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ОБЯВЛЕНИЕ:

Уважаеми жители на гр. Септември, във връзка с дългоочаквания ремонт по подмяна на главния водопровод по
бул. „България”, ви уведомяваме, че след дата 07.09.2016 г.
(сряда) се очакват чести и продължителни спирания на водоподаването в целия град. Строително монтажните работи ще
продължат около два месеца. Предварително се извиняваме
за причиненото неудобство.
Общинско ръководство

ЧЕРВЕН КМЕТ ПРИЗОВА
ДРУГАРИТЕ СИ ЗА ПОДКРЕПА НА
ИЗДИГНАТИЯ ОТ ГЕРБ МАРИН РАЧЕВ
На събор в Бошуля:

За поредна година
село Бошуля отбеляза
с традиционен събор
празника си. Този път
арена на събора беше
парка в селото, който
преди началото на събитието беше почистен основно за първи
път от много години,
с помощта на наети
от кмета на Общината работници. Сред
гостите на празника,
организиран от кмета на Бошуля Любен
Христосков бяха гра-

доначалникът на Септември Марин Рачев,
общински съветници,
кметове на кметства и
други.
В приветствието си
към бошулци кметът
Любен
Христосков
благодари за съдействието и отзивчивостта на септемврийския градоначалник
Марин Рачев и отбеляза, че не помни такова
почистване на парка в
селото.
„Благодаря
още

за новата детска площадка в градината,
както и за докараните
допълнителни кошове. Осигурени са ни
от кмета и лампи за
уличното осветление,
които започваме да
монтираме. Бих казал
още, че за тези няколко месеца, откакто
встъпи в длъжност,
Марин Рачев се доказа като отговорен
кмет, който не прави
разделение на партиен принцип и работи

с всички кметове по
места по еднакъв начин. Лично видях в общината колосалният
брой на изработените
от екипът на Марин
Рачев проекти, с реализацията, на които
селищата в Септемврийско ще придобият
качествено различен
облик в следващите
2-3 години. Аз съм 13
години кмет и бих казал, че това, което е
свършено до момента
е без аналог в нашата

СЪВЕТНИЦИТЕ КАЗАХА „ДА”
НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
АСАНСЬОР И РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ
Община Септември
входира проект за изграждане на асансьор
на административната
сграда и рампа за инвалиди. За неговото
финансиране се кандидатства по Мярка
М01-01 „Проект красива България” – „Осигуряване на достъпна
среда за административни сгради”. Това
стана ясно по време на
седмата от началото на

годината извънредна
сесия на Общинския
съвет в Септември.
„Неотложността да искаме това извънредно
заседание е, защото
мярката се затваряше
в петък и трябваше
да се включим в този
срок”, разясни кметът
на Общината Марин
Рачев.
На свой ред докладчикът по точката инж.
Явор Митев, който е

директор по Строителството в Община
Септември,
съобщи
куриозно, че доскоро
сграда на Общината
според кадастралният
план на Септември
въобще не е съществувала документално
на картата. „Успяхме
за 1 месец да нанесем
сградата на Общината
в плана на Септември,
както и да изработим
проект за участие.
Окончателната количествено стойностна
сметка ни бе сведена
до знание от проектантите буквално в петък
и трябваше да реагираме много бързо. 122
184 лева са необходими за реализация на
проекта. Съфинансирането от страна на Общината ще бъде 12 218
лева. Сумата включва
изграждането на достъпа
до
рампата,

Община. Ето защо аз
и моят екип заставаме твърдо зад Марин
Рачев и призовавам
нашият партиен актив
от селото и цялото население въобще, да
подкрепи неговата политика и на предстоящите президентски
избори да застанем
зад кандидата, който
ще посочи той. Сигурен съм от опита си
като
дългогодишен
кмет, че тази допълнителна подкрепа, която

Любен Христосков

ще получи от нас ще
му даде необходимата
тежест при отстояване на интересите на
нашата Община като
цяло. Така ще можем
да разчитаме на положително развитие
по отношение на проектите, за да може
най-накрая нещата да
започнат да се случват и при нас”, обърна
се към присъстващите
Любен Христосков.
(прод. на стр.2)

ПЪРВАТА ПРАТКА
С ПРОЕКТИ Е ФАКТ

стълбите и самите съоръжения”,
съобщи
Митев. Той допълни,
че има изградена асансьорна шахта в северната част на сградата
и тя ще се използва.
Рампата за инвалидите
ще бъде от страната на
паркинга до сградата
на Общината, обясни
още директорът по
строителството.
След като получиха
подробна информация
за проекта, с пълно
единодушие
общинските съветници дадоха зелен семафор на
администрацията
да
предприеме необходимите действия по кандидатстване на процедурата за неговото
одобрение и последващо финансиране.

Първата пратка от изготвените от общинска администрация в Септември нови
проекти излязоха от печатницата и поеха
за съгласуване по различните институции.
Предстои да се направи и анализ на проектите. Тези, които съберат максимален брой
точки, в началото на месец септември ще
се входират във фонд „Земеделие”. Какви
са проектите, какво и кога да се очаква
като реализация по тях, ще бъде обявено от
кмета на Община Септември Марин Рачев
на специална пресконференция, след като
бъде предаден и последния проект.
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На връх 90 годишнината на читалището в Карабунар

ЧЕРВЕН
КМЕТ
Кметът Иван Каменарски
се разграничи от „Загорово” и ПРИЗОВАВА ДРУГАРИТЕ СИ ЗА ПОДКРЕПА
подкрепи екипът на Марин Рачев
НА ИЗДИГНАТИЯ ОТ ГЕРБ МАРИН РАЧЕВ

Кметът на Карабунар
Иван Каменарски използва
90 годишният юбилей на читалище „Възраждане 1926”
за да се разграничи тотално
от деструктивните, подмолни и двулични действия
на сдружение „Загорово”,
които го издигнаха на отминалите местни избори. В
същото време той подкрепи
категорично
настоящото
общинско ръководство на
Септември.
Каменарски
обърна
внимание върху натиска от
страна на „Загорово” върху
него като кмет и оплюването
на всяка цена. И още – как
и защо беше жертвано читалището на Карабунар заради лични интереси и опитът
на хората от „Загорово” да
разединяват селото.
По-долу поместваме в
пълен обем изявлението на
кмета на Карабунар:
„Уважаеми жители на
село Карабунар,
Днес честваме 90 години
от създаването на нашето
читалище
„Възраждане
1926”. Сам по себе си този
юбилей е повод за гордост.
Нашите самодейци са едни
от най-дейните не само в
общината, но и в областта. И
преди, и сега в Карабунар е
имало много състави, които
са прославяли на длъж и
шир китното ни село. Самодейният ни ансамбъл „Карабунарче“ пък е единствен в
община Септември, който е
без прекъсване на дейността си десетилетия назад
във времето. За съжаление
обаче днес ние отбелязваме юбилея в читалищната
сграда, която е в плачевно
състояние. С огромна болка
трябва да констатирам, че
нашето читалище остана
единствено в общината, за
което няма да се кандидатства за неговото модернизиране по европейски проекти.
Защо? Знаете, че наскоро за
председател на настоятелството беше избрана Иванка
Бечева – Кърджийска от
сдружение „Загорово”. По
време на избирането й тя
скри от хората факта, че ще
се конфронтира с Общината,
защото иначе нямаше да я
изберат. Вместо да потърси
съдействие от местната
власт и да предприеме градивни стъпки за бъдещето
на повереното й читалище и
прилежащата към нея материална база, първото й действие като нов председател
беше да обжалва заповед
на общинския кмет Марин
Рачев. Тя касаеше точно
читалището в село Карабунар. Жали я под предлог за
незаконосъобразност, но не
внася след това таксата от
10 лева за разглеждането
й. Така съдът не даде ход
на производството, но и Община Септември пропусна
възможността да продължи
процедурата за входиране
на готов проект за модернизиране на читалището ни.
Сами си направете изводите
какво се цели в случая –

законосъобразност или саботиране на кандидатстването по евро програмите.
За жалост от това ще страдаме всички, и най-вече –
нашето злато – дечицата
и по-големите самодейци
от читалище „Възраждане
1926”, които ще продължат
да се помещават в тази порутена сграда. Когато г-жа
Кърджийска разбра, че ще
й потърся сметка за тези
нейни действия, станах неудобен и започнаха да пишат глупости и инсинуации
по мой адрес чрез вестника
им „Загорово”, на която
тя е репортер и редактор.
В същото време преди да
публикуват материала не
бях потърсен за коментар
за да използвам най-елементарната и етична възможност да обясня нещата
и да разсея фалшивите им
притеснения чрез право на
отговор. Нещо повече – тази
толкова „сериозна” и „важна” за тях статия е написана
от неизвестно лице. Знаете,
че хората от сдружение
„Загорово” водят от много
време политика за уронване
престижа и имиджа на общинския кмет Марин Рачев.
Щом аз се дистанцирах от
тази политика кметът да
бъде атакуван и виновен за
всичко, станах неудобен и
атаките не закъсняха. Оказва се за голямо съжаление,
това сдружение „Загорово”
вместо да сдружава хората
ги разделя. Когато интересите на тази група от хора
са против тези на селото, аз
не мога да бъда безучастен.
Завършвайки, ще кажа
още само две неща. Първо,
апелирам да подкрепим общинският кмет Марин Рачев
и екипът му във всичките
им действия. За тези 8-9
месеца, откакто са на власт
те се доказаха като много
дейни хора, които работят
за интересите на всички населени места в Общината. В
същото време искам да ви
кажа да бъдете бдителни
към действията на определени
„доброжелатели”,
които зад приказките си, че
защитават обществения интерес, действат користно и
точно в ущърб на него. Факт
е, че дейността на сдружение „Загорово” е вредна за
нашето село и въпреки, че
за изборите бях подкрепен
от тях за кмет на Карабунар, аз се разграничавам
от действията им и призовавам за пълна подкрепа
на легитимното общинско
ръководство”, заяви Иван
Каменарски.

Процедурни хватки
На стр. 4 може да прочетете как председателят на читалищното
настоятелство Иванка Бечева – Кърджийска направи така, че да не се
даде ход на производството по обжалваната от нея кметска заповед за
кандидатстване по евро проект. Оставаме на читателите сами да преценят
коя е целта й - законосъобразност или саботиране на намеренията на общинското ръководство за модернизиране на читалището в Карабунар.

Продължение от стр.1
„Поех линия с Марин
Рачев, защото БСП досега,
за 13 години нищо не ми
помогнаха за селото. Илияна Йотова ми уреди 500 000
лева за водопровод, но
Георги Мърков с Петър Бошев ги отклониха за Горно
Вършило за да си направят
там водопровод, тъй като
имат вили в селото. В същото време нашата главна улица се къса от аварии. Какво
излиза – БСП не ми помагат,
а ГЕРБ сега – да. Това са
факти. Видни при това. И
друго. Изготвих проект за
спортна площадка по времето, когато Мърков беше
шеф на тотото. Излъга ме и
за нея и трябваше после аз
да я правя индивидуално.
Намерих си 40 000 лева и си
я направих сам. Моите уважения към БСП, но да бъдем
реалисти. Аз не работя за
БСП, а за хората. Те ме избират, а не БСП. Аз и за това
исках в последния мандат
да бъда независим, но Янаки Стоилов ми се обади да
съм кандидат на БСП като се
ангажира да ми помогне за
селото. Съгласих се. После
какво стана – за пореден
път пак ме излъгаха”, заяви

още Христосков.
На свой ред в приветствието си към жителите на
Бошуля, общинският кмет
Марин Рачев съобщи, че за
селото са изготвени проекти
за подмяна на водопровода
и пътната настилка на улици
30-та и 13-та. След като общината закупи автогарата
в Септември (действие без
аналог в последните 17 години), вторият имот, който
беше закупен е помещението на бившата сладкарница
в центъра на Бошуля. Целта
е то да се превърне в място
за тържества и събирания”,
разкри пред присъстващите
кметът Марин Рачев. Той поясни, че вече е задвижена и
процедурата по изграждане

Наследникът на Кръстьо Кендеров:

Баща ми би се обърнал в гроба
„Ако види
на какво е
заприличало
читалището
в Карабунар
баща ми сигурно щеше
да се обърне 3
пъти в гроба.“
Това
заяви
по повод политизирането
на читалище
„Възраждане 1921” наследникът на
учредителя Кръстьо Кендерев – Михаил. Той пристигна специално от Казанлък за юбилея на карабунарското
читалище, но не остана очарован от
нравите тук. „Място за политически
сдружения и партии в едно читалище
няма. Едно време баща ми казваше,
че тук е неговият втори дом”, заяви с
тъга Михаил Кендеров.
Друг потресен от случващото се,
който взе думата е хореографът и ръководител на самодейните състави
Георги Йорданов. „Тежко ми е и болно
сградата на нашето читалище, която
може да стане една от най-хубавите
в областта, да стои в това състояние
при положение, че има готов проект в
Общината. Просто не мога да повярвам, че то е заложник на една група
хора. Не мога да повярвам и на слуховете, които се тиражират, че едва
ли не от Общината щели да закриват
дейността на самодейните състави.
Искам отговорно да заявя, че няма
нищо подобно, а точно обратното. В
лицето на кмета Марин Рачев имам
пълна подкрепа и досега винаги ми
е сътрудничил във всяко едно отношение.
Имам
уверенията му, че
така ще бъде и за
в бъдеще”, заяви
от своя страна
местният
деец
Георги Йорданов,
който беше сред
наградените
за
принос в читалищната и самодейна дейност.

на новата детска градина
в селото, която ще бъде в
двора на училището. До момента са направени всички
предпроектни проучвания,
които бяха необходими за
отреждане на парцела за
изграждане на Детска градина. За да сме сигурни, че
през годините напред някои
няма да реши да сложи
ръка на имота, на предстоящата сесия внасяме проекто-решение за смяна на
статута от частна общинска
собственост в публична общинска собственост. Предстои и изготвяне на проект
и последващо изпълнение.
Относно сметопочистването, Рачев отбеляза, че в
селото има вече поставени
допълнителни контейнери.
„Новата фирма ще прави в
пъти повече брой вдигания
на кошовете, а на хората
вече няма да се налага да
ходят по 500 метра за да
изхвърлят боклука си”, заяви Рачев, като използва
и поводът да благодари за
подкрепата и последователността в действията й
на секретарят на Общината
Нина Вардина, която е от
Бошуля и ревностно защитава интересите на селото.

ОБЕЗПАРАЗИТИХА
СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ
В ЦЯЛАТА
ОБЩИНА
На територията на цялата септемврийска община се проведе втория
етап от обезпаразитяването срещу кърлежи. С
одобрения от Министерството на здравеопазването препарат Алфацип
60 СК бяха третирани
стадиони, паркове, градинки, зелени площи,
междублокови пространства и дори речни корита. Третото и последно за
тази година обработване
на площите против кърлежи ще бъде извършено
непосредствено
преди старта на учебната
година, съобщиха от
фирмата изпълнител.

ÊÀËÅÍÈÊ ÈÌÀ,
ÍÎ ÍÅ Â ÊÀÐÀÁÓÍÀÐ
Преди няколко дни
двама наши съграждани риболовци се „похвалиха” в социалната мрежа,
че са уловили няколко
едри екземпляра каленик
на водоема до село Карабунар. Този каленик обаче
не е уловен там. На всички риболовци е известно,
че на карабунарския
язовир, който те визират,
освен каракуда друго не
се лови. Въпреки, че каленикът беше доста популярен по нашите водоеми,
след наводненията през
2005 г., с водата изчезна
и рибата.
От 2008-ма година
насам лично кмета на
Септември като любител
на риболова влага лични
средства и време да върне този вид риба по нашите водоеми като размери и
количества такива, каквито си ги спомнят старите
рибари през 80-те години.
В момента единственото
място, където се отглеждат майки от тази риба с
цел възпроизводство на
малки рибки, които след
това да бъдат разселвани по всички басейни на
територията на общината,
са водоема на Бетоновия
възел до село Лозен и
първите два рибарника
зад фермата край Септември. Възпроизвеждането
на този изключително атрактивен вид риба е много трудоемко и изисква
доста грижи и търпение,
поради факта, че прираста му достига средно 1 см

на година. Една майка
за да започне да хвърля
хайвер й трябват минимум 5 години, а да влезе
в пълноценна зрялост от
8 до 10 години. Всички
любители на риболова са
запознати с това и досега
посегателства върху тези
водоеми не е имало. Няма
любител на риболова,
който да не копнее този
вид риба да започне да

се разселва масово по
водоемите. В тези 3 басейна освен каленик се
отглеждат и шаранови
майки, от които също ще
се получава безплатен
зарибител за останалите
водоеми. Плановете са
след почистването на 6,7
и 8 рибарник, както и на
водоеми край Ковачево,
Ветрен дол, Ветрен и
други малки и големи басейни на територията на
Общината, да бъдат зарибени с достатъчно малки
рибки от този рядък, но
иначе много известен по
нашите места вид. Кмета
на Септември апелира
към всички риболовци да
спазват, както до преди
този случай нужната етика в риболова, за да може
след време да се радваме
на успешни излети по
местните водоеми. Самите риболовци трябва да
бъдат коректив на подобни индивидуални случки
за да не стига до там, по
партизански начин да се
убива този бавен възстановителен процес.
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Отец Йордан Василев:

Отец Йордан, защо
според Вас не се случиха
плановете на кмета Марин Рачев на 15-ти август
да открием новата църква на Септември „Свети
Цар Борис - Михаил?
Първо, защото започнаха много късно самите
строителни дейности, а те
са независими от кмета. Ако
зависеше само от него, не
15-ти август, още на 2-май
щеше да стане готов и да
бъде осветен храмът. И ако
само това беше на главата
на Марин Рачев като дерт,
разбира се. Обаче не му е
само това. Всички виждаме
каква дейност кипи в община Септември. А по отношение на храма мога да кажа,
че ние не сме държавна
институция, нито общинска,
нито светска. При нас правилата са съвсем други.
Защо започна късно
строителството?
Първият проблем на този
храм е, че никога проекта за
неговото построяване не е
бил входиран за разглеждане, одобрение и благословение от Епархийският
съвет в Пловдив. Започнали
са на времето да строят без
благословението на тогавашният Владика. Това е
голям проблем, канонично
нарушение. А, ние православните, вярваме, че всяко
канонично нарушение води
след себе си до духовни
последици, които всъщност
се и случиха. Трябвало е
проекта за този храм да получи разрешение за строеж
и едва тогава да почне неговото съграждане. Само,
че по онова време част от
общинското ръководство и
някои активни деятели от
Септември, желаеха много
да се започне този храм. Но
в желанието си прескочиха
Митрополита. Е, няма как
да стане.
Казано иначе - сложили
са каруцата пред коня?
Да и въпреки това те са
започнали да го строят. Грубият строеж е много лесен –
25 см. тухли, ред вар, пак
тухли и пак вар и за 1 година е готов. Това е лесното.
После обаче лично аз знам
колко е трудно един храм да
бъда завършен и после да
бъде осветен. Става въпрос
за фини дейности. Трябва да
се работи бавно и спокойно,
защото всяко едно бързане
може да доведе до лоши
последици. През 2007-ма
година дядо Николай стана
пловдивски митрополит и
дойде в Септември да разгледа този храм, за който
знаеше, че е започнал да
се гради от години, но не са
вървели нещата. Като дойде,
влезе вътре и ми зададе въпросът – отец Йордане, архитектът не е ли Юри Георгиев
от София? Отговорих му, че
е той. А Владиката продължи – този човек е направил
аналогичен храм в Люлин.
Там отците се чудят как да
накарат онази постройка
да стане храм. Тук ще имате
същите проблеми. И посочи
още тогава многото проблеми, които трябва да се
отстранят. Там имаше дявол-

ски рога, имаше мюсюлмански символи.
Какво се случи после?
От 2009-та година започнах да водя сериозна кореспонденция с този архитект
да го убедя в две неща
- едното беше да се съгласи
да нанесе всички корекции
и изисквания от Митрополит
Николай за да се завърши
храмът, или да се откаже от
авторските права за да си
намерим ние друг архитект,
който да свърши това. Той не
се съгласи на нищо от това.
След като г-н Рачев стана
кмет, той пожела, понеже е
православен
християнин,
този храм да се завърши до
15-ти август. За да се продължи обаче и да се направят нужните архитектурни
промени отново се стигна
до изходна ситуация – или
архитектът да се съгласи на
промените, или да преотстъпи авторските права. Това
нещо стана чак през февруари. Тоест на 15-ти август
откриване на храм щеше
да има, ако строителните
дейности бяха започнали
през ноември месец. Тези 4
месеца бяха загубено време.
А през февруари Марин Рачев откупи с лични средства
правата върху проекта и отпадна първият проблем. Но
имаше втори.
Какъв?
Владиката ни каза буквално, че докато той не дойде в Септември на визита
никои не бива да стъпва в
храма. Той пристигна в началото на април – два месеца
по-късно и едва след като се
произнесе относно корекциите, които трябва да се случат, ние получихме право да
действаме. Аз се уплаших от
темповете, с които г-н кмета
задейства изваждането на
документацията за стартиране на строежа. И само
след има, няма 20-25 дни подир идването на Владиката,
след празникът на 2-ри май,
започна същинското строителство. Няма как обаче за
3 месеца този храм да се завърши. Това са обективните
причини.
Към момента до къде
стигнаха дейностите в
църквата?
Строителството на практика е завършено. Остават
довършителни работи. Едно
от тях е пода, за който обаче
пак има канонични изисквания. Те трябва да се спазят.
Задължително
проектът
трябва да влезе на Епархийски съвет. Ако не мине от там
и почнем да правим нещо по
наше усмотрение, може да
се стигне до ситуация, че
като дойде комисията на
проверка да каже – това е
лошо, разваляйте. За това
повече грешки няма да
правим и всяко действие ще
съгласуваме с Епархийски
съвет. В момента сме изпратили там за съгласуване
и проекти за иконостас и
стенописи. Ние като църковно настоятелство сме дали
своето мнение от всички
получени оферти на коя
се спираме, но последната
дума е на Епархийския съвет в Пловдив. Докато не
получим от там писмено становище, ние няма да почнем
да работим.

Кога реално може да се
открие църквата според
вас?
Ако получим разрешенията от Пловдив скоро,
като знам какво технологично време ще ни трябва
и като гледам с какви бързи
темпове работят хората на
Рачев, смятам, че 3 месеца
след получаването на документите храмът ще бъде
готов. Въпросът обаче се
състои в следното - Дядо
Николай никога не бърза
в това отношение, защото
всяко бързане носи след
себе си грешки, които трябва да се поправят. И ще ви
дам веднага елементарен
пример, който разказах и на
хората тук. Това е храм. Той
си има своите характерни
изисквания по отношение
на архитектурата. Вътре зад
Светия олтар има така нареченият умивалник. Това е
една мивка, в която свещеникът преди да започне да
служи трябва да си измие
ръцете. В него се мият още
кандилници, покривки и
така нататък. Той обаче не е
свързан с канализация, а изтича в предварително осветена шахта. Три пъти вече в
новия храм, защото на мен
не ми харесва, се копае шахта за олтарен умивалник.
Ето едни на пръв поглед
дребни неща, които спират
строителството. И друго –
кой има интерес да няма
православен храм? В Библията пише – поднебесните
духове на злобата. Това са
демоните. Ония, които още
преди Бог да създаде Адам
и Ева пречат на Господ в неговия промислителен план
за човечеството. Въпросните поднебесни демони,
сили и духове на злото не
желаят да има храм, защото
молитвата изгаря тях, а нас
ни обединява, променя и
ни води към Небесното царство. Това обаче хората не го
отчитат. Както навярно и не
знаят, че когато се мие един
храм, водата не се отича в
канализацията, а се събира
в отново в специална шахта,
защото мястото е осветено.
Когато се мете, боклукът,
дребните частици и прахът
не се хвърлят в коша, а се
събират на огнище и се изгарят. Ето това са едни тънки, дребни детайли, които
хората не ги знаят. Те про-

сто виждат грубия строеж
и питат кога ще стане готов
новият храм. Има една църковна дума – благовремие.
Не му е дошло още благото
време на този храм. Но като
гледам Рачев как работи,
казвам – 3 месеца.
А иконописите ще станат ли толкова бързо?
Не. 2 години е минимума.
Но ще дам едно пояснение.
Един храм за да стане храм
трябва да има в него осветен Свети престол. Какво
означава това – стени, под,
таван, прозорци, врата. Нека
стените и таванът да са измазани и боядисани. Подът
нека да има плочки някакви,
а не на цимент, защото говорим за храм, а не за гараж.
В църквата се служи на Бога
и се възнасят молитви и
затова трябва да има благолепие. Още в стария завет
е написано как трябва да
изглежда мястото, което се
посвещава на молитва. Това
трябва да бъде най-красивото място в едно селище. Там
се събира цялата православна общност в едно населено
место. И да се върна на интериора – в едно определено
място на този храм се слага
една стена, която се нарича иконостас, на който по
определен ред се поставят
иконите. Той може да бъде и
много елементарен и много
сложен и красив. И зад него
се слага една специална
маса, която се нарича Свети
престол. В него се поставят
мощи на мъченик. В момента, в който се сложат мощите
със специална молитва и се
постави плочата отгоре, това
вече е храм и в него може да
се служи. Да, може да няма
още никакви стенописи, но
вече има храм. Те може да
се рисуват после и години
наред.
А може ли да се изчака
пълното изографисване
и после да се открива
храмът?
По принцип може, но
няма да е добре за нас. Първо се сблъскаме с проблема
за финансирането. Офертата, на която се спряхме
от настоятелството и беше
предложена на Епархийски
съвет относно изографисването е 170 000 лева. Това
са пари само за стенописи.
Работата ще бъде 2 години.

Първо трябва този екип от
художници и илюстратори
да си подготви работата в
ателието, а после затваряме храма за 9 месеца за да
може да си рисуват. Вариант
е също ние да си служим в
храма, а скелето да се мести.
Но аз смятам, че никой няма
да иска да прави венчавка
или кръщенка в храма под
скеле. За това лично моето
мнение е в момента, в който
Епархийският съвет ни даде
зелена светлина по нашите
предложения, ние да започнем следващия етап и
до 3 месеца храмът ще бъде
готов за освещаване и откриване. През това време
най-лесно ще бъде грубата
работа. Храмът е измазан
и боядисан. Остава да се
направи подът. И след това
по-бавничкото ще е иконостасът и иконите. Дори аз
спокойно мога да кажа пред
целият град, че на първо
време иконите ще бъдат отпечатани в печатницата на
Митрополията. Макар, че аз
съм показвал отпечатани
икони на хората и всеки си
мисли, че са рисувани – толкова добре са изработени. А
после след време вече се
надявам, че ще има добри
хора, които ще решат да
откупуват икони, с които да
се заменят отпечатаните. Защото една голяма рисувана
икона за иконостаса е поне
1000 лева. При нас засега
имаме 8 големи и 15 малки,
които са по 500 лева.
Какво ще кажете на
православните
християни от Септември в заключение?
Съвсем накрая искам да
кажа едно. Един храм трябва да бъде събирателният
израз на населението. Той
трябва да бъде съграден със
съпричастност и чувство
на партньорство и да бъде
израз на съборността на
обществото. Колкото повече хора дадат своята малка
или голяма лепта - по-добре,
защото те ще го чувстват и
като свой, като част от дома
си. Знаете ли, че църквата
„Св. Харлампий” е построена в далечната 1871 г. В
турско робство. Кой ли е бил
кмет или наместник тогава?
А дали турският бей е помагал? Не, пречел е. Но хората
са били заедно. Събрали са

се и са започнали. Един е
карал от реката пясък, защото имал каруца. Друг е газил
кирпичените тухли, трети е
носи керемиди и така нататък. Сега, близо 150 години
по-късно ние чакаме на кмета да ни завърши църквата,
живеейки в свободно време,
в което никой не ни пречи.
Това обаче не е изстрадан
храм. Това е наготово храм и
ние се научихме един вид да
живеем като потребители.
Какви ли са били нашите
прабаби и прадядовци, че
по време на турско робство
и в оная враждебна местна и
държавна власт да направят
тази църква. Да, Рачев ще
завърши църквата, защото
така го чувства, а не, защото
е кмет. Както навремето, още
26 годишен подари пода на
старата църква. Да не би
през 2001-ва година да си е
правил предизборна кампания? Не, той е дарител. Както
и подари оградата на новия
храм. И още куп неща, за които сега няма да ми стигне
времето да изброявам. Ето
едва сега се появи още един
човек – Гошо Кметски, който
ще дари вратите за новия
храм. И дотам.
Къде са другите? Завършвайки, ще направя
един призив към моите съграждани. И по-точно към
тези семейства, които имат
момчета в 5,6 или 7 клас.
В България има не само
езикови и математически
гимназии. Има и семинарии,
които дават много добро образование и подготовка и не
на последно място една отлична реализация в живота.
Ако един мъж облече расо
и пусне брада не го прави
второ качество човек. Съдя
го по себе си. И барман съм
бил. И готвач. И чували съм
носил, и нощна охрана съм
работил като студент. После
бях две години учител в
семинарията, но чак, когато
станах свещеник намерих
своето място в живота. И
не е знае колко страшно е
да си свещеник. Та призовавам хората – помислете
сериозно. Защото ние рано
или късно ще имаме втори
храм – нов, хубав, но кой
ще служи в него? Кметът
каза – ти. Ок, а в другия? В
околията има огромен дефицит на свещеници. И ще
ви дам нагледен пример с
последния празник Успение
Богородично. В Септември
имаше една Света литургия.
В Злокучене обаче нямаше.
В Ковачево – също нямаше. В Лозен – да. В Бошуля
беше храмов празник – имаше. В Карабунар обаче – не.
Варвара – не. Симеоновец
и Семчиново – да. Ветрен
дол – да. В беловско е още
по-страшно. Тоест излиза, че
в 50 %-та от храмовете въобще не е имало празнична
литургия. Е, какво правим?
Това е мега голям проблем
на нашето съвремие. И за
мен е кощунствена и ужасяваща мисълта, че, когато новият храм отвори врати ще
стигнем до момент, в който в
„Свети Харалампий” в неделя и на празник няма да има
служба. В Библията това
нещо е наречено с думата
мерзостта на запустението.
И цитирам – „Когато видите
мерзостта на запустението,
знайте, че краят е близо”.
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ОТБЕЛЯЗАХА 1030 ГОДИНИ
ОТ ЗНАМЕНИТАТА БИТКА
ПРИ „ТРАЯНОВИ ВРАТА“
За пета поредна година
стотици жители и гости на
град Ветрен се събраха
за традиционния събор в
местността
„Паланката”.
Сред официалните гости
на събора бяха кметът на
Община Септември Марин
Рачев, зам.-кметът Даниела Малешкова, кметове на
кметства от Септемврийско
и други.
Този път мероприятието
на „Паланката”, през която
преди много време е минавал така нареченият Римски
път, съвпадна с 1030 годишнината от знаменитата битка
при Траянови врата - найголямото поражение, което
византийският император
Василий II претърпява в походите си за покоряване на
България. На 17-ти август
986-та година българската
войска, предвождана от
цар Роман и комитопулите
Арон и Самуил, преследва
византийците и ги обкръжава в полите на Средна гора.
Значителна част от армията
на Василий II е унищожена,
а той самият едва успява да
се спаси.
След като припомни
историята на своя край и
важното геостратегическо
място, което сегашния град
Ветрен е заемал на времето,
кметът Радослав Лютаков
приветства своите съграждани и фокусира словото си

върху предизвикателствата
на настоящето. „Искам да
благодаря на кмета на Общината Марин Рачев, че
най-накрая успяхме да се
отървем от старите контейнери тип „Бургас” покрай,
които се получаваха сметищата, защото не се изхвърляха навреме. Сега на
тяхно място се поставиха
достатъчно нови контейнери, които ви умолявам да
пазим. Благодаря и за това,
че тази година ще успеем
да завършим пътя за Славовица, който толкова много
години вече го правим, че
забравихме кога е започнат”, отбеляза Лютаков. Той
хвърли поглед и в близкото
бъдеще. „Искам да ви кажа,
че има много подготвени
от Община Септември проекти, касаещи град Ветрен,
които са входирани са разглеждане и одобрение. В

това число - за църквата и
читалището, а предстои и
финализиране на ремонта
на Главната улица с нанасянето на втория слой. И още
- рехабилитация на тротоари, изграждане на зони
за отдих и така нататък”.
След това думата бе дадена
на общинския кмет Марин
Рачев. „Преди една година
на това място и от тази трибуна ви обещах, че ако бъда
избран за кмет, този път
между Ветрен и Славовица,
дето не могат да го завършат 15 години и го работят
на година с по 100 метра,
един път завинаги ще бъде
приключен. Благодарение
на неимоверните усилия на
някои кръгове, не успяхме
да го започнем веднага
след изборите, но за щастие
вече всички препятствия, в
това число жалби и съдебни процедури, чрез които

се опитаха да принизят и
стопират нашите усилия, са
вече зад гърба ни и от една
седмица машините работят.
И ако някои от вас е минавал от там е видял, че не се
прави парче от 100 метра, а
се работи по отсечка близо
1 километър. И тук говорим
за най-трудната част – там,
където водопровода за
Лесичово минава на 10 см.
под настилката и трябва
да се измести целият път,
където преминава трасе
с високо напрежение от
20 киловолта в остта на
пътя. Но ние още тогава
ви казахме, че няма да се
оправдаваме, а ще показваме с дела как трябва да
се действа. Относно проектите, които сме подготвили
за Ветрен, споменати и в
словото на кмета Радослав
Лютаков, ще кажа само, че
безспорно най-емблематичното нещо е храмът „Свети
Николай”. За него сме подготвили много качествен
проект и дай Боже да бъде
одобрен за да видим един
обновен храм, в който да

изразяваме религиозната
си принадлежност”, заяви
Рачев. По темата за ремонтът на Главната, кметът на
Общината потвърди думите
на колегата си Лютаков за
полагането на втория слой
асфалт. „Независимо, че
това е държавен път, ние
ви обещахме да го направим и това ще се случи.
Благодарение на вашия
безпрецедентен категоричен вот, Община Септември
се превърна във фактор, с
който вече дори и в София
се съобразяват. Ще разчитам на вашата подкрепа
и на предстоящите президентски избори, защото
по този начин аз ще имам
възможността да продължа
да отстоявам интересите на
Общината и всички нейни
населени места. За да може
това, което сме го обещали
да го свършим още първата
година, така, че в оставащите 3 да направим много
повече неща, в които сме
се ангажирали по време на
предизборната си кампания
през миналата есен”, каза

още в словото си към ветренци общинският кмет.
Програмата за днешния празник включваше
провеждане на народни
борби, изпълнения на родопски песни озвучени
с гайда и гадулка. И още
- изпълнения на танцов
състав за народни танци
от с. Карабунар, танцов
състав за народни танци
от с. Виноградец, мъжка
певческа група от с. Варвара, ФТА „Загоровче“ - гр.
Септември, изпълнения на
фолклорния певец Христо
Косашки. Накрая концерт
изнесе и поп-фолк певица
от Пайнер – Биляна. Вечерта на „Паланката” завърши
с дискотека на открито.

Това е проектът за читалището в село Карабунар, който беше стопиран от Иванка Бечева –
Кърджийска с жалба до Административен съд – Пазарджик. Видно от разпорежданията на съда, жалбоподателят първо не внася символична сума от 10 лева за даване на ход на делото. После не уточнява
в какво качество е пуснала жалбата. А за капак не потвърждава извършените процесуални действия.
Всичко това е достатъчно за изтичане на сроковете за кандидатстване, с което Карабунар остава единственото читалище в Общината без входиран проект за модернизиране по евро програмите.

ЛОКО И ВИХЪР

С П О Б Е Д И Н А С ТА Р ТА
Очаквани развръзки белязаха старта на новото
първенство в пазарджишката „А” ОФГ. В първия
кръг всички претенденти за челно класиране взеха убедителни победи. Братаница разгроми с 12:1
очевидно неподготвения за 4-то ниво на футбола
тим на Ботев (Мк), а Брацигово отнесе с 5-1 другият
нова в лигата Юнак (Ивайло). Левски (Паталеница)
също не сбърка при визитата си на Зенит (Ветрен
дол). Като резонни могат да се определят домакинските победи на Локомотив (Септември), Тракия
(Пз) и Родопи (Козарско). Отслабеният през лятото
Сарая стигна само до реми в домашния си мач срещу Спартак (Калугерово), а Вихър (Ветрен) удари
като гост Тракиец в Главиница.

„А” ОФГ 1 кръг резултати:
Братаница
Юнак
Зенит
Сарая
Локомотив
Тракия
Родопи
Тракиец

12:1
1:5
1:3
1:1
1:0
1:0
2:0
1:2

Ботев (Мк)
Брацигово
Левски
Спартак
Величково
Марица
Балкан
Вихър
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