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ВЕСТНИК НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
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ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕДИЗВИКА
КНИГАТА “КАЙМАКЪ - ЧАЛАНЪ”
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АВТОГАРАТА Е ВЕЧЕ ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
К РА Й Н А П Р О Д А Ж Б И Т Е И И П ОТ Е К И Т Е

На отминалата сесия
Общинският
съвет
в
Септември взе решение
новозакупеният от Общината имот – автогара, да
се преобразува от частна
общинска в публична общинска собственост. Това
стана по искане на кмета
Марин Рачев. По този начин в бъдеще никой кмет
вече няма да може да го
продава или ипотекира
без изричното съгласие
на Общинския съвет.
Пак по предложение
на кмета, бащиците дадоха зелен семафор за
разширяване на гробищния парк, както и за обособяване на нов път до
него. Той ще започва от

Околовръстното, покрай
хангарите в посока гробищата. С друго решение
ситипарламентаристите
приеха Стратегия за развитие на образователната система в община
Септември за периода
2016-2020 г., както и Програма за реализиране
Стратегията на образователната система в община Септември за същия
период.
Преди това общинският съветник Петя Цанкова заяви от трибуната
на Пленарна зала, че по
нейно виждане образованието в общината не
е сред силните страни, а
напротив. „Има и добри

ъв
вторник
в
В
залата на ОбС
– Септември се проведе

от г-жа Вощанска от Финансовия отдел. Мерките
по реализация на оздравителния план включват
периода 2016-2019 г., а са-

публичното обсъждане
на плана за финансово

училища, но като цяло
не стоим добре. Аз съм за
трета година в областната комисия за проверка
на резултатите по математика за 7-и клас и мога

да ви кажа, че нивото е
трагично. Тази година
две училища в общината
стигнаха дъното – 100%
двойки на изпита по ма-

тематика при тридесет и
няколко явили се ученици и 2-3 тройки на изпита
по български, което няма
как да определи нивото
на
образование
като
добро и качествено”, отбеляза съветник Цанкова. Пак по тази тема тя
поиска за следващия път
училищните ръководства
да представят на администрацията
средния
успех на учениците, а не
неговото преобразуване
в точки, които не говорят
нищо на съветниците.
По отношение на НУ
„В. Левски” в Септември
Петя Цанкова отново
заяви позицията си, че
в тази сграда няма нормални условия за протичане на нормален учебен
процес. „За пореден път
казвам, че никога не съм
искала закриване на учи-

веднъж определи дадения от правителството
шанс
като
уникален,
защото за първи път община Септември може

ние убедим държавата
да ни помогне, а после не
изпълняваме коректно и
отговорно мерките, заложени в плана, тук ще

ПРЕДСТАВИХА ПУБЛИЧНО ПЛАНА
ЗА ФИНАНСОВО
ОЗДРАВЯВАНЕ
оздравяване на община
та. Сред присъстващите
имаше общински съветници,
кметове
на
кметства, служители от
администрацията и граждани от населени места в
Септемврийска община.
Презентацията на плана
беше втора стъпка от
процедурата за финансово оздравяване, която
стартира преди по-малко
от месец с решение на
Общинския съвет.
Най-напред изработеният от администрацията
документ беше презентиран пред присъстващите

мият документ се състои
от 9 глави – въведение,
цели, нормативна среда,
показатели, оценка на
финансовото състояние,
причините за допускане
на просрочените задължения, мерките за оптимизация на разходите и
тези за повишаване на
събираемостта и генерирането на допълнителни
приходи. По всички тях
кметът Марин Рачев направи коментар и сподели своето мнение, както
в ретроспективен план,
така и с поглед към бъдещето. Марин Рачев още

да направи решителна
крачка към намаляване
на натиска от тежкото
финансово наследство.
В същото време кметът
обърна внимание на присъстващите, че очакваната финансова помощ от
държавата по представения оздравителен план
е и голяма отговорност,
защото носи след себе си
и куп задължения. „Ако

дойде един представител
на финансовия министър
и ще изземе на практика
функциите на кмета. Просто аз ще се превърна
в един малко по-високопоставен от другите
чиновник с чисто представителни функции и от
мен вече нищо няма да
зависи”, подчерта градоначалникът.
(Продължава на стр. 2)

лището, каквито инсинуации и слухове чух. Просто искам преместването
му в сградата на СОУ
„Хр. Смирненски”. В сегашното НУ „В. Левски”
условията са нечовешки.
Няма отопление, няма

хигиенни условия, няма
спортни площадки, няма
спортни салони. Само
на 200 метра от него има
едно страхотно училище
откъм материална база”,
заяви Цанкова.
(Продължава на стр. 2)

КРАЖБА НА ДИЗЕЛ
КРАЙ
ВЪРШИЛАТА
ВДИГНА
ИНСТИТУЦИИТЕ
НА КРАК
Пробив в магистралния нефтопровод от Бургас за София в близост до
АМ „Тракия” край Горно
Вършило, в землището
на община Септември,
вдигна в понеделник вечер институциите на крак.
След получен сигнал на
спешния телефон 112,
към мястото на инцидента веднага се отправиха
септемврийският
кмет
Марин Рачев, директорът по строителството в
Община Септември инж.
Явор Митев, полиция,
пожарна и Гражданска
защита. Оказа се, че
става въпрос за кражба
на дизелово гориво от
преносната система на
„Лукойл” в отсечката
между Ветрен и Ихтиман,
видя екипът на „Септемврийци”.
„Както виждате, крадци са направили пробив
в тръбопровода, по който
тече дизеловото гориво.
Става въпрос за предварителна
подготовка
с маркучи, спирателни
кранове и така нататък.
Пробивът е на границата
на участъка между Пазарджишка и Софийска

област”, уточни кметът
на Септември Марин
Рачев. Той заяви още, че
по чудо ситуацията се е
разминала без усложнения. „Само на 50 метра
отдолу минава магистралата. При едни сухи
треви, ако пламне пожар,
представете си при този
разлив какво можеше да
се случи”, коментира още
септемврийският кмет.
„Ние
пристигнахме
първи на мястото. Имаше
стълб от близо 15 метра.
Дизеловото гориво хвърчеше като гейзер нагоре”,
обясни пред наш репортер един от огнеборците,
изпратени на мястото на
инцидента.
Според инж. Митев
мястото за кражбата не е
било избрано случайно, а
с оглед на последвалите
събития е можело да се
стигне до голямо произшествие. „Много добра
дестинация са избрали
крадците – асфалтовият
път е близо, могат да
се придвижват бързо.
Очевидно са познавали
добре откъде минава
тръбопроводът”, сигурен
е инж. Митев.
(Продължава на стр. 2)
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ПРЕДСТАВИХА
ПУБЛИЧНО ПЛАНА ЗА
ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ

(Продължение от стр. 1)
От своя страна съветник Сергей Стойнов
направи
уточняващ
въпрос към кмета за
това от какъв характер
ще бъде очакваното
финансиране – пряка
държавна
субсидия
или безлихвен заем.
Стойнов поиска и разяснение защо Община Септември е допуснала през годините
натрупването на такива
задължения.
„Финансовата
помощ ще се изразява в
срочен, безлихвен заем
от републиканския бюджет”, съобщи Марин
Рачев. Относно другата
повдигната от Стойнов
тема – за причините,
довели до това тежко
финансово състояние
на общината, кметът
разясни за пореден
път, че в основата е поемането на ангажименти без конкретна визия
как ще се осигури финансиране за тях. „В
основата е било купуването на спокойствие.
И за да няма мърдане

КРАЖБА НА ДИЗЕЛ
КРАЙ ВЪРШИЛАТА ВДИГНА
ИНСТИТУЦИИТЕ НА КРАК
от поетите ангажименти, в съдебна фаза са
подписвани
спогодби. Ако и нашата цел
беше да си осигурим
спокойствие – ставаше
много лесно, с продължаването на подобни
порочни практики. Понеже обаче ние искаме
това да се промени и
изкорени из основи
и нещата да тръгнат в
правилната посока, се
нагърбихме с тези непопулярни действия,
съзнавайки, че няма да
се харесаме на определени хора, свикнали
с това Общината да им
бъде като бащиния, а в
същото време да страда останалата местна

общност”, заяви Марин
Рачев.
Следващият
етап
на процедурата по
финансовото
оздравяване препраща отново към Общинския
съвет. В 7-дневен срок
от провеждането на
публичното обсъждане
ситипарламентаристите трябва с решение
да определят срока
на процедурата по финансово оздравяване
и приемане на плана
за това. Накрая думата ще има държавата,
респективно
финансовото министерство,
което ще определи
конкретната финансова помощ за частично
или пълно покриване
задълженията на Общината по този оздравителен план. След
това топката отива отново в Министерството
на финансите, където
Владислав Горанов и
екипът му ще трябва да
преценят дали планът е
достатъчно обоснован,
за да се отпусне безлихвеният заем.

ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎÒÎ ÍÀ
ÑÒÀ ÄÈÎÍÀ Â ÑÅÌ×ÈÍÎÂÎ
ÒÅ×Å Ñ ÂÈÑÎÊÈ ÒÅÌÏÎÂÅ
В продължение на
вече 15 дни след първата копка, мястото, където бе старият стадион
на село Семчиново е
превърнато в строителна площадка. Работата
по изграждане на ново
спортно
съоръжение
въобще не е спирала.
Най-напред стартираха
дейностите по изравняване на терена. Припомняме, че напречното превишение в
нивата между горната
и долната точка беше
повече от 3 метра. 6те процента наклон са
сведени вече до 1%,
съобщи директорът по
строителството в Община Септември инж.
Явор Митев. Паралелно

АВТОГАРАТА Е
ВЕЧЕ ПУБЛИЧНА
ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

с това бяха положени и
тръбите за бъдещата
напоителна
система
на тревата. Изградена
е вече и основата за
съблекалните,
които
ще бъдат с площ от
160 кв. м. Строителите
положиха фундамента

за подпорната стена на
трибуните, който беше
излят с бетон. Готов е
и колекторът за водата, с помощта на който
ще бъде гарантиран
ресурсът за бъдещата
напоителна система на
стадиона.

(Продължение от стр. 1)
Малко след нашия екип на местопрестъплението пристигна и дежурна следствена група
от РПУ – Септември. Там бяха и представители
на охраната на „Лукойл”. Тепърва ще се оценяват стопанските загуби на нефтената компания
от кражбата край Горно Вършило. Вследствие
на инцидента, в периметър от близо 50 метра
дървета и растителност бяха напоени с нафта.
В бързането да избягат по-бързо, крадците бяха
зарязали куп туби и помощни средства.

В ПАРКА БЕ ИЗГРАДЕНА
МОДЕРНА ПОЛИВНА СИСТЕМА,
ИМА И ТОК

Община Септември
приключи окабеляването и изграждането
на поливна системa в
парка на града. Сондажът в парка вече е
оборудван с най-съвременна
напорна
помпа
и
цялостна
автоматизирана
система с часовников
механизъм, така че
всяка една пръскалка
да се включва контролирано. В момента се
довършва и затревяването – 80% от тревата е
подменена, тъй като е
изсъхнала поради липсата на поливна система досега. Всички
изсъхнали и погинали
храсти и борчета са изкоренени, а там, където
се налага, са засадени
нови. Калният кът за

8 000 лева изписани
пари бе премахнат заедно с псевдопътеката
от речни камъни за
майки с колички.
„Това недоразумение за 8 000 лева го
махаме и на негово
място ще изградим от
цветя герба на Септември по подобие на този
в Пазарджик, намиращ
се в градинката срещу
Общината”, коментира
кметът Марин Рачев.
„На мястото на отрязаните след бурята 2 дървета веднага бяха засадени 2 чинара, тъй като
Септември е известен
с това емблематично
за нашия град дърво.
Такива и в бъдеще ще
бъдат засаждани там,
където е необходимо”,
каза още Рачев.

(Продължение
от стр. 1)
С друго решение
от отминалата сесия
Общинският съвет
одобри и Стратегия
за развитие на културния туризъм.
От
Фондация
„Балканско
наследство’’,
която
вече четири години
работи съвместно с
Общината и археологическия музей
,,Проф.
Мечислав
Домарадски’’, презентираха
идеен
проект за това какво липсва и какво
трябва да се подобри в туризма в общината, за да стане
тя един от важните
туристически центрове.
Всяка година в
Септември гостува
група от 15 студенти
от цял свят, които
помагат за опазването на културното
наследство в града. Младежите са
част от Фондация
„Балканско наследство’’. Изключително впечатлени студентите са останали
от теснолинейката
и археологическия
музей.
Сред
предложенията на фондацията са селата
Карабунар и Виноградец да станат дестинации за
винен,
кулинарен
и селски туризъм.
Варвара и Ветрен
дол предразполагат да бъдат едни
от най-добрите спа
курорти заради минералната си вода.
Ветрен и Славовица пък да предлагат
на хората селски и
екотуризъм.
Общината
разполага с изключителни места, които
могат да привлекат
много
туристи.
На първо място е
уникалният
обект
Пистирос.
Друг
силен
културен
обект е къщата музей на Александър
Стамболийски, намираща се в село
Славовица.
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ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕДИЗВИКА
КНИГАТА „КАЙМАКЪ-ЧАЛАНЪ” В СЕПТЕМВРИ
Много въпроси, разкази за близки,
загинали по време на Първата световна
война, и сълзи предизвика представянето на книгата на президента на Агенция
и Радио „Фокус“ Красимир Узунов „Каймакъ-Чаланъ” в Септември. Нейната
презентация в общинския център стана
по покана на зам.-кмета на Септември
Даниела Малешкова.
Двутомната книга е посветена на
героизма и безсмъртието на българите,
участвали в Първата световна война
(1914-1918) и в частност в битката, водена през септември – октомври 1916
година на връх Каймак-Чалан. Освен
гостите от София, в пълната зала на Общинския съвет присъстваха кметове на
населени места, общински съветници,
представители на Съюза на сержантите
и офицерите от запаса, военни, ветерани
и много граждани.

Атанас Гьотенов, чийто дядо – поручик Пейо Биволарски от гр. Ветрен,
също е загинал през 1916 г., се разплака, спомняйки си за неговия живот. Той
каза, че е научил повече за боевете при
Каймак-Чалан от Радио „Фокус” и се
обърна към автора Красимир Узунов с
думите, че с книгата си възражда българската история.
Представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в гр.
Септември пък се обърнаха с благодарност към автора на книгата и изразиха
желанието си да се включат в подготвяната инициатива за изкачване на връх
Каймак-Чалан.
„Не бива да забравяме хората, които
са дали живота си, за да я има Бълга-

рия.” Това каза от своя страна кметът на
общината Марин Рачев. Той благодари
на автора, на адмирал Манушев, на бригаден генерал Матеев и на инж. Койчо
Русев за казаните от тях силни думи за
книгата. „Не мога да скрия вълнението
си, защото моят дядо, който беше обикновен човек, текезесар в карабунарското
ТКСЗ, не спираше да говори с респект за
Първата световна война и за героите, които сме имали. За съжаление, сега никой
не говори за това, а трябва”, допълни
кметът. Той заяви още, че се надява хората, които са присъствали на събитието,
да разкажат на своите близки за силата
на духа на българския войник и вечер да
прелистват страниците на „Каймакъ-Чаланъ”, за да си спомнят за неговия героизъм и себеотрицание в името на нашата
родина България. Кметът на община
Септември се обърна и към присъстващите в залата с благодарност за това, че
не са забравили едни от най-паметните
моменти от нашата история.
„Този район е изключително много
свързан с българската история – комен-

тира авторът Красимир Узунов. – „Каймакъ-Чаланъ“ лично за мен е едно опрощение за тези, които сме забравили. Лошо
е, че се срамуваме, че сме българи, а
още по-лошо е – срамуваме се, защото
малко знаем“, заяви той. „Прекъснали
са се поколения и връзки. Едно поколение, което е знаело, се е страхувало
да разкаже. Трябва да знаем кои сме, за
да можем да ходим със своята история“,
уточни Узунов.
„Каймакъ-Чаланъ“ е връщане назад,
защото за 20 години, които скитах по
Македония, разбрах, че това е част от
историята на България, която не е написана. Ние рискуваме да влезнем в една
още по-страшна бездна, защото няма
кой да ни разкаже. 100 години по-късно
няма кой да ни разкаже, но има документи. Няма отношение в санитарните
книги. Няма човек, който 20 години след
войната да не е търсен при 1 400 000 военизирани“, даде за пример Красимир
Узунов.
„Каймак-Чалан е на Нидже планина.
Ако отворите книгата, ще видите, че има
едни безумни действия. Върхът е с около 10 м по-нисък. От 4 до 11 м ги няма, но
са останали следите от окопите. Дали ще
го кръстите Каймак-Чалан или Завоя на
Черна е едно и също. Лошо е, че сме загубили нещо, което не можем да оставим
на тези, които идват след нас. Там загива
цветът на българската нация. Синът на
Райна Княгиня и племенникът на Хаджи
Димитър загиват там“, каза още Узунов.
„Ако не се върнем към корените си,
ние няма как да приличаме на тези
хора, дали живота си на Каймак-Чалан“,
допълни авторът. Той разказа пред присъстващите в залата, че се чувства оптимист след представянията на книгата
и най-вече за това, че 100 години след
тези събития са се обадили над 1000 фамилии, свързани с нея.
„Ние трябва да стъпим на паметта и
да градим бъдещето си“, заключи Красимир Узунов.
В памет на загиналите на Каймак-Чалан знайни и незнайни български войни
присъстващите сведоха глави за едноминутно мълчание. Мероприятието беше
тържествено открито и закрито с посрещане и изпращане на бойните знамена.

ТРИ БРИГАДИ
РАБОТЯТ
УДАРНО В
НОВАТА ЦЪРКВА
Със сериозни темпове напредва ремонтът на църквата „Св.
Цар Борис Михаил” в
Септември, видя наш
екип. В момента 3 бригади работят усилено
по изпълнението на
направените от Владиката предписания в началото на месец април,
когато дядо Николай
пристигна на визита в
Септември по покана
на кмета Марин Рачев.
Строителните дейности текат паралелно отвън и вътре. Поставя
се и нова дограма там,
където е необходимо.
Направена е хидроизолация на покривните
тераси. Грубата работа,
свързана с бутане на
стени е вече свършена.
Сводовете са оправени. В момента се
работи по шпакловане
на вътрешните стени,
прави се и мазилка на
външните.

ЧИСТЯТ КАНАЛА ОТ СЕМЧИН
ДЕРЕ ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА
102 години навърши в началото на юли Темелко Лазаров от септемврийското село
Симеоновец. Да го поздравят
за рождения му ден на крака
дойдоха кметът на общината
Марин Рачев, зам.-кметът Даниела Малешкова, секретарят
Нина Вардина и кметицата на
селото Богданка Атанасова.
Рожденикът почерпи своите
гости с шоколадови бонбони, а
след това духна и свещичките
на празничната торта, подарена
му за празничния повод от септемврийския
градоначалник
Марин Рачев.
Дядо Темелко получи за рождения си ден и поздравителни
адреси от името на Община
Септември и Съюза на ветера-

ните от войните, на който член е
и той самият. Столетникът от Симеоновец е преживял Първата
световна като дете, а после се е
сражавал за Родината по време
на Втората световна война.
Поздравителните адреси към
рожденика бяха прочетени съответно от Даниела Малешкова
и Елка Христова. С армаган се
отчете и кметицата на Симеоно-

вец Богданка Атанасова. В края
на тържеството към присъстващите се присъедини и отец Стефан, който също поздрави дядо
Темелко и му пожела да е все
така жизнен за годините си.
На цялата територия на община Септември има още само
един столетник – това е 101-годишният Михал Даскалов, който живее в общинския център.

О б щ и н а
Септември започна
почистване
на канала от жп
прелеза при ВРЗ
(Семчин дере) до
Пречиствателната
станция.
Както
е известно, този
канал минава през
целия
квартал
„Юг” (Калимана), а
проблемът за тамошните жители е голям
и нерешен с години.
Той се състои в това,
че каналът е обрасъл
с дървесна растителност, храсти и тръстика
и при дъждовно време
задържа вода заради
липса на проводимост.
Това води до наводняване на къщи и дворове в Калимана.
През
годините,

и то основно в предизборно време, се е
правело само козметично почистване, но
никой не е решавал
проблема кардинално.
По-сериозно почистване на този канал е
имало само в мандата
на Янка Кметска, припомнят
паметливи.
Започналото
сега
почистване ще бъде
тотално, така че от
този проблем да остане само лош спомен.
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СПОРТ

ДВАМА ОТ “ЛОКОМОТИВ 1925”

(СЕПТЕМВРИ) ПРЕМИНАХА В “ХЕБЪР”
Септемвриецът
Здравко Лазаров и роденият в Ковачево Яшар
Байрям са вече играчи
на пазарджишкия „Хебър”. Здравко започна
футболната си кариера
преди точно 25 години
от стадион „Локомотив”
в Септември. Впоследствие игра за 3 от столичните клубове – ЦСКА,
„Левски” и „Славия”, в
„Черно море” (Варна),
„Локо” (Пд), „Монтана” и
„Янтра”, както и в Турция
и Русия. Направи и доста
мачове в националния
отбор. Сега е на края на
кариерата си и е решил
да помогне на „Хебър”.
„С треньора на „Хебър” Йордан Петков сме
приятели още от времето, когато играхме заедно
в „Славия”. Обади ми се
и каза, че ще се прави
отбор, за да се възражда

О

бщина
Септември ще обезпечи
транспорта
на
самодейни
колективи
от 4 населени места в
региона за участието им
на традиционния национален Роженски събор
на народното творчество
и животновъдство на
15-17 юли. Там ще гастролират представители на
ТС „Тракийски огън” (с.
Виноградец); колективите към НЧ „Възраждане
1926”(с. Карабунар), самодеен певчески състав
към читалище „Селска
пробуда” във Варвара, ТС
„Ситовче” и групите за
автентичен фолклор в с.
Симеоновец.
Съборът на народното
творчество и животновъдство „Рожен“ и през
2016-а ще съчетае пъстротата на фолклорни из-

Здравко и Яшар са като залеза и зората

Яшар Байрям
футболът в Пазарджик.
Аз естествено му казах,
че ще дойда да помогна”,
коментира идването си в
„Хебър” бившият национал Здравко Лазаров.
Септемвриецът допълни,

ОБЩИНАТА ПОЕ ТРАНСПОРТА
НА САМОДЕЙЦИТЕ
ЗА РОЖЕНСКИЯ СЪБОР

ПЕНСИОНЕРИ И МЛАДЕЖИ
ОТКРИХА СЕЗОНА НА „ВИЛА РАКИТОВО”
Членове
на
Пенсионерския клуб в с.
Семчиново
откриха
новия сезон на „Вила
Ракитово” тази година.
В първата смяна (от 1 до
5 юли включително) на
вилата летуваха хора от
третата възраст, а техни
сменници са младежи от
с. Варвара, видя екипът
на в-к „Септемврийци”.
В последната вечер
на първа смяна кметът
на
общината
Марин
Рачев подари на летовниците танцова забава
с професионален DJ
от Пазарджик. Вечерта
премина с много песни,
хора и танци, а градусът
на настроението беше
висок. Кметът се качи
в Ракитово, за да поздрави хората от първата
смяна. От своя страна
присъстващите споделиха задоволството си

че има малък здравословен проблем. „Като ми
мине, с каквото мога, ще
гледам да съм полезен
на „Хебър”. Като цяло Пазарджик е футболен град.
Очакванията ми са да се
направи един добър отбор и да радваме хората,
които ще идват да гледат
мачовете тук”, каза още
почетният гражданин на
Септември. Относно влизането му във форма той
отговори с усмивка: „От
1990-а съм по терените.
За 25 г. имам 50 подготовки – по 2 на година. Не
ме мислете мен, другите
да се стягат”, отбеляза
Електричката.
На другия полюс е
Яшар Байрям – откритието на ЧФК „Рачев”,
който тепърва ще про-

от храната и условията
в общинската вила и заявиха, че с радост биха
дошли отново да почиват тук.
„За мен лично материалната база на „Вила
Ракитово” е в изключително остаряло състояние, но за сериозни
ремонти ще мислим
едва след евентуалното
придобиване на имота.
Въпреки че засега ракитовци отказват да водим
преговори за това, ние
няма да спрем да си го
искаме. Надяваме се, че
в един момент обществеността в Ракитово ще
се вслуша и размисли
относно позицията си,
тъй като това ще бъде
добро и за двете общини”, коментира след
визитата си на „Вила
Ракитово” кметът Марин
Рачев.

ОБЯВА
Изготвяне и управление на проекти
за безвъзмездно финансиране
от Европейски програми: за фермери,
малък и среден бизнес и обучаващи
институции.

ОБЯВА

“КЗУ - ЗЛМК” ЕООД - Септември

Здравко Лазаров
хожда в мъжкия футбол.
Той започна през 2010-а
в „Локомотив 1925” (Септември) при Валентин
Карагьозов, а после с
ЧФК „Рачев” стигна чак
до подготвителен лагер
пълнения, експозиции на
национални и регионални
музеи, етнографски сбирки, изложение на занаяти,
аромата на чевермета и
традиционни ястия, изложения на месни и млечни
храни от фермата и на
горска техника, конни атракции, народни веселби
и нестинари. Роженските
поляни тази година ще
бъдат украсени с още поголямо българско знаме.
Националният флаг ще е с
размери 26х300 м и обща
площ 7 800 кв. м. Над 400
групи от всички краища
на страната ще се изявят
в тазгодишното издание
на Национален фолклорен конкурс „Рожен“ и
ще представят народната
музика, обичаи, обредност, словесен фолклор и
танци. Роженският събор
бе възстановен и обновен

ЗАПОВЯДАЙТЕ
В ОФИСА НА „СПИДИ”
ГР. СЕПТЕМВРИ

ТЪРСИ
Д А Н А З Н АЧ И

по трудов договор:
- н-к цех с висше
или средно техническо образование
и опит;
- бригадир монтажник на метални конструкции с
опит;
- бояджия на
метални конструкции с опит.

Тел. за връзка:

03561/23-18
03561/25-82
ОБЯВА

ТЪРСИМ

Справки и консултации на телефони:

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК,
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ
И БАГЕРИСТИ
ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА:

0886 330 770; 0878 952 815

О34/44-16-74

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

в „Милан” (Италия). После продължи в „Ботев”
(Пд), където игра до последно. „Помня онези
хубави години в Септември при бат’ Вальо и г-н
Рачев, който ме изпрати
чак в Италия. От тази
школа тръгнах. Може би
ако не бяха те, нямаше
да стана футболист”,
върна се назад в спомените си Яшар. Перлата
от Ковачево се надява
да се утвърди в състава
на „Хебър” и този клуб
да
бъде
истинският
трамплин към мъжкия
футбол. „Досега бях в
юношите, но тук вече нивото е по-високо. Играя
като ляв външен халф
или крило. Пипам я и с
двата крака”, каза още
Яшар Байрям преди заминаването си с новите
съотборници за лагера
на Цигов чарк.
след 9-годишно прекъсване и се превърна в събитие
No1 за 20150-а, посетено от
над 350 000 души. Амбицията на организаторите
е съборът да се утвърди
като най-мащабния форум
на българския дух, традиции и фолклор.

�����������
���������������������������

��������������������������������

��

�

��

�

���������

���������
�
�
�������
�������
��������

СВЕТСКА
ХРОНИКА
На 30 юни 60-годишен юбилей чества бившият кмет на
село Варвара Георги
Пенев. Тържеството в
собствения му ресторант „Свети Георги”
уважиха кметът на общината Марин Рачев,
зам.-кметът Даниела
Малешкова, председателят на Общински съвет – Септември Лазар
Влайков и други високопоставени гости от
Пазарджик.
Екипът на в-к „Септемврийци” желае на

юбиляра дълъг живот
и още много радостни
мигове с децата и внуците му.

Ветренец стана вицесветовен

шампион по трибой

Здравенякът
от
Ветрен Борислав Адов
спечели сребърен медал от проведеното в
Килин, Тексас Световно
първенство по силов
трибой. Адов, който е
двукратен европейски
шампион, стори това в
условията на жестока
конкуренция на силоваци от целия свят. Това
е най-силният и важен
форум и с най-строги
правила в световния Паулър Файтинг
(Inernational
Powerlifting Federation).
Адов вдигна от клек 290
кила от трети
опит. Също от
трети направи
успешен опит
от лег на 205
кг, а при четвъртия записа
успех на тяга с
тежест от 320

кг. Така със сбор от трибоя 815 кг ветренецът
стана втори в света. Припомняме, че само преди
няколко месеца Боби
стана златен медалист
от Европейското в Тарту,
Естония, а миналата година триумфира с титлата на Стария континент в
Пилзен, Чехия.
(Интервю с Борислав Адов очаквайте в
следващия брой на в-к
„Септемврийци”.)

0888/50-53-57
Адрес:
гр. Септември, 4490
пл. „България” No11
Работно време:
пон.-пет.: 09:00 - 17:00
съб.: 09:00 - 12:30

ИЗВЪРШВАМ

ВСИЧКИ
ВИДОВЕ ДЪРВОДЕЛСКИ
И ТАПИЦЕРСКИ УСЛУГИ.
Тел.: 0885/362-989
Васко Василев
ул. „Г. Раковски” No2

Издател: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ул. „Ал. Стамболийски” No37а
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

