
В Пазарджик на сре-
ща с актива на ГЕРБ за-
местник-председателят 
на партията Цветан Цве-
танов направи детайлен 
анализ на изборните 
резултати по общини. 
Пред медиите той отбе-
ляза направения „сери-
озен пробив в община 
Септември”. По време 
на самата среща с пред-
ставители на структури-

те по места, която беше 
закрита за журналисти, 
Цветанов похвали из-
рично кмета на Септем-
ври Марин Рачев за по-
стигнатия категоричен 
резултат на местния вот, 
при който ГЕРБ удвои 
броя на общинските съ-
ветници в Септември и 
спечели общо 6 кметски 
стола в общината. Като 
много добри Цветанов 
определи резултатите 
във Велинград, Пещера, 
Панагюрище и Браци-
гово, където партията 
също има свои общин-
ски кметове. 

Цветан Цветанов 
обобщи резултатите в 
област Пазарджик и ги 
сравни с вота от 2011-а. 
„През 2015 година от 
12 общини ГЕРБ печели 
6 кметски места, а на 
предишните местни 
избори са били само 3. 
Общо 77 са общински-
те съветници срещу 
58 през 2011-а. ГЕРБ 
спечели 32-ма кметове 
на кметства, което 
е два пъти повече в 
сравнение с 2011-а”, от-
беляза вторият човек в 
партия ГЕРБ.
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Стотици вярващи, 
сред които и голяма 
група миряни от Септем-
врийско, пристигнали с 
наетия от кмета Марин 
Рачев автобус, се стекоха 
в храма „Успение Богоро-
дично” в Пазарджик, за 

да се поклонят пред Чу-
дотворната икона на све-
та Богородица „Златна 
ябълка”. Тя бе донесена 
от Знеполския епископ 
Арсений, който е викарен 
епископ на Пловдивската 
митрополия. 

Владиката беше по-
срещнат от архиерейския 
наместник отец Яков, гра-
доначалника на Пазар-
джик Тодор Попов, кмета 
на община Септември 
Марин Рачев и зам.-об-
ластния управител Гинче 

Караминова. След това 
шествието, водено от 
високопоставените све-
щеници, представители 
на Архиерейството и об-
щественици, се отправи 
към храма „Успение Бого-
родично”, в който вече се 
бяха събрали множество 
вярващи, за да се покло-
нят пред Чудотворната 
икона на Божията майка. 
Вярващите очакваха 
иконата, за да се помолят 
най-вече за здраве и мир 
за целия народ. Божията 
майка беше въведена 

ят канал, преминаващ 
през селото не е обе-
зопасен с оградни па-
рапети край мостовете. 
Същият не е и почис-
тен от храсти, дървета 
и друга растителност. В 
писмото си до област-
ния управител Марин 
Рачев е категоричен, 
че трябва да се напра-
ви всичко възможно 
и потребно, така че в 
бъдеще да не се случ-
ват фатални инциденти 
като този от 2 април, 
когато преждевремен-
но и повече от нелепо 
беше загубен един 
млад човешки живот. 
Марин Рачев деклари-
ра, че независимо от 
трудностите, Община 
Септември е готова 
да задели необходи-

в храма с литийното 
шествие, а по време на 
него мнозина успяха да 
получат благословията 
на епископ Арсений. В 
църквата владиката от-
служи четвърта статия от 
Акатиста на света Бого-
родица. 

В продължение на 
три дни иконата, из-
вестна с изцелителната 
си сила, бе изложена в 
църквата, където всички 
вярващи имаха възмож-
ността да се докоснат 
до нея. Всяка година по 
време на Великденските 
пости Божията майка 
напуска Горни Воден, 
Асеновградско и обика-
ля различни населени 
места от страната.

И СЕПТЕМВРИЙЦИ СЕ ПОКЛОНИХАИ СЕПТЕМВРИЙЦИ СЕ ПОКЛОНИХА  
ПРЕД ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА СВЕПРЕД ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА СВЕТАТА  

БОГОРОДИЦАБОГОРОДИЦА

РАЧЕВ ИСКА СПЕШНИ МЕРКИРАЧЕВ ИСКА СПЕШНИ МЕРКИ 
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РЕКИ 

И ВОДОЕМИИ ВОДОЕМИ

Цветан 
Цветанов: 

“В ОБЩИНА 
СЕПТЕМВРИ 

НАПРАВИХМЕ 

ПР ОБИВ ”

Кметът на община 
Септември Марин Ра-
чев инициира спешно 
свикване на Междуве-
домствената комисия 
по бедствия и аварии 
към областния упра-
вител на Пазарджик. 
Това стана с нарочно 
писмо до губернатора 
и часове след инци-
дента с удавилото се 
4-годишно момиче в 
напоителния канал, 
преминаващ през с. 
Ветрен дол. След като 
се събраха, членовете 
на комисията изготви-
ха и подписаха конста-
тивен протокол с кон-
статации и препоръки 
от извършения оглед 
на реките, каналите и 
водоемите в Септем-
врийско. Както кметът 
на Ветрен дол Димитър 
Христосков неведнъж 
подчерта, напоителни-

мия финансов ресурс 
за обезпечаване на 
бъдещи дейности по 
почистване и обезо-
пасяване на канала и 
други подобни водни 
съоръжения на тери-
торията на общината, 
създаващи предпо-
ставки от наводнения, 
бедствия или загуба 
на човешки живот, не-
зависимо че тези дей-
ности и задължения 
са в правомощията на 
държавата. Междувре-
менно по повод на тра-
гичния инцидент във 
Ветрен дол, кметът на 
Общината отпусна 500 
лева от представител-
ните си средства, за да 
подпомогне погребе-
нието на удавилото се 
в напоителния канал 
на селото 4-годишно 
момиченце Петя Рай-
кова.

Стотици посрещнаха 
„Златната ябълка” 

в храма „Успение Богородично”
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Ивалина Табакова, – 
директор на дирекция 
„Образование, култура 
и социални дейности“ 
в Община Септември, 
може да се похвали 
вече с първия одобрен 
проект по програма на 
Европейския съюз. Той 
е по процедура „НЕ-
ЗАВИСИМ ЖИВОТ“ на 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРА-
МА „РАЗВИТИЕ НА ЧО-
ВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 
и включва създаване 
на Център за почасово 
предоставяне на услу-
ги за социално включ-
ване в общността или в 

домашна среда, съоб-
щи за в-к „Септемврий-
ци“ г-жа Табакова.

Става въпрос за ли-
чен асистент, домашен 
помощник и дистанци-
онно наблюдение на 
ползвателите на услуги 
чрез системата „Теле-
кеър“. Тя работи чрез 
специални устройства 
и сензори, монтирани 
в домашна обстанов-
ка, така че на обгриж-
ваните да се следят 
основните медицински 
показатели. С този про-
ект ще се осигури спе-
циализиран превоз за 

инвалиди, за да може 
да се направи по-ка-
чествено медицинско 
обслужване, когато е 
необходимо. Програ-
мата обхваща хора с 
увреждания и самотно 
живеещи, които са над 
65-годишна възраст.

Общата сума, одо-
брена за финансиране 
е на стойност 499 367.24 
лeва. 

Услугите са за 110 
потребители, съоб-
разно индивидуалните 
оценки на потребнос-
тите им, от които 80 ще 
ползват иновативна 

дистанционна услуга – 
„Телекеър“. 

Това е система, съ-
стояща се от стацио-
нарно устройство, кое-
то разполага с високо-
говорител и микрофон 
и преносим предава-
тел, който може да се 
използва навсякъде в 
дома. Когато клиентът 
натисне бутона на пер-
соналната аларма, еки-
път на Центъра за услу-
ги получава сигнала, 
оценява го съобразно 
индивидуален про-
токол на клиента и от-
говаря, в съответствие 

с нуждите на клиента 
и одобрения протокол. 
В зависимост от кон-
кретната ситуация, по-
нататъшните действия 
се поемат от роднини, 
съседи или от местните 
служби – Спешна по-
мощ и др. Освен това 
при отделните потреби-
тели ще бъде налична 
комбинация от устрой-
ства за наблюдение 

на основни жизнени 
показатели – кръвно 
налягане, кръвна за-
хар, нива на кислород 
в кръвта, тегло и др., 
уред за автоматично 
разпределяне и алар-
миране за прием на ле-
карства, предписани от 
лекар. Това е иновация, 
която не се е прилагала 
никога досега в нашата 
община.

16 тежки произшествия са станали 
на кръстовището при ханчето край Сеп-
тември след ремонта на третокласния 
път по Лот 22Б в посока Велинград. С 
цел свеждане до минимум на подобни 
инциденти в бъдеще време, общинско-
то ръководство, начело с кмета Марин 
Рачев, проведе работна среща с пред-
ставители на Областно пътно управле-
ние (инж. Михаил Рашков – директор, 
и Емил Коен) и КАТ (Димитър Табаков 
и Васил Кръстев), на която изложи 
няколко конкретни искания. Първото 
и най-важно от тях е да бъде изграде-
но кръгово кръстовище на мястото на 
сегашния кръстопът. Статистиката по-
казва, че водачи на ППС-та, движещи 
се по третокласния път от Септември 
в посока Варвара (Велинград - 8084) 
и обратно, много често не спират на 
знака „STOP“ преди път 8, което става 
причина за тежки произшествия. От 
Областно пътно управление обещаха 
до излизане на конкретно становище 
по това искане да предприемат някои 
палиативни действия в тази посока. Те 
ще включват поставяне на визуална, 
текстова маркировка „STOP“ на метри 
от самото кръстовище, както и така на-

речената „шумяща маркировка“ за изо-
стряне вниманието на водачите. Освен 
това големите указателни табели ще се 
преместят по-назад в посока Септем-
ври, за да може информацията от тях 
да се възприема по-навреме от самите 
шофьори на ППС-та. 

По друг конкретен казус – този за 
изоставената през годините и буреня-
сала велоалея от Септември в посока 
някогашния Завод за стоманени тръби, 
кметът Марин Рачев поиска от Пътното 
да се предприемат постъпки за нейното 
деактуване в полза на Общината, за да 
може тя да се възстанови в предишния 
й вид и да се използва от хората, же-
лаещи да се придвижват с велосипеди. 
Така хем ще се избегнат проблемите 
със затрудняване на движението и 
опасността от пътни инциденти, хем 
велосипедистите ще може да използ-
ват предимствата на здравословното, 
екологично и не на последно място 
безплатно придвижване. 

Във връзка с безопасността в общи-
ната, Марин Рачев изложи пред хората 
от Пътното и КАТ искането на кметовете 
на Варвара, Семчиново, Симеоновец и 
Лозен за поставяне на „легнали“ по-

лицаи на най-опасните места по цялата 
отсечка от гара Варвара до последно-
то село на пътя, излизащ до „Топлата 
вода“ при беловския плаж. „Легнал“ 
полицай да бъде сложен и в Лозен, по-
иска кметът. В случай, че Пътното няма 
нужните средства за изграждане на 
тези превантивни средства, то Община-
та да получи разрешение да ги направи 
за своя сметка, уточни Марин Рачев.

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБ-
ЛЮДЕНИЕ. Камери, както 
вече писахме, ще бъдат по-
ставени на всички възлови 
места, около училища и дет-
ски градини, както и на вхо-
довете и изходите на Сеп-
тември и Ветрен. Първите 
стъпки в тази посока са вече 
факт – служители на фирма-
та изпълнител опънаха оп-
тични кабели и инсталираха 
антени върху покрива на Об-
щината. Видеонаблюдение-
то е доказана и ефективна 
превантивна мярка срещу 
престъпността. От МВР вече 
са изготвени методически 
указания за изграждането 
на системи, които да са съ-
вместими с техните, за да се 
постигне по-добър резултат 
в полза на сигурността на 
гражданите.

ОБЩИНСКА АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАПОЧНА ДА 
МОНТИРА ПЪРВИТЕ ПЪТНИ 
ОГЛЕДАЛА на опасните за 
водачите на ППС-та места. 
В Септември такова огле-
дало вече има на кръсто-
вището, където се пресичат 
улиците от „Винпром”-а за 
СОУ „Христо Ботев“ и тази 
в посока към пазара. Друго-
то огледало е на центъра на 
село Семчиново, на разкло-
на за Септември и Симеоно-
вец. Тепърва ще се поставят 
и още такива помощни 
огледала. Обикновено те се 
използват за увеличаване 
видимостта и подобряване 
безопасността по пътищата. 
Изключително ефективни 
са при кръстовища, пътни 
участъци с тесни ленти, 
остри завои и ограничена 
видимост, изходи от пар-
кинги и гаражи. Отличават 
се с кристално чист образ и 
ниско тегло.

Общински съвет – Септем-
ври разреши на Общинска 
администрация да направи 
предложение до Минис-
терски съвет за отпускане 
персонална пенсия на Благо-
вест Бориславов Танев от гр. 
Септември. „Става въпрос за 
дете сирак. Благовест е на 13 
години, в VII клас и е останал 
без един родител“, мотивира 
предложението за пенсия до-
кладчикът по точката Ивали-
на Табакова, която е директор 
на социалния отдел в Общи-
ната. Ако кабинетът одобри 
предложението на админис-
трацията, Благовест Танев ще 
получава социалната пенсия 
до навършване на 18-годиш-
на възраст. 

С друго решение на Об-
щинския съвет местните 
старейшини отпуснаха едно-
кратна финансова помощ в 
размер на 4 000 лв. на Сла-
вянка Тонева от с. Семчино-

во. Социално слабият Спас 
Кондаков от с. Варвара пък 
се нуждае от смяна на проте-
зата. Негови близки са събра-
ли 5 000 от общо нужните 6 
бона. Разликата от 1000 лв. да 
бъде финансирана от бюдже-
та на Общината, разрешиха 
бащиците. На редовната си 
сесия Общинският съвет от-
пусна и 1500 лв. на Стоян 
Стойкин, който се лекува от 
онкологично заболяване.

Добилият национална 
известност покрай общин-
ските избори през месец 
октомври’2015 година 
кандидат-кмет за община 
Пазарджик Тодор Попов – 
Ментето беше хванат да 
краде рози по Главната в 
Септември. След сигнал 
от живата охрана на тел. 
112 той бил заловен от 
служители на полицията. 
За деянието си дубльорът 
на кмета на Пазарджик, 
който живее в ромската 
махала на Септември, вече 
се „уреди“ с полицейско 
производство, научи в-к 
„Септемврийци“. В момен-
та преписката за Тодор 
Попов е в прокуратурата, 
съобщиха наши източници 
от полицията. Междувре-

менно от РУП – Септември 
върнаха с предавателно-
приемателен протокол 7 
броя окоренени растения – 
рози, които са били иззети 
от лицето Тодор Попов при 
залавянето му. Не стана 
ясно дали „веществените“ 
доказателства са годни за 
повторно засаждане…

Ñëåä îäîáðåí ïðîåêò çà áëèçî 500 000 ëåâà

ПРАВЯТ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ С ЛИЧЕН 
АСИСТЕНТ И ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ 

КМЕТЪТ ИСКА ОТ ПЪТНОТО ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ХАНЧЕТО

ХВАНАХА КАНДИДАТ-КМЕТ 
НА ПАЗАРДЖИК ДА КРАДЕ 

РОЗИ В СЕПТЕМВРИ
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КРАТКИ ВЕСТИ
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Оживление и празнично настроение цареше 
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Ветрен за 
„Празника на буквите“, който събра на мило тър-
жество ученици, щастливите им родители, техни-
те учители и много гости. Причината – първоклас-
ниците са изучили всички букви и могат да четат 
и пишат. Сред гостите бяха кметът на общината 
Марин Рачев, зам.-кметът Даниела Малешкова и 
градоначалникът на Ветрен Радослав Лютаков.

Малчуганите, макар и малко притеснени, с мно-
го настроение представиха забавен рецитал за 
буквите. С този незабравим празник първолаците 
от Ветрен отбелязаха края на седеммесечния пе-
риод, в който преминаха през трудности и радос-
ти при изучаването на тридесетте букви от бъл-

гарската азбука, за да се поздравят в края му с 
вълшебните думички „Ние сме грамотни“. Децата 
с пълна увереност показаха пред своите родите-
ли, че познават всички букви и могат да четат. От 
вчера те вече замениха своята първа и най-важна 
книжка – „Букварчето“, с „Читанката“, която от-
тук насетне ще ги научи да четат самостоятелно и 
свободно и ще ги заведе до прага на най-богатия 
и необятен свят, а именно света на книгите. Със 
своите изпълнения първокласниците убедиха 
гостите, че буквите са най-голямото чудо на света. 
Този ден се превърна в празник на грамотността, 
на знанието, на успеха и приятелството. 

Кметовете, родителите, директорът на учи-
лището и учителите поздравиха учениците и с 

усмивка блага им подариха най-различни армага-
ни. Гвоздеят на тържеството бе голяма и красива 
торта с азбуката и множество фойерверки.

Във връзка с кампанията си „Деца помагат на деца“, 
МКБППМН, община Септември за пореден път отправя апел 
за съпричастност към децата от общинските училища, ро-
дителите им и всички жители на общината и

О Б Я В Я В А,
че набира вещи – втора употреба (дрехи, обувки, мебели), 
за да бъдат използвани с благотворителна цел и дарени на 
нуждаещи се деца и техните социално слаби семейства. 

Дарените вещи могат да се предават в училищата по насе-
лени места, в кметствата и в Консултативния кабинет на МК в 
сградата на Община Септември. Тел. за контакти: 03561/7026

Благодарим на всички с добри сърца!
МК изказва благодарност на г-н Г. Кметски за дарената 

ъглова спалня, на която вече спят невръстните деца на 
едно септемврийско семейство.

На 23.04.2016 г. 
(събота) от 9.00 ч. 
в Младежки дом –  
Септември ще се 
проведе Годишно 
отчетно събрание 
за дейността на ЗК 
„Прогрес“ – Сеп-
тември за 2015 г. 

Каним всич-
ки членове на 
кооперацията да 
присъстват на съ-
бранието. 

От Управителния 
съвет

На основание чл. 4, ал. 2 
от Наредбата за условията 
и реда за извършване на 
оценка на въздействието 
върху околната среда, ви 
уведомяваме, че ФИЛИП 
САШОВ МАНОЛОВ има 
следното инвестиционно 
предложение: „Изграж-
дане на цех за консерви” 
в съществуващи поме-
щения в УПИ XXI-992 – за 
производство, търговия и 
услуги, кв. 73 по плана на 
гр. Септември, общ. Сеп-
тември.

Във връзка с новата си кампания „Превенция 
на ранните бракове“, МКБППМН, община Септем-
ври проведе среща беседа между представите-
ли на  Център за междуетнически диалог и толе-
рантност „Амалипе“ и директори, педагогически 
съветници от общинските училища, социални 
работници от ОЗД и инспектор ДПС по въпро-
сите на ранните бракове и работа в ромската 
общност. На срещата присъстваха и представи-
тели на РЗИ – Пазарджик, които са партньори на 
Община Септември и МКБППМН в дейностите 
по превенция на здравето и ранните бракове. 
Гост-лектори от организация „Амалипе“, която 
работи за равноправно интегриране на ромите в 

българското общество, бяха Теодора Крумова – 
програмен директор на Центъра, и Анелия Дуди-
нова – регионален общностен координатор за 
Югозападна България. Те споделиха своя дъл-
гогодишен опит в работата на терен по посока 
превенция на ранните бракове, които са сери-
озна причина за отпадане на много малолетни и 
непълнолетни от училище и в нашата община.

Начини за предотвратяване на ранните, на-
силствени бракове сред младежите са преван-
тивна работа на педагози, психолози, социални 
работници с учениците в училищата за изграж-
дане на мотивация за продължаване на образо-
ванието им, тъй като има тясна връзка между ка-

чеството, продължителността на образованието 
и явлението ранни бракове. Необходими са сре-
щи, разговори с родители на рискови ученици за 
съдействието им при мотивирането на децата им 
да учат и ангажирането им в учебния процес.

Постигането на промяна в нагласите на деца-
та и на родителите им по отношение на ранното 
задомяване е бавен, продължителен процес. За-
това в тази посока всички институции трябва да 
работят заедно, обединени в името на здравето 
и просперитета на децата в община Септември. 
За да се постигне това, Комисията е заложила в 
плана си изнасяне на беседи по темата за репро-
дуктивното здраве и семейното планиране, обра-
зователни презентации за болестите, предавани 
по полов път, за вредите от ранното майчинство 
при малолетни и непълнолетни, съвременни на-
чини за контрацепция. Здравните беседи могат 
да бъдат провеждани както пред ученици в учи-
лищата, така и пред техните родители, стана ясно 
след срещата. 

Миналия петък в залата 
на Общински съвет – Сеп-
тември се проведе безплат-
но измерване на кръвна за-
хар. Мероприятието бе част 
от кампанията „Да открием 
диабета преди да е станало 
късно” под патронажа на 
председателя на ОбС – Сеп-
тември Лазар Влайков. 

Първи проверка с тест си 
направи патронът на кампа-
нията Л. Влайков. „Ранното 
откриване на диабета е от 
изключителна важност 
за правилното лечение на 
това заболяване – сподели 
той. – Голяма част от на-
селението отдават симпто-
мите на други фактори и то 
бива откривано на послед-
ващ етап, когато е много 
по-трудно да се помогне на 
хората. Затова смятам тази 
кампания за много важна 

и се надявам да стане тра-
диция провеждането й в 
община Септември ежегод-
но,” коментира още шефът 
на ситипарламента. 

Припомняме, че по ре-
шение на Лазар Влайков, 
от неговите представителни 
като председател на Об-
щинския съвет бяха заку-
пени 1000 броя тест ленти, 
с които да се финансира 

кампания за превантивно 
измерване кръвната захар 
на 1000 жители на община 
Септември. 

Само в първия ден от 
инициативата тест си на-
правиха над 300 души от 
Септември. Освен там, въз-
можност за изследване на 
кръвната захар имаха и хо-
рата от селата Славовица, 
Виноградец и Карабунар.

В началото на месеца на 
територията на общината 
стартира кампания под еги-
дата на кмета на Септември 
Марин Рачев под надслов 
„Дари празнична трапеза 
на нуждаещ се“ във връз-
ка с предстоящия празник 
Великден. Тя ще продължи 
до 25 април, като кутиите за 
дарения са разположени в 
Информационния център в 
сградата на Общината и в 
различни търговски обекти. 
Средствата, набрани по вре-
ме на кампанията, ще бъдат 
употребени за финансово 
подпомагане на самотно 
живеещи хора в неравно-
стойно положение. 

„Великден е най-големи-
ят празник на християнска-
та общност и не бива да има 
човек, който да не го по-

срещне подобаващо“, спо-
дели по този повод Марин 
Рачев. „Наш християнски 
дълг е да помагаме на нуж-
даещите се и нека споделим 
това, което имаме с хора, 
нуждаещи се от подкрепа.“

Кметът пръв даде своята 
лепта за кампанията.

ПРЕВЕНЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ 
СРЕЩУ РАННИТЕ БРАКОВЕ

„ДАРИ ПРАЗНИЧНА 
ТРАПЕЗА НА НУЖДАЕЩ СЕ”

САМО ЗА ДЕН:  НАД 300 СЕ ИЗСЛЕДВАХА 
БЕЗПЛАТНО ЗА ДИАБЕТ

ÑÒÀÐÒÈÐÀ ÊÀÌÏÀÍÈß

О Б Я В А  О Б Я В А  О Б Я В А

Ветрен ще потачи най-именития си спор-
тист в цялата история – щангиста Николай 
Пешалов. В петък от 18,30 ч. в гр. Ветрен в 
негова чест ще бъде открита изложба. Идеята 
за това е на Сдружение „Гражданска инициа-
тива за град Ветрен“ и на Община Септември. 

„Николай ни предостави свои медали, 
грамоти, плакети, купи и други отличия, които 
ще ситуираме в местния изложбен салон до 
читалището. Посетителите ще видят истински 
уникати на един от най-големите български 
спортисти през последните 30 години“, комен-
тира главният инициатор за реализация на 
мероприятието Васил Байлов. Очаква се спе-
циално за случая от София да пристигне и 
самият Николай Пешалов. 

Във ВетренВъв Ветрен

ОТКРИВАТ ИЗЛОЖБА НА НИКОЛАЙ ПЕШАЛОВ* *



4 СТАДИОНА И 6 ЧИТАЛИЩА
ЩЕ ПРАВЯТ ПРОЕКТИ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ
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Продължават обу-
ченията и турнирите по 
билярд, които се про-
веждат в детските гра-
дини на Септемврийска 
община по инициатива 
на Българска билярд 

федерация. Второто из-
дание на това начинание 
се състоя в ЦДГ „Слънчо” 
– с. Карабунар. И тук своя 
първи урок по билярд 
малчуганите получиха 
от две от най-големите 

имена в този спорт в 
България – Мария Лево-
ва, която е шампион на 
страната при дамите и 
сребърна медалистка от 
Европейско първенство 
с женския национален 

отбор, и Станимир Рус-
ланов – петкратен репуб-
ликански шампион и ре-
кордьор по брой златни 
медали от първенствата 
на България. 

След проведеното 
обучение, децата участ-
ваха и в първия си тур-
нир по билярд. Шампион 
стана Георги Шиков, след 
като успя да вкара пове-
че топки на финала от 
Данчо Бадев. Трето мяс-
то взеха Иван Михайлов 
и Румен Янчев. Всички 
деца играха много добре 
и получиха грамоти за от-
личното си представяне. 
Кметът на селото Иван 
Каменарски награди 
медалистите, а купата на 
шампиона беше връчена 
от Марин Рачев – кмет на 
община Септември. Сред 
официалните гости на 
турнира беше зам.-кме-
тът на общината Даниела 
Малешкова.

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

Предпечатна подготовка и печат: 
„Беллопринт” ООД – Пазарджик 

Печатницата не носи отговорност за публикациите в изданието 

Кметът на община-
та Марин Рачев връчи 
подписаните договори 
за отдаване за безвъз-
мездно ползване на 4 
стадиона и 6 читалища 
в Септемврийско. Ста-
дионите в град Ветрен 
и селата Ветрен дол, Ви-
ноградец и Варвара са 
вече отдадени за управ-
ление и стопанисване за 
следващите 8 години в 
ръцете на местните фут-
болни клубове „Вихър”, 
„Зенит”, „Виноградец” 
и „Балкан”. По този на-
чин техните ръководства 
ще могат да изготвят и 
кандидатстват с проекти 
за модернизиране и пре-
оборудване на базите си 

с пари от Европа. 
По същия начин бяха 

връчени и договори за 
безвъзмездно ползване 
на читалищата в Семчи-
ново, Симеоновец, Вет-
рен, Ковачево, Виногра-
дец и Варвара. Подобно 
на клубовете, и читалищ-
ните настоятелства са 
свободни да направят 
европроекти за външно 
финансиране. Пред всич-
ки присъстващи Марин 
Рачев обеща пълно съ-
действие и всякаква 
техническа, експертна 
и методическа помощ 
относно изготвянето и 
подаването на проектите 
за бъдещо одобрение и 
финансиране.

Общинският съвет-
ник от БСП Георги Мър-
ков, който е олимпийски, 
световен и европейски 
шампион в класическата 
борба, отбеляза 70-годи-
шен юбилей. По повод 
кръглата годишнина, 
преди няколко дни той 
получи от министъра на 
спорта Красен Кралев 
(на снимката) и най-ви-
сокото отличие в спорта 
– „Венец на победителя”. 
Мърков е почетен граж-
данин на София, Пазар-
джик и Септември. Той 
посвещава 24 години от 
живота си на борбата 
– 11 като състезател и 13 
като треньор. 

Освен от спортния ми-
нистър,  Георги Мърков бе 

награден и от председате-
ля на Българската феде-
рация по борба Валентин 

Йорданов и от председа-
теля на Европейския съ-

вет по борба Цено Ценов, 
съобщиха от Министер-
ството на спорта. 

Роденият в Горно 
Вършило Мърков е и 
бивш председател на 
Българския спортен то-
тализатор и бивш депу-
тат. Женен е от 1977 г. за 
настоящата си съпруга 
Марина, която е бивша 
балерина. Двамата имат 
дъщеря – Десислава, и 
син – Тодор. От дълги го-
дини бившият борец има 
собствен бизнес. 

През 2010 г. получава 
най-високото българско 
отличие – орден „Стара 
планина“ I степен, „за 
изключителния му при-
нос за развитието на 
физическото възпитание 
и спорта“.

ГЕГЕОРГИ ШИКОВ СПЕЧЕЛИОРГИ ШИКОВ СПЕЧЕЛИ  
 т у р н и р а  п о  б и л я р д т у р н и р а  п о  б и л я р д   
ЗА МАЛЧУГАНИ В КАРАЗА МАЛЧУГАНИ В КАРАБУНАРБУНАР

ГЕГЕОРГИ ШИКОВ СПЕЧЕЛИОРГИ ШИКОВ СПЕЧЕЛИ  
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ДВА СПОРТНИ КЛУБА НЕ СА 
ОТЧЕЛИ ПАРИ ЗА 2015-а

„А” ОФГ, 23-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ 

Тракиец (Гл) 1:2  Левски 
Братаница 1:1  Свобода 
Брацигово 4:0  Вихър
Светкавица 2:1  Марица
Сарая 2:1  Tракиец (И)
Тракия 3:0  Величково
Зенит 3:1  Локомотив 
Родопи 4:3 Спартак

КЛАСИРАНЕ

 1. Брацигово 23 21 1  1 91-13 64
 2. Братаница 23 18 4  1 77-25 58
 3. Левски  23 15 5  3 53-34 50
 4. Свобода 23 13 2  8 48-32 41
 5. Сарая 22 12 2  8 60-37 38
 6. Родопи 22 11 3  8 37-30 36
 7. Тракия 23 10 5  8 44-39 35
 8. Спартак 22   9 3 10 43-37 30
 9. Вихър 23   7 5 11 28-43 26
10. Марица 23   7 3 13 39-51 24
11. Тракиец (Г) 23   6 4 13 31-41 22
12. Величково 23   6 3 14 31-44 21
13. Светкавица 23   6 3 14 31-65 21
14. Локомотив 23   6 3 14 39-57 21
15. Tракиец (И) 22   6 0 16 23-77 18
16. Зенит 23   5 2 16 24-74 17

„Б” ОФГ – ЮГ, 16-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

Семчиново   1:3  Батак
Црънча   4:2  К. Димитриево
М. клисура   2:1  Мокрище
Дебръщица   1:2  Звъничево
Симеоновец почива
Хаджиево почива

КЛАСИРАНЕ

 1. М. клисура   14 12 1 1 47-16 37
 2. Хаджиево    13 8 2 3 39-19 26
 3. Батак    13 8 1 4 32-22 25
 4. Симеоновец    12 7 2 3 37-18 23
 5. Звъничево    12 6 2 4 33-21 20
 6. Црънча    14 5 3 6 38-31 18
 7. К. Димитриево  12 5 3 4 33-18 18
 8. Мокрище    12 4 0 8 25-44 12
 9. Дебръщица    14 2 1 11 24-44   7
10. Семчиново    14 0 1 13    8-83   1

„Б” ОФГ – СЕВЕР, 16-и КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

Гелеменово  2:1  Елшица
Оборище II  9:1  Бошуля
Ивайло  0:0  Щърково
Стрелча  11:0  Пищигово
Виноградец  почива
Карабунар  2:0  Лесичово

„Б” ОФГ – СЕВЕР, 16-и КРЪГ, КЛАСИРАНЕ

 1. Ивайло 15 11 1  3 45-16 34
 2. Гелеменово 14 10 2  2 42-15 32
 3. Оборище II 15 10 1  4 55-21 31
 4. Щърково 15   9 3  3 38-24 30
 5. Елшица 15   8 2  5 50-29 26
 6. Виноградец 14   7 2  5 23-18 23
 7. Бошуля 15   5 2  8 30-40 17
 8. Стрелча 15   5 0 10 46-46 15
 9. Лесичово 14   4 1  9 32-34 13
10. Пищигово 14   2 0 12 21-74   6
11. Карабунар 14   2 0 12 10-75   6

ГЕОРГИГЕОРГИ 
МЪРКОВМЪРКОВ
УДАРИ 70УДАРИ 70 
ЛАЗАРНИКАЛАЗАРНИКА

ГЕОРГИ 
МЪРКОВ
УДАРИ 70 
ЛАЗАРНИКА


