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Денят на българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост  - 24 май, 
бе отбелязан тържествено и подобаващо 
в населените места на Септемврийска об-
щина. 

Кметът на общината Марин Рачев госту-
ва най-напред на учениците от ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” в град Ветрен.

(Продължава на стр. 3) 

5 секунди време. Точ-
но толкова бяха необхо-
дими на специалистите 
от казанлъшка фирма по 
взривове, за да пратят в 
историята комина на ня-
когашната фабрика „По-
беда” в Септември. 33-
метровото съоръжение 
рухна като пясъчна кула, 
след като в основата му 
бяха възпламенени 10 
кг взривни вещества. 

Въпреки че полицията 
беше отцепила много 
широк периметър около 
двора на старата фаб-
рика, контролираното 
взривяване наблюда-
ваха десетки жители 
на Септември, които с 
телефоните си снимаха 
последните секунди на 
един от символите на 
града по времето на со-
циализма. По-старите от 

тях даже си припомняха, 
че едно време дядовци-
те се кодошели с вну-
ците си с пожеланието 
мъжкото им достойнство 
„да порасне дълго като 
комина на фабрика „По-
беда”. 

Припомняме, че той 
пострада фатално на 7 
май от мълния. Заради 
това 6 дни по-късно кме-
тът на Септември Марин 

Рачев обяви частично 
бедствено положение в 
кв. 138 по плана на гра-
да. Решението взе Об-
щинският щаб за защита 
при бедствия и аварии. 
„Опасността от само-
срутване е неизбежна”, 
бе категоричното мне-
ние на специалистите. 
Във връзка с това Об-
щинският щаб за защита 
при бедствия и аварии 
излезе със становище 
за задължително контр-
олирано срутване на 
промишления комин с 
цел предотвратяване 
на инциденти, свързани 
с живота и здравето 
на хората, както и по-
вреждане на инфрас-
труктура. Уведомително 
писмо бе изпратено и 
до областния управител 
Гинче Караминова. След 
събаряне на комина в 
понеделник, частичното 
бедствено положение в 
кв. 138 по плана на гр. 
Септември беше отмене-
но с нарочна заповед на 
кмета Марин Рачев.  

По случай Деня на 
българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост кметът Марин 
Рачев уважи държавния 
традиционен прием на 
президента Росен Плев-
нелиев в Националния 
исторически музей в сто-
лицата. Сред поканените 
гости на форума беше и 
дъщерята на 
Марин Рачев 
–  Спаска, коя-
то е отличник 
в столичния 
УАСГ.

След края 
на официални-
те приветствия, 
Марин Рачев 
н а й - н а п р е д 
вдигна тост за 
здраве в ком-
панията на па-
нагюрския кмет 
Никола Белиш-
ки и проф. д-р 
Любен Тотев 
– председател 
на Съвета на 
ректорите на 
висшите учили-

ща в Република България 
и ректор на Минно-гео-
ложкия университет „Св. 
Иван Рилски”. 

По време на събитието 
в столицата Марин Рачев 
получи и благословия 
от Негово Светейшест-
во Неофит I, Патриарх 
Български и митрополит 
Софийски.

10 КГ ВЗРИВ
ПРАТИ КОМИНА НА ФАБРИКАРАТИ КОМИНА НА ФАБРИКА

„„ПОБЕДАПОБЕДА”” В ИСТОРИЯТА В ИСТОРИЯТА
33-метровото съоръжение рухна за 5 секунди33-метровото съоръжение рухна за 5 секунди

РАЧЕВ ПОЛУЧИ РАЧЕВ ПОЛУЧИ 
БЛАГОСЛОВИЯТА БЛАГОСЛОВИЯТА 

НА ПАТРИАРХАНА ПАТРИАРХА

Нова организационна 
структура на общината 
прие на редовната си 
сесия Общинският съвет 
в Септември. По пред-
ложение на кмета Марин 
Рачев беше направена 

оптимизация, която за-
сяга както структурни 
промени в конкретни 
звена и дейности, така 
и редукция на сред-
носписъчния състав на 
администрацията в об-

щината. „С промените 
целим повишаване на 
ефективността в работа-
та на администрацията 
като цяло. За тези ня-
колко месеца, откакто 
сегашният управленски 

екип встъпи в длъжност, 
се осветли в една голяма 
степен, да не кажа на 
100%, кой какво работи 
и как го върши. В крайна 
сметка Общината не е 
работодател, а админис-
тратор, който трябва да 
създава условия на фир-
ми и организации да от-
криват работни места. От 
тази гледна точка не смя-
там, че трябва да бъдем 
длъжни на някои слу-
жители, които смятат, че 
Общината им е бащиния. 
Няма как заради личния 
интерес на 5-10 или 15 
човека да жертваме об-
ществения”, отбеляза 
кметът. При подлагане 
на точката за гласуване, 
проектът за решение бе 
подкрепен от 17 съветни-
ци. „Против” не гласува 
никой, докато Георги 
Мърков (БСП) и Иво Кру-
шаров (Загорово 2015) 
се въздържаха. 

СЪВЕТНИЦИТЕ ОДОБРИХА НОВАТА СТРУКТУРА

Отбелязахме тържествено 
Деня на светите братя 

Отбелязахме тържествено 
Деня на светите братя 

КИРИЛ И МЕТОДИЙКИРИЛ И МЕТОДИЙ
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В края на минала-
та работна седмица 
в Кметство Варвара 
беше направена въ-
трешноведомствена 
проверка от страна на 
Община Септември. 
Обект на инспекци-
ята беше работата 
на служителите там, 
както и проверка на 
служебните компютри 
на специалиста АПОН, 
техническия сътрудник 
и финансиста.

ПРЕКИЯТ ПОВОД

за проверката в Кмет-
ство Варвара пък 
станаха възраженията 
на кмета Николай Ни-
колов – Чико срещу 
предложените от гра-
доначалника на Сеп-
тември Марин Рачев 
структурни промени в 
администрацията. В-к 
„Септемврийци” на-
учи от свои източници, 
че във връзка с тези 
промени Марин Рачев 
е обсъдил с кметовете 
на кметства намере-
нието за изтегляне на 
финансистите в адми-
нистрацията на общин-
ския център. Всички 
са се съгласили с 
доводите на главния 
счетоводител Иванка 
Сестримска, че е по-
рационално финансис-
тите да са в Общината, 
за да се вижда как 
изпълняват задълже-

нията си. Освен това 
върху тяхната работа 
ще има ежедневен 
контрол и грешките и 
пропуските, които са 
правени до момента и 
са установени от про-
верките на АДФИ, ще 
бъдат избегнати. Това 
е от полза и за сами-
те кметове. Логично 
всички са се съгласи-
ли с това предложение 
с едно изключение – 
кметът на Варвара 
Николай Николов – 
Чико. Той е възроп-
тал срещу това да се 
изземват функциите 
на финансистката му. 
Николов се е държал 
демонстративно и по-
късно при обсъждане 
на проекта за решение 
в постоянните комисии 
на Общинския съвет. 
Според Чико финан-
систката била „много 
натоварена и нейното 
отзоваване щяло да 
блокира работата в 
Кметството”. Именно 
поради тази причина 
общинският кмет ре-
шава да направи про-
верка, чиято цел е да 
установи доколко са 
основателни твърде-
нията на Николай Ни-
колов и да се покаже 
с какво точно е натова-
рена въпросната слу-
жителка, а и за да не 
се допусне грешка, в 
случай че Чико се ока-

же прав. Какво обаче 
се установи в послед-
ствие? Да, служител-
ката е натоварена, но 
забележете с какво?!

ПРОВЕРКАТА

Миналия петък в 
Кметство Варвара 
акостира четиричлен-
на комисия, оглавя-
вана от директора по 
„Транспорт и околна 
среда” Ангел Бончев. 
В нея бяха още глав-
ният счетоводител 
на общината Иванка 
Сестримска, главният 
експерт ИОТ Пенка 
Райкова и главният 
специалист ОС Стефка 

Иванова. Проверката 
установи, че на работ-
ните компютри на ст. 
специалиста АПОН и 
на техническия сътруд-
ник няма инсталиран 
програмен продукт, 
който да не е свързан 
с преките задължения 
на служителите. Раз-
лична бе ситуацията с 
компютъра на старши 
специалиста „Финан-
си” Тинка Юрукова. 
Установено бе, че на 
него има инсталирани 
продукти, които освен 
за служебни цели, са 
ползвани и за дейнос-
ти от частен характер. 
Става въпрос за воде-

не на счетоводство, по-
даване на декларации 
1 и 6 и дори преводни 
парични плащания на 
множество частни дру-
жества (виж списъка 
на протокола). 

Друг фрапиращ 
факт, установен от 
проверката е, че Тинка 
Юрукова периодично 
е предоставяла отда-
лечен достъп (дистан-
ционно боравене) до 
работния си компютър 
чрез програма Team-
Viewer на външни за 
Общинска администра-
ция хора. Казано иначе 
– тя е давала външен 
достъп на трети лица 
до общинската база 
данни. С каква цел е 
ставало това тепърва 
ще установяват компе-
тентните органи. 

Проверката бе за-
почната в Кметство 
Варвара и бе завър-
шена в сградата на 
Община Септември в 
присъствието на ця-
лата комисия и ст. фи-
нансиста на Кметство 
Варвара Тинка Юру-
кова. Констативният 

протокол е подписан 
без възражения от 
всички страни и вече е 
предаден за сведение 
на кмета на общината. 
В неговите правомо-
щия е с документа да 
бъде сезиран отдел 
„Противодействие на 
икономическите пре-
стъпления” при ОД на 
МВР – Пазарджик. 

„Видно от конста-
тивния протокол е, че 
наистина финансистка-
та на Кметство Варвара 
е много натоварена, но 
с несвойствени за ней-
ните преки задълже-
ния функции. Освен че 
е на щат в Кметството, 
въпросната служител-
ка се води на работа 
в детската градина и 
училището, а между 
другото се занимава и 
със счетоводството на 
куп други дружества. 
Именно затова и по-
исках финансистите 
да бъдат преместени 
на работа в Общинска 
администрация, където 
ще бъдат под надзора 
на главния счетово-
дител. Той ще има не-
посредствен поглед 
какво и как работят. 
Единствен кметът на 
Варвара г-н Николов 
измежду всички свои 
колеги се възпротиви 
на тази редукция на 
щатове и реоргани-
зация на работата и 
вижте какво излезе”, 
коментира от своя 
страна кметът на общи-
на Септември Марин 
Рачев.

Една от точките в 
дневния ред на майска-
та сесия бе свързана с 
готовността на базата за 
летуване „ВИЛА” – Раки-
тово за летния сезон на 
2016 г. Оказа се, че така-
ва към 26 май няма, което 
е истински прецедент. 
Все още действащият 
директор на Социалния 
патронаж Мария Владова 
се оправда с това, че не е 
предприела мерки в тази 
посока, тъй като предпри-
ятието, управлявано от 
нея, е пред закриване, а 
самата дейност отива на 
подчинение на Община-
та. „Това е несериозно – 
контрира я от трибуната 
общинският съветник Ки-
рил Тодорин (ГЕРБ). – До-
колкото знам и към мо-
мента вие сте на работа 
и с пълен числен състав. 

На какво основание  без-
действате?”, попита той. 

На свой ред кметът 
Марин Рачев помоли за 
коректност при обясне-
нията на г-жа Владова 
към съветник Тодорин. 

„Аз също съм учу-
ден, че не са направени 
необходимите постъпки 
„ВИЛА” – Ракитово да е 
преведена в готовност 

за летния сезон. Както 
директорът, така и под-
чинените й са на работа 
и към момента и още 
известно време това 
няма да се промени, до-
като тече процедурата 
по трансформацията на 
дейностите, свързани със 
Социалния патронаж”, 
внесе разяснение кметът. 

По инициатива 
на кмета на община 
Септември Марин 
Рачев в Медицин-
ски център-1 стар-
тираха безплатни 
прегледи за рак на 
гърдата. Идеята на 
кмета е всеки месец 
те да се провеждат 
в общинския цен-
тър, предвид зачес-
тилите случаи на 
коварната болест. 
От следващия ме-
сец подобни прегледи ще бъдат 
осъществявани и по останалите 
населени места в общината. Те 
ще бъдат два пъти годишно, 
като графикът ще бъде поставен 
по съответните кметства. 

В първия приемен ден списъ-
кът на желаещите наброяваше 
над 30 души. Тези, които искат 
да се прегледат през юни, могат 
да се запишат в Медицинския 

център. 
Лекарят, д-р Юлияна Кале-

ничкова от Онкологичното от-
деление към УМБАЛ – Пловдив, 
благодари на кмета за поканата 
и изрази своето възхищение от 
ентусиазма и загрижеността му 
към жителите на общината. Пре-
гледите се правят по списък, 
като на всеки пациент лекарката 
отделя по минимум 15 минути.

Нарочна общинска комисия установи:Нарочна общинска комисия установи:

СЧЕТОВОДСТВО НА ДЕСЕТКИ ФИРМИ СЕ ВОДИ 
НА СЛУЖЕБЕН КОМПЮТЪР В КМЕТСТВО ВАРВАРА

Финансистката Тинка Юрукова ще дава 
показания пред икономическа полиция 

и заради това, че е давала външен достъп 
до общинската база данни на трети лица

ВИЛАТА В РАКИТОВО 

НЯМА ГОТОВНОСТ

З А  Н О В И Я  С Е З О Н

По инициатива на кметаПо инициатива на кмета

СТАРТИРАХА БЕЗПЛАТНИ 
ПРЕГЛЕДИ ЗА РАК НА ГЪРДАТА

Изненада
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(Продължение от стр. 1)
Малко след 9 часа 

шествието, водено от 
кметовете на Септември 
и Ветрен – Марин Рачев 
и Радослав Лютаков, 
тръгна по улиците на 
втория по големина 
град в общината, за 
да завърши в центъра, 
пред местното читали-
ще. Там учениците от 
ветренското школо из-
несоха специално под-
готвена за празничния 
ден програма. От своя 
страна приветствие 
към тях и техните пре-
подаватели поднесоха 
Радослав Лютаков и 
Марин Рачев. По повод 
Деня на българската 

просвета и култура и на 
славянската писменост, 
и директорът на местно-
то ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” г-жа Лена Па-
рова приветства своите 
възпитаници. 

Освен във Ветрен, на 
празничния ден кметът 
на общината Марин Ра-
чев посети и основното 
училище „Хр. Ботев” в 
с. Карабунар. Там той 
пристигна в компания-
та на секретаря на Об-
щината Нина Вардина. 
Двамата бяха посрещ-
нати от местния кмет 
Иван Каменарски и от 
директора на школото 
Катя Михова. Кметове-
те Рачев и Каменарски 

подариха цветя на все-
ки от педагозите, след 
което приветствия за 
празника поднесоха 
септемврийският гра-
доначалник и Катя 

Михова. И тук, както и 
във Ветрен, учениците 
се бяха постарали със 
специално подготвена-
та тематична за 24 май 
програма. 

Подобаващо този 
ден бе отпразнуван и в 
септемврийското СОУ 
„Хр. Ботев”, където сред 
гостите беше и зам.-кме-
тът на общината Дани-
ела Малешкова. Цере-
монията там започна с 
предаване на знамето 
от дванадесетокласни-
ците на учениците от XI 
клас. След това слово 
произнесе директорът 
на училището г-жа Янка 
Кметска, която поздра-
ви своите ученици и ко-
леги по повод  Деня на 
българската просвета и 
култура и на славянска-
та писменост. След края 
на рецитала и музикал-
ната програма, от името 

на училищното ръко-
водство бяха наградени 
отличниците от олим-
пиади и други нацио-
нални състезания през 
учебната 2015/2016 г. 
Двама пълни отличници 
– Ванеса Лазарова и 
Габриела Кюркчийска, 
получиха специално 
признание, като бяха 
публично удостоени 
с лентата „Отличник”. 
Двете момичета бяха 
наградени и с грамоти 
и тефтери, брандирани 
с името на училището. 
По традиция зрелост-
ниците от СОУ „Христо 
Ботев” засадиха и дръв-
че за спомен в двора на 
учебното заведение.

Много сти-
лен концерт 
по повод 
празничния 
24 май ор-
ганизира в 
Младежкия 
дом общин-
ското ръко-
водство на 
Септември. 
Преди старта 
на музикал-
ната програ-
ма кметът на общината Марин Рачев 
направи кратко приветствие към 
присъстващите ученици и техните 
учители, възпитатели, педагози и ди-
ректори. След това кметът връчи поз-
дравителни адреси и парични премии 
от по 100 лева на 11 зрелостници, по-
стигнали отличен успех в средното си 
образование. 

По-късно дойде ред и на музикал-
но-развлекателната част. Най-напред 
публиката подгря поп певецът Све-
тослав Стойчев, а след това на сцена-
та под мощните аплодисменти на при-
състващите излезе и Росица Кирило-
ва. Тя изпя повечето от най-големите 
си хитове – „Учителко, целувам ти 
ръка”, „Най-добрата дума”, „Боса по 
асфалта”, „Месечинко, чакай” и други 
свои емблематични песни, които бук-
вално отприщиха водопад от емоции 
сред публиката в залата на Младеж-
кия дом. Накрая концертът завърши 
с голямо хоро, в което се включи и 
немалка част от публиката.

В Народната библиотека на 
Пловдив бе открита изложбата на 
септемврийския художник Георги 
Веселинов „Славянската азбука – 
видим свят и дивен свят невидим”, 
краснопис. Авторът посвещава из-
ложбата на своите учители. Гости на 
културната проява бяха зам.-кметът 
на община Септември Даниела Ма-
лешкова, председателят на Сдру-
жение „Гражданска инициатива за 
Ветрен” – художникът Васко Байлов, 
приятели и ценители на изкуството. 

От името на кмета Марин Рачев 
на Георги Веселинов бе връчен По-
четният знак на община Септември 
за особен принос в развитието на 
културата и изкуството, както и поз-
дравителен адрес.

С куп мероприятия 
на 23 и 24 май Коваче-
во отбеляза празника 
си. На площада в цен-
търа на селото се съ-
стоя богата фолклорна 
програма с участието 
на едноименната мест-
на фолклорна група, 
певческа група към 
Народното читалище в 
Ковачево, както и жен-
ски групи от селата 
Лозен и Симеоновец. 
Със специално учас-
тие – подарък от кмета 

на общината Марин 
Рачев, в програмата 
се включи и оркестър 
„Щуро Маке” от гр. 
Гоце Делчев. За първи 
път бабите от ковачев-
ската певческа група 
пък изпробваха нови-
те си носии, подарени 
им от септемврийския 
кмет.

По повод празника 
на Ковачево, специ-
ални приветствия към 
жители и гости под-
несоха кметът на об-

щината Марин Рачев 
и колегата му Махмуд 
Салим. В края на ве-
черта небето над се-
лото беше озарено от 
мощна заря. 

На следващия ден – 
24 май, празникът про-
дължи в парка на Ко-
вачево, където бе раз-
даден телешки курбан 
за всички жители на 
селото. Курбанът бе 
осигурен от кмета на 
Септември Марин Ра-
чев.

В събота Карабунар отбеляза 
своя празник с голям събор. По 
този повод още от рано сутринта 
на площада започнаха да се съ-
бират местни жители и гости на 
селото, видя екипът на в-к „Сеп-
темврийци”. Точно в 10 ч. бе даде-
но официалното начало на събора, 
който продължи през целия ден. 
Най-напред приветствие по случай 
празника поднесе кметът на кара-
бунарци Иван Каменарски, а след 
това жителите на септемврийското 
село бяха поздравени и от общин-
ския кмет Марин Рачев. С привет-
ствие към присъстващите се обър-
на и директорът на местната детска 
градина г-жа Бирова. Веднага след 
това на площада излязоха възпи-
таниците на детското заведение, 
които под ръководството на своите 
педагози изнесоха специално под-
готвен за случая музикален репер-

тоар. В часовете до обяд най-голя-
мата атракция от забавно-развле-
кателната програма за публиката 
безспорно бяха народните борби. 
За всички участници – победители 
и победени, организаторите бяха 
подготвили атрактивни награди.

Следобед празникът продължи 
с изпълнения на самодейни съ-
стави от населени места в Септем-
врийско. След тях в продължение 
на час и половина карабунарци 
бяха забавлявани с шоуто на Ки-
рил Вълчев – Скалата. Бившият 
водещ на предаването „Фитнес 
Мафия” провокира жители и гости 
на селото да се включат в различ-
ните прояви. Той изпробва силата 
на част от присъстващите в състе-
зания по канадска борба и вдигане 
на щанги, като в тях се включиха 
дори жени. Призьорите бяха на-
градени с грамоти и предметни от-

личия от кмета на общината Марин 
Рачев и колегата му от Карабунар 
Иван Каменарски. 

Сред гостите за втората част 
от празника бяха председателят 
на Общинския съвет в Септември 
Лазар Влайков, лидерът на общин-
ската структура на ГЕРБ и съветник 
Атанас Узунов, шефовете на дирек-
ции в Общинска администрация 
инж. Явор Митев и Ангел Бончев, 
както и секретарят на Общината 
Нина Вардина. 

По-късно на площада за добро-
то настроение на присъстващите се 
погрижи оркестър „Бисери”.

КМЕТЪТ НАГРАДИ 
ОТЛИЧНИЦИТЕ 
НА СЕПТЕМВРИ

С ГОЛЯМ СЪБОР КАРАБУНАР С ГОЛЯМ СЪБОР КАРАБУНАР 
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ЗАПОВЯДАЙТЕ 
В ОФИСА НА „СПИДИ”,  

ГР. СЕПТЕМВРИ

Ние правим бързо и 
качествено сухопътни 
доставки от България 
до Европа. „Спиди” 
предоставя на своите 
клиенти евтина и сигур-
на услуга, гарантирана 
от една от най-добре 
развитите мрежи за 
сухопътни доставки в 
Европа.

Телефон:
0888/50-53-57

Адрес:
гр. Септември, 4490, 
пл. „България” №11

Работно време:
пон.-пет.: 09:00 - 17:00

съб.: 09:00 - 12:30

„Б” ОФГ – ЮГ,  20-И КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ:

Семчиново 1:4  Звъничево
Мокрище 3:0  Симеоновец
К. Д-иево 2:4  Хаджиево
Батак почива
Црънчa    почива
М. клисура 8:0  Дебръщица

След исторически 3 
сезона в състава на Юго-
западната „В” група „Бал-
кан” (Варвара) се разделя 
с участието си в третото 
ниво на организиран 
футбол в България. Това 
се случи след загубата 
на тима с 5:1 като гост на 
третия в крайното класи-
ране тим на „Сливнишки 
герой” (Сливница). Мачът 
в Сливница беше после-
ден за двата отбора през 
настоящия сезон. Варвар-
ци играха мъжки и дадоха 
всичко, на което са спо-
собни към този момент, 
но това се оказа недоста-
тъчно и в крайна сметка 

загубиха. До почивката 
резултатът вървеше 1:1 и 
надежда за пълен успех, 
макар и малка, имаше. До-
макините започнаха удар-
но и откриха резултата 
още в 3-ата мин. с попаде-
ние на Светослав Диков. 
„Балкан” се върна в мача 
в 30-ата мин., когато Сте-
фан Чилингиров изравни 
за 1:1. През втората част 
обаче далеч по-свежият 
тим на домакините стигна 
до цели 4 попадения в 
своя полза. В 59-ата мин. 
Александър Александров 
попари балканци с втори 
гол за 2:1. „Балкан” заиг-
ра ва банк в отчаян опит 

да се върне 
в мача, но в 75-ата мин. 
получи и трети гол, дело 
на Румен Кереков. След 
това всичко свърши. До 
края на мача домакините, 
улеснени от менталния 
и физически срив при 
съперника, както и от 
свободните пространства 
в защитния вал на „Бал-
кан”, увеличиха предни-
ната си до крайното 5:1. 
Най-напред в 83-ата мин. 
отново Румен Кереков 
покачи на 4:1, а 2 минути 
преди края на редовното 
време Красимир Георгиев 
фиксира финалното 5:1 за 
Героя. 

Загубата на „Балкан” 
в комбинация с победата 
на „Германея” (Сапарева 
баня) у дома над „Пирин” 
(Гоце Делчев) с 2:0 из-
прати обратно балканци 
на 17-ата позиция в край-
ното подреждане, което е 
равносилно на изпадане. 
„Германея” се спаси, съ-
бирайки 19 т., с 2 повече 
от „Балкан”. Изпадането 
на „Балкан” реши съдба-
та на още един отбор от 
областта – „Зенит” (Вет-
рен дол), който на свой 
ред след този мач се 
прости с мястото си в съ-
става на Пазарджишката 
„А” ОФГ. 

„Зенит” (Ветрен дол) на свой ред се прости с „А” О

КРАЙ – КРАЙ – „БАЛКАН” ИЗПАДНА„БАЛКАН” ИЗПАДНА
ОТ „В” ЮФГ СЛЕДОТ „В” ЮФГ СЛЕД  
ЗАГУБА С 5:1 В СЛИВНИЦАЗАГУБА С 5:1 В СЛИВНИЦА

„Изпаднахме, но 
явно така е решил 
Господ да стане. Как-
вото било, било. Щом 
е станало, значи така 
е трябвало да бъде.”  
Това бяха първите думи 
на шефа и единствен 
спонсор на изпадналия 
от състава на „В” ЮФГ 
тим на „Балкан” (Варва-
ра) след загубата с 1:5 в 
Сливница. Васил Гешев 
издържа отбора от сеп-
темврийското село през 
последните 24 години. 
Най-тежки за него оба-
че времената станали 
от 2013-а насам, когато 
тимът му влезе за първи 
път в трета лига. „Сам 
човек може толкова. 
Когато не ти помага ни-
кой, няма как да правиш 
чудеса. При нас ситу-
ацията беше като при-
казката за орела, рака 
и щуката… Не става. В 
последно време, честно 
казано, намразих футбо-
ла. Дотам ме докараха”, 
каза още Васко Гешев. 
Относно този решите-
лен кръг той заяви, че е 
направил каквото може. 
„Обещах на „Пирин” 
(Гоце Делчев) 2000 лв. 
премия само за 1 точка 
в Сапарева баня. Към 
това им бях приготвил 
две агнета  и преспива-
не на моя хотел във Вар-
вара. Какво повече да 

им пред-
л о ж а ? 
Те обаче 
предпочетоха по-лес-
ното и сигурно. Да са 
живи и здрави”, заяви 
Гешев. Относно битката 
в Сливница, спонсорът 
на „Балкан” коментира, 
че победата е била в 
рамките на научната 
фантастика. „Бях на-
ясно, че е почти невъз-
можно да бием. Те са 
много подготвен отбор 
и неслучайно направи-
ха 2:2 на ЦСКА насред 
София. Не паднаха и 
от втория - „Витоша” 
(Бистрица). Те са много 
солидни и да ги биеш в 
домакински мач, трябва 
да надскочиш себе си, 
при това няколко пъти. 
Ние имаме подготовка 
за 60 минути. После 
става страшно”, каза 
още съкрушеният шеф 
на „Балкан”. „На първо 
време ми трябва по-
чивка и преосмисляне 
на нещата. Изпадането 
бележи края на един ци-
къл. Сега се нуждая от 
спокойствие и релакс. 
За отбора ще мисля 
чак след 2 месеца. Ако 
въобще ми е до футбол, 
макар и да знам, че 
ще ми мине”, завърши 
коментара си относно 
изпадането на ФК „Бал-
кан” босът Васил Гешев. 

Съкрушеният шеф на варварци: 

В последните две петилетки, особено в община Сеп-В последните две петилетки, особено в община Сеп-
тември, като че ли стана традиция да се правят футболни тември, като че ли стана традиция да се правят футболни 
клубове с чисто предизборна цел, а постфактум (след клубове с чисто предизборна цел, а постфактум (след 
вота, разбира се) техните „архитекти” обикновено да гу-вота, разбира се) техните „архитекти” обикновено да гу-
бят интереса си към този иначе важен за тях и доскоро бят интереса си към този иначе важен за тях и доскоро 
социален феномен. За съжаление, поредният пример в социален феномен. За съжаление, поредният пример в 
това отношение е свързан с отбора на септемврийското това отношение е свързан с отбора на септемврийското 
село Карабунар. Миналото лято местният едноименен село Карабунар. Миналото лято местният едноименен 
ФК „Карабунар” бе буквално изваден от нафталина след ФК „Карабунар” бе буквално изваден от нафталина след 
близо 20 години забрава. Младежите в селото тъкмо близо 20 години забрава. Младежите в селото тъкмо 
се зарадваха, че работата е истинска и ентусиазмът се зарадваха, че работата е истинска и ентусиазмът 
им се запали, когато след изборите картинката се про-им се запали, когато след изборите картинката се про-
мени из основи в силно негативен план. От ден на ден мени из основи в силно негативен план. От ден на ден 
спонсорите на клуба започнаха да губят интерес, а като спонсорите на клуба започнаха да губят интерес, а като 
функция от това да намаляват финансовата поддръжка. функция от това да намаляват финансовата поддръжка. 
В един слънчев ден съвсем скоро се оказа, че ФК „Ка-В един слънчев ден съвсем скоро се оказа, че ФК „Ка-
рабунар” няма дори 2 футболни топки на кръст. Какъв рабунар” няма дори 2 футболни топки на кръст. Какъв 
футбол, какви 5 лева, би казал и най-закърнелият към футбол, какви 5 лева, би казал и най-закърнелият към 
този иначе магически спорт фен на Карабунар. Черната този иначе магически спорт фен на Карабунар. Черната 
картинка с поредния изоставен (след)изборно футболен картинка с поредния изоставен (след)изборно футболен 
„проект” достигна и до кмета на общината Марин Рачев. „проект” достигна и до кмета на общината Марин Рачев. 
Минути след като разбра за положението с този клуб, Минути след като разбра за положението с този клуб, 
градоначалникът веднага подсигури 10 футболни топки градоначалникът веднага подсигури 10 футболни топки 
за момчетата от отбора и в същото време се ангажира за момчетата от отбора и в същото време се ангажира 
за трайно решаване на проблема с финансирането. За за трайно решаване на проблема с финансирането. За 
целта Марин Рачев ще внесе в Общинския съвет на целта Марин Рачев ще внесе в Общинския съвет на 
Септември предложение за актуализиране на бюджета Септември предложение за актуализиране на бюджета 
в частта му, касаеща субсидията на спортните клубове, в частта му, касаеща субсидията на спортните клубове, 
за да може и ФК „Карабунар” да получи необходимите за да може и ФК „Карабунар” да получи необходимите 
минимални средства за своето съществуване – пари за минимални средства за своето съществуване – пари за 
организация и провеждане на мачовете, футболна еки-организация и провеждане на мачовете, футболна еки-
пировка и пособия за тренировки.пировка и пособия за тренировки.

ОБЯВА
ТЪРСИМ СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ 
И БАГЕРИСТИ

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 
О34/44-16-74

ОБЯВА
“КЗУ - ЗЛМК” ЕООД - Септември

Т Ъ Р С И  
Д А  Н А З Н АЧ И  

по трудов договор:
- н-к цех с висше 

или средно техническо 
образование и опит;

- бригадир монтаж-
ник на метални кон-
струкции с опит;

- бояджия на метал-
ни конструкции с опит.

Тел. за връзка: 
03561/23-18; 
03561/25-82

ГОСПОД НИ ВЪРНА ГОСПОД НИ ВЪРНА 
ОБРАТНО НА СЕЛООБРАТНО НА СЕЛО

„В” ЮФГ,  34-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ:

Чико  -    Велбъжд 3:0
Сл. герой  -    Балкан 5:1
Германея -    Пирин 2:0
ЦСКА  -    Миньор 6:1
Вихрен  -    Стр. слава 1:1
Беласица -    Септември 2:0
Р. спортист  -    Чепинец 6:0

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

  1. ЦСКА 32 31 1 0 146:10 94 Влиза

  2. Витоша 32 23  5  4 72:16 74
  3. Сл. герой 32 21  6  5 80:35 69
  4. Стр. слава 32 18  6  8 58:36 60
  5. Миньор 32 17  8  7 55:35 59
  6. Вихрен 32 17  4 11 48:36 55
  7. Чико 32 12  7 13 57:67 43
  8. Септември 32 13  3 16 67:62 42
  9. Беласица 32 11  6 15 41:52 39
10. Ботев 32 10  7 15 52:66 37
11. Р. спортист 32 10  5 17 41:43 35
12. София  32 11  1 20 51:72 34
13. Велбъжд  32  9  7 16 42:56 34
14. Чепинец 32  7 11 14 35:72 32
15. Пирин  32  8  4 20 33:63 28
16. Германея  32  5  4 23 20:122 19
17.  Балкан  32  4  5 23 25:80 17 Изпада   

„Б” ОФГ – СЕВЕР,  20-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ:

Гелеменово  3:0  Пищигово
Щърково почива
Бошуля  6:0  Лесичово
Елшица  6:3  Карабунар
Оборище II  3:1  Виноградец
Ивайло  4:0  Стрелча

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

  1. Ивайло 20 16 1  3 67-19 49
  2. Гелеменово 20 15 3  2 59-19 48
  3. Оборище II 19 14 1  4 82-24 43
  4. Елшица 20 13 2  5 76-35 41
  5. Щърково 20 11 3  6 46-34 36
  6. Виноградец 20   8 3  9 30-35 27
  7. Бошуля 20   7 2 11 43-51 23
  8. Стрелча 20   7 0 13 59-62 21
  9. Лесичово 19   5 1 13 39-54 16
10. Карабунар 20   3 0 17 21-99   9
11. Пищигово 20   2 0 18 25-115   6

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

  1. М. клисура 18 14 1   3 58-21 43
  2. Хаджиево 18 13 2   3 51-24 41
  3. Батак 18 11 1   6 43-29 34
  4. Звъничево 18 10 2   6 52-26 32
  5. К. Д-иево 18   9 4   5 48-25 31
  6. Црънча 18   7 3   8 46-39 24
  7. Симеоновец 18   7 2   9 37-36 23
  8. Мокрище 18   5 1 12 34-61 16
  9. Дебръщица 18   3 2 13 31-57 11
10. Семчиново 18   1 2 15 16-98   5

Тракия 2:3 Светкавица 
Зенит 3:2 Брацигово 
Родопи 3:2 Братаница 
Спартак 2:2 Тракиец (Г) 
Локомотив 3:0 Свобода 
Величково 3:1 Вихър 
Tракиец (И) 0:3 Марица 
Левски 3:1 Сарая 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 

  1. Брацигово 30 27 1   2 121-19 82 
  2. Братаница 30 22 5   3   94-34 71 
  3. Левски 30 18 5   7   68-49 59 
  4. Свобода 30 16 3 11   64-46 51 
  5. Сарая 30 16 2 12   77-54 50 
  6. Родопи 30 14 3 13   53-53 45 
  7. Тракия 30 12 5 13   56-52 41 
  8. Спартак 30 11 5 14   53-54 38 
  9. Марица 30 11 4 15   60-69 37 
10. Вихър 30   9 7 14   39-56 34 
11. Локомотив 30 10 4 16   53-69 34 
12. Величков 30 10 3 17   44-59 33 
13. Тракиец 30   9 5 16   44-57 32 
14. Зенит 30 10 2 18   38-84 32 
15. Светкавица 30   8 5 17   40-79 29 
16. Tракиец 30   7 1 22  30-100 22

ФК „КАРАБУНАР” – ПОРЕДНИЯТ ИЗОСТАВЕН 
ПРЕДИЗБОРЕН ФУТБОЛЕН „ПРОЕКТ”


