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СЪОБЩЕНИЕ:

ИНФОРМИРАМЕ ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ

във връзка с подмяната на главния водопровод
по бул. „България”, планирано водата ще се
спира ежедневно между 9:00 и 17:00 часа. При
извънредни ситуации текуща информация периодично ще се съобщава чрез нашите партньори от
фейсбук страницата на Локомотив – Септември.

НАПРАВИХА ПЪРВА
КОПКА ЗА ПОДМЯНА
НА ВОДОПРОВОДА
ПО ГЛАВНАТА
Първа копка от старта
на проекта за цялостна
реконструкция на главния
водопровод на Септември(водоснабдителна
група „Септември – Злокучене”) по булевард
„България”, беше направена на специална церемония. Проектния участък
е част от общинската пътна мрежа, шосето свързващо двете най-големи
населени места – градовете Септември и Ветрен.
Това е и участъка с наймного аварии в града, с
изключително натоварен
трафик и ограничаване и
затрудняване на движе-

нието при отстраняване
на авариите. Реконструкцията на водопроводната
мрежа ще се съобрази с
положената газопреносна
мрежа в уличното платно
по цялата дължина на
проектния участък, като
ще се пази и съществуващия водопровод по
време на строителството,
за осигуряване на нормално водоснабдяване на
Септември и Злокучене.
Чрез
реконструиране
на магистралната водопроводна мрежа по бул.
«България», ще се преустановят непрекъснатите
аварии по довеждащия

водопровод и ще се намалят до минимум загубите
на питейна вода, както в
участъка и общо в града.
Общо по настоящия проект ще се подменят 1947
лин.м. водопровод по
главната улица на град
Септмври с PE тръби с
диаметър Ф315 – 1472м,
Ф250 – 344м, Ф200 - 96
и отклонения в пресечките до излизане извън
обсега на главния път.
На събитието за първата
копка присъстваха кметът
на Общината Марин Рачев,
председателят на Общински съвет Лазар Влайков,
шефът на В и К „Пазар-

джик” инж. Атанас Узунов,
негови колеги общински
съветници, Директори на
дирекции и представители на администрацията,
както и доста граждани.
Водосвет отслужи отец
Йордан Василев, който
благослови начинанието
с молитва към Бога, така
че строителните дейности
да вървят безаварийно
и да бъдат завършени в
срок. След това думата
бе дадена на кмета Марин
Рачев, който използва

поводът да се обърне
лично към септемврийци.
„Днес е един знаменателен ден за нашия град, защото полагаме основите
на мащабни строителни
дейности. За да получим
благословията на Бога,
поканихме енорийският
свещеник отец Йордан
Василев
да
отслужи
водосвет и благослови
начинанието с молитва
към Бога, така щото строителните дейности да
вървят безаварийно и да

бъдат завършени в срок.
Откакто дадохте мандат
на нашия управленски
екип
се
понаправиха
градинки и други дребни
козметични работи. Срещат ме граждани и казват
– „браво”, но за нас, хората от екипа това е нищо. То
е само началото и е много
малко от онова, което
предстои, защото знаем
с какво сме се нагърбили”, заяви кметът Марин
Рачев.
Продължава на стр 2.

На празничния
празничният

ВРЪЧИХА НА ТАНЯ АНДРЕЕВСКА ДЕМИРЕВА ПОЧЕТНИТЕ ЗНАК И ГРАМОТА
Н А О Б Щ И Н АТА
3-ти септември

На 3-ти септември
град Септември отбеляза
тържествено своят празник, който по традиция
се празнува в първата
събота от деветия месец
в годината. Сред събралите се множество хора
на площад „Фонтани”
беше цялото общинско
ръководство
начело

с кметът Марин Рачев.
Присъстваха кметове на
населени места от Общината и по-голямата част
от общинските съветници.
След програмата от втората вечер на етнофестивала
„Всички заедно можем”,
спектакалът на трио „Спорано” – „Страст и музика”
и изпълнения на танцова

формация „Елика” и дует
„Уейл” думата бе дадена
на кметът Марин Рачев за
кратко приветствие. “Мисля, че наближава времето,
когато Септември ще стане Май, а не просто връзка за гара Велинград”,
започна
обръщението
си към съгражданите си
кметът Марин Рачев. „В
последните месеци ви говорих за проекти, а вече
идва времето да отчитаме реално свършената

За 8-ма поредна година
гр. Септември беше домакин
на етнофестивала „Всички
заедно можем”. В продължение на три дни сцената
на площад „Фонтани” беше
буквално „взривена” от изключителната енергия на
разнообразните танци и
пъстрите и колоритни изпълнения на участниците.
Подробности за проявата
четете на стр. 3

работа. В тази връзка Ви
каня в първия работен ден
след празниците - в сряда(б.р. 7-ми септември), в
10 часа за първата копка
по старта на проекта за
подмяната на главния
водопрод. След това ще
последва цялостното асфалтиране на главната и
много улици в града ни.
Нашият екип разбира се,
не би могъл да направя
нищо сам, без подкрепа.
Затова благодаря на Лазар Влайков и на по-голямата част от общински
съвет, че стоят до нас и
подкрепят предложенията
ни. Благодаря на кметовете на населените места, на
цялата ни администрация
в Общината, защото работим рамо до рамо в юмрук,
без мрънкане за работното
време и дето се казва без
почивен ден, с мисълта
и вярата, че нещата найпосле да започнат да се
случват и при нас.
Благодаря на г-жа
Малешкова за страхотна-

та организацията, която
създаде въпреки опитите
за саботаж на празника
от шепа хора. И не на
последно място - благодаря на моята съпруга,
която винаги е до мен и
ми вдъхва кураж в трудните моменти”, заяви в
емоционалното си слово
кметът Марин Рачев. Веднага след това той покани
на сцената заслужилият
учител по биология Таня
Стоянова
Андреевска
– Демирева. Припомняме,
че тя беше избрана с пълно единодушие за почетен гражданин на Община
Септември на юлската
сесия.
Продължава на стр. 2

СЪОБЩЕНИЕ
Пътят Ветрен Славовица се затваря
напълно до приключване на асфалтирането. Умоляваме пътуващите да ползват
временно маршрута
през село Виноградец
и да не правят опити
за преминаване, тъй
като се нарушава
финният слой над
чакъла преди асфалтиране.
От ръководството
на Общината
Общината
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НАПРАВИХА
ПЪРВА КОПКА
ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДА ПО ГЛАВНАТА
(Прод. от стр. 1)
„Аз в случайности и в
съдби не вярвам. Така ме
учил отец Йордан. Вярвам в Божията промисъл.
Тук, от това място, с нашия екип започнахме да
говорим преди изборите,
ако бъдем избрани как
ще действаме. Ще има ли
приказки и оправдания
след това или реални
дела. Е, по стечение на
обстоятелствата
делата
започват точно от това
място… и колкото и да не
им се иска на критиците
ни да ги видят, съм сигурен, че дори и те, много
добре поне пред себе си
ги осъзнават.
Преди изборите, тук на
това място ме среща един
съсед и ме пита:
Маринчо, ще се оправим ли, ако те изберем за
кмет?
Аз му отговорих тогава, че със сигурност
средно положение няма
да има – казах му – виж
какво, или ще горим или
ще хвърчим. Когато по
един категоричен, убедителен начин, вие хората,
нашите избиратели, дадохте подкрепата си за
нашия екип, това нещо,
не остана незабелязано в
София. Видя се, че хората от община Септември
имат ясна визия за това
кой иска да управлява
през следващите 4 години.
Знаете, че всичко се
решава в София и заради това е много важно
ние да продължаваме в
този дух - да се поддържаме взаимно. Когато
някой тръгне да роптае и
да говори глупости, вие
хората да бъдете коректив, защото до сега Вие
виждате какво е правено
- тук-там нещо козметично и в крайна сметка
нищо в дълбочина. В
парка, за 180 хиляди лева
райграс засадили… Не
сложили обаче поливна
система. Ами с какво ще
се полива? Да чакаме,
когато завали дъжд ли? В

миналия мандат им отпуснали пари за водопровод.
Властимащите по онова
време обаче решили, че
да го изградят на Вършилата, където са им вилите
е по-важно, отколкото на
главната на Септември.
Е, ние пък започваме от
Главната.
Това е първият. Следват множество проекти
в целия Септември. На
Великден казах - ще го
обърнем града нагоре с
краката за да може наистина да се подменят найнапред водопроводите.
След това идва ред на
настилките,
тротоарите,
всички тези жици, дето
ги гледате отгоре ще минат под земята. Да имаме
едно хубаво, модерно
улично осветление - без
кабели и жици, без тези
грозни неща. Там където
има некачествени дървета ще се подменят с
чинари - емблематичното
дърво за нашия град.
Ще кандидатстваме за
реконструкция на бившите киносалони за да ги
превърнем в едни хубави
и модерни читалищни
сгради, в които да се провеждат мероприятия от
най-различен
културен
характер. Г-жа Малешкова вече има куп идеи за
това. А преди какво беше
– бяха тръгнали да ги
продават, ама иначе сега
бълват много приказки за
това колко са загрижени
за културата в града ни.
За година-две ще ви-

дите града ни на какво ще
заприлича. Аз вярвам и се
уповавам на екипа, който
стои зад мен като кмет
и съм сигурен, че всеки
един от нас ще се раздаде
докрай, за да стане нашият град по-добро място за
живеене. Благодарение
на вашата подкрепа в
момента няма Панагюрище, няма Велинград. Община Септември е номер
1 от област Пазарджик в
София и докато работим
целесъобразно,
докато
правим това, което наистина трябва, докато Вие
ни подкрепяте, това ще
продължава да се надгражда и всеки изминал
месец ще се виждат все
нови и нови работи. Проектите тепърва започват.
Има една групичка тук,
чийто членове внушават,
че видите ли това няма
да стане, онова няма да
стане, третото ще го докарат донякъде и ще го
спрат после. Преди малко
ме среща един човек и ме
пита - блоковете ще се
оправят ли? Сега ви казвам на всички - дали ще
станат блоковете, дали ще
станат улиците, дали ще
стане водопровода… Ще
видите какво ще се случва от тук нататък. Защото
настъпва времето да се
одобряват тези проекти.
Когато постъпихме на постовете си не заварихме
нито един проект. Тук са
директори, по-голямата
част от екипа ни и могат
да потвърдят, че всичко

се започна от кота нула.
Събраха ни всички нови
кметове, със старите от
квотата на ГЕРБ за обмяна на опит да ни посъветват от къде да започнем.
Кое ще бъде най-целесъобразно за хората?
Като се върнах от
семинара се събрахме
с екипа и единодушно
всички решихме, че найнеотложното нещо, за да
може в последствие да
се оправят и настилките
и тротоарите, това е главния водопровод на бул.
”България”. Благодарни
сме на правителството,
че ни се гласува доверие.
Благодарни сме, защото
повярва в нас, че няма да
инвестираме отпуснатите
средства да си оправим
вилните зони, където имаме къщи за гости, както
стана в миналия мандат, а
ще ги вложим в Главната
на град Септември.
Там, където ежедневно
минават коли, автобуси,
деца за училище… Няма
по-натоварена улица и за
да не се срамуваме, когато дойдат тука от други
общини, от други държави делегации. Вие виждате за какво става въпрос
в момента по главната
- като швейцарско сирене
е. Авария след авария.
Старият водопровод разбрах преди малко, че е
правен 1968 г. До момента
освен кръпки и аварии
друго не е правено. Аварийното от Трънски към
гарата е подменено през
2005 г. и до там. В момента
ще се подмени цялостно
участък от 2 километра.
Говорим за 30 см. ПВЦ
тръби от най-съвременно
качество за целият водопровод от Андонови до
хлебозавода с отклонения, с нови водомерни
шахти, с всичко. Защо го
почваме от тук? Защото
следва преасфалтиране
на главната, за което в
момента входираме проект. Когато ние съумеем
с минимум средства да
изпълним подобни про-

екти, естествено, че на
нас няма да се гледа като
управление, което цели
да се усвоят там някакви
пари, и в крайна сметка
да няма полза за обществото. Уповаваме се на
правителството, без него
няма как тук с наличния
ресурс(знаете общината
в какво състояние я заварихме) от собствени
средства да се справим.
Повярвайте в нас, а ние
няма да злоупотребим с
вашето доверие. Защото
без подкрепата на местната общност ние сме
никои. Ако вие одобрявате това, което правим,
ние ще имаме очи да отстояваме обществените
интереси. Защото аз като
отида в някое министерство не казвам - Вие на
мен ли ще помогнете, а
казвам - на хората от общината. Да, ама, ако нямам Вашата подкрепа ще
ми кажат - ми кмете хората не те искат, какво да ти
помогнем на теб… Значи
нещо не работиш, както
трябва. Заради това е
много важно да сме едно
общество. Вчера беше денят на Съединението. До
колкото разбрах от г-жа
Малешкова този ден не
е празнуван в миналото.
Затова там казах - събрали сме се 50 човека да почетем празника. Днес сме
50, утре 500, а вдругиден
5000. Да вярваме, че заедно може да се постигат
нещата, защото кмета без
екипа, без хората няма
как да вървим напред.
Докато има хора, които
подминават с безразличие опитите на определени кръгове да внушават
и вкореняват раздори,
ежби, боричкания, няма
да гледат на нас с добро
око. Затова много пъти
съм призовавал самите

ние да бъдем коректив на
злобата и неправдата.
В момента, в който
се покажем като здраво
общество, което вярва
във водачите, които си е
избрало - тогава нещата
ще се случват. В момента
вкарваме много мащабни
проекти за асфалтиране
на голяма част от улиците
на Септември. Аз вярвам,
че това ще се случи и вярвам, че ще стане именно
заради подкрепата, която
Вие ще ни дадете. Защото
това се прави за всички
нас. За да може децата
ни, внуците ни да растат
в едно по-добро място и
Септември да стане един
прекрасен град. Пожелавам на строителите лека
работа, безаварийна и дай
Боже в кратки срокове да
приключат дейностите.
Относно строителните
работи ще се стремим въпреки, че сме предупредили в общинския вестник,
че ще има чести спирания
на водата, да ги ограничим до минимум. Поне
едната лента на главната
да е отворена, въпреки,
че по проект е дадено да
се затваря цялото платно.
Започва се най-напред в
едната лента със сградните отклонения. Копае
се, поставя се маркуча
на водоподаването към
съответната къща и се зарива и така до хлебозавода. Надявам се в рамките
на месец и половина, два,
дейностите да приключат
за да може пак да се съберем и да отрежем лентата
на новия водопровод”,
завърши
словото
си
кмета. След това Марин
Рачев счупи ритуално
бутилка шампанско в кофата на багерът, докаран
да направи символичната
първа копка в асфалта на
бул. „България”.

ВРЪЧИХА НА ТАНЯ АНДРЕЕВСКА - ДЕМИРЕВА ПОЧЕТНИТЕ ЗНАК И ГРАМОТА НА ОБЩИНАТА
(Прод. от стр 1.)
„За мен е чест да поканя г-жа Демирева тук, пред всички вас. Знаете,
че досега винаги приза за почетен
гражданин е връчван в залата на
Общински съвет. Този път решихме
да промени тази практика, защото
смятаме, че тя повече от всеки заслужава този приз да й бъде връчен пред цялата Септемврийска
общност. Защото заслугите й са за
цялото население. Всеки знае гжа Демирева колко е допринесла
за образованието и по-конкретно
за създаването на медицинските
кадри” отбеляза Рачев. След това
председателят на Общинския съвет
Лазар Влайков връчи на г-жа Демирева
почетния знак, заедно с почетната лента, както и Удостоверение за почетното
звание. Развълнувана и просълзена, гжа Демирева благодари на кмета Марин
Рачев и на общинския съвет.
„Има едно схващане, че учениците
обичат учителите, които пишат лесни

шестици. След време обаче се оценяват
не тези учители, които пишат лесни, а
другите – с трудните шестици. Това е и
най-голямата морална награда за тях,
защото чувстват, че са били полезни
за обществото. Благодаря на кмета и
на общинския съвет за оказаната ми
чест. Това ще остане незабравим миг в
живота ми”, призна най-новият почтен

гражданин на Септември.
Освен от Лазар Влайков и Марин Рачев, поздравеляния на г-жа
Демирева бяха поднесени от председателят на ПП ГЕРБ – Септември
Атанас Узунов, както и от всички
съветници дошли на събитието.
На свой ред, в краткото си
слово пред присъстващите граждани и гости, председателят на Общински съвет – Септември Лазар
Влайков заяви подкрепата си за
общинското ръководство. „Аз и общински съвет ще стоим винаги зад
кмета, докато той внася работещи
и конструктивни предложения, полезни за обществото ни”, отбеляза
Влайков.
След това празничната програма
продължи със концерт на легендите на
българския рок - група „Сигнал”. В типичния си стил фронтменът на „Сигнал”
Йордан Караджов накара малки и големи да запеят с него най-емблематичните
песни на тази много обичана и популяр-

на българска група.
След „Сингал” на сцената се развихри и рапъра Йоро, който е наш съгражданин, а „черешката на тортата” бе
празничната заря, която огря Септемврийското небе, като никога до сега, под
съпровода на красива мелодия. Вечерта завърши с дискотека за младежите в
бар „City”.
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УЧАСТНИЦИ ОТ ОСЕМ ДЪРЖАВИ ОЦВЕТИХА 8-МОТО ИЗДАНИЕ
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕТНОФЕСТИВАЛ „ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ”
За 3 три дни Септември стана международен център на танцовото и фолклорно музикално
изкуство. Това се случи чрез 8-то издание на международния етнофестивал „Всички заедно можем”. Той се проведе на 2, 3 и 4 септември на площад „Фонтани”, който беше буквално „взривен”
от емоционалните и разнообразни изпълнения на участници от 8 държави - България, Украйна,
Молдова, Турция, Египет, Азербайджан, Македония и Испания. Нашата община беше достойно
представена от септемврийските състави на „Загоровче” и „Меркаклии” и още „Карабунарче”,
„Варварче”, и „Памъче” (Семчиново).

Началото
В първата вечер фестивалът започва с дефиле на всички участници,
което тръгна от Младежкия дом към площад
“Фонтани”. Там вече ги
чакаха много граждани,
сред които кметът на
Септември Марин Рачев,
зам.-кметът Даниела Малешкова, секретарят на
Общината Нина Вардина,
Директори на дирекции
и други представители на
администрацията, общински съветници и много
фенове на нашият и чуждестранен фолклор. При
официалното откриване
на фестивала, най-напред
на сцената излязоха представителите на всички
държави. Всички те бяха
приветствани с „Добре
дошли” от кмета на Общината Марин Рачев, който
им благодари, че са приели поканата да гостуват
за фестивала в Септември. „Добрите традиции
трябва да се спазват и
затвърждават, независимо от конюктурата в местното управление”, заяви
кметът. Той направи и лек
щрих по отношение на посрещането на гостите, които останаха впечатлени
от новата визия на трасето между Младежкия дом
и центъра. „Тази година
ви посрещаме с обновени
градинки по главната, а
за догодина се надявам
да дефилирате и по ново
асфалтирана улица, така,
че да не се срамуваме, когато ви каним в бъдеще за
подобни
мероприятия”,
изрази
надеждите
си
кмета, откривайки етно-

на танцьорите.

Прецедент

фестивала.
След това многобройните зрители бяха буквално разтърсени от изключителната енергия на

разнообразните танци и
пъстрите и колоритни изпълнения на участниците.
Близо 3 часа продължиха
премиерните изпълнения

Малко преди края на
програмата от първата
фестивална вечер, по
покана на Марин Рачев
дойде и консулът на Египет Хадет Ел Гахари, което
е прецедент в историята
на тази проява. От своя
страна консулът връчи на
септемврийският кмет Марин Рачев благодарствен
плакет за организацията
на проявата и приносът
му за сближаване на народите.
След края на програмата от първата вечер,
кметът на Общината Марин Рачев даде прием за
ръководителите на всички участващи състави в
пазарджишкия ресторант
„Роуд Бар”. По време на
него, при това не веднъж,
всички използваха възможността лично да благодарят на градоначалника за топлото българско
посрещане.
Втората
фестивална
вечер съвпадна с празникът на Септември и беше
отлично прелюдие преди
празничната програма.
Преди старта на третата
фестивална вечер кметът
на Общината Марин Рачев

КМЕТЪТ ПЛАТИ ЩЕТИТЕ ЗА
ПОТРОШЕНИТЕ КОЛИ В ЛОЗЕН
Миналата
седмица
кмета на Община Септември Марин Рачев лично
инспектира как са направени ремонтите на колите,
станали обект на посегателство преди 20 дни в
село Лозен. Дойчин Анчев, кметът на Лозен беше
натоварен с доставката
и организацията по възстановителните ремонти.
“След като се уверих, че
Дойчо си е свършил работата дойдох за да покажем
на обществото как пари
за разточителства може
да няма, но за критични
ситуации като тази, когато
някой човек от общината,
независимо от кое населено място е, стане обект
на посегателство (вандалщина) или природно бед-

ствие(както стана наскоро
и в Карабунар), ние като
местна власт винаги ще
бъдем до него. Та дори и
той да е от най-големите
ни опоненти. Средства
винаги ще измислим от
къде да се намерят. С
действията си искаме да
покажем на обществото,
че каквото и да се случи
на някой, той няма да
бъде подминат с безразличие. Неговата беда ще
е наша обща беда. Не съм
наивник за да си мисля,

че ще изкореним злото и
подобни инциденти утре
няма пак да се случат на
мен на теб или на някой
друг, но винаги ще се
реагира за да се знае, че
в такъв момент човек не
е сам”, коментира Марин

Рачев. Припомняме, че
веднага след вандалските
изпълнения в края на август, общинският кмет Марин Рачев се срещна със
собствениците на колите
и по е щетите за негова
сметка.

прие ръководителите на
съставите в кабинета си.
Пред него те споделиха
прекрасните си впечатления от топлото българско
гостоприемство и емоционална публика. Водачът
на украинците сподели,
че е останал силни впечатлен от три неща по
време на фестивала. Първото е, че кмета на град
Септември през цялото
време е бил между хората
в публиката, а не както на
повечето места да стои отстрани, което безспорно
го прави човек от народа.
Второто му впечатление е
свързано с невероятната
публика, която не спирала
да аплодира изпълнителите до най-късни часове.
Украинецът се впечатлил
и от децата на местния
състав „Загоровче”, които продължиха да играят
дори след проблем с
озвучаването по време
на първата фестивална
вечер. „Това говори за
висок дух”, отбеляза ръководителят на състава от
Украйна.

Покана
На свой ред водачът

на египетската делегация
използва случая и покани
всички да участват следващата година на техния
фестивал. Всеки от ръководителите на групите
връчи подарък на Марин
Рачев. Той от своя страна
също им подари армаган,
който да им напомня за
България. Малко по-късно
сцената на площад „Фонтани” бе огрята от колоритните танци на всички
участници. В края на фестивала представителите
на 8 държави - Испания,
Азербайджан, Молдова,
Украйна, Македония, Египет, Турция и България
получиха грамота и плакет за участието си в проявата. При закриването на
фестивала кметът Марин
Рачев благодари найвече на хората дошли на
събитието като зрители,
тъй като внушителното
им присъствие напълни
площада и вдъхнови изпълнителите за да се раздадат до краен предел.
Рачев изрази надежда,
че следващата година отново ще се видим в Септември за 9-то издание на
етнофестивала.

НОВИ ДЮШЕЦИ И СПАЛНО БЕЛЬО
ЗАРАДВАХА ДЕЦАТА ОТ СЕЛО ВИНОГРАДЕЦ

Кметът на община Септември Марин Рачев осигури
чисто нови дюшеци, чаршафи, възглавници и калъфки
за децата от ЦДГ “Райна княгиня” в село Виноградец.
Дюшечетата и новото спално бельо бяха доставени в
детската градина на Виноградец от зам.-кмета на Общината Даниела Малешкова. Малчуганите и колективът на детското заведение останаха приятно изненадани от жеста на градоначалникът и приеха подаръците
с искрени усмивки. “Предишните бяха в окаяно състояние – стари и много мърляви”, призна директорът на
заведението Десислава Кърджева, която изказа благодарности на Марин Рачев за жеста към децата.

С

СЕПТЕМВРИ

СПОРТ
“ВИХЪР” С НАЙ-СИЛЕН
СТАРТ В „А” ОФГ

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ЕПТЕМВРИЙЦИ
ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК

19

Ф

Локомотив

25

К

СЕПТЕМВРИ
С
Е
ЕПТЕМВР
ПТЕМВРИ
ЕПТЕМВРИ

ВЕТРЕНЦИ ВОДЯТ КЛАСАЦИЯТА
С ПЪЛЕН ТОЧКОВ АКТИВ
Отборът на Вихър(Ветрен) е изненадващият номер 1 в класирането на „А”
ОФГ след изиграване на
срещите от 4-тия кръг. Ветренци правят най-силният
старт в новата си история
и след 4 изиграни кръга са
единственият тим без загубена точка в 4-та лига. В
отминалия кръг ветренци
надделяха с 3-2 при визитата си на Марица(Белово).
Момчетата на Радо Лютаков откриха резултата на
стадион „Марица” още в
12-та минута чрез Мирослав Хаджийски. В 18-та
Александър Сеферинкин
направи 0-2. 9 минути след

подновяване на играта
през втората част Светослав Тодорин вкара трети
гол във вратата на домакините. Отборът от Белово
все пак успя да запише
две почетни попадения. Точен за Марица на два пъти
беше Антонио Цветански в
44-та и 64-та минути.
Преди това пък в домакински мач от 3-тия кръг
ветренци попиляха с 6-1
изпадналия от „В” група
Балкан(Варвара). По два
гола за успеха на Вихър в
тази среща нанизаха Петър Божков и Светослав
Тодорин, а по веднъж се
разписаха Димитър Дап-

Хайдушкин.
Освен по точки, Вихър е
лидер и в класацията за
най-резултатно нападение.
Тимът на кмета – футболист
Радо Лютаков е вкарал до
момента 19 попадения, което прави средно по близо
5 гола на мач. „Ние не
разчитаме на индивидуалности. При нас най-силното
нещо е колективът. Играем
мач за мач, а целта ни е да
радваме нашите фенове с
добър и печеливш футбол”,
коментира незапомнената
от дълги години серия на
Вихър кметът – футболист
Радослав Лютаков.

В люто дерби

КАРАБУНАР ПРЕБОРИ
БОШУЛЯ С 10 ДУШИ
Карабунар започна
успешно новия сезон
в „Б” ОФГ – Север. В
първия кръг карабунарци удариха комшиите
от Бошуля с 2-1. Резултатът в лютото местно
дерби беше открит от
Румен
Годжевъргов,
който вкара на Бошуля

в 30-та минута за 1-0.
Бошулци обаче не се
дадоха лесно и стигнаха
до изравняване в 75-та
минута чрез Николай
Грозданов. Три минути
преди това за втори
жълт картон от състава
на домакините бе изгонен Йордан Гюров.

Макар и останали с 10
човека на терена, карабунарци
направиха
финален щурм, който
се оказа успешен. Победен гол за 2-1 в 85-та
минута заби отново Румен Годжевъргов, който
фиксира крайното 2-1 за
Карабунар.

„А” ОФГ 5 КРЪГ РЕЗУЛТАТИ
Ботев
Марица
Величково
Спартак
Левски
Брацигово
Братаница
Ивайло

2:2
2:3
3:0
5:0
7:2
7:2
2:2
1:1

„Б” ОФГ – СЕВЕР 1 КРЪГ РЕЗУЛТАТИ

Балкан
Вихър
Тракиец
Родопи
Тракия
Локомотив
Сарая
Зенит

Гелеменово
Елшица
Синитево
Драгор
Карабунар

КЛАСИРАНЕ
1. Вихър
2. Брацигово
3. Величково
4. Левски
5. Сарая
6. Братаница
7. Тракиец
8. Тракия
9. Спартак
10. Локомотив
11. Юнак
12. Марица
13. Родопи
14. Зенит
15. Балкан
16. Ботев

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
2
2
0
0
2
1
1
0
0
2
1
1

0
1
1
1
0
0
2
2
1
2
2
3
3
2
3
3

Щърково
Оборище - II
Виноградец
Стрелча
Бошуля

19-7
20-7
11-3
14-10
12-6
19-4
8-5
6-10
7-4
5-10
5-12
7-9
3-15
4-12
3-12
8-25

12
9
9
9
8
8
6
6
5
4
4
3
3
2
1
1

1. Стрелча
2. Гелеменово
3. Елшица
4. Карабунар
5. Синитово
6. Лесичово
7. Виноградец
8. Бошуля
9. Оборище II
10 Щърково
11. Драгор

О Б Я В А
От 1/3 от членовете на ловната дружинка
Уведомяваме всички членове на ловна дружинка гр.
Ветрен, че на 30.09.2016 г., петък, от 20 часа ще се проведе
събрание с дневен ред:
Отчет и избор на нов председател

Събранието ще се проведе в ритуалната зала на гр. Ветрен, на ул. 50, N:120
Присъствието е задължително за всички членове на
ловна дружинка гр. Ветрен
12.09.2016 г.1/3 от членовете на ловна дружинка
гр. Ветрен

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Исперихово - Радилово
Мокрище - Нова махала
Хаджиево - Семчиново

К. Ди-ево - Родопи Дебръщица
Чико - Бунара - Црънча
Лозен - Звъничево

КЛАСИРАНЕ:

ЛОВНА ДРУЖИНКА ГРАД ВЕТРЕН

1.

2:0
2:0
2:1
1:4
2:1

„Б” ОФГ – ЮГ 1 КРЪГ РЕЗУЛТАТИ

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

4:1
2:0
2:0
2:1
2:1
0:0
1:2
1:2
0:2
0:2
1:4

3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

2:0
3:2
3:0 сл. (гостите
пристигат само
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КЛАСИРАНЕ:
1. Чико - Бунара
2. Звъничево
3. Хаджиево
4. К. Ди-ево)
5. Исперихово
6. Мокрище
7. Н. махала
8. Радилово
9. Семчиново
10. Дебръщица
11. Лозен
12. Црънча

СЪОБЩЕНИЕ
Със заповед на кмета на Община Септември Марин Рачев жителите на град Септември ползват безплатен пакет
за погребение.
Той включва:
- изкопаване на гроб;
- ковчег;
- надгробен кръст;
- надпис на кръста;
- превоз от дома до гробищния парк;
- 10 бр. скръбни вести;
- 2 бр. погачи;
- 20 бр. кофички с жито.
Офисът на Траурна агенция “Кронос” се намира в
гробищния парк.
Телефони за контакт: 0886 44 37 22; 0887 66 62 25 и 0896
42 02 74
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Издател:
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ул. „Ал. Стамболийски” №37а
e-mail: ov_septemvriici@abv.bg
Facebook: Lokomotiv Septemvri
Тел. за контакти: 0876/768 300
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