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ОЗДРАВЯВАНЕ (продължение)
пълно единодушие от 17 гласа
„за”, 0 „против” и
0 „въздържал се” Общински съвет – Септември
прие плана на админис-
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рите на документа и какви
са заложените от страна
на Общината мерки, но
въпреки това запозна и
старейшините с най-важното от плана.
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са очертани около 1 600
дка общински земи. В
бъдеще имаме потенциал
да очертаем до 10 000 дка,
които евентуално могат
да ни донесат приходи до

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
В СЕПТЕМВРИ ПРИЕ ПЛАНА

ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
трацията за финансовото
оздравяване
на
Общината. Той ще обхване
максималния 3-годишен
период
от
2016-2019
година, съобщи при неговото представяне пред
съветниците
главният
счетоводител на Общината Иванка Сестримска. Тя
припомни, че по време на
публичното обсъждане на
оздравителния план няколко дни по-рано, пред
присъстващите в залата
граждани подробно са
били съобщени парамет-

„Относно
мерките,
предприети от нас, мога да
кажа, че по предписание
на финансовия министър
ние още преди няколко
месеца започнахме действия по събиране на недоборите чрез изпращане
на покани до длъжниците,
като недобросъвестните
платци вече са дадени
на
ЧСИ”,
информира
г-жа Сестримска.
„Община Септември
вече има регистрация
като земеделски производител. Като за начало

Вижда се краят на продължилата
12 години сага около сметопочистването в община Септември. Тези дни в
действие най-после ще влезе новата
обществена поръчка, с която вече и
юридически ще бъде сложен конец
на отношенията с фирмата „Еко Бул
Проект”, по-известна сред жителите
на общината като БРОКС-а.

240 000 лева в годишен
план. Друга мярка, предприета от администрацията, е инвентаризацията на
общинския горски фонд.
Знаете, че Общината има
големи горски територии,
които досега не са били
стопанисвани. Описали
сме какви мерки сме взели и в средносрочна до
по-далечна перспектива,
заяви главният счетоводител.
„Друга важна точка
от плана е свързана с
изграждането на вилните

Близо 1 месец продължи играта на
котка и мишка по връчването на предизвестието към досегашните изпълнители. В Септември вече пристигнаха
и първите нови кошове за събиране на
боклуците. Както кметът Марин Рачев
нееднократно заяви, те ще бъдат много повече от досегашните, а вдиганията на боклука доста по-чести.

и индустриални зони. От
тях се очаква също генериране на допълнителни
финансови приходи в
бъдеще, най-напред от
продажбата на парцелите, а после и по линия на
налозите. От индустриалните зони се очаква и
разкриване на нови работни места.
Друга мярка, за която
правим постъпки е актуването на водопреносната
мрежа на минерална вода

от 8 находища в землището на село Варвара. Очакваните приходи от това са
в рамките на 28 000 лева
месечно. Това също няма
да стане веднага заради
юридическите бариери,
които трябва да бъдат
преминати”, обясни Ваня
Сестримска.
„Следваща мярка, която сме предприели, касае контрола върху концесиите и таксите от тях,
както и обследването на

Ваня
Сестримска
язовирите. След обстоен
анализ, бе взето решение
общинските водоеми да
се дадат на концесионери, за да има в бъдеще
лична отговорност при
евентуални
бедствия”,
каза в заключение Сестримска.
(Продължава на стр. 2)

Кметът поема ремонта
на изгорялата къща
в Карабунар

Кметът на община
Септември Марин Рачев
ще поеме целия масраф
по възстановяване на
изгорялата преди 10 дни
къща в село Карабунар.
Имотът
на
семейство
Джалеви се запали след
като беше поразен от
гръмотевица.
Най-сериозно от възникналия
впоследствие пожар пострада стаята, където родителите Адриана и Тони
отглеждали болната си

от церебрална парализа
13-годишна дъщеря Глория. Помещението е изгоряло на 100 %, както и
покривът над него.
Веднага след извънредната сесия за приемане на оздравителния
финансов план, общинският кмет посети дома на
пострадалото семейство в
компанията на своя колега от Карабунар Иван Каменарски и шефовете на
дирекции в Община Сеп-

тември инж. Явор Митев
(Строителство) и Ангел
Бончев (Транспорт и Екология). Оказа се, че изгорялата къща е родният
дом на майката на Марин
Рачев – Спаска, която е от
Карабунар. Преди много
години, след като родителите на леля Спаска починали, тя заедно с Марин
и сестра му Татяна решили
да продадат своя дял на
семейство Джалеви.
(Продължава на стр. 3)
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(Продължение от стр. 1)
След Ваня Сестримска думата взе кметът на общината
Марин Рачев, който направи
коментар по набелязаните и
някои стартирали вече мерки
от плана за финансово оздравяване. „Относно събирането
на местните данъци и такси
пред нас стоеше дилема – да
вземем решение за тяхното
повишаване или да започнем
да ги събираме от некоректните платци. Мнението на
екипа ни беше, че не може
коректните платци да плащат
заради некоректните и затова
авансово предприехме мерки
за принудително събиране
на недоборите чрез ЧСИ.
Същата безстопанственост е
била и в отдела, отговарящ
за общинската собственост,
който, знаете, наскоро претърпя редукция. Оказа се, че
през годините назад са били
сключвани договори на символични, да не кажа смехотворни цени и още по-лошото
– никой не си е правил труда
да ги търси и събира. Като
пример ще ви дам

ДОГОВОРИ, СКЛЮЧВАНИ
ЗА МЕСЕЧЕН НАЕМ
ОТ 90 СТОТИНКИ,
но не на квадрат, а на
цяло помещение. Те не са
плащани месеци и години
наред. За тези и други договори не е имало никаква
отчетност – не са завеждани и контролирани през
годините. Който дошъл да
си плати – о’кей, който не е
дошъл - никой не го търси”,
разкри пред, меко казано,
учудените общински съветници кметът. По същата
тема той допълни, че след
изпратени
напомнителни
писма, на тези, които са си
платили, договорите са им
били продължени, а на останалите контрактите са били
прекратени по „тяхна вина”.
„За тези имоти ще се проведат процедури за тяхното
разпореждане на пазарни
цени, а не както е било досега - на символични, с ново
отдаване с необходимия
коректен контрол от страна
на Общината, за да можем
да си събираме дължимото.
Това са и местата, от които
най-бързо ще започнат да
постъпват свежи приходи в
общинската хазна”, прогнозира Рачев. Относно регистрирането на Общината като
земеделски производител,
кметът бе категоричен, че
това е прецедент в държавата, защото случаят няма
аналог. „За тази година, както разбрахте, сме описали
и обработили пробно 1 600
дка земи. След като видим
какъв ще бъде резултатът от
това наше инвестиционно
намерение, за догодина ще
имаме готовност да опишем около 10 000 декара.
По отношение на горските
територии неведнъж съм
казвал, че на мое запитване
до „Общинска собственост”
ми бе отговорено, че Общината има 300 дка, а после се
оказа, че са 8 000. За тях не
е правен никакъв горско–
стопански план и в това отношение сме единствената

ОБЩЕСТВО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
В СЕПТЕМВРИ ПРИЕ ПЛАНА
ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
Марин Рачев

Община в Пазарджишка и
Пловдивска област. Сега се
подготвя заданието за този
план. Това ще отнеме около
6-7 месеца. След това обаче
ще може контролирано да
се прави така наречената
санитарна сеч, от която
ежегодно ще имаме гарантирани финансови приходи,
на фона на малкото разходи
за засаждане на новите
дръвчета. Относно вилните
и индустриални зони мога
да ви съобщя, че в момента чакаме изменението на
закона, който вече мина в
Парламента на първо четене. Когато той влезе в сила
и подробният устройствен
план бъде одобрен, няма
да има юридически пречки
за преотреждане на земеделски земи в УПИ-та. Тук
целим съответните земи да
не се продават като земеделски, а като урегулирани
поземлени имоти с вече

ПОНЕ ДЕСЕТОКРАТНО
ПО-ВИСОКА ЦЕНА.
Ефектът от това ще има
най-малко 3 положителни
за местната общност измерения. Първото е свързано
с попълване на общинския
бюджет със свежи финансови средства от продажбата
на самите парцели. После за
същите ще се плащат местни
данъци и такси, които отново
ще влизат в общинската хазна. С реализацията на предприемаческите намерения
пък ще се разкриват нови
работни места за хората в
региона и пазарът на труда
ще повиши цената си през
по-високото заплащане в
една нова и конкурентна за
работната сила среда – ето и
социалната страна”, коментира градоначалника.
Относно
минералната
вода кметът отново обърна
внимание на общинските
съветници за пропуснати
финансови ползи. „В момента Общината получава нула
лева от минералните находища на Септемврийска
територия. Като аналогия
по тази тема ще ви дам
пример с Община Стрелча
и Община Велинград, които
формират голям процент от
бюджета си именно от такива минерални извори. Ние

понеже сме много цъфнали
и вързали, сме ги оставили
с безразличие. На това ще
се сложи край. В момента
чакаме заснемане на водопровода, след което ще
предприемем действия тези
находища да бъдат предоставени за стопанисване от
страна на Общината. Простата математика показва,
че на базата на това, което
се черпи в момента, от тези
находища приходите за Общината ще бъдат 28 000 лева
на месец. Подчертавам, че
изчисленията са направени
за кубик минерална вода с
цена като тази на обикновената чешмяна, т.е. възможно
най-ниската миза”, подчерта
кметът. По въпроса за концесиите Рачев коментира
предприетите вече действия
по контролиране на находищата, което е без прецедент
в предишните управленски
мандати. „Години наред
ситуацията е била следната
– каквото е било декларирано от страна на концесионерите, такава е и таксата,
която е била търсена.

ЗА ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ ТАЗИ
ПОРОЧНА ПРАКТИКА
и да спре ощетяването на
общинския и държавен бюджет (б.р. таксите се плащат
50-50), вече са направени
пълни геодезически заснемания на 4-те действащи
находища на територията
на община Септември, които
имат концесионни договори.
Тук отварям една скоба, за
да ви кажа, че за находищата срещу Водната кула
в посока Ветрен, на едно от
които майка ми е титуляр и
за които в предизборната
кампания се тиражираха
внушения и инсинуации, че
видите ли, ще доведат до
бедствия, без до момента да

Петя Цанкова

има и една кофа добив, вече
са платени 2 вноски – едната
за 25 000 лева, а другата за
27 000. Това са минималните
концесионни такси, които се
плащат без да са започнати
добивни дейности. Когато
реално такива дейности
стартират, се плаща по 0,90
лв. на добит кубик материал. 50% от тях постъпват в
общинския бюджет. До момента при добивите, които
се осъществяват основно
от ТМС – Бошуля, таксите
са, меко казано, смешни
на фона на това, което се
вижда, че се добива. В
тази връзка са направени
пълни геодезически замервания, знае се на какво
ниво се добива подземното
богатство. Знае се и какво е
било нивото, когато са стартирали концесията. Текат
изчисления, за да се види
има ли нещо скрито и ако
да, съответно да се начислят
50-те процента за квотата на
общинската хазна суми.
Такива контролни замервания ще се правят в края
на всяка година, тъй като
сумата за самото замерване
е нищожна в сравнение с
това, което трябва да се плаща за концесионна такса”,
заяви кметът.
Като друг пореден пример за безстопанственост
години наред, Марин Рачев
посочи общинските язовири. „За да разсея дезинформациите относно цените за
обследване на язовирите,
ще ви кажа, че то струва не
повече от 3-4 хиляди лева на
водоем, а не 30-40 000, както
се тиражираше в миналия
мандат от страна на кметската администрация към
вас. Намерението ни е да се
обследват всички язовири,
които после до един да бъдат раздадени на концесия.
Целта е за водоемите да има
отговорни стопани. Това е
наложително от превантивна гледна точка при не дай
си Боже пълноводие или
бедствие и от друга страна
да се развиват дейности
с разкриване на работни
места за регионалната икономика. Така Общината ще
си получава финансовите
отчисления, а в същото време ще намалява безработицата”, завърши коментара
си по последната мярка от

Сергей Стойнов

Кметът на Злокучене Асен Беков
сочи компрометирания асфалт
оздравителния план кметът
Марин Рачев. В отговор на
някои появили се в онлайн
пространството язвителни
коментари след публичното
обсъждане на оздравителния финансов план, кметът
още веднъж категорично
заяви, че

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ
НА МЕРКИТЕ И
АНГАЖИМЕНТИТЕ В НЕГО,
правомощията му на кмет
категорично ще бъдат отнети от финансовия министър.
Тогава функциите на кмета
ще изпълнява представител
на Финансовото министерство. „Сами разбирате
каква отговорност поемам с
ангажимента, който носи реализацията на този план”.
След представянето на
оздравителния план от администрацията, общинският съветник на БСП Сергей
Стойнов призова кмета да
не допуска в бъдеще порочната практика на бившите
общински
ръководства
относно трупането на задължения като тези, които
в момента има Общината.
Друг съветник от левицата
– председателят на БСП
– Септември Петя Цанкова,
отправи уточняващ въпрос
към кмета Марин Рачев относно окончателния размер
на задълженията. „Те са
много повече от 7 милиона,
но това са просрочените,
за които има предприети
действия по събирането
им. Откакто сме встъпили в
длъжност, ние погасяваме
задължения, но излизат и
нови, защото е приемана
работа „на тъмно”. Като
пример мога да ви дам една
фактура за близо 200 000
лева, която бившият служител на Строителния отдел Недка Калоянова беше
„забравила” в чекмеджето
си. Когато си събираше
багажа при напускането, я
подхвърли пред Ваня Сестримска за осчетоводяване
- 8 месеца след издаване
на документа. Бог знае още
колко такива скрити задължения могат да изскочат.
Последният пример в това
отношение е от днес с некачественото асфалтиране
на 100-метрова отсечка от
улица “9-та” в с. Злокучене
за сумата от 25 000 лв. през
миналото лято. Положеният
асфалт е бил 2-3 см и на
някои места е останал вече
само чакълът, за което има
докладна от кмета Асен
Беков. Не може да се слага
такъв пласт асфалт по улиците, а да се изписва в документите, че са положени

два пласта по 5 см”, не скри
възмущението си кметът.
Като реплика – въпрос
към казаното от Рачев,
председателят на Общинския съвет Лазар Влайков
попита кмета дали е сезирал
и ако не е още, смята ли да
сезира компетентните органи за всичко това. Колегата
му от ГЕРБ Кирил Тодорин
пък поздрави администрацията за изготвения план за

Лазар Влайков

Кирил Тодорин
финансово оздравяване и
призова кмета да „потърси
отговорност на хората, докарали Общината до това
състояние. Защото в обществото се налага мнението, че едва ли не на бившето
ръководство ще му се размине безнаказано”, заяви
от трибуната на Общинския
съвет Кирил Тодорин.
Завършвайки
темата,
кметът Марин Рачев бе категоричен, че не смята да
пилее енергията на екипа
си, ровейки се в миналото,
нито да се оправдава с действията или бездействията
на предшествениците си.
„Тази тема е повдигана
пред мен като кмет нееднократно. Разбира се, ако в
движение установим някакви въпиещи нередности или
престъпления, ние ще сезираме компетентните органи.
Като цяло обаче пред нас
има много големи предизвикателства по реализация
на стартиращи обществени
поръчки, входиране и дай
Боже успешна реализация на проекти, с които да
променим из основи досегашното статукво. Там ще
съсредоточим усилията си,
защото това е сега най-важното за хората от общината”,
каза още кметът.
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Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в
община Септември”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим
живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 година стартира процедура за набиране на потребители на социални услуги и лични асистенти.

Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 година стартира процедура за подбор на персонал на
социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда – Община Септември

I. За набиране на кандидати за
ползване на услугите Личен асистент, Телекеър, които ще се предоставят в хода на реализация на
проекта могат да кандидатстват:
· Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
· Хора над 65 г. с ограничения
или в невъзможност за самообслужване;
Лицата, които желаят да бъдат
включени в социалната услуга подават заявление и изискващите се
документи – лично, чрез законния
си представител или изрично упълномощено лице, в сградата на Община Септември, ет. 2, стая №12.
Към заявлението се прилагат
следните документи:
· документ за самоличност
(копие и оригинал за справка); за
дете - удостоверение за раждане
(копие);
· документ за самоличност на
законния представител – родител,
настойник, попечител (за справка);
· експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК (копие);
· медицински протокол на ЛКК
(копие);
· други медицински документи
- актуална епикриза и др. (копие);
·
удостоверение
за
настойничество/попечителство
(копие);
· копие от амбулаторен картон
или друг документ (копие на здравна книжка), от който да е видно кой
е обслужващият личен лекар на
лицето, с данни за контакт с него;
· декларация за съгласие за
обработка на личните данни (по
образец);
· декларация за подаване на заявлението от упълномощено лице;
· други документи.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
На всички подали пълен пакет
документи ще бъде извършена со-

I. На длъжност „Сътрудник
социални дейности” към Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или
в домашна среда - 2.
Лицата трябва да отговарят на следните условия:
- да са в трудоспособна
възраст и да не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
- да са пълнолетни български граждани;
- да са с минимум средно
образование;
- да имат опит в сферата
на социалните услуги;
- да не са поставени под
пълно или ограничено запрещение;
- да не са осъждани за
умишлено престъпление от
общ характер;
- да имат мотивация и нагласа за работа в социалната
сфера и с хора с увреждания
и възрастни хора.
II. На длъжност „Психолог” към Център за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в
общността или в домашна
среда - 1.
Лицата трябва да отговарят на следните условия:
- да са в трудоспособна
възраст и да не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
- да са пълнолетни български граждани;
- да са с образование
в сферата на хуманитарни
дейности;
- да не са поставени под
пълно или ограничено запрещение;
- да не са осъждани за
умишлено престъпление от

циална оценка на потребностите.
II. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица
в трудоспособна възраст или лица,
които не са придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и
възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
· безработни лица;
· Пълнолетни български граждани;
· Със завършено основно или
по-високо образование;
· Да не са поставени под пълно
или ограничено запрещение;
· Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
освен ако не са реабилитирани;
· Да имат мотивация и нагласа
за работа в социалната сфера и с
хора с увреждания и възрастни
хора.
Лицата, които желаят да бъдат
наети като лични асистенти към
Центъра за почасово предоставяне
на услуги за социално включване
в общността или в домашна среда
подават заявление и изискващите
се документи в сградата на Община Септември, ет. 2, стая №12.
Към заявлението се прилагат
следните документи:
· Автобиография;
· Документ за завършено основно или по-високо образование;
· Документи, удостоверяващи
трудовия стаж на кандидата;
· Документ за самоличност – копие;
· Копие от удостоверение за
преминато обучение за предоставяне на социални услуги по други
програми или по друг ред;
· Декларация за съгласие за
обработка на личните данни (по
образец).
Списъкът с оценените и класирани кандидати след провеждане
на подбор по документи и събеседване ще бъде обявен на официалната интернет страница на Община
Септември и на информационното
табло в сградата на Община Септември.

общ характер;
- да имат мотивация и нагласа за работа в социалната
сфера и с хора с увреждания
и възрастни хора.
III. На длъжност „Медицинска сестра” към Център
за услуги за социално
включване в общността или
в домашна среда - 1.
Лицата трябва да отговарят на следните условия:
- да са в трудоспособна
възраст и да не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
- да са пълнолетни български граждани;
- да са с медицинско образование;
- да не са поставени под
пълно или ограничено запрещение;
- да не са осъждани за
умишлено престъпление от
общ характер;
- да имат мотивация и нагласа за работа в социалната
сфера и с хора с увреждания
и възрастни хора.
IV. На длъжност „Шофьор” към Център за услуги
за социално включване в
общността или в домашна
среда - 1.
Лицата трябва да отговарят на следните условия:
- да са в трудоспособна
възраст и да не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за
ранно пенсиониране;
- да са пълнолетни български граждани;
- да са със средно или
средно специално образование и притежаващи свидетелство за правоспособност
за управление на съответното МПС;
- да не са поставени под

пълно или ограничено запрещение;
- да не са осъждани за
умишлено престъпление от
общ характер;
- да имат мотивация и нагласа за работа в социалната
сфера и с хора с увреждания
и възрастни хора.
Лицата, които желаят да
бъдат наети като персонал
към Центъра за почасово
предоставяне на услуги
за социално включване в
общността или в домашна
среда подават заявление и
изискващите се документи в
сградата на Община Септември, ет. 2, стая №12.
Към заявлението се прилагат следните документи:
· Автобиография;
· Документ за завършено
основно или по-високо образование;
· Документи, удостоверяващи трудовия стаж на
кандидата;
· Документ за самоличност – копие;
· Декларация от кандидата, че не е поставен под
запрещение, не е осъждан за
умишлено престъпление от
общ характер на лишаване
от свобода, не е лишен по
съответния ред от правото да
заема длъжността за която
кандидатства, по образец;
· Копия от документи за
допълнителна
квалификация;
· Декларация за съгласие
за обработка на личните данни (по образец).
Списък с оценените и
класирани кандидати след
провеждане на подбор по
документи и събеседване ще
бъде обявен на официалната
интернет страница на Община Септември и на информационното табло в сградата на
Община Септември.

Може да се подават заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични
асистенти от 01.08.2016 г. до 12.08.2016 г. вкл., от 9.00 до12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.
За повече информация:
Лице за контакти – Емилия Чавдарова, технически сътрудник
гр. Септември, ул. “Ал. Стамболийски” №37А, ет. 2, стая №12
тел. 03561/7037

Може да се подават заявления от кандидатите от 01.08.2016 г. до 12.08.2016 г. вкл., от
9.00 до 12.00 и от 13.00 до17.00 часа.
За повече информация:
Лице за контакти – Емилия Чавдарова, технически сътрудник
гр. Септември, ул. “Ал. Стамболийски” №37А, ет. 2, стая №12
тел. 03561/7037

Проект №BG05M9OP001-2.002-0277-С01 се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект №BG05M9OP001-2.002-0277-С01 се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

КМЕТЪТ ПОЕМА РЕМОНТА НА ИЗГОРЯЛАТА КЪЩА В КАРАБУНАР

(Продължение от стр. 1)
„Дядо Тодор и баба Исарка са я строили цял живот,
дето се казва. Като се изнесохме към Септември, майка
ни попита дали да я продадем, за да не пустее имотът”,
разкри Марин Рачев.
Още на следващия ден
започна пълният ремонт на
къщичката. „Ще се изгради
всичко отначало – бетонен
пояс, покрив, ще се измажат помещенията... Абе с

една дума всичко, каквото е
необходимо”, заяви Марин
Рачев. „Има и известна доза
сантимент, когато сега идвам
тук и си припомням годините
от моето детство, защото
именно тук прекарвах всичките си ваканции и празници.
След това пак оттук започнах
бизнеса си - събирах агнетата, когато се занимавах с животни. Но основното е, че сме
хора и трябва да си помагаме. Случаи като този само ни

показват кое е възвишеното,
важното и същественото
в нашия земен път. А то се
крие в отношенията между
хората. Трябва да бъдем над
дребните сплетни и вражди.
Защото човешкият живот е
само един миг от вечността.
Къща се прави, но белята можеше да бъде непоправима,
ако малката и безпомощна
Глория вчера беше тук”, каза
още септемврийският кмет.

Колегата му от Карабунар
Иван Каменарски използва
повода да изкаже благодарността си за бързата реакция
на Марин Рачев. „За мен найважното нещо е, че пострадалото семейство видя, че не
е самӝ в бедата. Като местна
власт ние винаги трябва да
показваме такава съпричастност”, отбеляза Каменарски.
По негова инициатива в
селото е стартирала дарителска акция за набиране

на средства в полза на сем.
Джалеви. „Вече имаме събрани 500 лева. Ще поставим
кутии на всички магазини. С
тези средства после ще се

закупи необходимото оборудване за помещенията,
които ще се ремонтират от
хората на г-н Рачев”, разясни
карабунарският кмет.
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Вицесветовният шампион по силов трибой Борислав Адов:

НА СВЕТОВНОТО В САЩ БЯХ САМ,
АВСТРАЛИЙЦИ МИ ПОМАГАХА
Както вече съобщихме
в миналия брой на в-к „Септемврийци”, ветренецът
Борислав Адов стана вицесветовен шампион по
силов трибой в Килийн,
Тексас. На най-голямото
състезание на международната
федерация
IPF 31-годишният силов
атлет направи сбор от
815 кг в кат. до 93 кг. Така
бившият щангист за година и половина в силовия
трибой вече има вицесветовна и две европейски
титли - от Тарту (Естония) и Пилзен (Чехия).
- БОРЕ, ОЩЕ ВЕДНЪЖ,, ЧЕСТИТО! РАЗКАЖИ НИ НАЙ-НАПРЕД ЗА
СЪСТЕЗАНИЕТО.
- Досега май не е имало по-голямо състезание.
Американците се бяха
постарали във всичко,
имаше и много участници. В моята категория
бяха записани последно
19 човека, но 17 или 18
участваха, защото един
или двама не дойдоха.
Победител стана едно
момче от Украйна. Той е
ветеран, над 40-годишен,
много е силен. Счупи
световните рекорди за
„Мастърс”. Направи сбор
от 840 кг, с 35 кг повече
от мен. Аз можех да събера максимум още 5 кг в
клека и 7,5 кг в тягата, но
те пак не ми стигаха да го
бия. Но това са реалностите. Съдийството този
път беше на висота.
- ТИ ВСЕ ПАК НАПРАВИ
ПО-ВИСОКИ
ПОСТИЖЕНИЯ С 15 КГ
В СРАВНЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО В ТАРТУ…
Можех и още малко,
но много късно пристигнах и нямах никакво
време. Бях там ден преди
старта, а полетът ми беше
доста дълъг и изморителен - над 20 часа - от София през Мюнхен за Хюстън. Килийн е на 1000 км
от Хюстън. И като кацнах
в Хюстън, трябваше да
хвана вътрешен полет, но
се случи така, че много
ме забавиха на проверката и си изпуснах самолета. Трябваше да чакам
7 часа следващия… Не
ми стигна времето. Щом
кацнах в Килийн на 24-и,
в 22.15 вечерта, на летището ме чакаше човек
и ме закара до хотела.
Бях буквално смазан от
пътя, което е нормално.
На другия ден отидох в
залата да се раздвижа
леко, защото на 26-и ми
беше състезанието, а от
пътя бях много схванат и
всичко ме болеше. Като
допълним и 8-те часа
разлика във времето, не
ми беше хич добре.
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- И АДАПТАЦИЯТА
СЪС СИГУРНОСТ НЕ Е
БИЛА ЛЕКА?
Така е. Осем часа
разлика, там беше доста горещо и влажно. В
сградите
климатиците
бяха на 6.
- ЛЕСНО ЛИ НАМЕРИ
ПАРИ ЗА УЧАСТИЕ?
Билетът ми струваше
2000 лв. и този път изцяло бе поет от Министерството на спорта и от
нашата федерация. Останалото - такса за участие
и хотел, си го платих аз.
- ТИ СИ СЕ ОТПЛАТИЛ ПОДОБАВАЩО ЗА
ДОВЕРИЕТО, СЕГА БИ
ТРЯБВАЛО ДА ТЕ ПРЕМИРАТ,, КАКТО СЛЕД
ЕВРОПЕЙСКОТО.
Да, може би. Надявам
се догодина пак да отида
с тяхната подкрепа - това
ще бъде голяма помощ,
защото ако дестинацията
е далечна, билетите са
много скъпи. Затова и
сега бях сам. Сам отидох,
сам се състезавах и сам
се прибрах.
- КОНКУРЕНТИТЕ ТИ
СА БИЛИ С ЦЕЛИ ЩАБОВЕ, КАТО ГЛЕДАМ СНИМКИТЕ?
Да. Аз бях сам българин, но ми помагаха
чужденци. За това заслуга имат Instagram и Facebook. Още като влязох
в залата, хора ме разпознаха, а и аз видях доста
познати лица. Дори и
един от коментаторите
- Ryan Lapadat, веднага
дойде при мене и си
стиснахме ръцете. Някои
от момчетата знаеха, че
съм сам и няма кой да ми
помага, защото бях го написал в Instagram. Тъкмо
прекрачих прага на тренировъчната зала, дойде
едно момче на име Arief
Hunter (Instagram-Waterboy19) от Австралия, и на-

право ме попита: „Искаш
ли утре да ти помагам
на състезанието?” Аз,
естествено, приех и бях
доста учуден. Той се състезава в моята категория - до 93 кг, но на младежи. А в същото време
Австралия имаха техен
представител и конкурент в моята категория
и той избра, независимо
от това, да ми помага!
Това ме успокои за следващия ден и наистина
австралийците станаха
моят щаб. За жалост, в
залата нямаше българи.
Едно момче, което живее
в САЩ, щеше да участва
на ветерани, но се контузи преди състезанието…
Иначе щяхме да ходим
няколко човека в САЩ,
но накрая останах само
аз. Имаше два варианта
- да отида сам или да не
ходя. Аз избрах първия и
отидох. Знаех, че ще ми е
доста трудно да се справя сам, като започнем от
дългото пътуване с три
прекачвания и стигнем
до самото състезание. А
и фактът, че знам много
малко английски език
допълнително
усложняваше положението...
Но пък в България ме
посрещнаха моите приятели и когато видях
радостта им, чувството е
неописуемо.
- СПОКОЙНО ЛИ ТИ
БЕШЕ ПРЕЗ ЦЯЛОТО
ВРЕМЕ НА ВДИГАНИЯТА?
Да. Рано сутринта
минах успешно кантара
с тегло от 92.92 кг. Състезанието започваше в
8 часа, което беше доста
рано за мене. Загрявката
в залата мина много добре, бавно и спокойно,
без да си давам зор.
Arief Hunter свърши цялата работа. Момчето ми
редеше тежестите, следеше опитите и вършеше

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

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

всичко, което трябваше
аз да правя. Неговата
помощ ме улесни много.
От мене се искаше само
да вдигам и нищо повече. Започнах с успешен
опит на клека с начална
тежест 282.5 кг. За втори
опит заявих 290 кг, които клекнах успешно. За
третия опит заявих 295
кг, но беше неуспешен.
Почти ги клекнах, само
че в горната точка ми
свършиха силите и дотам. Дългият път, ранното
вдигане и малкото сън
си оказаха влияние. За
първи опит на лежанката
бях заявил 200 кг, които
избутах без проблем. За
втори опит заявих 205 кг,
но не знам какво стана,
не можах да се справя.
За третия опит се наложи
да повторя отново 205 кг
и този път ги вдигнах. На
последното
движение
- тягата, бях заявил за
първи опит 305 кг, но го
промених на 300 кг. Така
стартирах с успешни 300
кг и за втори опит заявих
310 кг. При излизането
ми за опита на 310 кг
бяха забравили да ми
обновят времето от една
минута, аз това обаче не
го знаех и се наложи да
бягам до подиума. Имах
12 секунди от излизането ми да вдигна 310 кг.
Хванах ги и без да се
замислям ги вдигнах
без проблем. За третия
опит заявих 320 кг. Така
с успешен опит на 320 кг
събрах общ трибой от 815
кг, с които станах втори в
света…
- ТИ ПОСТИГНА ИСТОРИЧЕСКИ УСПЕХИ ЗА
СИЛОВИЯ ТРИБОЙ!
По принцип имали
сме и други такива успехи, но… да, тези успехи
са нови, ако говорим за
трибоя без екипировка.
Догодина, живот и здра-

ИЗВЪРШВАМ

Възраждат
работническия
спорт
в Септември

ве, ще се пробваме пак.
Много съм доволен от резултата, който направих
и от класирането. Тренирам този спорт от година
и осем месеца. За това
време успях да спечеля
две европейски титли,
пето място на Световното през 2015-а и второ
място на това Световно...
Искам да благодаря на
Тед Костов, Благовеста
Иванова, Liftinglarge.eu,
SBD Bulgaria и на Българската федерация по
силов трибой. Хора, благодаря ви!
- ВИДЯХ ТЕ СНИМАН
СЪС СВЕТОВНИ ЗНАМЕНИТОСТИ ВЪВ ФЕЙСБУК. С КОГО СИ СТИСНА РЪКАТА?
Почти с всичките големи в силовия трибой.
Аз съм си контактен.
Особено ме впечатли
световният шампион в
тежката категория Рей
Уилямс. Той си спечели състезанието, но на
това Световно може да
се каже, че където се
появеше
американец,
печелеше
категорията
си със световни рекорди.
Изключително добре се
бяха подготвили.

Покрай акцията за
почистване на канала
от жп прелеза при
ВРЗ (Семчин дере)
до Пречиствателната
станция, кметът Марин
Рачев се натъкнал
на едновремешното
игрище за провеждане на работнически
спортни игри. То също
ще бъде разчистено
от превзелата го с годините растителност,
за да се използва по
предназначение. Причината – кметът се е
ангажирал да възроди работническия
спорт, като в този
ангажимент влиза и
възстановяването на
игрището. Преди да
бъде приведено във
вид и състояние за
игра на футбол и други колективни спортове, за имота ще трябва
да се установи каква
собственост е – държавна или общинска,
за да се предприемат
и съответните юридически действия в тази
посока, коментираха
от общинското ръководство.

ОБЯВА

ЗАПОВЯДАЙТЕ
В ОФИСА НА „СПИДИ”
ГР. СЕПТЕМВРИ

“КЗУ - ЗЛМК” ЕООД - 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

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:

0888/50-53-57
Адрес:
гр. Септември, 4490
пл. „България” №11
Работно време:
пон.-пет.: 09:00 - 17:00
съб.: 09:00 - 12:30

Издател: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Тел.: 0885/362-989
Васко Василев

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