9 мили-
она, а за 4-5, в т.ч. с от-
веждащ колектор, за да 
се ограничат излишните 
води. И тогава увеличе-
нието на водата нямаше 
да бъде 42 стотинки, а 15. 
Но явно не социалният 
интерес в бил водещ в 
това начинание, а усво-
яването на възможно 
най-много средства. За 
това предупреждавахме 
не еднократно по време 
предизборната кампания 
и то е факт.

Друга тема, която Мър-
ков засяга е тази за закри-
ването на предприятието 
соц. патронаж. Имате ли 
какво да кажете по нея?

Напълно го разбирам 
чичо Гошо къде го стя-
га чепика, а именно за 
това, че със закриване на 
предприятието близката 
до него Марче, която го 
оглавяваше е вече без 
работа . Нека обаче Мар-
че с ръка на сърцето да 
каже - имало ли е хора, 
водени на ведомост като 
медицински сестри и 
социални работници, на 
които след това са приби-
рани заплатите? Аз оба-
че съм разколебан дали 
всичко написано в това 
интервю е казано от чичо 
Гошо, щото той наскоро 
идва при мен с молба да 
не сезираме прокурату-
рата, видимо притеснен 
за изхода при една евен-
туална проверка. 

А във въпросното ин-
тервю настоява  именно 
за това. Ако ли пък на-
писаното в интервюто е 
вярно, се питам кога е 
бил искрен – тогава или 
сега? Или пък знам ли 
дали някой не се опитва 
да вкара клин в наши-
те отношения, защото 
аз досега проблеми с 
Мърков не съм имал.
А дали чрез Патронажа е 
източвана Общината чрез 
подписани с бившето об-
щинско ръководство су-
пер неизгодни договори, 
всеки може сам да си 
направи изводите. Ще 
ви дам и нагледен при-
мер. Сключен е договор 
за доставка на домати с 
цена 3,60 лв. за един ки-
лограм(!). При все, че це-
ната за търговия на едро 
на този зеленчук средно-
годишно е 1 лев. За наша 
радост този контракт 
изтича и ще видите при 
какви цени ще се доста-
вят доматите и остана-
лите продукти по новия 
договор с Общината. 
Аналогична е и ситуаци-
ята относно сметопочист-
ването. Там 12 години 
силните на деня дундур-
каха фирма близка до 
тях. По договора с нея 
Общината плащаше по 12 
лева (!) за един вдигнат 
кош с боклук. А уж за 
пред хората бяха недо-
волни от изпълнителя. 
Даже използваха това в 
предизборната си кампа-
ния през 2011-та. 

Продължава на стр. 3
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Продължение от стр. 2

После обаче препод-
писаха договора със 
същата фирма вместо да 
изберат друга. За срав-
нение ще ви кажа, че 
новата сметопочистваща 
фирма ще получава по 3 
лева за едно вдигане на 
кош. Ето това е разликата 
в управленските екипи 
Мърков – председател на 
Общински съвет и Бошев 
– кмет и съответно Лазар 
Влайков и Марин Рачев.

Как си обяснявате ата-
ките на Мърков?

И по-горе го казах. Не 
съм сигурен, че всичко 
това, което се пише идва 
от Мърков. Или от обкръ-
жението му, които още 
не могат да преглътнат 
категоричната загуба от 
изборите. Разбирам ги, 
че са свикнали да полу-
чават всичко от Община 
и държава наготово, 
но не им съчувствам.
На всички е известно как 
се изнасяше навремето 
оборудването на хлебо-
заводите при раздържа-
вяването им. Как се на-
правиха цеховете за хле-
бопроизводство. Как бяха 
придобити обекти като 
банята, бившия ЖП 
медицински център 
„Чинарите” в двора на 
ЖП гарата, имоти те по 
Вършилата, как се даваха 
ивиците на Свети Влас 
край морето по време на 
тройната коалиция, как 
се опази бившия завод за 
стоманени тръби и какво 
после се случи с него. 
Уважавам го Мърков 
единствено за това, че до-
като беше депутат успя да 
издейства да се намалят 
дълговете на Общината с 
2 милиона лева. Друг е въ-
просът как неговият кмет 
се възползва от това.

Мърков сипе обви-
нения и за връзката на 
общинското ръководство 
с населението, която спо-
ред него отсъства?

С г-жа Малешкова не 
сме спрели да обикаляме 
по населени места и да се 

срещаме с хората. През 
септември подновяваме 
срещите с обществените 
съвети. Заради натова-
реността около изра-
ботването на проектите 
и оздравителния план, 
по който се работи в мо-
мента, временно бяхме 
спрели обществените 
съвети, но на есен ги под-
новяваме с пълна сила. И 
това ще е така до края на 
мандата за да усещаме 
пулсът на хората и да се 
стремим към решаване 
на проблемите им. Досега 
да знаете дали е имало 
нещо такова от бившите 
управници? Мърков, Бо-
шев, Вергиев да кажат 
освен преди избори, кога 
друг път са се явявали 
пред хората. Относно 
съветниците на ГЕРБ и 
връзката им с населени-
ето ще кажа, че ежеме-
сечно те провеждат ре-

гулярни срещи в бившия 
предизборен щаб. Нещо 
повече – благодарение 
на активността на най-
младия гербаджийски 
съветник Асен Гаджев 
сега се строи детска пло-
щадка в квартала, където 
той живее.

Накрая ще ви помоля 
да коментирате отново и 
темата за младите хора?

За младите и обезлю-
дяването на населените 
места вече говорих не 
един и два пъти. Ние не 
измисляме топлата вода, 
а взаимстваме работещи 
практики. Видяхте как 
бяха развити индустриал-
ните зони край Пловдив. 
Там в момента се кара 

работна сила от 30 кило-
метра, а заплатите са от 
най-високите в страната. 
Затова стартирахме про-
цедура за създаване на 
подобни индустриални 
зони и при нас, но това не 
става с магическа пръчка. 
Само, човек, който е ми-
нал по процедура за смя-
на на предназначение на 
земята знае колко време 
отнема. Ние изработихме 
необходимите проекти и 
ПУП-ове, но има сроко-
ве, които не могат да се 
прескочат. В тази връзка 
отново ще подчертая, че 
съм благодарен на Минис-
терски съвет, че инициира 
законодателни промени 
за облекчаване на проце-
дурите, защото и от други 
общини са постъпили ис-
кания за това. Сега набли-
жават президентски избо-
ри и отново на дневен ред 
идва популизмът. От праз-
ни приказки файда няма 
никаква. С различни под-
молни похвати като сиг-
нали и жалби определени 
кръгове с нереализирани 
политически амбиции и 
цели се опитват да пречат 
и забавят всячески наши-
те действия, но въпреки 
това мога да кажа, че още 
до края на годината много 
от нещата, за които гово-
рихме в предизборната 
кампания ще станат факт.

В края на разговорът 
ще ви помоля и за комен-
тар относно твърденията 
на коалиция „Загорово”, 
които се появиха в по-
следния брой на техния 
печатен орган?

С цялото ми уважение 
към хората гласували за 
тях, но редакторите на из-
данието им пишат откро-
вени лъжи и инсинуации. 
Повече не искам и да ги 
коментирам. За да раз-
берете по колко безочлив 
начин се опитват да ма-
нипулират и заблуждават 
обществото, се обърнете 
за разяснение към техни-
ческа служба в общината. 
Така ще научите цялата 
истина.

Г-жо Мечева, общин-
ски съветници около 
бившият градоначалник 
твърдят, че се подготвят 
за продажба общински 
земи на приближени 
до кмета фирми. Има ли 
такова нещо и как ще го 
коментирате? 

Аз съм изумена от 
това, което прочетох във 
вестника на общинският 
съветник  Георги Верги-
ев. За какви съмнителни 
търгове говорим и за 
какви общински имоти 
като тук става дума за 
частни имоти, за които 
се иска по надлежния 
от закона ред да сменят 
предназначението си. 
Най-отговорно заявя-
вам, че единият имот е 
собственост на „Ръжан-
ков” ЕООД, а другият на 
„Лео Газ 80”. И те нямат 
нищо общо с общината. 
Как да ги придобиват? 
Това са 100 %-та частни 
парцели, които на база-

та на предприемачески 
намерения ще бъдат 
преобразувани от земе-
делски в такива за за-
строяване. 

Т.е. казано по-просто 
не става въпрос за ком-
поти, а за компютри? 

Ами… очевидно, ако 
така мога да се изразя…

Тези решения мина-
ли ли са на сесия? 

Да, минали са и зато-
ва още повече се учуд-
вам, че този общински 
съветник може да до-
пусне да се пишат тези 
откровени неистини в 
неговия вестник. То пък 
бива, бива, ама…. Като 
на човек не му е ясна 
тази материя….запо-
знай се първо, проучи 
пък тогава пиши. Как 
може? Да се надяваме, 
че този вестник не се 
чете от много хора или 
пък тези, които го полу-
чават го ползват за дру-
ги нужди.

ИЗУМЕНА СЪМ КАК СЕ МАНИПУЛИРАТ ФАКТИТЕ

НИНА МЕЧЕВА РАБОТИ В ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОТ 1984-
ТА ГОДИНА. ЗА ТЕЗИ 32 ГОДИНИ Е СМЕНИЛА НАД 10 КМЕТА. ПОТЪРСИХМЕ МНЕНИЕТО 
И ОТНОСНО ДОПИСКА ВЪВ ВЕСТНИКА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ, 
В КОЯТО СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ „ПРЕДСТОИ СЕРИЯ ОТ СЪМНИТЕЛНИ ТЪРГОВЕ В ОБЩИНАТА”.  

Г-н Влайков, вашият 
колега Георги Мърков 
твърди, че в сегашният 
Общински съвет липсва 
диалог. Решенията се 
взимат набързо и без 
дебат – нещо, което не е 
било практика в предиш-
ният Общински съвет. 
Как ще коментирате този 
„приятелски огън”? 

Точно в предишният 
Общински съвет имаше 
липса на диалог. Мне-
нията на кмета и съвет-
ниците се различаваха, 
защото нямаше никакъв 
консенсус. Позицията на 
кмета се променяше от 
ниво постоянни комисии 
до заседание в пленарна 
зала на 180 градуса. Това 
само за няколко дни. Не, 
че той много ходеше на 
заседанията на комисии. 
Моето мнение е различ-
но от това на Мърков. 
Категоричен съм, че 
именно сега има диа-
лог и то конструктивен 
между кмет и Общински 
съветници, защото този 
човек /б.р. Марин Рачев/  
не е пропуснал и една 
комисия. Явява се, за-
щитава идеите си, ако 
има някакви пропуски 
и грапавини – те се из-
глаждат още в работна 
обстановка. За това по-
сле Общинските сесии 
минават бързо и без 
никакъв дебат. Работи се 
в стегнат порядък. Ние 
сега гласуваме по 35-40 
точки, имаше сесии с 
над 80 точки. Предста-
вете си какво ще стане, 
ако дебатът не е воден 
в комисиите и трябва 

да се решава всичко в 
пленарна зала. Тогава 
ние трябва да стоим там 
цяла нощ. Къде го има 
това? Освен това всеки 
от съветниците е поне в 
2 комисии. Г-н Мърков е 
явно ангажиран доста с 
лични неща и присъства 
рядко на тези комисии. 
Може би и това е при-
чината да изпуска деба-
тите. Следователно той 
и не може да знае какви 
диалози и спорове се 
водят там. Това показват 
наблюденията ми. 

Мърков отвори дума 
и за върнати решения? 

Първо искам да обър-
на внимание на това, че 
сега за разлика от пре-
ди, сесиите са с два пъти 
по-голям обем на раз-
глежданите проекто-ре-
шения. Отделно от това 
почти няма месец, в кой-
то да не сме заседавали 
извънредно. Дори през 
отпускарския в страната 
месец август ще имаме 
редовна и извънредна 
сесия. Това не е било ни-
кога, но показва с каква 
динамика работят адми-
нистрация и общински 
съвет. Относно върна-
тите решения, които той 
визира мога да кажа, че 

те са гласувани от него 
и същите съветници, 
които после започват да 
пишат сигнали и жалби 
в съда уж заради проце-
дурни пропуски. Целта е 
забавяне изпълнението 
на решенията или вли-
зането им в спиралата 
на Административния 
съд. Но това са единич-
ни случай и на фона на 
взетите решения пред-
ставляват пренебрежи-
мо малка цифра.

Какви са впечатле-
нията ви от работата на 
общинското ръковод-
ство през тези първи 6-7 
месеца от мандата? 

За кмета мога да 
кажа, че той започна 
мандата си без нито 
един проект, от който 
да се стартира. Сега до-
колкото чувам са изра-
ботени близо 250 (!). Има 
вече и одобрени. Това е 
колосална цифра, зад 
която стои денонощен 
труд на целият сегашен 
екип в Общината. Ще 
апелирам към онзи 
хора от Общинския съ-
вет, които не виждат 
тези неща, заравяйки 
като щраус главата си в 
пясъка, с наближаване 
на президентските из-
бори да загърбят малко 
популизмът за сметка 
на конструктивната и 
целенасочена работа. А 
на г-н Мърков ще кажа, 
че ако иска трибуна той 
е свободен да използва 
възможно най-високата 
– тази на Общинския 
съвет.

БИВШИЯТ ШАМПИОН ОЧЕВИДНО
Е МНОГО ЗАЕТ И Е ПРОПУСНАЛ 

ЛАЗАР 
ВЛАЙКОВ:

 Въпросните имоти, за които във в-ка на Георги Вергиев се твърди, че ще се продават въобще 
не са общински. Видно е от актуалната скица, че имотите са на “Ръжанков” ЕООД и на “Лео газ 80” ЕООД  

Н И Н А
МЕЧЕВА:

ДА ВИДИ И ЧУЕ КЪДЕ СА ДЕБАТИТЕ 

 



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

Издател: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ул. „Ал. Стамболийски” №37а
e-mail: ov_septemvriici@abv.bg
Facebook: Lokomotiv Septemvri 
Тел. за контакти: 0876/768 300

Предпечатна подготовка и печат: 
„Беллопринт” ООД – Пазарджик 

Печатницата не носи отговорност за публикациите в изданието 

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

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

ОБЯВА

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

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

- 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

ФТА „Загоровче“ към 
Сдружение „Загоровче“ 
- Септември взе участие 
на X Международен фес-
тивал за фолклор „Лука-
вац 2016“. На фестивала 
се представиха 5 страни 
с общо 10 състава от Тур-
ция, Сърбия, Хърватска 
и домакините от Босна, 
като единственият съ-
став представящ Бълга-
рия е бил „Загоровче“.

В рамките на фести-
вала, нашите се изяви-
ха на три сцени, в три 
различни града, като 
всичките им изпълне-
ния бяха посрещнати 

много ентусиазирано от 
босненската публика и с 
искрено възхищение от 
организаторите. 

„Благодарен съм на 
своите чудесни танцьо-
ри за труда и постоян-
ството им, за силния им 
дух и отличното им пред-
ставяне. С това участие 
ансамбълът ни доказа за 
пореден път пред чужда 
публика, че е един от 
най-добрите състави 
в България“ — комен-
тира художественият 
ръководител, хореограф 
на състава, и предсе-
дател на сдружението 

Йордан Зеленогоров.
Извън фестивала, „Заго-
ровче“ посетиха и град 
Тузла с неговото солено 
езеро, туристическа и 
балнеолечебна зона. 

Ансамбълът доне-
се в България своите 
заслужени отличия 
– 3 грамоти за най-добро 
представяне, подарени 
от организаторите, пла-
кет и снимка с логото на 
фестивала за спомен от 
турнето, които да припо-
мнят на участниците за 
хубавите мигове изжи-
вени в трите босненски 
града организатори на 

родни фестивали от 9 
до 12 септември 2016 г. 
в гр. Загреб, Република 
Хърватска, а през месец 
октомври за междунаро-
ден фестивал в Индия. 

След кратък отдих в 
Родината, ансамбълът и 
неговият ръководител 
се подготвят за следва-
щото си вълнуващо и 
изискващо изключител-
на отговорност събитие 
— VIII Международен 
етнофестивал „Всички 
заедно можем“ — Сеп-
тември 2016, където ФТА 
„Загоровче“ си партнира 
с Община Септември. Ет-
нофестивалът като време 
съвпада с празника на 
града– 2, 3 и 4 септември 
2016 г. и ще бъде прове-
ден на открита сцена на 
Площад „Фонтани“.

Този форум е ембле-
матичен за града ни и с 
всяко негово ново из-
дание — все по-желан 
за участие и посещение. 
Тази година участници 
ще бъдат танцови съста-
ви от Република Македо-
ния, Испания, Украйна, 
Бангладеш, Молдова, 
Алжир, Азербайджан, 
Корея, Египет и Републи-
ка България.

Преди няколко 
дни представители на 
ловната дружинка в 
Септември, начело с 
председателят й Васил 
Байлов направиха раз-
селване на 105 броя 
полудива зеленоглава 
патица. Животинките 
бяха пуснати в рибар-
ниците край Септември, 
видя екип на в-к „Сеп-
темврийци”. „Това беше 
част от националната 
кампания за подпо-
магане на природата в 

разселването на дивеч. 
Всяка ловна дружинка 
има заделени средства 
за разселване. Наблю-
денията показват, че 
през последните годи-
ни природата не може 

да ни дава това, от 
което ние като ловци 
имаме нужда и затова 
трябва да и се помогне. 
По този начин ние по-
магаме и на себе си”, 
отбеляза Васил Байлов. 
„Сигурен съм, че и за в 
бъдеще ще продължим 
тази кампания за раз-
селване на дивеч. За 
догодина сме плани-
рали да вземем малко 
повече от яребиците, 
защото на нашата те-
ритория местообитание 

има само за полудивата 
патица и за яребицата. 
За фазани не можем 
да говорим, тъй като за 
тях нямаме подходящи 
местообитания”, разяс-
ни още Васко Байлов.

В сряда, когато Сво-
бода(Пещера) каза сво-
ето „да” на поканата на 
БФС за участие във „В” 
ЮФГ, в село Ветрен дол 
отвориха шампанското 
за своето оставане в „А” 
ОФГ. Това автоматично 
означава, че няма как 

да се проведе бараж 
на вторите от „Б” ОФГ 
– Север и Юг, тъй като 
групата ще бъде в пъ-
лен състав от 16 отбора 
– Балкан(Варвара) заема 
мястото на Брацигово, а 
Юнак(Ивайло) и Ботев(-
Момина клисура) сменят 

СВЕТСКАСВЕТСКА
ХРОНИКАХРОНИКА

24-ти юли се оказа 
много щастлив ден за об-
щинската съветничка от 
ГЕРБ – Септември Павли-
на Сербезова, която ста-
на майка на момиченце. 
Точно в 1,50 часа на тази 
дата Ина роди бебенце, 
което е с размери на ис-
тинска манекенка – тежи 
3,30 кг и е високо 50 см. С 
бащата Стоян решиха да 
кръстят малката краса-
вица с името Любомира 
– на дядо Любен, таткото 
на младата майка. Пав-
лина и Стоян изказват 

големите си благодар-
ности на д-р Павлова и 
нейният екип от МБАЛ 
„Хигия” АД - Пазарджик 
за високия професиона-
лизъм и всичките гри-
жи, положени преди, по 
време и след раждането 
на малката Любомира. 
Екипът на в-к “Септем-
врийци” честити на сем. 
Сербезови щастливото 
събитие и пожелава на 
малката Любомира да 
расте жива, здрава и 
много обичана от мама 
и тате.

ИНА СЕРБЕЗОВА РОДИ МОМИЧЕНЦЕ

ЗЕНИТ ОСТАНА В „А” ОФГ,ЗЕНИТ ОСТАНА В „А” ОФГ, 
БАРАЖ НЯМА ДА ИМАБАРАЖ НЯМА ДА ИМА

изпадналите в пета лига 
Тракиец(Исперихово) и 
Светкавица(Синитево). 
От БФС уточниха, че 
бараж между Гелемено-
во и Славия(Хаджиево) 
щеше да има единствено 
в случай, че от „В” група 
нямаше изпаднал в „А” 
ОФГ тим, и първенецът 
на 4-та лига влезе в по-
горната дивизия. „Цяло 
лято бяхме между чет-
върта и пета лига. Ту ни 
казваха, че сме изпадна-
ли, ту после ни връщаха. 
В крайна сметка всичко 
е добре, когато завърш-
ва добре”, заяви кметът 
на Ветрен дол Димитър 
Христосков. 

АНСАМБЪЛ „ЗАГОРОВЧЕ” 
С УСПЕШНО ТУРНЕ В БОСНА 
 И ХЕРЦЕГОВИНА
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