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СЕПТЕМВРИ

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
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ИДЕ КРАЯТ НА САГАТА ОБЩИНАТА И НКЖИ
СИ СТИСНАХА РЪЦЕТЕ
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ловдивският
митрополит Николай беше в понеделник на двучасова
неофициална визита в
град Септември. Негово Високопреосвещенство пристигна точно в
12.00 часа в общинския
център и бе посрещнат
от кмета Марин Рачев
точно пред входа на новостроящата се църква
„Свети Цар Борис-Михаил”. Прекият повод за
визитата на Владиката
бе именно дострояването на храма „Свети Цар
Борис-Михаил”. „Уверявам, че ще се моля за
Вас и за всички, които
живеят на територията
на община Септември.
Бог да Ви пази от всяко
зло, да Ви дава мир, благоденствие и душевно
спасение”, заяви Владиката, обръщайки се
към кмета на общината.
След това делегацията,
начело с Дядо Николай
и общинския кмет, влезе
в храма „Свети Цар Бо-

ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК
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ТЕМАТА ЗА ЧИТАЛИЩЕТО
РАЗБУНИ ДУХОВЕТЕ
В КАРАБУНАР
на стр.
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ДАДОХА СТАРТ НА НОВИЯ
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ВЛАДИКАТА ИНСПЕКТИРА ХРАМА „СВЕТИ ЦАР
БОРИС - МИХАИЛ”, НАПИСА КУП ПРЕПОРЪКИ

“Ще се моля за всички вас”,
увери Николай Пловдивски
рис-Михаил”. Близо 40
минути продължи огледът на църквата. Негово
Високопреосвещенство
разгледа буквално всеки
ъгъл на храма отвътре и
отвън и направи куп препоръки към записващите
си подробно указанията
му архитекти и инженери. След края на инспекцията кметът Марин
Рачев покани високия си
гост в Общината, за да се
консултира с него по казуси, касаещи църквите
в Септемврийско.

ПРЕДИСТОРИЯ
Както
е
известно,
през
месец
януари
кметът Марин Рачев откупи с лични средства

ГОТОВИ СМЕ ЗА
ПОДМЯНА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА
ОТ ПОЛИЦИЯТА ДО ПОЖАРНАТА
та
канализационните
тръби са останали само

Старите тръби
на канализацията
са вече 60-годишни
и изключително амортизирани
лизационен
колектор
– този от Полицията до
Пожарната, покрай жп
гарата, е вече факт.
„550 метра канализация и водопровод по
това трасе трябва да се
ремонтират заради проблем с подпочвените
води, които влизат в
компрометираната стара канализция. На мес-
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Проектът за подмяна
на част от стария кана-
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на арматура. Това установи обследващ екип
на ВиК - Пазарджик”,
разясни директорът по
строителството в Община Септември инж.
Явор Митев. Припомняме, че именно това е в
основата на проблема
с експлоатацията на
изградената пречиствателна станция. Както

стана известно, тя не
беше оразмерена така,
че да поема нормално
наличните води като
обем. Вече е доказано със стопроцентова
точност, че голямото
количество вода, което
постъпва в новоизградената пречиствателна
станция не е от сондажните дейности по
ремонта на жп гарата,
както се опитаха да се
мотивират преди изборите, а проблемът идва
от старата канализация
с бетонни тръби. През
фугите на тръбите навлиза голямо количество подпочвена вода.
Така големите водни
количества, постъпващи в пречиствателната
станция, не могат да бъдат поети от нея поради
това, че тя е проектирана и оразмерена за
в пъти по-малък обем.
Преди
инициативата
за проекта, кметът на
общината Марин Рачев
е изискал детайлен
анализ от ВиК, както и
снимков материал.

авторските права върху
проекта за изграждане
на църквата. Тази негова
стъпка бе предшествана
от искането на кмета към
Община Септември вече може да
се похвали с първи
одобрен проект в
мандата 2015 - 2019 г.
Той касае „Реконструкция на гл. водопровод за захранване на Септември
по бул. „България”
от о.т. 13 кв. 2,4 до 33
метра преди о.т. 667
кв. 74.88”.

архитектите на проекта
да се вслушат в думите
на Пловдивския митрополит Николай. Той беше
категоричен, потвърди го

и днес, че при изграждане на храма дотук
не са спазени всички
канони на православната църква, а в строежа
дори има и елементи
на други религии. След
като тогава архитектите
отказаха да направят
корекции, Марин Рачев
реши да откупи правата. Може да се каже, че
след визитата на Негово
Високопреосвещенство
Николай
Пловдивски,
недоразуменията са напълно изчистени, така
че строежът ще бъде
подновен съвсем скоро.
Амбициозната цел на
Марин Рачев е окончателното завършване на
храма да стане до 15
август.

ОДОБРЕН Е ПЪРВИЯТ
ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ
НА НОВОТО ОБЩИНСКО
РЪКОВОДСТВО!

Съвсем скоро започва генерален ремонт
на напорния водопровод по Главната
„Хората може би
знаят, че преди време
тръбите от центъра до
магазина на Трънски са
били подменени, но оттам до Хлебозавода са
стари,
50-60-годишни,
тотално компрометирани
тръби, които са предпоставка за постоянни
аварии на ВиК мрежата.
В тази връзка новината
за одобрението на проекта, който входирахме
в ПУДООС преди само
2 месеца е повече от
великолепна. След ремонта ще се подобрят
налягането и качеството
на водата.
Отделно от това в
следващ етап ще кандидатстваме и за подмяна
на пътната настилка и
тротоарите”, коментира
директорът по строител-

ството в Община Септември инж. Явор Митев.
Оттук нататък предстои
провеждане на обществената поръчка и започване на същинската
дейност по ремонта. „В
тази връзка предвари-

телно се извинявам на
живущите по Главната и
в близката периферия относно неудобствата, които ще трябва да изтърпят
в следващите месеци, но
това ще бъде за хубаво”,
отбеляза инж. Митев.
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ИДЕ КРАЯТ НА САГАТА

ОБЩИНАТА И НКЖИ СИ СТИСНАХА РЪЦЕТЕ,
АНО
СЛАГАТ ПОДПИСИТЕ СЛЕД СЕДМИЦА
Щ
Е
Б
О
Община
Септември
и Национална компания
железопътна инфраструктура са на една седмица
време от окончателно
споразумение във връзка
с поставените от кмета
Марин Рачев искания.
Това стана ясно след
проведената в кметския
кабинет на Общината съвместна среща между общинското ръководство на
Септември и представителите на НКЖИ и транспортното министерство,
която се случи с посредничеството на областния
управител на Пазарджик
Трендафил Величков.
Самата сбирка започна с фалстарт. Хората от
НКЖИ отказаха да водят
разговорите пред камера
и включен микрофон от
страна на представители на медиите. На друго
мнение беше домакинът
на срещата Марин Рачев, който настояваше
двете страни да бъдат
със свалени карти, всичко да бъде максимално
прозрачно, а поетите
ангажименти да са видео
документирани.
След
като присъстващите не се
разбраха по този въпрос,
хората на НКЖИ и Министерство на транспорта
обявиха, че си тръгват
от срещата. В коридора

пред кметския кабинет те
обаче се засякоха с областния управител Трендафил Величков. След
като разбра за проблема,
г-н Величков проведе
кратък разговор с кмета
на общината и помоли за
палиативно решение – камери и фотоапарати да
снимат само в началото,
след което да се проведе работното съвещание
по същество и едва след
това да се обяви как е
протекло то. „Ще се съглася само заради Вас, а
не по тяхно искане”, заяви от своя страна Марин
Рачев, след което представителите на НКЖИ се
върнаха в кабинета му.
В началото на срещата кметът на общината
още веднъж очерта проблемите, които трябва
да бъдат решени на тази
среща – изграждането на
пешеходен преход между
квартал „Юг” и гарата,
асфалтиране на всички
разбити заради ремонта
на жп трасето улици в
Септември, рехабилитацията на окологаровото
пространство, прехвърлянето на Общината за
кандидатстване по проект на старо баскетболно игрище край гарата
и деактуване в полза
на Община Септември

По инициатива на общинското ръководство
и след решение на Общинския съвет

ДЪЛГОГОДИШНИ СМЕТИЩА
СТАВАТ ПАСИЩА

С пълно единодушие Общинският съвет в Септември
подкрепи проекторешение на кмета Марин Рачев за обособяване на терени за общо ползване за паша на селскостопански животни в землището на общинския център.
Благодарение на подкрепата на съветниците, нерегламентираните сметища зад гробищния парк и ромската махала
съвсем скоро ще се превърнат в пасища. Тези парцели не
са били чистени от над 30 години. Така ще се реши и проблемът с недостига на паша за животновъдите в Септември.
С въпросното решение на кмета се делегират правомощия
да наема земи, които не са собственост на Общината. Към
момента Община Септември разполага с ограничен брой
пасища и мери в размер на 421,141 дка, по-голямата част от
които само се водят такива по документи. Реално представляват заблатени територии и никога не са се ползвали за
пасища. С наемането на подходящи терени ще се избегнат
и постоянните конфликти между земеделци и животновъди
за землището на гр. Септември. До този момент пасищата
и мерите в Септемврийското землище са крайно недостатъчни и разпръснати в различни райони за паша на селскостопанските животни. Сега започват и преговори със
собствениците на земеделски земи, които към настоящия
момент не са използваеми. След това Общинският съвет ще
се произнесе по отношение на сроковете и цените за наема
на въпросните земеделски площи. В случая ще се търси не
толкова икономическия, колкото социалния ефект. От една
страна ще се почистят нерегламентирани с години сметища, събрали камари с боклуци, а от друга – ще се създадат
пасищни територии на техните места. По този начин и зоната около рибарниците ще стане едно прекрасно място за
отдих, коментираха от общинското ръководство.

на неизползваното от
20 години жп трасе на
теснолинейката за изграждане на велоалея
по европроект. След като
двете страни споделиха
пред областния управител позициите си по тези
казуси, той предложи в
един стегнат и работен
порядък да се изработят
консенсусни
решения
по тях. След близо час и
половина разговори се
стигна до развръзка по
4 от общо 5-те проблемни
въпроса.
Относно
разбитите
пътища НКЖИ пое ангажимент да ги асфалтира
за своя сметка преди
завършване на Акт 15,
както следва: ул. „Петър
Берон” – от ул. „Стефан
Захариев” до ул. „Калиман”; ул. „Хр. Ботев” – от
ул. „20-ти април” до ул.
„Средна гора”; ул. „20-ти
април” – от ул. „Хр. Ботев” до стария прелез;
ул. „Стефан Захариев”
– от ул. „Петър Берон”
до ул. „Възраждане”;
ул. „Стефан Захариев”
– от ул. „Хр. Ботев” до ул.
„Любен Каравелов”; ул.
„Любен Каравелов” – от
ул. „Княз Борис” до старата пожарна. За сметка
на Община Септември ще
бъде възстановяването
на разбитите тротоари и

шахтите.
Относно окологаровото пространство и баскетболното игрище представителят на НКЖИ Красимир Папукчийски заяви,
че това са имоти, които
представяната от него
компания ще модернизира с пари по Оперативна
програма
„Транспорт”.
Поради тази причина, те
няма да бъдат актувани
в собственост на Община
Септември и съответно
това отпада като ангажимент на Общината.
Относно 15-те километра старо жп трасе, за
което Община Септември
иска да кандидатства по
европроект за изграждане на велоалея, областният управител Трендафил Величков се зае да
направи по най-бързия
начин постъпки пред
държавата в лицето на
транспортния министър
Ивайло Московски, така
че имотът да бъде прехвърлен за стопанисване
на Септемврийска община. От НКЖИ пък ще се
чака разрешение относно
остатъците от старото жп
трасе по линията Пазарджик – Ветрен дол.
Открит след срещата
остана само казусът относно изграждането на
пешеходен преход между

квартал „Юг” и Дековилна гара. От Общината продължават да отстояват
искането си това да става
чрез гумени изравнители
между линиите, които на
практика са неизползваеми и след това да се ползва действащият жп подлез към гарата. Според
кмета това е най-бързият,
евтин и реално изпълним начин за решаване
на проблема. И ще бъде
реализиран за сметка на
Общината. От НКЖИ по
техни съображения обаче
отказват да се съгласят с
него и предлагат хипер
скъпия вариант с пасарелка за пешеходци над
жп линиите. Окончателно
отпадна третият вариант
с изграждане на не помалко скъпия подземен
подлез заради близостта
до канала, който би компрометирал едно такова
съоръжение. По този повод областният управи-

тел даде едноседмичен
срок на двете страни
да изработят и предложат идейни варианти за
решение на проблема.
Срещата завърши с ръкостискане между кмета на
общината Марин Рачев и
представителя на НКЖИ
Красимир Папукчийски.
Двете страни ще подпишат и облекат в епистоларна форма постигнатото споразумение на нова
среща при областния
управител, когато пак ще
се дебатира единственият останал нерешен до
момента проблем – този
с жп прехода от квартал
„ЮГ” до гарата. В знак на
добра воля, веднага след
края на срещата Марин
Рачев нареди на своите
служители да премахнат
ограничителните знаци
за товарните автомобили,
обслужващи дейностите
по ремонта на жп линията
в посока Пазарджик.

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ
KÀÌÏÀÍÈßÒÀ ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ СТАНА
ПАТРОН НА КАМПАНИЯ ЗА ДИАБЕТА
Ñúáðàõà 12 000 åâðî
çà ëå÷åíèåòî íà âåòðåíåöà
Ñòîÿí Ñòîéêèí

Благотворителен концерт-рецитал за събиране
на средства за лечението
на ветренеца Стоян Стойкин се състоя в залата
на Народно читалище –
гр. Ветрен. В благотворителната проява взеха
участие представители на
детската градина и училището във Ветрен, Лили
Пенчева, Вили Миленина,
Мъжка певческа група
към читалището в с. Варвара, Самодеен състав
за фолклорни песни –
Ветрен, Габриела и Фолклорен танцов ансамбъл
„Загоровче” – Септември. В края на концерта
стана ясно, че от продажбата на билети са събрани
1300 лева. От началото
на кампанията до момента пък са акумулирани
средства в размер на 12
хил. евро. За първия етап
от лечението на Стоян
Стойкин обаче са нужни
поне 15 000 евро. Близките на Стоян ще очакват и
решението на Общинския
съвет по предложението
на кмета Марин Рачев за
отпускане на финансова
помощ за нуждаещия
се от спешно лечение
в чужбина Стоян. Още
малко пари се очаква да
постъпят и от двете кутии
за дарения, които бяха
поставени най-напред в
църквата, а след това и
в читалището на Ветрен.
Съпругата на Стоян Стой-

кин – Цветелина, изказа
огромната си благодарност на всички големи и
малки
спомоществователи, както и на останалите, които съчувстват
на неговото семейство в
тази голяма болка и така
трудния момент.
Малко преди началото на концерта молебен
за здраве и изцеление
на Стоян бе отслужен в
храма „Свети Николай”
на гр. Ветрен. Лично
архиерейският
наместник архимандрит Яков,
отец Йордан Василев
от Септември и още няколко други свещеници
от областта отслужиха
молебена. В църквата
беше поставена кутия за
събиране на дарения, а
сред присъстващите да
вдъхнат вяра и кураж
на семейството на Стоян
Стойкин бяха кметовете
на Септември и Ветрен
Марин Рачев и Радослав
Лютаков, художникът Васил Байлов, близки, приятели и познати на Стоян.

През месец април ще
стартира кампания „Да
открием диабета преди
да е станало късно” под
патронажа на председателя на ОбС – Септември
Лазар Влайков. По повод
внесено предложение от
Общинска администрация до Общински съвет
за отпускане на 700 лева
относно
закупуването
на 1000 броя тест ленти,
с които да се финансира
кампания за превантивно измерване кръвната
захар на 1000 жители на
община Септември, Лазар Влайков предложи
точката да бъде оттеглена
от дневния ред и да поеме финансирането й от
средствата, гласувани му
за представителни разходи.
„Ранното
откриване
на диабета е от изключителна важност за пра-

вилното лечение на това
заболяване – сподели
той. – Голяма част от населението отдава симптомите на други фактори,
и то бива откривано на
последващ етап, когато
е много по-трудно да се
помогне на хората. Затова смятам тази кампания
за много важна и се надявам да стане традиция
провеждането й в община Септември ежегодно,”
коментира още Влайков.

СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ ЩЕ МОГАТ ДА КУПЯТ
ОБЩИНСКА ЗЕМЯ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ
С пълно единодушие Общинският съвет на Септември
направи важна промяна в Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество. Въпросната корекция
касае казуса, при който общински места с отстъпено право на строеж да могат да се продават на собствениците на
сградите върху тях. Важна подробност е тази, че кметът
вече ще може да продава въпросните общински имоти на
собственици на сгради върху тях на преференциални (напълно достъпни) цени. Такъв шанс те досега не са имали.
По този начин ще им се спести тежката и тромава процедура за придобиване на земята. Така хем ще влязат свежи
средства в бюджета на общината, хем хората ще имат възможност да закупят земята си на данъчна оценка. Парите
пък ще се вложат в подобряване на инфраструктурата.
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ОСНОВАХА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТА В ОБЩИНАТА
Кметът Марин Рачев сподели
приоритетите си за Семчиново,
Симеоновец, ромската махала
в Септември и клубовете „Илия
Минев” и кв. „Гарата” в общинския център

така не знам дали знаете, но
Пламен Темелков купи 90% от
коледната украса в Семчиново,
което бе най-добре украсеното
село в общината през месец
декември”, заяви Марин Рачев.

Кметът на общината Марин
Рачев завърши обиколката си
по основаване на последните
5 обществени съвета в Септемврийско.

И жителите на Симеоновец
учредиха Обществен съвет за
най-пряка обратна връзка с
кмета. Пред тях той сподели:
„Ще се борим да получим финансиране за реконструкция на
църквата ви. Преди това обаче
трябва да изпипаме нещата
документално, най-вече около
нейната собственост, тъй като
в момента няма нотариален акт.
Читалището вече е отдадено за
8 години на местното настоятелство за безвъзмездно ползване, което е първата стъпка за
кандидатстване по европроект
за неговото модернизиране”,
разясни пред присъстващите
септемврийският кмет. „По
проекти ще се кандидатства
още за изграждане на детски
и спортни площадки, места за
отдих, направа на тротоари”
обясни Марин Рачев.

Село Семчиново
„За да създадем условия
на младите да спортуват, ще
кандидатстваме с проект за
изграждане на стадион на
мястото на останките от стария.
Това беше и едно от първите
желания на вашия кмет Пламен
Темелков”, разкри пред семчиновци Марин Рачев. „Успоредно с това тук ще направим и
видеонаблюдение за по-качествен контрол и превенция
срещу престъпността. То ще
бъде свързано директно с полицията. Това беше друго искане на вашия кмет, на което той
много държеше. Подчертавам
това, тъй като бях чул, че едва
ли не Пламен няма да държи
на законността тук”, заяви общинският кмет. В плановете за
Семчиново за кандидатстване
с проекти по европрограмите
са изграждане на детска и
спортна площадка, места за отдих, асфалтиране, изграждане
на тротоари. Читалището вече
е прехвърлено на местното настоятелство, за да може и за
него да се кандидатства по европроект за модернизиране на
стойност до 200 000 евро” съобщи Марин Рачев. Той допълни,
че в момента администрацията
в Общината се занимава и с
оправяне статута на общинския път до Милеви скали, тъй
като просто го няма на картата.
„Идеята ни е там да обособим
вилни зони, да се направи една
приятна почивна база, която да
се ползва и от пенсионери, и от
ученици за почивка и отдих.
Целта е тази местност да се
върне към живота, който имаше там до преди 20-25 години”,
спомена кметът на общината.
„Направено е геодезическо
заснемане на вашата църква.
Храмът е допустим за кандидатстване по европроект, ще
изчакаме дали ще бъде одобрен за цялостна реконструкция”, коментира кметът. Относно инфраструктурата в селото
Марин Рачев отбеляза, че по
искане на местния кмет Пламен
Темелков непосредствено преди началото на зимния сезон е
направено асфалтиране на дупките по най-компрометираните
улици в селото. „Това за мен
не е кардинално решение на
проблема, но все пак е нещо,
на фона на другия вариант – да
не правим нищо и хората да си
чупят колите.” Марин Рачев отбеляза пред присъстващите, че
има много добра комуникация
с Пламен Темелков и двамата
работят в отличен синхрон.
„Не знам дали знаете, но с
вашия кмет поехме разходите
по всички сбирки на пенсионерите в Семчиново до края
на мандата ни. Тези пари ще ни
се удържат от заплатата. Също

Симеоновец

Кв. „Гарата” (Септември)
Кметът на общината се
срещна и с жители от квартала
край жп гарата в Септември. „В
полезрението ни за обновяване
е цялата централна част на града. Oбщината смята да си върне
автогарата като имот, заедно с
района около нея. Тази част от
Септември трябва да получи
един по-привлекателен вид”,
мотивира се Марин Рачев.
„Като начало, ще оправим парка пред автогарата, а след това
за другото ще преценим според
нагласите на хората. Със сигурност обаче няма да допуснем
в центъра на Септември да се
правят автосервизи, каквито
планове имаше.” Той разкри
още, че сградата на киното на
гарата е отдадена на читалище
„Будители”, за да кандидатстват
за него по проект. За него с удоволствие бихме се отзовали да
помогнем, в случай че ръководството на читалищното настоятелство пожелае това. Ясно е,
че то няма как да изпълнява едновремешните си функции, но
все пак е по-добре да се стегне
и се ползва за различни по род
сбирки, вместо да стои празно
и грозно. Зала „Локомотив” пък
ще я отдадем на Клуба по тенис
на маса, за да може да участват
и те по проект, ако решат. Преди
това там Общината ще стартира ремонт на съблекалните и
банята, тъй като са оставени
в окаян вид. По същия начин
за безвъзмездно ползване ще
бъдат отдадени помещенията
на фолклорните състави „Загорово” и „Мераклии”, коментира
общинският кмет.

Клуб „Илия Минев” (Септември)

Кметът на община Септември Марин Рачев присъства и
на учредяването на обществен
съвет в пенсионерския клуб
„Илия Минев” – Септември.
Пред присъстващите той заяви, че акцент в работата на
администрацията в момента
е проектирането на нови водопроводи за града. „Първо
кандидатстваме за тяхната подмяна с външно финансиране, а
после подмяната на настилката

ще направим с пари от Европа”, разясни Рачев. „Нова
канализация ще направим
от полицейското управление
до пожарната, тъй като там
тръбите са компрометирани, в
тях влиза подпочвена вода и
това прави работата на новата
пречиствателна станция, за
която бяха усвоени над 9 милиона лева по проекта за водния
цикъл, с почти нулева ефективност. Искаме от Стопанската
академия опитното лозе да ни
се даде за обособяване на зона
за лека промишленост”, каза
кметът.

Последният съвет - в ромската
махала на Септември
Сбирката в едно от заведенията на квартала бе последна спирка от първия тур на
кметската обиколка по места,
за учредяване на последния,
17-и обществен съвет в общината (такива бяха основани
във всички населени места
извън Септември плюс още 5 в
общинския център). „Може би
сте забелязали, че от известно
време тече мащабно разчистване на нерегламентираните
сметища. Като се почне от тези
край стадиона и се стигне до
зоната зад гробищния парк.
Всичко това ще бъде буквално
изметено, затревено и предоставено за пасища за животни”,
заяви кметът. „По искане на
съветниците Васко Петров и
Пешо Михайлов ще хвърлим
и усилия за подобряване картинката в гробищния ви парк.
Той трябва да придобие един
нормален вид, а не да действа
допълнително потискащо на
хората, отишли там да почетат
близките си, които вече не са
между живите.” Марин Рачев
обеща на жителите от ромския
квартал да се чакълират всички улици от махалата, които
не са асфалтирани и тънат в
кал. „Ще се хвърлят усилия
и в уличното осветление”, заяви Марин Рачев. Съветникът
Васко Петров съобщи, че има
подкрепата на кмета за направа на водопровод в 3 отсечки
на квартала. „Ще го направим
на стопански начала – от нас
материалите, а за изграждането ще ни помогнат от ВиК-то, за
което вече имаме съгласието на
директора Атанас Узунов”, каза
Васко Петров. Той сподели и
друга иновативна идея. „Ще
разпарцелираме двора на НУ
„Васил Левски”, който реално
не се използва и тъне в мръсотия. Така ще може най-нуждаещите се жители от квартала
да си закупят по законен начин
обособените 8 до 10 парцела.”
Васко Петров припомни, че
узаконяването на постройките
ще бъде основният му приоритет през следващите 4 години.
„Намерението ни е всички
общински места с отстъпено
право на строеж да бъдат продадени на собствениците на
сградите върху тях. Така хем ще
влязат свежи средства в бюджета на общината, хем земя и
сгради ще се узаконят, а после
през данък сгради парите ще
се върнат за подобряване на
инфраструктурата в махалата”,
обясни съветник Петров. Освен
това Марин Рачев призна, че
се събира информация за собственици на незаконни къщи
и имоти. „Общината ще ги изкупи и после ще ги предложи
за продажба. Васко Петров
пък успокои аудиторията, че
ще се асфалтира улицата към
помпеното съоръжение заради
опасност от затлачване.

ТЕМАТА ЗА ЧИТАЛИЩЕТО РАЗБУНИ ДУХОВЕТЕ В КАРАБУНАР

ПЪРЗАЛЯТ КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕ
С ХВЪРЧАЩИ КВИТАНЦИИ
Борис Илиев
и Милчо Гюров
направиха скандални разкрития
Кметът на община Септември
Марин Рачев гостува за втори път
на Обществения
съвет в с. Карабунар. Още в началото на изложението
си Рачев започна с една препоръка
към колегата си от Карабунар – кмета
Иван Каменарски. Повод за това станаха плъзналите преди няколко дни в
селото слухове, че едва ли не по негова
заповед от Клуба на пенсионера са изнесени старите маси и столове, защото
всичко било предизборно. Каменарски
обаче не взел публично отношение, за
да тушира внушенията и инсинуациите.
Марин Рачев разкри пред карабунарци
каква е истината. „Тук имахте едни изключително овехтели и разнебитени
столове и маси, да не говорим, че не стигаха за всички да седнат. Наредих да ги
махнат, за да се освободи пространство
за новите, които вече ползвате. Мисля,
че кметът ви трябваше да информира
местната общност, защото с мълчанието
си той създаде почва за зловредните
слухове”, обясни Марин Рачев.
Общинският кмет допълни, че не
споделя пасивната позиция на
кмета на Карабунар и по отношение на местното
читалище. Кой,
ако не кметът в
едно село, може
да се опълчи на
едно такова авторитарно управление на читалището?! Аз не искам от
него да се сбие с тях, но в крайна сметка
най-малкото може да свика едно общоселско събрание и да потърси сметка на
тези хора”, заяви Рачев. В потвърждение на думите си, че настоятелството
на местното читалище е превърнато в
частно ООД и работи на тъмно и недемократично, общинският кмет показа две
хвърчащи квитанции, предоставени му
от кандидатите за членове Иван Георгиев Улев и Иван Ангелов Улев. Секретарката кака Денка им взела по 2 лева и ги
успокоила, че са членове. Такива са, ама
друг път. Това е смехотворно”, коментира казуса общинският кмет.
От своя страна Иван Каменарски
призна, че капсулиране на читалищното
ръководство има. Друг нюанс, свързан
с настоящия състав на читалищното
настоятелство, е свързан с липсата на
дори един реализиран проект. Въпреки
тази незавидна атестация, ръководството се запъва като магаре на мост и не
иска да допусне смяна на статуквото.
Малцина знаят, че към читалището в Карабунар са още лятното и зимно кино и
библиотеката. Общата разгърната площ
е 1600 кв. м и е била предоставена на
настоятелството още през 1998 година.
Именно заради непрозрачното и недалновидно управление и за да защити
обществения интерес, като в същото
време създаде условия за промяна на
нерадостната картинка относно материалната база на читалището в Карабунар,
Марин Рачев обяви, че вече е направил
постъпки за връщане на една голяма
част от имота обратно в патримониума
на Общината. Изключение прави само
библиотеката. Очаква се това негово
предложение да бъде облечено в законова форма след решение на Общинския съвет на мартенската сесия.
Присъстващи на срещата карабунарци изразиха възмущението си от действията на читалищното настоятелство.
Първи в тази връзка се изказа бившият

председател на управата Борислав Илиев. „Аз питам къде са сега секретарят
и председателят на читалището? Къде
го има по света действащ кмет да е и
председател? Къде го има секретарят
да е и библиотекар, и домакин, и касиер? Това е пълна шуробаджанащина. А
читалището уж е народно, т.е. на всички
нас тук, ама реално май не е. Аз съм
почетен член, тъй като съм бивш председател и съм отдал 25 години от живота
си. В един момент ми казват, че не мога
да гласувам”, разкри пред всички г-н
Илиев.
Единственият присъстващ на сбирката член на читалищното настоятелство – Милчо Гюров, съобщи интересни
подробности за начина на избиране
на все още действащия председател
Петър Джалев, който до ноември беше
и кмет на селото. „Правят събрание и
го обявяват от 17 часа. 3 часа по-рано
ми звъни един приятел и ми вика: „Бай
Милчо, що те няма?” Аз викам: „Нали е
от 5?” Отивам там и какво да видя – Петьо Джалев вкарал всички негови хора.
Гласуваме точно 35 човека. Аз и още
петима души въобще не вдигаме ръка,
а преброителите викат: „Пълно единодушие – Джалев е новият председател.” Е
така го избраха за такъв”, заяви Милчо
Гюров.
Извън темата за
читалището, която
разбуни духовете по
време на срещата,
кметът на общината
направи отчет на поетите ангажименти
от миналата среща.
Ето и по-важните
акценти от него:
Марин Рачев съобщи, че е направил
предложение до Общинския съвет, с
което иска Общината да наеме за 10
години от местното РПК двуетажната
сграда на сегашния Пенсионерски клуб,
която да се ремонтира и обзаведе – на
горния етаж с пособия за спортуване
на младежите, а долу – за нуждите на
Пенсионерския клуб и провеждане на
всякакви сбирки от карабунарци. Пред
присъстващите Марин Рачев показа и
проекта за изграждане на детска площадка в местната детска градина. Отделно се предвижда в центъра на Карабунар да бъде изградена многофункционална спортна площадка за волейбол
и баскетбол. В парка се предвижда да
бъде направен фитнес на открито и да
се монтира тенис маса, задължително
ще се поставят и нови пейки в местата
за отдих в центъра. За старото лятно
кино пък ще бъде изработен проект,
така че в бъдеще местните самодейни
състави, които са едни от най-добрите в
общината, най-после да имат своя база
за занимания и изпълнения. Пак в тази
връзка Марин Рачев връчи парична
премия от 200 лева на местния танцов
състав „Карабунарче” за участието му
в празничната програма на общината
по повод Трети март. При визитата си в
Карабунар Марин Рачев подари и мощна музикална уредба, която от името на
самодейните състави бе поискана на
предишния Обществен съвет.
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СЕПТЕМВРИ

СПОРТ
Преди два дни официално бе обявен новият
футболен проект на гр.
Септември. Той ще стартира с детско-юношески
формации на „Локомотив
1925” и ще има пълната
финансова, логистична и
организационна подкрепа на кмета на общината
Марин Рачев. „Общината ще задели известен
ресурс за младите ни
таланти. Това, което не
достига като средства,
ще финансирам с лични
пари”, заяви кметът.
Новият
проект
бе
презентиран от собственика на ДФК „Орлета”
(Пазарджик)
Валентин
Карагьозов, който преди
няколко години започна
именно от Септември
треньорската си кариера и направи фактор в
областния футбол водените от него формации
на „Локомотив” и ЧФК
„Рачев”.
Карагьозов
ще дава насоките и ще
определя
методиката,
по която ще се работи в
новия клуб, като доказал

се с резултати млад специалист. Треньор на първата селекция от деца ще
бъде местният футболен
кадър Димитър Табаков,
който вече е започнал
подбора
за
първата
формация. Очаква се
до лятото в „Локомотив
1925” да бъдат привлечени най-големите млади
таланти от общината. За
тях вече са подсигурени всички необходими

над напречната греда на
„Балкан” от границата
на наказателното поле.
На свой ред играчите на
„Балкан” на няколко пъти
стреляха от дистанция до

почивката, но стражът на
домакините – Брадваров,
бе на мястото си. През
втората част битката за
териториално надмощие

„Б” ОФГ – ЮГ, XIII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
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продължи. В 49-ата мин.
Илия Иванов центрира
остро отдясно, Аспарух
Василев засече топката,
но тя профуча на сантиметри от левия стълб на

„Балкан”. В 56-ата мин.
ударът на Христо Сталев
не намери вратата на гостите от Варвара. В 71-вата
мин. Алек Манолов спе-
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чели фаул за „Чепинец”
на границата на наказателното поле. Зад топката
застана Христо Сталев,
който завъртя кълбото
майсторски покрай стената, разпечатвайки вратата на „Балкан” – 1:0. В
91-вата мин. се получи
тежък сблъсък извън наказателното поле между
вратаря на гостите Милен
Петракиев и резервата на
„Чепинец” Божидар Петелов. Наложи се и двамата
да бъдат принудително
заменени. Регионалното
дерби бе ръководено от
бившия
международен
арбитър
Александър
Костадинов, който се
справи на ниво с двубоя. Столичанинът силно
респектира играчите на
двата отбора, вдигайки
по 1 жълт картон за домакините и за гостите. Тимът
на „Балкан” бе подкрепян
от стотина фенове на стадиона в Ракитово.
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“КАРАБУНАР” С ПЪРВИ УСПЕХ СЛЕД 26 ГОДИНИ!
Футболният отбор на
Карабунар постигна историческа победа. В мач
от 14-ия кръг на „Б“ ОФГ
- Север карабунарци се
наложиха с 4:3 у дома
над тима на „Бенковски”
(Пищигово). Любопитен
факт е, че това е първи
успех за ФК „Карабунар” от 26 години насам.
След 25-годишна пауза
футболът в селото бе
възроден миналата есен.
От началото на сезона се

Локомотив
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„В” ЮФГ, XXIII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Витоша – Беласица
Р. спортист – Вихрен
Чико – Германея
Велбъжд – Сл. герой
Чепинец – Балкан
Стр. слава – Миньор
София – ЦСКА
КЛАСИРАНЕ
1. ЦСКА
2. Витоша
3. Сл. герой
4. Вихрен
5. ФК Миньор
6. Септември
7. Стр. слава
8. Чико
9. Велбъжд
10. Чепинец
11. Р. спортист
12. Беласица
13. Ботев
14. Пирин
15. София
16. Германея
17. Балкан

бяха изиграли 12 двубоя,
в които отборът от едноименното село записа 12
загуби. Първото полувреме между „Карабунар” и
„Бенковски” (Пищигово)
приключи при резултат
1:1. Домакините откриха
резултата, но в края на
полувремето допуснаха
изравняване. През втората част карабунарци се
мобилизираха и успяха
да дръпнат с 3:1. Първо
Петър Антов изведе до-

макините напред в резултата за 2:1, а след него
Илия Шахларски вкара
ново
попадение
във
вратата на гостите. Пищигово върна един гол, но
Георги Фърцев направи
4:2 след мощен пробив
и техничен изстрел по
земя. В края на мача гостите вкараха още 1 гол,
за да фиксират крайното
4:3. Това бяха първи три
точки за „Карабунар” в
първенството, което им

отрежда последното, 11о място в групата с актив
от 3 точки. „Бенковски”
(Пищигово) пък е предпоследен с 6 пункта. В
друг мач от кръга добре
представящият се от началото на пролетта „Виноградец” спечели с 3:0
срещу „Спартак” (Щърково). Другият общински
представител в групата
– „Бошуля”, загуби с 2:3
визитата си на „Барикади” (Стрелча).
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„А” ОФГ, XXI КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Братаница
Брацигово
Светкавица
Сарая
Тракия
Зенит
Родопи
Спартак

„Б” ОФГ – СЕВЕР, XIII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

КЛАСИРАНЕ
1. М. клисура
2. Симеоновец
3. Хаджиево
4. Батак
5. К. Димитриево
6. Црънча
7. Звъничево
8. Мокрище
9. Дебръщица
10. Семчиново

19

Ф

условия – тренировъчна
база, екипировка и принадлежности за спортнотренировъчния процес.
Обучението ще бъде напълно безплатно. „Започваме заниманията на игрището на недостроената
гимназия още в сряда, от
16 часа. Тренировките ще
бъдат три пъти седмично
– в понеделник, сряда
и петък, от 4 следобед”,
заяви Валентин Карагьозов. Той поясни, че
желаещите да запишат
децата си родители могат
да го направят по всяко
време. Достатъчно е да
се обадят по телефона на
треньора Димитър Табаков (089 779 1877).

Димитър Табаков
вече набира деца
на възраст от I до IV клас

Х р и с то С та л е в в к а р а п о б е д н и я го л от ф аул

Семчиново
М. клисура
Дебръщица
Мокрище
Звъничево
Хаджиево

ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК

ВЪЗРАЖДАТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ
ФУТБОЛ С “ЛОКОМОТИВ 1925”

“БАЛКАН” ЗАГУБИ ДЕРБИТО С “ЧЕПИНЕЦ” – 0:1
Футболният тим на
„Чепинец”
(Велинград)
записа минимален успех
с 1:0 в регионалното
дерби от 23-ия кръг на
„В” ЮФГ срещу „Балкан”
(Варвара). Мачът се игра
пред близо 300 зрители
на стадион „Септември“
в Ракитово. По този начин възпитаниците на
треньора Атанас Стоилов
регистрираха първата си
победа от началото на
2016 г. Срещата се игра
при трудни за футбол
условия – подгизнал
терен и лек дъжд в родопското градче. В 8-ата
минута Аспарух Василев
бе изведен в наказателното поле на „Балкан”, но
бе блокиран от бранител
на гостите. В 15-ата мин.
топката се озова у непокрития Славомир Събков,
но вратарят на „Чепинец”
Илиян Брадваров изби в
корнер. В 38-ата мин. Алек
Манолов прати топката

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ЕПТЕМВРИЙЦИ

1. Брацигово
2. Братаница
3. Левски
4. Свобода
5. Родопи
6. Сарая
7. Тракия
8. Спартак
9. Марица
10. Вихър
11. Тракиец
12. Величково
13. Светкавица
14. Локомотив
15. Tракиец
16. Зенит
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Местна Комисия за БППМН
Кани желаещи ученици да се включат
в дейността на

новосъздадения клуб „Емпатия”
Сбирките са всеки
вторник от 16.00 часа в Консултативния
кабинет на МКБППМН,
който се намира в сградата на Община Септември
до Информационния център (срещу стълбите).

За контакти: тел. 0877 859 729

Издател: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ул. „Ал. Стамболийски” №37а
e-mail: ov_septemvriici@abv.bg
Facebook: Lokomotiv Septemvri
Тел. за контакти: 0876/768300
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