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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.
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ПЪРВАТА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА
БЕ ОТКРИТА В „КАЛИМАНА”
БИЖУТО „ИЗНИКНА” ЗА 20 ДНИ
НА МЯСТОТО НА БУРЕНИЩА И
ЗМИЯРНЦИ КРАЙ ЖП НАДЛЕЗА
Първа детска площадка в мандат 2015 - 2019 г.
беше официално открита
в септемврийският квартал „Калимана”. Tя беше
изградена за по-малко
от 20 дни и изникна на
мястото на буренища и
избуяла от години растителност в близост до жп
надлеза. За официалното
откриване на новата придобивка за гражданите
на квартал „Юг”, пристигнаха кметът на Общината
Марин Рачев, неговият
заместник Даниела Малешкова, секретарят на
Общината Нина Вардина,
всички директори на Ди-

рекции,
представители
на администрацията, на
проектантите, както и
много граждани на Калимана, сред които и общинският съветник Асен
Гаджев, който от самото
начало беше съпричастен за построяването на
площадката. След като
отслужи водосвета, свещеник Йордан Василев
се обърна към присъстващите. „Благородно ви
завиждам, че имате вече
такова прекрасно място,
на което да се събирате в
подходящо за вас време
със своите деца, които тук
в този квартал са толкова

много и са винаги ведри
и усмихнати, приличащи
на вас. Честитя на всички новата придобивка и
призовавам г-н кмета и
администрацията да работят все повече и повече
и да не се задоволяват
с това, което е постигнато до момента. Защото
всичко, което те правят
е за полза на всички
нас”, заяви отец Йордан,
уточнявайки, че с най-голямо удоволствие ще се
отзовава за да освещава
всяка една нова придобивка за населението на
Септември.
(Продължава на стр. 2)

На добър
час,

ученици

Новата учебна година
стартира на 15-ти септември успешно във всички
учебни и детски заведения в община Септември.
Общо 210 първолаци
прекрачиха за първи път
прага на училището. Ръководството на община
Септември присъства на
откриване в различни
училища на територията
на общината. Кметът на
Септември Марин Рачев
бе гост на тържеството в

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в град Ветрен. За
празничната церемония
по откриването бяха дошли още председателят
на Общински съвет – Септември Лазар Влайков,
кметът на Ветрен Радослав Лютаков, както и художникът Васил Байлов.
Гостите бяха посрещнати
от директорът на учебното заведение Лена Парова, която и този път беше
направил страхотна под-

готовка за програмата
по откриване на учебна
година.
Церемонията
започна с издигане на
българския флаг под
звуците на химна на Република България. След
това бе отслужен празничен водосвет. Преди да
чуят първият училищен
звънец, учениците от ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” бяха поздравени от
директора на училището
Лена Парова. Тя пожела
на всички присъстващи
прекрасен и светъл празник и успех през новата
учебна година.
(Продължава на стр. 2)

О

б щ и н - ският
съвет на
Септември възложи на кмета
Марин
Рачев
да организира
провеждането
на нов конкурс
за управител
на „Медицински център-1“
поради изти-

на конкурсната процедура той ще продължи да
управлява

за водене на регистър в
детските градини, както
и за начина на записване
и
отписване

Насрочват
за нов упр конкурс
М е д и ц и н с а в и т е л на
кия център

чане на договора на досегашния д-р Петьо Бойчинов. До приключване

лечебното заведение. С
друго решение съветниците приеха наредби

на децата от детските
заведения. Старейшините започнаха работата
си с приемане на план за
работата на Общинския
съвет през четвъртото
тримесечие на годината.
Директорът на дирекция
„Хуманитарни дейности,
образование и култура“
Ивалина Табакова пък
информира
местните
парламентаристи за готовността на учебните
заведения за новата
учебна година.
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ВИЖДА СЕ КРАЯТ НА САГАТА
ДОВЪРШВАТ ПЪТ НАЧЕНАТ
ОТ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ
Полагат се последни метри на асфалта
по пътя между Ветрен
и Славовица. Отсечката от общо 4 километра
се прави повече от 14
години. Чакълирането
на участъците, както и
тяхното профилиране
и уплътняване е вече
направено.
Последният препъни камък за финализация на пътя е електрически стълб на EVN,

който ще трябва да се
премести. След това
предстои и полагане
на последните метри
асфалт от участъка.
Славчани даже коментираха, че въпросният
път е планиран още
от времето на Александър Стамболийски
преди 94 години.
От започването на
пътя до момента на
година се правеха
едва по 100-150 мет-

ра от него. За това
веднага щом застъпи
на поста кмет, Марин
Рачев обяви, че една
от първите задачи
на общинското ръководство е да завърши
тази сага, на която се
смееха и малките деца
във Ветрен. Веднага
щом излезе обществената поръчка за
този вид дейности завършването на пътя е
почти факт.

ОБЩИНАРИ ДАРИХА КРЪВ, ПЪРВАТА ДЕТСКА
ОТКАЗАХА СЕ ОТ ОТПУСК
Я

И
АКЦ

прод. от стр. 1

„Дарете кръв, подарете живот!”. Под това
мото премина акцията
по безвъзмездно и доброволно кръводаряване, която се проведе в
град Септември. Кампания беше под егидата
на директора на Социалния отдел в Община
Септември
Ивалина
Табакова.
Опашка от желаещи
да дарят кръв се изви
пред сградата на Общината веднага след старта на акцията. Първи да
дадат своята лепта се
отзоваха служителите
на Общинска админис-

трация, начело с кмета
Марин Рачев.
Полагаемия отпуск,
който се дава при кръводаряване няма да се

ползва, решиха единодушно дарителите от
общинска администрация. Сред тях имаше и
такива, които за първи
път даряваха кръв, като
директорът на социалния отдел в Общината
Ивалина Табакова.
Други пък споделиха, че винаги се включват в подобни кампании. „Не е страшно, не
боли и може да спаси
човешки животи”, обясни д-р Цвета Чипишева
от Районния център по
трансфузионна хематология – Пловдив.
Решението за даря-

ване на кръв е лично,
дълбоко човешко и отговорно. Всеки от нас
може да го направи и
да бъде съпричастен
към съдбата на нуждаещите се.
Около 15 минути
трае една процедура по
кръводаряване, която
обаче може да спаси
човешки живот. Все поголям става недостигът
на кръв в центровете
у нас. Това беше и
основната
причина
за днешната акция по
безвъзмездно и доброволно кръводаряване в
Септември.

ÍÎÂÀÒÀ Ó×ÅÁÍÀ ÃÎÄÈÍÀ…
прод. от стр.1

Приветствия
към
ученици
и
учители направиха още кметът на
Общината Марин
Рачев,
градоначалникът на Ветрен
Радослав Лютаков
и председателят на
Общинския съвет
Лазар Влайков.
След това талантливите деца на
Ветрен поздравиха
гостите, учители и
своите родители с
богати танцово-музикални програми
и рецитали. От името на общинското
ръководство кметът Марин Рачев
и колегата му от
Ветрен Радослав
Лютаков подариха
на всеки първолак
блокче за рисуване,
фолмастри
и химикалка, а на
всеки учител по
едно цвете.
По същия начин бе засвидетелствано уважение
към
най-малките
ученици и техните

учители в другите
учебни заведения
от Общината.
Зам.-кметът Даниела Малешкова
присъства на откриване на новата
учебна година в
септемврийските
СУ „Христо Ботев”,
СУ „Христо Смирненски”, и ПГМЗС.
Секретарят
на
Общината
Нина
Вардина и кметът на Карабунар
Иван Каменарски
уважиха церемонията по старта на
учебната
година
в ОУ „Христо Ботев” – Карабунар,
а директорът на
Социалния отдел
Ивалина Табакова
бе сред гостите на
НУ „Васил Левски”

– Септември и ОУ
„Кирил и Методий”
– Ковачево. Директорът на „Транспорт и Екология”
Ангел Бончев пък
присъства на старта на новата учебна
година в ОУ „Никола Вапцаров”, село
Варвара. Празничната програма на
училището в село
Злокучене
пък
уважи общинският
съветник
Стефан
Малинов.
В останалите населени места от общината, там където
има учебни заведения подаръци и
цветя от името на
кмета Марин Рачев
поднесоха
съответните кметове на
кметства.

СЛАВЧАНИ
ОТБЕЛЯЗАХА
ДЕНЯТ НА
НЕЗАВИСИМОСТТА
В село Славовица отбелязаха
108 г. от обявяване на Независимостта на България. Гости на
мероприятието бяха общинският
кмет Марин Рачев, съветникът
от БСП Георги Мърков, кметове
на населени места и други обществени деятели. В програмата
взеха участие ФТА „Загоровче” и
квартет „Сбърбаянка” с диригент
Николай Балабанов, носители на
„Сребърен орфей” от град Хесаря.
Поздрав към жителите и гостите на Славовица направи кметът
на Общината Марин Рачев. Слово
произнесе и кметът на Славовица
Стоянка Костова. Тържеството
приключи с празнична заря и
общо селско хоро на площада.
Продавам парцел в гр. Септември в
регулация, между жилищни къщи с асфалтов
път. Има дървена виличка, ток и вода.
Засадено е с над 50 бр. овощни дървета.
За контакт: 0895 520 819

След това думата бе
дадена на кмета на Общината Марин Рачев.
„Неслучайно
започнахме от тук. Знаете, че
през годините се наслушахме и нагледахме на
обещания и приказки,
а след изборите всичко
се забравяше. И това
най-добре го знаете вие,
жителите от квартал Калимана. Преди да стартира изграждането на
площадката по същество, бай Крум Пепелянков
започна да ни се кара,
че режем избуялите салкъмчета, защото може би
не вярваше какво ще се
случи след това. Намеренията на екипът ни са
да започнем от крайните
квартали и след това да
вървим към центъра на
града. Защото, ние не целим да направим тук там
по нещо, да си оправим
личния живот, а после
хората дето се казва в
една приказка - кучета
ги яли. Наши опоненти
много често пишат и
говорят, че едва ли не,
ние обръщаме внимание
само на възрастните
хора. Хранили сме ги с
кебапчета и кюфтета и
не сме правили нищо за
младите. В тази връзка
искам да се знае, че за
нас като позиция е много
важно в тези тежки времена, когато Европа се
тресе от прииждащи бежанци, било то чрез обяд
или други сбирки, ние да
се съхраним като православна общност. Тук не
става въпрос за едното
ядене, а за смисъла от
тези събирания. Защото
именно там си беседваме
и говорим за ценностите
на православната вярва,
защото дълбко в себе си
вярваме, че имено тя ще
ни съхрани при тези колосални преселения на
народите”, отбеляза кметът. За пореден път той
декларира, че основен
приоритет на настоящото
управление са младите.
Нашата цел не е само да
изграждаме и откриваме

подобни площадки и да
правим инфраструктурата. Основната ни цел е да
създадем
условия за откриване
на работни места.
Да, процесът е бавен,
но той вече е задвижен и
тече по план в момента.
Деца няма да правим, но
съм сигурен, че ще създадем условия, в които
младите да се върнат по
родните си места. Тук да
си създадат семействата
и да се грижат за майките и бащите си, а не да си
търсят късмета по широкия свят”, заяви кметът.
„В потвърждение на
отношението ни към младите е и днешния повод
за събирането ни. Изработили сме 26 проекта
за подобни площадки в
цялата община като 9 от
тях са само в Септември.
Освен тази в Калимана
ще има по една такава в
двете детски градини, а
останалите ще бъдат срещу хлебозавода (в квартал „Малка Марица”),
на геренчето при Петя
Цанкова, на геренчето
до Наско Захарнинов, в
двора на недостроената
гимназия, в междублоковото пространство срещу
техникума и черешката
на тортата ще бъде една
грандиозна в центъра на
града, на площада при
обновяването му, което
сме планирали за идната
година. Тук, в Калимана
почистването на канала,
който тормозеше хората
и тази площадка са само
част от нещата, които сме
замислили. Предстои цялостна подмяна на водопровода по почти всички
улици, каквато тече от
две седмици по Главаната. След това ще има
и преасфалтиране. И говорим не за време след
5-10 години, а буквално
до няколко месеца. За
основната част на града
предстои до Нова година
да смени цялата канализация и водопровода,
по трасето от полицията
до старата пожарна. Октомври месец започва и
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С голям събор отпразнуваха празника на селото в
Горно Вършило. Сред гостите
на тържеството бяха кметът
на Общината Марин Рачев,
председателят на Общинския съвет Лазар Влайков,
колегите му от ситипарламента Кирил Тодорин (ГЕРБ)
и Георги Мърков (БСП) и други обществени деятели.
Роденият в този край съветник Георги Мърков остана
учуден от обстановката на
площада в Горно Вършило.
„Мале, толкова народ не е
имало от 40 години”, възкликна Мърков. Задоволството си

от този факт подчерта в словото си и кметът на Общината
Марин Рачев. „Визията на

общинското
ръководство
за Горно и Долно Вършило
включва това да обособим

тези две малки селища като
атрактивни вилни зони, така,
че хора от другаде да закупят
имоти по тези китни места с
красива природа и хубав
въздух. В последните години
определени лица се опитаха
да се капсулират и превърнат
Вършилата в места, където да
си правят семейни хасиенди,
но те просто не осъзнават, че
и за тях ще бъде по-добре
тук животът да се завърне.
Последния пример в това
отношение е докторът от Военна болница, който си купи
имот в Горно Вършило и е
очарован от средата. Бъдете

сигурни, че, когато сподели
впечатленията си пред колеги и приятели и други хора
ще дойдат тук”, отбеляза в
словото си общинския кмет.
За първи път от няколко
години за празничното настроение на вършилци беше
наета певица, а народните
хора на мегдана се редуваха
едно след друго.

ПЛОЩАДКА БЕ ОТКРИТА В „КАЛИМАНА”

саниране на жилищните
блокове”, очерта картината на дейностите до
Нова година кметът. „Тук
е арх. Атанас Стоилов от
Пловдив, на чийто екип
сме възложили цялостната визия на Септември. Той може да ви каже
дали канцелариите на
Общината не са
задръстени вече
с проекти.
Областната дирекция
на фонд „Земеделие”
е буквално блокирана
от проекти, свързани с
нашата община. Дебело
подчертавам
проекти
само за община Септември. Другите Общини
чакат да приключат с
нас, за да започнат и те
да входират проектите
си. При това изключително тежко състояние
на Общината, ако ние не
разчитаме на външно
финансиране, няма как
нещата да се случват
при нас”, заяви кметът.
Относно продажбата на
имоти Рачев заяви, че
Общината ще се разделя само с тези, които
са безстопанствени и
са изгубили смисъл от
стопанисване,
генерирайки сами разходи и
ангажименти, но никакви ползи. На имоти обаче
като старите кина ще
вдъхнем нов живот чрез
изработените вече за тях
проекти. В това число
влиза и залата на танцов
състав „Меркалии”. В

същото време ние и ще
купуваме имоти, там където смятаме за целесъобразно. Знаете, че вече
закупихме автогарата и
голямо петно в център
на Бошуля. В момента
искам да ви зарадвам, че
именно тук, в Калимана,
преди два дни закупихме
имота на бившето РПК до
Маринка Гаджева. Него
смятаме да превърнем в
една зона за отдих - помалък вариант от планираната за изграждане в
недостроената гимназия,
разкри кметът. Той още
веднъж благодари за
подкрепата на жителите
на септемврийска община и в частност на тези
от „Калимана”, защото
благодарение на нея той
има нужната тежест при
отстояване на интересите и за решаване на проблемите, когато отиде по
министерствата в София.
Марин Рачев използва
и поводът да благодари
на директорът на Социалния отдел в Общината
Ивалина Табакова и на
общинските съветници
от ГЕРБ, които с приноса
си спасиха опорочаването още в зародиш на
26-те проекта за детски
площадки. „Знаете как
една нощ Асен Гаджев
обикаляше по домовете
ви да събира подписи
за да я има тази детска
площадка. Това се случи и за всички останали
25 площадки по места.
Тъй като това беше един

от многото документи,
които липсваха в пакета
за кандидатстване за финансиране на площадките”, заяви Марин Рачев.
„Обръщам се към майките от Септември приканвайки ги да внимават,
когато делегират права
на някой да ги представлява в обществото. Има
една дама, която много
обича да говори от името
на майките. Отделен е и
въпросът, доколко тя е
в състояние да защитава
техните интереси. Защото на приказки е лесно,
но в действителност
ситуацията е различна.
Става въпрос за Симона
Бързакова, която беше
служителка от екипа на
стария кмет. Тя ми се
представи за неоценена,
с две висши образования и т.н. и т.н. , а беше
секретарка. Признавам
си, че й повярвах й реших да й дам възможност, защото ми се представи за човек с опит и
познания. Така тя стана
директор по проектите
за външно финансиране.
И логично вече работеше
не за 400 лева, а за 1 000
месечно. В продължение
на 3 месеца вместо да
работи по поставените й
задачи
тя не спря да се
занимава с интриги.
Оказа се, че между
думи и дела при нея
разминаването е от земята до небето. Чашата

на търпението на общинското ръководство
към Бързакова преля с
отношението й към проектите за 26-те площадки. Когато в последния
ден преди изтичане на
срока събрах при себе
си имащите отношение
към тези проекти служители и ги попитах дали
всичко е наред с документацията се оказа, че
въпросната директорка
е чакала до последно
някои друг да й свърши
работата. Започнахме с
Явор Митев да отмятаме
свършеното и видяхме,
че тя не е проконтролирала и 50%-та от предварителната подготовка на
документацията. Случайно в кабинета беше и Радослав Лютаков – кметът
на Ветрен, който също
може да потвърди това.
Дори той първи забеляза пропуските, тъй като
в миналото е правил за
Ветрен подобни проекти.
С това нейно бездействие буквално бяхме
притиснати до стената и
се наложи в 18 часа да
върна на работа Ива Табакова, да извикам Асен
Гаджев и другите съветници от ГЕРБ за да ни
окажат съдействие да не
провалим проектите. До
3 часа през нощта обикаляха от къща на къща
по махалите по всички
населени места за да съберат нужните подписи,
а една част от хората на
Ива останаха да работят
в Общината за да може
това, което не беше
свършено от въпросната
служителка за цял един
месец да се отхвърли за
няколко часа. На всичкото отгоре, сгафилата
служителка започна да
се оправдава за своите
пропуски по несвършената от нея работа с други хора и да злослови по
техен адрес в опита си
да прехвърли вината от
болната глава на здравата. Разказвам ви всичко
това, защото ми направи
грозно впечатление, че
в публичното простран-

ство въпросната госпожа говори срещу това
общинско ръководство,
което й даде възможност
да се реализира и което
няма никаква вина, че
тя се издъни по най-елементарния начин. Нещо
повече. Дори заради нея
преместих мъжа й в друг
отдел, където
да няма възможност
за злоупотреби,
тъй като имаше такива
данни от миналото. Да,
няма как да си мълча,
и да не разобличавам
дървени философи като
тази бивша директорка, когато се цели само
безпричинно оплюване
на общинското ръководство. Вместо да наведе
главата и да потъне вдън
земя от срам, наглостта и
безочието й стигнаха до
там да се опитва да говори, че нея я било срам
от нас и други подобни
в публичното пространство. Нашият екип е такъв, че винаги ще приема
критики, когато обаче те
са градивни. Както например тук, в Калимана,
където един ден една от
майките ни се оплака от
непочистени буренища
и ето какво изникна на
тяхно място – това бижу.
Държа да знаете, че ние
не искаме да си мълчите,
когато нещо ви дразни
или тормози и само да
ни хвалите. Винаги съм
призовавал младите да
изразяват смело позиция и когато нещо не им
харесва в управлението
да ни го казват открито.
Като тази майка, която
сега е тук, с гордо вдигната глава и ние се радваме от такива позиции
и мнения. Защото, когато
те са градивни ние ще си
извличаме поуки от тях и
няма да се обидим. А не
само да се бръщолевят
празни приказки и да
се сеят сплетни и интриги, като въпросната
бивша директорка, дето
само чака нещо да се
помести във фейсбук и
да почне с изказвания
и коментари. Било то от

нейния или фалшиви
профили. Завършвам с
нещо много важно за
цялата общественост на
Септември. Сега повече
от всякога трябва да демонстрираме, че септемврийци сме едно здраво
и обединено общество.
Ще разчитаме на вас,
както застанахте зад
нашия екип на местните
избори така да застанете до нас и за водената
политика, като с вота
си го покажете на предстоящите президентски
избори. Всичко това
го искаме за да имаме
увереността и самочувствието да отстояваме
интересите на всички ни.
Ако резултатите от нашите действия, когато ни
давате тази подкрепа не
ви задоволят, след 3 години ще имате възможността да си изберете
друг управленски екип.
Ние обаче сме убедени,
че ако септемврийската
общност ни подкрепи по
категоричния начин, по
който искаме, няма как
нещата да не се променят коренно, из основни
в нашия град”, заяви
Рачев. От своя страна
съветник Асен Гаджев,
който е жител на Калимана благодари на Марин Рачев и екипът му за
новата придобивка и им
пожела да продължават
в същи дух и за напред.
Също в израз на благодарност, деца от квартал
Юг подариха на кмета
Марин Рачев рисунка и
букети с цветя и си направиха обща снимка за
спомен. В края на програмата кмета поведе
право хоро, в което се
включиха голяма част от
присъстващите на церемонията за откриване на
площадката.
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лични
средства
кметът
на
Община
Септември Марин Рачев
облече отборът на ФК
Карабунар с представителни екипи, анцузи и
комплект
тренировъчни и официални топки.
Рачев връчи спортната
екипировка на кмета на
Карабунар Иван Каменарски, който е и председател на УС на едноименният местен футболен тим. На предаването
на екипите, анцузите и
топките присъстваха и
част от футболистите на
ФК Карабунар, които не
скриха възхищението си
от новите придобивки.
Представителните екипи
на карабунарци са решени в клубните цветове
на испанския Атлетико(Мадрид) - червено-бяло
със сини гащета, каквото
беше и първото желание
на момчетата. Те са производство на бургаската
фирма за спортна екипировка „Томи Спорт” и са
с 5 годишна гаранция за
качество. В хармония с
тях са и официалните анцузи на отбора, които пък

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ЕПТЕМВРИЙЦИ
ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК
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Локомотив
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РАЧЕВ ОБЛЕЧЕ ФК “КАРАБУНАР”
К
““АТЛЕТИКО”
АТЛЕТИКО” (МАДРИД)
фирма за спортна екипировка “Patrik”, с която играят половината тимове в
Чемпиъншип и Лига 1 на
Албиона. Като гарнитура
към екипировката Марин
Рачев осигури и 10 тренировъчни топки на британския спортен концерт
„Sondico” и две официални топки на „Adidas”

Дадоха се

големи очаквания
и надежд
надеждии

Шампионска лига
от последния
после дния модел,
с които се игра финалът
между испанските Реал и
Атлетико на стадион „Сан
Сиро” в Милано през
месец май. Припомняме,
че септемврийския кмет
Марин Рачев пое в свой
ръце съдбата на ФК Карабунар след абдикацията
на спонсорите от сдружение „Загорово”

“Каквото и да кажем
ще е малко”, заяви от
името на отбора председателят на УС и кмет
на селото Иван Каменарски. Огромно благодаря

на г-н Рачев, без чиято
намеса ние бяхме пред
разпад. Знаете, че преди година в Карабунар
беше създаден този футболен клуб.

на населението и найвече към младите хора в
селото. След като минаха
изборите обаче спонсорите от сдружение „Загорово” полека лека си
оттеглиха финансовата
поддръжка и аз останах
сам и в безизходица.
Тогава се обърнах за
помощ и съдействие
към общинския кмет,

който се нае да спаси
отбора от разпадане и
да го обезпечи с всичко
необходимо за неговото
съществуване.
Имам
уверението на г-н Рачев, че догодина ще ни
помогне и за стадиона
след като общинското
ръководство
оправи
спортните съоръжения в
Лозен, Ковачево, Ветрен
дол и Виноградец”, заяви кметът на Карабунар
Иван Каменарски.

Новият „Локомотив” започна Вихър остана начело на „А”
с победа в първенството ОФГ след реми в Калугерово
Детската
формация
на „Локомотив 1925” от
Септември дебютира с
победа в първия си официален мач. Момчетата
на треньора Димитър Табаков гостуваха на ФК
Скутаре и го надиграха с
2-1. Попаденията в мачът,
който се игра на гребната
база в Пловдив бяха дело

на Юсейн Яшар и Роберто
Данаилов. „Доволен съм
от момчетата. Това беше
първият им официален
мач и се представиха
много добре. Разбира се
има още много работа,
но времето е пред нас”,
коментира след срещата
треньорът на Локо Димитър Табаков.

Припомняме, че школата на „Локомотив 1925”
стартира своята дейност
само преди 5 месеца с
първите занимания на
изкуствения терен до недостроената гимназия. В
момента тренировките се
водят на стадион „Локомотив”.

„А” ОФГ 6 кръг резултати
Ботев(Мк)
Величково
Спартак
Левски
Брацигово
Братаница
Юнак
Зенит

1:4
8:2
2:2
3:3
5:4
3:0
0:1
0:0

КЛАСИРАНЕ

Марица
Балкан
Ветрен
Тракиец
Родопи
Тракия
Локомотив
Сарая

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

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

0
1
0
1
2
0
2
3
3
4
2
2
4
5
5
5

25-9
30-11
24-4
19-13
19-9
16-6
14-9
14-10
6-12
6-18
14-15
10-9
5-17
7-22
5-23
12-39

16
15
14
13
12
12
10
9
7
6
6
6
4
3
1
1

„Б” ОФГ 3 кръг резултати
Елшица
Лесичово
Синитево
Карабунар
Бошуля
Драгор

1:1
1:6
0:1
0:0
2:3

Вече няма отбор в „А
ОФГ без загубени точки. В
среща от 6-тия кръг на 4татат футболния дивизия
на Пазарджишка област
Спартак(Калугерово) издрапа до 2-2 с лидера в
класирането Вихър(Ветрен), който загуби първите
си 2 точки от началото на
сезона. Мачът на „Спартак

Щърково
Гелеменово
Оборище II
Виноградец
Стрелча
почива

3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2

3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
0
2
1
1
0
2
1
0
0

0
0
1
0
1
1
1
1
1
3
2

11-3
10-3
9-3
5-3
2-3
2-5
2-2
2-3
2-5
3-6
2-14

9
7
6
5
4
4
3
2
1
0
0

Хаджиево
К. Ди-ево
Чико-Бунара
Лозен
Исперихово
Радилово

4:2
9:3
14:0
3:0
6:1
0:1

Н. махала
Мокрище
Семчиново
Дебръщица
Црънча
Звъничево

КЛАСИРАНЕ
1. Бяга
2. Исперихово
3.К. Ди-ево
4.Хаджиево
5.Звъничево
6.Лозен
7.Радилово
8.Мокрище
9.Н. махала
10.Дебръщица
11.Семчиново
12.Црънча

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

37-2
11-3
15-3
10-3
8-4
8-6
4-5
7-14
6-11
2-15
0-20
2-24

9
9
9
9
6
6
3
3
0
0
0
0

Без голове завърши лютото дерби между комшиите от Карабунар и Виноградец. Срещата беше
от програмата на 3-тия кръг в северната пета дивизия. За първи път домакините играха с новите си
екипи, които кметът на Септември Марин Рачев им
осигури ден преди двубоя. Общо 5 жълти картона
бяха вдигнати от главният съдия за укротяване
на страстите по време на местното дерби.

Издател: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

град Септември

0888123221, 0885766701, 0899929837

в 66-та минута, когато Петър Божков се разписа за
1-2. Калугеровци все пак
стигнаха до точката в 71та минута. Тогава реферът
Цанко Миндалов отсъди
дискусионна дузпа в
тяхна полза и от 11-тия
метър Даниел Ненчев
вкара за крайното 2-2.
Въпреки ремито Вихър
остава начело на временното класиране с актив от
16 точки. Една по-малко
имат преследвачите от
Брацигово.

„Б” ОФГ – Юг 3 кръг резултати

АВТОМОРГА ВИЕС_АУТО
Велинградско шосе
на кръстовището
за Велиндград, Септември,
Белово, Пазарджик.

Арена” започна с попадение за домакините. Точен
за тях в 16-та минута беше
Даниел Ненчев, който се
разписа след грешка в
отбраната на Вихър. Гостите обаче се окопитиха
много бързо и само 5
минути по-късно изравниха чрез попадение на
Ангел Ламбрев. Той наказа вратарят на Спартак
с удар от близо 30 метра.
Лидерът в подреждането
на „А” ОФГ стигна до
пълен обрат в резултата
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