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СЕПТЕМВРИ

ЕПТЕМВРИЙЦИ
ВЕСТНИК НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ЧЕТЕТЕ НА СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК

12 май 2016 г.

ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ СЛОЖИ РЕД
В ГРОБИЩНИЯ ПАРК РАЗБУНИ
ДУХОВЕТЕ В СЕПТЕМВРИ
на стр.

КМЕТЪТ КЪМ
СЕПТЕМВРИЙЦИ:
С „Христос воскресе”
поздрави в първия ден
от Великден насъбралите
се пред храма „Св. Харалампий” септемврийци
кметът на общината Марин Рачев. Провокиран
от нестабилното време
и опасността от дъжд по
време на празничната
програма, Рачев обеща
за следващия Великден пред църквата „Св.
Харалампий” да бъде
изграден достатъчно голям навес, за да не бъде
зависимо техническото
обезпечаване на програмата от метеорологичните условия.
След като пожела на
съгражданите си здраве,
повече щастливи ми-

��

�

2

С БОГАТА КУЛТУРНА И МУЗИКАЛНА
ПРОГРАМА ГРАД ВЕТРЕН ОТБЕЛЯЗА
СВОЯ ПРАЗНИК
на стр.
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“БАЛКАН” СТЪПИ
С ЕДИНИЯ КРАК В СЕЛСКИЯ
ФУТБОЛ
на стр.
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СТАРТИРАМЕ МАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ,

ДО МЕСЕЦ ЩЕ ОБЪРНЕМ ГРАДА НАОПАКИ
гове, успехи и взаимна
подкрепа в начинанията,
кметът им съобщи и една
добра новина за Септември. „До месец в града
ще стартираме мащабни
дейности, каквито, смея
да кажа, досега не е имало. Улици, по които не е
слагана и една количка
асфалт, ще бъдат буквално изринати, за да се
подменят водопроводи и
пътна настилка. Говоря
за 15 км улична настилка и 40 км тротоари. До
края на годината градът
ще бъде, дето се казва,
обърнат наопаки, но след
това ще дойде хубавото.
Молбата ми към вас е да

ни подкрепяте в тези начинания, защото сигурен
съм, че ще има определени кръгове, които
ще роптаят от това и ще
се опитват да създават
напрежение. В крайна
сметка обаче всичко
това ще се направи за
да придобие градът ни
един коренно различен
облик от това, което сме
свикнали да виждаме до
момента. Нека всички заедно да вървим напред”,
заяви в словото си Марин Рачев, след което
даде началото на дълго
общоградско хоро.
(Продължава на стр. 2)

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПОДКРЕПИХА
ПОБЕДАТА И ДЕНЯ НА ЕВРОПА ЗАКРИВАНЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПАТРОНАЖ

Пред паметния знак
на загиналите
във войните
септемврийци

На 9 май в Септември тържествено бе отбелязан двойният празник – Денят на победата и Денят
на Европа. Гости на церемонията
бяха кметът на община Септем-

Приветствия по случай отбелязване на 71-годишнината от победата над хитлеристка Германия
поднесоха кметът Марин Рачев,
председателят
на
Общинската организация на СОСЗР Стефан Чавдаров, зам.председателят
на
общинското ръководство на БСП Сергей
Стойнов и председателят на Общинския
съвет на ветераните
от войните полковник
Клисурски.
На свой ред децаДвама от малцината останали живи фронтоваци
та от СОУ „Хр. Ботев”
в Септемврийско. На такива като тях всички днес изпълниха
кратка
трябва да бъдем безкрайно признателни.
музикална програма.
Пред паметника бяха
ври Марин Рачев, председателят и малчуганите от ОДЗ „Червена
на Областния съвет на Съюза шапчица” – Септември. С еднона офицерите и сержантите от минутно мълчание и свеждане
запаса и резерва подполковник
на глави всички присъстващи поХристосков, зам.-началникът на
Военно окръжие – Пазарджик ма- четоха паметта на загиналите. От
йор Петър Петров, представители името на ветераните и офицерите
на организацията на Съюза на от запаса, от Община Септември
офицерите от запаса – с. Ветрен и Съюза на сержантите и офицедол и ветеранът Борис Бонев, рите – с. Бошуля бяха положени
г-жа Янка Кметска – директор венци. Граждани и гости също
на СОУ „Хр. Ботев” – Септември, поднесоха цветя в израз на прикметове на населени места и об- знателност за саможертвата на
щински съветници.
българските воини.

Бащиците отказаха да приемат отчета
на ръководителя Мария Владова за 2015 година

На последната си редовна
сесия Общински съвет – Септември даде зелена светлина
на кмета Марин Рачев за
закриване на досегашното
общинско социално предприятие, което изпълнява услугите по домашния социален
патронаж, млечната детска
кухня, ученическите столове
и почивното дело. „За” предложението гласуваха 13 съветници, „Против” не беше никой,
а четирима – Петър Бошев, Иво
Крушаров, Георги Вергиев и
Георги Мърков, се въздържаха
от подкрепа или протест срещу проекторешението.
Чисто юридически ликвидирането на ОП „ПДУХПД” ще
влезе в сила от 1.06.2016 г.,
стана ясно от гласуваното
решение на Общинския съвет. От своя страна кметът на
Септември Марин Рачев още
веднъж дебело подчерта, че
Общината няма намерение да
закрива дейността на досегашното общинско социално
предприятие. След 1 юни обаче въпросната дейност ще се
осъществява от ново звено в
структурата на Общинска администрация, към дирекция
„Хуманитарни дейности, образование и култура”. Имен-

но това звено ще продължи
след това с досега предлаганите от ОП „ПДУХПД” социални услуги.
Както вече „Септемврийци” подробно ви информира,
въпросното
предприятие
генерира загуби от порядъка
на 330 000 лв. в годишен план.
Според общинското ръковод-

ство има начин тази загуба да бъде
намалена драстично, а в подългосрочен план и сведена
до минимум с едно по-добро
управление на дейностите и
недопускане на възможности
за бъдещи злоупотреби.
С друго решение от днес
съветниците отказаха да приемат отчета на управителя на
ОП „ПДУХПД” Мария Владова
за 2015 година.

Как беше отпразнуван
Гергьовден в Септемврийско

ЧЕТЕТЕ НА СТР. 3
Празникът Гергьовден е особено тачен в някои населени места
от общината и беше отпразнуван подобаващо, видя екипът на в-к
„Септемврийци”. В село Ковачево денят на свети Георги Победoносец е и храмов празник. По този повод кметът на общината Марин
Рачев дари за празничния обяд 10 агнета и 1 овца за курбана в
двора на църквата „Свети Георги”.
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РАЗБУНИ ДУХОВЕТЕ В СЕПТЕМВРИ
Кметът на община Септември Марин Рачев има намерението и волята
да промени нерадостната картина около гробищния парк в Септември, независимо от отпора, който ще получи
насреща. Индикациите за това са вече
налице – само няколко часа след като
изложи пред общинските съветници
идеите си за бъдещето на гробищния
парк, той и зам.-кметът Даниела Малешкова са имали редица обаждания
за ходатайство от страна на различни
бивши властимащи хора, на държавни
позиции, в подкрепа на сегашното
статукво, което е в полза на Мирчев.
Както е известно, именно той в момента изпълнява погребалните услуги в
Септември. Същият се е опитал да използва лостови механизми и извиване
на ръце с цел запазване на статуквото.
Мирчев дори е споменал, че ще приложи контактите си в Митрополията, за
да се блокира издаването на разрешение за построяване на бъдещ параклис към гробищния парк, ако не бъде
избран за изпълнител. Кметът обаче е
твърдо убеден, че за него най-важен е
общественият интерес, а не личният
такъв на двама или трима души. „Разбира се, че местните фирми са приоритетни в изпълнението на обществени дейности, но само когато това
кореспондира с обществения интерес.
Когато обаче това не е налице, няма
как личният интерес на двама човека
да бъде поставен пред обществения.
Въпреки всички обстоятелства, държа
да подчертая, че въпросът е отворен и
нищо още не е решено окончателно. В
случай че Мирчев преосмисли предложението си със съответните гаранции за коректно изпълнение, разбира

се, че те ще бъдат предпочетени като
местна фирма. Няма как обаче от „Кронос” да предлагат участие в изграждането на подобренията, да поемат ангажимент за пропускателния режим (за
контрол), за чистотата и поддръжката
със съответните гаранции и това да не
бъде зачетено”, коментира кметът.

Ïðåäèñòîðèÿ
След извънредната сесия на Общинския съвет, извън протокола
кметът Марин Рачев повдигна темата
за състоянието на гробищния парк
в града и идеите му за неговото бъдеще. „Може би всички ще се съгласите с мен, че в момента гробищата
на Септември представляват тъжна
гледка и това не е от вчера и днес, а
от години. Пропускателният режим е
под всякаква критика. В парка влизат
животни, особено след Задушница е
нещо страшно. Налице е абсолютно
неподдържане на реда и чистотата.
Отделно от това върви едно постоянно
изнудване за пари и шарлатанстване с
населението, особено в толкова тежки
за хората моменти на скръб. Всичко
това в крайна сметка рикушира в
администрацията като възлагащ и
контролиращ орган на тази публична
услуга. Самата сграда към гробищата
също представлява трагична картина.
Идеята е там всичко да се изрине из
основи, да се построи един параклис
с летен навес, с трайно прикрепени
пейки и маси. Не на последно място
проблем е и уредникът на гробищния
парк, срещу действия на когото има
множество жалби и оплаквания. От
наша страна има извършени редица
проверки и констатациите са в подкрепа на това, че там всичко се върши

Кметът към септемврийци:

СТАРТИРАМЕ МАЩАБНИ
ДЕЙНОСТИ, ДО МЕСЕЦ ЩЕ
ОБЪРНЕМ ГРАДА НАОПАКИ
(Продължение от стр. 1)
Преди това на площад
„Илия Минев” се състоя
организираната от Община
Септември, НЧ „Отец Паисий - 1910”, Младежки дом
и храм „Св. Харалампий”
празнична програма по повод Възкресение Христово. Подобно на кмета, отец
Йордан Василев поздрави
присъстващите с „Христос
воскресе” и получи в отговор: „Во истину воскресе.”
„Да благодарим най-напред на Господ, че все пак
точно днес ни даде хубаво
време, за да направим това
прекрасно мероприятие и
да отбележим този празник
– в храма с богослужение и
тук, отпред, с общоградско
Великденско тържество.
Поздравявам всички ви
със светлото Христово
възкресение и молитвено благопожелавам на
всички жители и гости на
нашия град Христовата
светлина и Христовият
огън да горят във всички
нас. Да помагат, да ни закрилят, да ни напътстват в
живота и да ни дават мир,
благодат и щастие”, заяви
пред присъстващите отец
Йордан. След това той съобщи, че тази година със

средствата от благотворителния Великденски базар,
на който се продават предмети, изработени от децата,
изучаващи вероучение и
християнско изкуство, ще
бъде подпомогнат шестокласникът Християн Борисов, който е претърпял
злополука и има нужда от
специализирано медицинско лечение.
В словото си отец Йордан каза няколко думи
за кмета Марин Рачев и
неговите начинания. „Той,
уверявам ви, е убеден източноправославен християнин и стои зад всички
благочестиви
мероприятия.
Благопожелавам
Христовото възкресение
да бъде с него, с цялото му
семейство и така да продължава да сработва на
Божията нива”, обърна се
към градоначалника свещеник Йордан Василев.
В празничната музикална програма по повод
Великден участие взеха
ФТА „Загоровче”, клуб
„Християнско
изкуство”
към ОДК – Септември,
СИП „Религия” към СОУ
„Хр. Ботев” – Септември и
танцова формация „Мераклии” – Септември.

Желанието на кмета Марин Рачев да се
сложи ред в гробищния парк на Септември
разбуни духовете

през пръсти, няма постоянно
човешко присъствие, вместо
това в гробищата непрекъснато влизат коне и други животни. Всичко това налага да
се вземат кардинални мерки”, заяви пред общинските
съветници Марин Рачев. Той
запозна старейшините и с
разговорите, които е водил
с досегашния изпълнител
Мирчеви, фирма „Кронос” и
статуквото в момента относно гробищния парк в град Септември. Въпреки
че законът му позволява да възлага с
пряко договаряне дейности до 20 000
лева, градоначалникът предпочете да
не взема еднолично решение по казуса, а това да стане с подкрепата на
бащиците.

Âàðèàíòè
Кметът запозна членовете на Общинския съвет в конкретика за водените от него разговори. От тях става ясно,
че Мирчеви са поискали 20 000 лв., за
да поемат погребенията, а фирма „Кронос” се наема за същата сума да прави
погребенията и всички съпътстващи ги
дейности, плюс изграждането на параклис с дарителски средства, като се
грижи и за поддръжката и контрола на
гробищния парк. В хода на разискванията първи отношение взе съветник
Петър Бошев, който сподели, че според него всяко едно решение по тази
тема трябва да се съобрази с Наредбата за погребални услуги и че не могат
да се правят безплатни погребения за
хора, които не са социално слаби. По
това Бошев обаче бе репликиран от съветник Петя Цанкова, която заяви, че
Наредбата е подзаконов нормативен

акт и ако общественият интерес го налага, то няма проблем тя да се преразгледа и промени от Общинския съвет
така, че да бъде в интерес на гражданите. На свой ред кметът на Ветрен
дол Димитър Христосков предложи да
се облекчи режимът за регистрация
на социално слабите. „Сега, за да се
регистрира даден човек за социално
слаб, трябва всички негови близки да
са такива, за да се отпусне помощта”,
отбеляза Христосков.
Председателят на Общинския съвет Лазар Влайков и Кирил Кузев
пък дадоха предложение услугите да
останат безплатни само за социално
слаби граждани, като се предвидят
10 000 лева за поддръжка на гробищния парк. Засегната бе и темата за
алтернативен път до парка. Разговорът
остана отворен, за да може Ивалина
Табакова – директор на дирекция
„ОКСД” в Община Септември, да се
запознае и анализира с направените
предложения, след което кметът ще
излезе с проектно решение на следващото заседание на Общинския съвет.
След като се прецени дали схемата е
работеща в Септември, то тогава тя ще
бъде приложена по другите населени
места в общината.
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ОТПУСНАХА
ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
СЪБРАХА БЛИЗО 3 700 ЛЕВА
ЗА ДИМИТРИЙКА СИМОНОВА НА ЧЕТИРИМА НУЖДАЕЩИ СЕ
3631 лева бяха
събрани от благотворителния концерт, проведен в
Младежки дом –
Септември
като
част от кампанията за събиране на
средства за лечението на Димитрийка
Симонова.
Участие в проявата
взеха представители на двете детски градини
в Септември – ОДЗ „Приказен свят” и „Червена шапчица”. И още: СИП „Религия” към СОУ
„Христо Ботев” – Септември, Певческа група
при Младежки дом – Септември, Мажоретен
състав при СОУ „Хр. Смирненски” – Септември, Гъдуларски състав при ОДК – Септември,
фолклорна група „Мераклии”, ФТА „Загоровче”, певицата Мария Донова. В края на
концерта микрофонът бе даден на кмета на
общината Марин Рачев. „Благодаря ви, че в
третия ден от Великден избрахте да дойдете
тук, за да дадем кураж и подкрепа на нашата
съгражданка Димитрийка Симонова, вместо
да ядем и пием по софри и заведения. Радостен съм, че обществото ни е будно към чуждото страдание, защото никой не е застрахован,
че утре няма да е на мястото на Димитрийка.
Когато обаче сме сплотени на принципа „един
за всички и всички за един”, изпитанията, които ни поднася животът се понасят по-леко.
Благодаря и на всички участници в концерта,
които с представянето си ни дариха с едни позитивни емоции. И накрая, но не на последно
място, благодаря на г-жа Малешкова и на г-жа
Табакова, че не спират да работят за подобни
каузи – така, както обещахме, че ще правим
още преди изборите”, заяви Марин Рачев.

По предложение на
Кузо Божинов ще се
прави фонд за инвитро
Общински съвет –
Септември
отпусна
еднократна финансова
помощ на нови четирима жители на общината.
Това стана по време на
редовната
априлска
сесия на ситипарламентаристите. Мартин Сарафски от Ковачево ще
бъде подпомогнат с 680
лв. Ангелина Пекалиева
от Варвара ще получи
помощ в размер на 640
лв., а Кръстьо Божурин
от Ветрен ще може да
разчита на 800 лв. Еднократна
финансова
помощ бе гласувана и
за Райко Тонев от Септември, който ще бъде
подпомогнат с 1800 лв.
И четиримата страдат
от различни по вид заболявания, уточни секретарят на Община Септември Нина Вардина.
По време на вчерашната сесия на ОбС – Септември по предложение
на Кузо Божинов от
ВМРО към общинската
стратегия за развитие
на социалните услуги
2016 – 2020 г. беше заложено подпомагане на
двойки с репродуктив-

ни проблеми и създаване на фонд за ин витро
процедури. „Благодаря
на всички общински съветници за разбирането
и за единодушното гласуване да заложим това
преимущество.
Това
действие на Общинския
съвет е програмно и не
е обвързано с годишния бюджет за 2016-а,
но е крачка към развитието в тази посока
и ще настоявам още
от следващата година
да има реални стъпки
и реализиране на намерението. В тези дни
на демографска криза
е от особено значение,
ако успеем да помогнем
да има дори и само още
едно българче повече.
Благодаря още веднъж
на колегите общински
съветници, които споделиха моето виждане
в тази насока”, коментира инициаторът Кузо
Божинов.
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В СЕПТЕМВРИЙСКО ОТПРАЗНУВАХА
ГЕРГЬОВДЕН ПОДОБАВАЩО
Празникът Гергьовден е особено тачен
в някои населени места от общината и
беше отпразнуван подобаващо, видя екипът на в-к „Септемврийци”.

В Ковачево

С БОГАТА КУЛТУРНА И МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА

ГРАД ВЕТРЕН
ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРАЗНИК
С богата културна и
музикална програма бе
отбелязан празникът на
гр. Ветрен. Мероприятието бе организирано
от местното кметство,
читалище
„Христо
Смирненски - 1904”,
ОДЗ – Ветрен и ОУ „Св.
св. Кирил и Методий” в
града. Заради лошото
време, първата част от
програмата се състоя
в двуетажния салон на
читалището, който се
оказа тесен, за да побере всички желаещи да
видят подготвените за
празника изпълнения.
Сред гостите бяха кметът на общината Марин
Рачев, общинските съветници Атанас Узунов,
Кирил Тодорин и Румен
Колев, изпълнителният
директор на МБАЛ „Хигия” АД доц. д-р Стайко
Спиридонов, инж. Явор
Митев – директор дирекция „Строителство”
в Община Септември,
както и Ангел Бончев –
директор
дирекция
„Транспорт и екология”
в Септемврийска община.
Програмата започна
с танцови изпълнения
на деца от ЦДГ – Ветрен. След тях публиката
се наслади на изпълненията на Мажоретен
състав от Панагюрище.
Тематичен рецитал по
повод 140-годишнината
от Априлското въстание
пък изнесоха учениците
от ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – Ветрен. След
тях на сцената излезе
детски танцов състав
към НЧ „Христо Смирненски“ – Ветрен. Първата част от художественосамодейната програма
завърши с танцови изпълнения на жените от
Симеоновец, както и на
групи от Панагюрище,
Бъта и Величково.
След това кметът на
града Радослав Лютаков приветства ветренци и поименно благодари на всички спонсори
на празника, а именно –
кметът на община Септември Марин Рачев,
доц. д-р Стайко Спири-

донов – изп. директор
на МБАЛ „Хигия” АД,
Николай Бажлеков, фирма „Лифт груп аспект” с
управител Борислав Биволарски, Ленко Биков,
партия ГЕРБ, фирма „Гая
агро”, Ваня Лютакова,
Илиян Гюров, Трендафил Лазаров, Димитър
Дишков, Лазар Захаринов, Славейко Биков,
Николай Самунев, Николай и Нейчо Нейчеви,
ресторант „Елит”, кафе
„Марая”, кафе „Гергана”, фирма „Сити нет”,
Елена Влъчкова.
От своя страна кметът на общината Марин
Рачев също поздрави
жителите на Ветрен за
празника им и ги изненада приятно, че до
няколко дни ще влезе
в сила обществената
поръчка, която ще му
даде възможност да
стартира дейностите по
завършване на главната
улица и пътя от Ветрен
до Славовица. В края
на официалната част
Марин Рачев връчи благодарствен адрес на станалия наскоро за втори
пореден път европейски
шампион по силов трибой Борислав Адов от
Ветрен.
Втората част от празничната програма се
състоя на площада пред
Кметството, където въпреки падналия дъжд,
публиката остана на
място, за да чуе и види
фолклорните изпълнения на Райко Кирилов.
След него на сцената
излезе фолк фурията
Николета, последвана от
изпълненията на поп певиците Лиляна Пенчева,
Вили Миленина и Габриела Хубен. Малко преди полунощ празникът
завърши с мощна заря,
която освети небето над
Ветрен.

денят на свети Георги Победоносец е и храмов празник. По този повод кметът на общината Марин Рачев дари за празничния
обяд 10 агнета и 1 овца за курбана в двора
на църквата „Свети Георги”. На площада пък
програма изнесоха местният самодеен състав
и танцьори от ФТА „Загоровче” – Септември.
Програмата завърши с общоселско хоро.
По традиция Гергьовден се чества от много
години и

в село Варвара
На оброчището „Свети Георги”, край изградения преди няколко години от бившия кмет
на селото Георги Пенев християнски кръст, се
събраха цели родове варварци и техни гости.
33 агнета бяха изпечени на чеверме там, а кметът Марин Рачев поздрави празнуващите. Вечерта жители и гости на Варвара продължиха
с много песни, танци и музика на централния
площад в селото. В организираното от екскмета на Варвара Георги Пенев тържество се
включиха фолклорната певица Надя Петрова,
топкларинетистът Младен Малаков с неговия
оркестър и местната Женска фолклорна група,
която изпробва за първи път новите си носии.
Половината от тях бяха закупени с дарени
средства от общинския кмет Марин Рачев.
Другата половина от необходимите пари са дарили кукерите от Варвара. Празнуващите бяха
поздравени от кмета на общината Марин Рачев, който им пожела винаги да пазят хубавата
традиция, свързана с Гергьовден. След това
той поведе хорото и даде тон за официалния
старт на празничната музикална програма.
По-рано през деня в м. Гергьова черква

над Ветрен дол също
имаше празник, организиран от кмета Димитър Христосков. И тук Марин Рачев поведе
хорото. Преди това в приветствието си към
местните жители Рачев изрази надежда, че
макар и дъждовно времето, ще бъде на берекет през следващата година и на ветрендолци
ще им върви „по вода”.
Гергьовден се празнува

и в Семчиново,
където е особено тачен. Там кметът Пламен
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Темелков организира честването на празника
сред ромската общност. Кметът на общината
Марин Рачев също поздрави семчиновци за
деня на свети Георги Победоносец.
С общоселски събор отбелязаха Гергьовден и в

село Лозен
Гост на тържеството навръх Светли петък
беше кметът на общината Марин Рачев. Честването на празника си лозенци стартираха
още преди обяд. Подир сутрешната литургия в църквата „Света Петка” беше раздаден овнешки курбан. По-късно се проведе
и футболен турнир за мъжете, а паралелно с
това аниматор от Пловдив забавляваше малчуганите пред Кметството. Падналите през
деня най-напред проливен дъжд, а после и
градушка не помрачиха празника. Следобед програмата продължи с изпълнения на
ансамбъл „Загоровче” и Женската певческа
група на селото. Във вечерния пояс лозенци
се забавляваха с изпълненията на оркестър
„Каручката”. Вечерта бе поверена на DJ.
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КМЕТЪТ РАЗДАДЕ
1492 КОЗУНАКА И 1520 ЯЙЦА

Кметът на Септември Марин Рачев зарадва
с великденски яйца и козунаци деца, пенсионери, военноинвалиди и диабетици от цялата
община. Раздадени бяха общо 1492 козунака
и 1520 боядисани яйца. За възрастните бяха
козунаците, а за децата – яйцата. Обиколката
на градоначалника стартира от пенсионерския клуб в Ковачево. В същото село Марин
Рачев посети и местната детска градина.
Турът на кмета продължи в пенсионерския
клуб и детската градина на с. Варвара, а след
това на същите две места и в Семчиново. Не
бяха подминати и пенсионерите и дечицата в
Карабунар. Най-накрая кметът уважи и двете
детски градини – „Червена шапчица” и „Приказен свят”, в Септември. Рачев е възпитаник
на ОДЗ „Приказен свят” и при посещението
си там върна брояча на времето с 38 години,
за да покаже на сегашните деца кое точно е
било неговото шкафче в градинката.
По същото време секретарят на Общината
Нина Вардина посети пенсионерския клуб и
детската градина в с. Бошуля, където на свой
ред раздаде от великденските козунаци и
яйца. Зам.-кметът Даниела Малешкова пък
беше по друг маршрут – Ветрен, Виноградец,

Славовица, Лозен, Ветрен дол и Симеоновец.
В Септември пък Малешкова дарува с козунаци хората от Клуба на инвалида и военноинвалида, Клуба на диабетиците, както и членовете на двата пенсионерски клуба – „Илия
Минев” и „Надежда”.
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СПОРТ
Отборът на „Балкан”
(Варвара) е близо до изпадане в регионалната
аматьорска „А” футболна
група, както никога през
последните 3 години. В
среща от 31-вия кръг на
„В” ЮФГ варварци отстъпиха с 0:1 на гостуващия
„Вихрен” (Сандански) и
вече са аутсайдерът в
битката за оцеляване, 3
кръга преди края на шампионата. Мачът можеше
да има и друг завършек,
ако „Балкан”-ци бяха показали по-точен мерник
в няколко ключови от
срещата момента. Още в
7-ата минута домакините
можеха да ликуват, след
като Георги Василев излезе на добра позиция
по диагонала, но не успя
да уцели вратата. Само 9
минути след това още поизгодна ситуация пропусна и Зайков. В 22-рата
минута с нова пропиляна
възможност се отчете
Георги Василев. Постепенно гостите се отърсиха от първоначалния
стрес и изнесоха играта в
по-предни позиции. Санданчани обаче разчитаха
на удари от средна и да-

лечна дистанция, които
не им донесоха успех.
Втората част започна
с пропуск на „Вихрен”.
В 46-ата минута Венцислав Стоянов за малко не
огорчи Милен Петракиев.
В следващите минути
се заредиха атаки и към
двете врати, а започналият да вали солиден дъжд
направи терена тежък
и подтикна 22-мата към
по-активни
действия.
В 57-ата минута Зайков
стреля от трудна позиция с глава, но топката
мина в аут. Малко след
това Атанас Трендафилов
изпрати силен шут на
сантиметри от вратата на
съперника. На отсрещната врата с няколко добри
прояви пък се отчете
Милен Петракиев, който
спаси своите от попадение. Така минутите се
изнизваха, а лелеяният
гол за „Балкан” не падаше. Последният ключов
момент за домакините
се случи в 83-ата минута,
когато влезлият на смяна
малко преди това Илиян
Панчев получи подарък
от защитата на „Вихрен”,
но ударът му в далечния

„БАЛКАН” СТЪПИ С ЕДИНИЯ
КРАК В СЕЛСКИЯ ФУТБОЛ
Варварци загубиха
от „Вихрен” с 0:1
мача за оставане

турнир по тенис на маса,
проведен в спортна зала
„Локомотив” навръх Ве-

„В” ЮФГ, XXXI КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Пирин – Беласица
Ботев – Витоша
Чепинец – Велбъжд
Септември – Чико
Стр. слава – София
Миньор – Р. спортист
Балкан – Вихрен
Сл. герой – Германея

ликден. Проявата бе под
патронажа на кмета на
общината Марин Рачев и

Левски
Зенит
Родопи
Спартак
Локомотив
Величково
Tракиец (И)
Марица (Б)

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

28
29
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
29

27
23
20
16
16
16
13
10
9
7
9
8
8
9
8
4
3

1
3
5
8
5
3
3
7
6
11
5
6
5
1
4
4
5

0
3
5
5
8
10
13
12
14
11
15
15
16
19
17
22
21

128:9
72:14
75:34
52:28
52:35
44:33
63:51
49:62
38:50
31:60
41:52
45:61
33:39
39:64
33:55
18:119
21:68

82
72
65
56
53
51
42
37
33
32
32
30
29
28
28
16
14

1. Брацигово
2. Братаница
3. Левски
4. Свобода
5. Сарая
6. Родопи
7. Тракия
8. Спартак
9. Вихър
10. Марица (Б)
11. Локомотив
12. Величково
13. Тракиец (Г)
14. Светкавица
15. Зенит
16. Tракиец (И)

28
28
28
28
28
28
8
28
28
28
28
28
28
28
28
28

26
21
17
15
15
13
12
11
8
9
9
9
8
7
8
7

1
5
5
3
2
3
5
4
7
4
4
3
4
5
2
1

3:2
1:0
3:0
1:2
почива
почива

Мокрище
Звъничево
Симеоновец
Хаджиево

2:1
3:0
почива
отл.
4:0
5:0

17
16
17
16
16
18
16
16
16
16

Щърково
Пищигово
Лесичово
Карабунар
Виноградец

КЛАСИРАНЕ:
1
2
6
10
11
12
11
13
13
15
15
16
16
16
18
20

115-15
87-31
63-43
60-43
73-49
49-47
52-46
51-47
35-53
52-67
49-66
41-54
39-54
36-74
32-81
30-94

79
68
56
48
47
42
41
37
31
31
31
30
28
26
26
22

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

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

срещнаха казанлъчаните
Петко Събчев и Милко
Богданов.
Победител
стана Събчев, който взе
и паричната премия от
20 лв. за трето място. При
награждаването и закриването на състезанието,
освен парични стимули,
призьорите
получиха
от кмета на общината
и грамоти за участие.
За следващия турнир
догодина кметът Марин
Рачев обеща паричните
награди да бъдат десетократно по-големи. Той
не скри надеждите си за
по-добри времена за септемврийци,
разчитайки
на екипа в администрацията, на подкрепата на
Общинския съвет и не на
последно място – на помощ от правителството,
такава, каквато получава
безрезервно към настоящия момент.

„Б” ОФГ – СЕВЕР, XVIII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Гелеменово
Бошуля
Елшица
Оборище II
Ивайло
Стрелча

Тракия
Сарая
Светкавица
Брацигово
Братаница
Тракиец (Г)
Свобода
Вихър

„Б” ОФГ – ЮГ, XVIII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Семчиново
К. Димитриево
Батак
Црънча
Момина клисура
Дебръщица

бе организирана от младежката структура на ПП
ГЕРБ. Състезанието бе
открито от кмета Марин
Рачев, който приветства
31-те участници и им
пожела успех. Сред тях
имаше общински съветници и представители на
администрацията. След
изиграване на срещите от
8-те групи, бяха проведени елиминациите между
най-добрите 16 тенисисти. До финала достигнаха
Любен Чавдаров (Септември) и Иван Каналиев
(Казанлък). След по-добра игра, победител стана
Чавдаров, който грабна и
премията от 100 лв. С 50
лв. и второ място трябваше да се утеши Каналиев. В малкия финал се

КЛАСИРАНЕ:

КЛАСИРАНЕ:
1. ЦСКА
2. Витоша
3. Сл. герой
4. Миньор
5. Стр. слава
6. Вихрен
7. Септември
8. Чико
9. Беласица
10. Чепинец
11. Велбъжд
12. Ботев
13. Р. спортист
14. София
15. Пирин
16. Германея
17. Балкан
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ъгъл не намери целта.
Буквално в последната
минута на редовното
време „Вихрен” стигна
до гола на успеха, когато
при една атака Георги
Владимиров получи топката на десетина метра от
вратата на Петракиев и
с много точен и отмерен
удар я прати в долния
десен ъгъл за 0:1. В даденото от рефера Младен
Пенев 3-минутно продължение не се случи нищо
интересно на терена и
точките от мача заминаха за Сандански, чийто
тим играеше единствено
за премии и престиж.
ПЕТРАКИЕВ,
ХР.
ПЕТРОВ, Д. ЗАЙКОВ,
ШУМАНОВ, ГЕРОВ (К.),
ДОСТОВ,
ТРЕНДАФИЛОВ
(ЦВЕТАНСКИ),
СТЕФАНОВ, Т. ЗАЙКОВ,
ВАСИЛЕВ, ЧИЛИНГИРОВ
(ТОПАЛОВ).

„А” ОФГ, XXVIII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

0:3
1:3
0:0
3:4
1:0
0:0
0:1
6:0
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”БАЛКАН”:

СЕПТЕМВРИЕЦ СПЕЧЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИЯ
ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА

Септемвриецът
Любен Чавдаров спечели
открития
Великденски
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13
11
11
8
8
7
7
4
3
1

1
2
1
4
2
3
2
1
1
1

3
3
5
4
6
8
7
11
12
14

50-21
45-21
42-27
43-21
42-25
46-39
37-30
31-55
28-46
12-91

40
35
34
28
26
24
23
13
10
4

18
18
17
18
19
18
18
19
17
18
18

14
13
12
11
10
8
7
6
5
3
2

1
3
1
2
3
3
0
2
1
0
0

3
2
4
5
6
7
11
11
11
15
16

60-18
52-17
76-22
63-32
43-34
28-29
57-54
37-51
39-41
17-90
25-109

43
42
37
35
33
27
21
20
16
9
6

САМО 6 ТОЧКИ
ОТ 3 МАЧА СПАСЯВАТ
СЪС СИГУРНОСТ
ВАРВАРЦИ
След загубата от „Вихрен” (Сандански), отборът
на „Балкан” (Варвара)
пропусна златна възможност да си подпечата
на 90% мястото във „В”
група за още един сезон.
„Балкан”-ци не успяха
да
изпреварят
единствения си претендент
в битката за оцеляване
– „Германея” (Сапарева
баня), и разликата от 2
точки остава в полза на
„баняджиите”. До края
на кампанията „Балкан”
има гостувания на ЦСКА
и „Сливнишки герой”, а в
предпоследния кръг ще
приеме у дома безусловно най-слабия тим през
пролетта – „Германея”. В
същото време „Германея”
ще почива в следващия
кръг, а в другите два ще
играе във Варвара и накрая у дома с „Пирин”
(Гоце Делчев). Ако се
приеме, че „Балкан” ще
спечели домакинството с
„Германея”, варварци ще
изпреварят тима от Сапарева баня с 1 точка. За
да задържат обаче преднината си до последния
гонг, ще се нуждаят или
от победа в Сливница в
последния мач, или от
загуба на „Германея” у
дома от трагичния „Пирин” (ГД), което е малко
вероятно. Всичко друго
ще изпрати „Балкан”
обратно в регионалния
футбол след историческия 3-годишен гастрол
по терените на „В” ЮФГ.
Разбира се, теоретично
„Балкан” има и още един
шанс да вземе точки – в
двубоя с ЦСКА в София,
но това граничи с научната фантастика.

Издател: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ул. „Ал. Стамболийски” No37а
e-mail: ov_septemvriici@abv.bg
Facebook: Lokomotiv Septemvri
Тел. за контакти: 0876/768 300
Предпечатна подготовка и печат:
„Беллопринт” ООД – Пазарджик

Печатницата не носи отговорност за публикациите в изданието

