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На редовното си за-
седание общинските 
съветници на Пещера 
приеха изменения в 
Наредбата за общест-
вения ред, чистотата 
и специализираната 
закрила на деца на об-
ществени места, пред-
ложени от общинския 
съветник д-р Николай 
Пенев. Направените 
предложения са раз-
гледани от работна 
група, създадена със 
заповед на кмета на 
община Пещера, като 
съобразно действащо-
то законодателство се 
изготви проектът за 
изменение и допълне-
ние на наредбата.  Те се 
налагат поради устано-
вено несъответствие 
между съществуващи 
текстове в наредбата, 
прецизиране на случа-
ите, в които контролни-
те органи налагат глоба 
с фиш и някои термино-
логични редакции.

Една от най-същест-
вените промени, гла-
сувани от местните де-
путати е отмяната в чл. 
12, ал. 1 и ал. 2, които се 
отменят. Двете алинеи 

допускаха провежда-
нето на увеселителни 
семейни празненства 
на обществени места на 
открито да става с из-
даване на разрешение 
срещу депозит и регла-
ментираха тротоарното 
право и санкциите при 
констатирани наруше-
ния при провеждането 
на тези тържества.

Така с изменението 
подобни празненства 
са напълно забранени, 

защото остава действи-
ето само на чл. 3, който 
категорично забранява 
провеждането на сват-
бени, семейни и други 
частни събирания на 
места – общинска соб-
ственост, като тротоари, 

площади, улици, между-
жилищни пространства, 
градини, паркове и дру-
ги територии, както и в 
открити частни имоти, 
с които се нарушават 
общественият ред и 
спокойствието на граж-
даните. Забранено е и 
поставянето на външни 
озвучителни уредби 
извън туристически 
обекти, употребата на 
пиротехнически изде-
лия с увеселителна цел 

и други запалителни 
материали, паленето на 
огън и хвърлянето на 
неугасени предмети на 
обществени места, ули-
ци, паркове и други без 
разрешение след 22.00 
часа.

Общинските съветни-
ци обаче не приеха дру-
го предложение на д-р 
Пенев, който искаше да 
се забрани рязането на 
дърва в рамките на гра-
да. Неговата идея е да 
се направят складове, 
откъдето да се купуват 
готови нарязани дърва 
извън Пещера. Според 
съветника освен силния 
шум, рязането на дърва 
за огрев замърсява ули-
ците, дървата често се 
оставят на пътя или на 
тротоара. Колегите на  
д-р Пенев коментираха, 
че идеята е добра, но 
едва ли скоро ще  бъде 
приложима в Пещера.

Състоянието на 
банковия пазар в Бъл-
гария е добро и може 
да се получи дълг сре-
щу по-добри ценови 
условия по кредитите. 
С цел  намаляване лих-
вените разходи на об-
щината, бе предложено 
поемането на дълг под 
формата на общински 
облигации. 

Облигациите са 
модерен финансов 
инструмент, ценен от 
Европейския съюз, и 
са в синхрон с новата 
политика на Минис-
терство на финансите.
Падежът на емисията е 
до 12 години, считано 
от датата на издаване 
на облигациите. Срокът 
за плащане на глав-
ницата е 9 г. с до 3 г. 
гратисен период. На-
чин на издължаване на 
главницата – на до 18 
равни вноски по глав-
ницата, след изтичане 
на гратисния период. 
Институцията, която да 
обслужва плащанията 
по лихви и главници, да 
бъде „Централен депо-
зитар“ АД. 

Николай Зайчев, кмет 
на община Пещера:

Не става въпрос за 

нов кредит, а за ре-
финансиране с много 
по-чистия инструмент, 
какъвто е облигацията. 
Икономическата обста-
новка е благоприятна 
за това. Облигациите са 
много чиста и прозрач-
на форма, контролирана 
от Централния депози-
тар. Защо има гратисен 
период? През годините 
всеки кмет е имал по-
глед и цел и е теглил 
заеми. Със спестените 
средства в гратисния 
период ще се поправят 
някои грешки. Към този 
момент ни се налага 
финансова санкция от 
800 000 лв., а ако имаме 
корекция, не можем да 
кандидатстваме по Про-
грамата за развитие на 
селските райони, къде-
то попада Пещера, без 
да предложим план за 
погасяване.

Д-р Николай Пенев, 
общински съветник:

Кметът наследи бли-
зо 5 милиона кредити, 
плюс 700 000 дефицит 
и 800 000 лв. финансови 
корекции. Гратисният 

период ще икономиса 
средства за разпла-
щане на финансовите 
корекции. Данъкоплат-
ците няма да плащат по-
вече, ще се икономисат 
средства и ще се купи 
„Родопски светлини”.

Със своето решение 
Общински съвет – Пе-
щера задължи кмета 
на общината набраните 
от облигационния заем 
средства да се използ-
ват приоритетно по на-
правление в следния 
ред до размера на по-
етия дълг:

– Погасяване на поет 
дългосрочен инвести-
ционен банков заем в 
размер до 1 882 572 лв. 

– Погасяване на 
дългосрочни заеми към 
ФЛАГ за проекти по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие 
2007-2013 г.” – „Подоб-
ряване на физическата 
среда и превенция на 
риска за повишаване 
привлекателността на 
община Пещера“ в раз-
мер до 431 265 лв., за 
проект „Консервация, 

814 доброволци от Пещера се включи-
ха в националната кампания „Да изчистим 
България заедно“. Те събраха отпадъци-
те от 23 места в града и емблематични 
места за отдих в планината около него. 
Доброволците събраха 83 тона боклуци, 
оставени от техните съграждани на непод-
ходящи места. Общинската администра-
ция се погрижи за чистотата в района на 
Военния лагер, където бе ликвидирано об-
разуваното сметище, сподели еколожката 
Валентина Недялкова. В почистването са 
се включили и много деца, което е чудес-
но за реализирането на една от целите на 
кампанията, а именно да научим малчуга-
ните да пазят чистотата на обществените 
места, коментира още Недялкова.

В голямото чистене се включиха инсти-
туции, училища и много граждани, на кои-
то бяха осигурени ръкавици и чували.

ПРОМЕНИХА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

САМО 220 СА СИ ПЛАТИЛИ
ПОЛИВНАТА ВОДА
Община Пещера призовава ползвате-

лите на поливна вода в Пещера, Радилово 
и Капитан Димитриево да плащат редовно 
дължимата такса. 

В момента поливна вода използват 1632 
жители на общината. През 2015 г. таксата за 
нея са платили едва 220 от тях. Събраната 
сума е била 6100 лева. В същото време 
„ВКС“ ООД, което поддържа водопровод-
ната мрежа на поливната вода, е платило за 
ремонт и такса към „Напоителни системи” 
– Пазарджик сумата от 22 218 лева. 

Аналогична е била ситуацията и през 
2014 г. – тогава разходите по поливната 
вода са били с 20 000 лв. повече от при-
ходите.

Всеки потребител на поливната вода, 
която на практика е допълнителна екстра 
за общината, заплаща такса от 28 лв., за 
да има алтернативно водоподаване от про-
летта до есента. Ако всички, които се въз-
ползват от тази екстра си платят таксата, то 
ще има достатъчно средства за поддръжка 
на водопровода.

От „ВКС“ ООД предупреждават, че на 
нередовните платци ще бъде наложена 
мярка принудително спиране на поливната 
вода.

Всички граждани могат да заплатят 
дължимите суми на гише №4 в партера на 
Общината.

ИЗЧИСТИХМЕ 83 ТОНА83 ТОНА
ОТПАДЪЦИ ЗА 1 ДЕН1 ДЕН

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОДОБРИХА РЕФИНАНСИРАНЕТО 
НА КРЕДИТИТЕ  С ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ реставрация и експони-

ране на антична и сред-
новековна крепост Пе-
ристера, разположена 
на хълма Света Петка, 
гр. Пещера”  в размер 
до 120 152 лв. и за про-
екта по Оперативна про-
грама „Околна среда 
2007-2013 г.” – „Модер-
низация на интегрира-
ния воден цикъл на гр. 
Пещера – Доизграждане 
и рехабилитация на съ-
ществуваща ВиК мрежа 
и изграждане на ПСОВ, 
гр. Пещера” в размер до 
1 366 011 лв.

– Закупуване на 
обект „Родопски свет-
лини“ и  пристройката 
към него, находящи се 
в УПИ VI-ГНС, кв. 111 по 
ПУП на гр. Пещера в 
размер на 200 000 лв.

На днешната сесия бе 
одобрен и револвиращ 
кредит от 1 милион лева, 
който да бъде използ-
ван само при нужда за 
мостово финансиране 
или съфинансиране на 
проекти по оперативни-
те програми. По кредита 
не се дължат лихви, 
ако от него не се теглят 
средства.

  
Малчуганите от всички детски градини зарадваха родители Малчуганите от всички детски градини зарадваха родители 

и учители с общ концерт, а веднага след като се показаха като добри и учители с общ концерт, а веднага след като се показаха като добри 
певци и танцьори, имаха възможност да изпробват всички люлки и певци и танцьори, имаха възможност да изпробват всички люлки и 
батути на лунапарк „Тримонциум“. По инициатива на кмета Николай батути на лунапарк „Тримонциум“. По инициатива на кмета Николай 

Зайчев, на 1 юни те бяха безплатни за децата на Пещера. Зайчев, на 1 юни те бяха безплатни за децата на Пещера. 

ИСТИНСКИ ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ИСТИНСКИ ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА 
В ЦЕНТЪРА НА ПЕЩЕРАВ ЦЕНТЪРА НА ПЕЩЕРА
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Директорът на Бю-
рото по труда в Пещера 
Димитър Търпов запо-
зна общинските съвет-
ници със съвместната 
работа на Трудовата 
борса с Община Пе-
щера.

През 2015 г. сред-
ногодишният брой на 
регистрираните в об-
щина Пещера безработ-
ни лица e 809. Отчита 
се намаление спрямо 
предходната година с 
228 души или 21,99%. 
Равнището на безрабо-
тица намалява съответ-
но с 2,6 пункта и приема 
стойност 9,5%. Отчете-
ната средногодишна 
стойност на безработи-
цата в община Пещера 
е с 0,6 процентни пунк-
та по-ниска от същата 
за страната. Намалява-
нето равнището на без-
работица се дължи на 
активното трудово по-
средничество на ДБТ – 
Пещера. 

През 2015 г. 1085 
безработни лица са 
устроени на работа, а 
на първичен пазар на 
труда са разкрити 969 

работни места от фир-
ми на територията на 
община Пещера. От тях 
са заети 909 места. Раз-
криват се основно ра-
ботни места в преработ-
ващата промишленост: 
обувно производство, 
химическа, хранително-
вкусова, шивашка про-
мишленост и др. Част-
ният сектор е основен 
генератор на работни 
места. Преобладават 
разкритите места за 
нискоквалифициран 
труд.

Характеристиката 
на безработните лица, 
регистрирани в община 
Пещера, е следната: 51% 
от тях притежават сред-
но образование, 41% са 
с основно и по-ниско и 
8% от лицата имат вис-
ше образование. 54% 
от безработните лица 
не притежават квали-
фикация. 14,83% от без-
работните са младежи 
до 29 г. Значителен е 
делът на лицата над 
55-годишна възраст. Те 
представляват 31% от 
общата структура.

През 2015-а ДБТ 

– Пещера реализира 
съвместно с Община 
Пещера, като работода-
тел, следните програми 
и проекти за заетост:

– П „Старт на карие-
рата” – трима младежи 
до 29 г. с висше обра-
зование са работили в 
общинската админис-
трация;

– НП „Заетост и обу-
чение на хора с трайни 
увреждания” – осигу-
рена е заетост на 1 лице 
с намалена работоспо-
собност;

– НП „Активиране 
на неактивни лица” 
– включено в заетост е 
1 лице;

– НП „ОСПОЗ” 
– през периода януари 
– февруари 2015 г. са 
работили 18 лица в из-
пълнение на аварийни 
дейности;

– Регионална про-
грама – разкрити са 19 
места, работили са 21 
лица през периода на 
реализация;

– Програма за обу-
чение и заетост на 
продължително безра-
ботни лица – реализира 

се Компонент 3 – Ава-
рийни групи – работили 
са 6 продължително 
безработни лица.

През първото триме-
сечие на 2016 г. регис-
трираните безработни 
в община Пещера про-
дължават да намаляват. 
Средната им стойност 
е 761 човека, отчита 
се намаление от 5% 
в сравнение с 2015-а. 
Средното равнище на 
безработица също на-
малява, като достига 
8,9%.

От началото на го-

дината до момента 364 
души са устроени на ра-
бота – 9 от тях са вклю-
чени в програми за за-
етост, 51 са започнали 
работа по Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” и 
304 са започнали рабо-
та на първичен пазар на 
труда. Разкрити са 262 
работни места на пър-
вичен пазар на труда, 
усвоени са 219 работни 
места.

Съвместната дей-
ност с Община Пещера 
през 2016 г. стартира с 

реализацията на Про-
ект „Обучения и заетост 
за младите хора” по 
Оперативна програма 
„Развитие на човеш-
ките ресурси”. Община 
Пещера кандидатства 
по условията на про-
екта като работодател, 
разкривайки 58 работ-
ни места. 41 от тях са 
усвоени. 26 безработни 
лица са започнали ра-
бота през месец март 
и 15 през месец април. 
Осигурена е шестме-
сечна заетост на наети-
те лица.

Пред последните седмици в Пещера при-
нудително са умъртвени 4 агресивни кучета, 
стана ясно на редовното заседание на Общин-
ския съвет. Заместник-кметът Стефан Бала-
банов уточни, че за тях са получени сигнали, 
че са нападнали хора, а законът дава право 
агресивните кучета да бъдат евтанизирани. 
Еколозите в общината вчера са били изнена-
дани, когато при залавянето на едно такова 
куче, от марката на ухото му било установе-
но, че е регистрирано в Пловдив.

От Зооветеринарния комплекс пък са про-
вели акция на 25 май, когато са заловили 10 
кучета, които ще бъдат обработени съгласно 
нормативните изисквания.

Кметът Николай Зайчев се 
срещна с абитуриентите, които 
учат в Пещера. „За мен винаги 
е било важно да усещам пулса 
на младите, защото те са гене-
раторите на новото, на идеите. И 
нашите младежи не ме разоча-
роваха. Срещнах умни и амбици-
озни момичета и момчета, които 
вече знаят какво искат да учат в 
следващата образователна сте-

пен. Именно това трябва нашите 
деца да се стремят да постигнат – 
по-добра образованост. А наша 
грижа е да им създадем услови-
ята за това.

Говорихме си за много неща. 
За живота тук и в чужбина.

Всички ние трябва по-често да 
се обръщаме към децата си и да 
общуваме с тях“, сподели след 
срещата градоначалникът. 

Един-единствен доб-
роволец от Пещера се 
включи в плановата 
акция за безвъзмездно 
кръводаряване – „Да-
рете кръв, подарете жи-
вот!” на Районен център 
за трансфузионна хема-
тология – Пловдив.

В продължение на 3,5 
часа специализираният 
бус на отделението бе 
паркиран пред сградата 
на Общината. За това 
време единствената, ко-
ято се престраши да ста-

не доброволен кръвода-
рител бе Марта. Екипът 
от Пловдив сподели 
пред репортер на Пеще-
раинфо, че при предиш-
ни акции във Велинград 
доброволците са били 
32-ма, а в Панагюрище – 
над 20. В Пещера тяхна-
та цифра е 1. А основна 
цел на акцията е да се 
съхрани традицията и 
да привлече младите 
хора към идеята за ми-
лосърдие и човечност, 
които са в основата на 

безвъзмездното кръво-
даряване.

Ако пък се съберат 
желаещи, които днес 
не са могли да дойдат, 
подвижният кабинет на 
Кръвен център – Плов-
див може да дойде от-
ново в Пещера.

Припомняме, че 
Кръвна банка – Пазар-
джик също отправи 
апел за доброволно 
кръводаряване за обез-
печаване работата на 
болниците в региона.

Пепелянка и три 
смока са забелязани в 
гробищния парк в гра-
да. Пълзящите твари 
навлизат в хранителен 
период от 1 до 15 юни, 
предупредиха еколо-
зите от Общината. Има 
регистриран случай на 
уловен смок, който е 
проникнал в купето на 
лек автомобил на пеще-
рец. Биолозите призова-
ват хората да не убиват 

влечугите. Експертите 
съветват да не изпадате 
в паника, ако видите 
змия в града. Отдръп-
нете се бавно, не я нара-
нявайте и се обадете на 
тел. 112, или на горещия 
телефон 0350/6-22-16. 
Бъдете внимателни при 
движение в неокосени 
тревни площи и носете 
високи гумени ботуши 
като превантивна мярка, 
съветват специалистите.

БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
Е ПО-НИСКА ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТАЕ ПО-НИСКА ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

ÑÐÅÙÀ ÍÀ ÑÐÅÙÀ ÍÀ 
ÌËÀÄÎÑÒÒÀ È ÎÏÈÒÀÌËÀÄÎÑÒÒÀ È ÎÏÈÒÀ

СЕЗОНЪТ НА ЗМИИТЕÊÐÈÌÈÍÀËÍÀ ÕÐÎÍÈÊÀ
Ïåùåðà

При рутинна проверка на ули-
ца „Михаил Такев” в Пещера по-
лицейски автопатрул засякъл П. 
С., на 26 г., от Пловдив. Последва-
ла проверка и тест с „Drug test”, 
при която станало ясно, че мъжът 
е под въздействие на наркотични 
вещества. Той е задържан, а сре-
щу него е образувано полицейско 
производство.

Êàïèòàí Äèìèòðèåâî

Служители на Полицейско-
то управление в Пещера са 
иззели незаконно притежавана 
карабина и 5 боеприпаса за 
нея от къща в с. Капитан Ди-
митриево. Станало ясно, че 
притежателят й, И. Г., на 39 г., 
няма разрешение за това. Спря-
мо него е образувано бързо 
производство.
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Пещера отбеляза 24 май с учас-
тието на ученици от всички учили-
ща в Пещера. На централния пло-
щад кметът Николай Зайчев връчи 
грамоти и подаръци на отличени-
те по повод Деня на българската 
писменост и култура учители и 
културни дейци. Това са Никола 
Руков от ОУ „П. Р. Славейков“, 
Елена Ванчева от ОУ „Св. Патри-
арх Евтимий“, Валентин Стоянов – 
СОУ „Св. Климент Охридски“, инж. 
Сребрина Цветкова от ПГЛПМ „Ва-

сил Левски“. Детските градини из-
лъчиха Жанет Руменова и Елена 
Паскалева, ОДК – Елена Баренска 
и Даниела Мулетарова. На сце-
ната, сред отличените, се качи и 
секретарят на НЧ „Развитие-1873“ 
Мария Златкова. Грамоти полу-
чиха и много успешни ученици от 
Пещера – над 40 на брой.

След края на награждаването 
децата на Пещера рецитираха 
стихове, пяха и танцуваха на сце-
ната. 

На 2 юни в Пещера бе по-
четена паметта на Христо Ботев 
и загиналите за свободата на 
България. Пред паметника на 
революционера поет глава в 
едноминутно мълчание сведоха 
кметът Николай Зайчев, замест-
ник-кметът Стефан Балабанов, 
общински съветници, ученици, 
членове на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса, гражда-
ни. Пред всички тях секретарят 
на Общината Борис Фолев гово-
ри за Ботев и неговото дело.  От-

ново бе припомнена връзката му 
с пещерската фамилия Горови. В 
дома на Горов, в Гюргево, Ботев 
сътворява и стихотворението 
„Хаджи Димитър”. Горов финан-
сира и става издател на Ботевата 
и Стамболова стихосбирки, въо-
ръжава неговата чета с оръжие.

След края на възпоменанието 
паметникът на Ботев бе отрупан 
с цветя – символ на признател-
ността и уважението към всички, 
дали живота си за нашата Роди-
на България.

Това поетично заглавие не 
е просто името на някоя книга. 
Това е името на първата книга 
на учителя по изобразително 
изкуство в ОУ „Петко Р. Славей-
ков“, гр. Пещера Никола Руков. 
Освен че е автор на текста, той 
е създал и илюстрациите към 
нея. Части от текста, редом с 
илюстрациите бяха изложени 
в Градската художествена гале-
рия „Веселин Стайков“. Никола 
Руков отдели внимание за меди-
ите, за да сподели подробности 
за своето начинание:

Защо „Спиридон в омагьоса-
ната гора”?

Спиридон означава дух, оду-
хотвореност.  Той е интересна 
личност на 10 и си пада калпаза-
нин. Идеята за книга е породена 
и вдъхновена от моите ученици. 
Спиридон попада в омагьоса-
ната гора по една-единствена 
причина – непослушен. Идеята 
всъщност е срещайки се с раз-
лични животни, той осъзнава 
грешките, които е направил и 
най-вече разбира колко важно 
нещо е приятелството.

Всички знаем, че рисуваш 
страхотно, може да се каже, 

че вдъхновяваш своите учени-
ци да се занимават с изобрази-
телно изкуство. Откъде дойде 
идеята за книга?

Някои от историите в книгата 
са истински случки от училище, 
други са мои детски спомени, а 
трети са художествена измис-
лица.

Сюжетът се развива в три 
посоки. Първо, сънувайки и по-
падайки в Омагьосаната гора, 
на Спиридон му се случват 
различни премеждия. Второто 
направление е, че той си спомня 
други истории и осъзнава факта, 
че е грешал, и третото направле-
ние е образователното. В книга-

та той се бори със злите сили 
посредством знания, придобити 
в училище. Определенията са 
поднесени непринудено, което 
ги кара да бъдат интересни.

Кое е по-добре в нея – тек-
стът или илюстрациите?

Интересното в случая е, че 
илюстрациите се появиха преди 
текста. Те са доста разказвател-
ни и то с цел малките деца сами 
да впрегнат въображението си и 
да измислят своя история. Дру-
гото интересно при тях е, че са 
направени в три техники на изо-
бразителното изкуство – гра-
фика, акварел и колаж. Опитал 
съм се да ги равнопоставя като 
текст и илюстрация, мисля, че 
се допълват и създават едно 
прекрасно книжно тяло.

Ще я видим ли в книжарни-
ците?

Все още нямам конкретни 
предложения от издателство. 
Идеята за изложбата и инова-
тивното й представяне беше 
с цел да предизвикам техния 
интерес. Няма да се откажа да 
търся начин книгата да се появи 
на бял свят и да стигне до свои-
те читатели. 

Бадминтон

Кметът на Пещера Николай Зайчет откри II-я 
Национален турнир за купата на кмета на об-
щина Пещера „Перистера”. Той се организира 
от СКБ „Пещера” и Община Пещера в спортната 
зала в с. Бяга.

Над 40 състезатели от цялата страна участва-
ха в надпреварата, а главен съдия бе Борислав 
Кочмаларски.

Турнирът се проведе в 3 дисциплини – жени 
двойки, мъже двойки и смесени двойки. Те бяха 
разпределени в 3 категории – майстори, любите-
ли и ветерани. 

Крайно класиране в категориите, 
в които имаше участници на домакините:

ЖЕНИ ДВОЙКИ МАЙСТОРИ:
1. Весела Маринска – Добринка Смилянова
2. Жана Баташка – Цвети Лулова

ЖЕНИ ДВОЙКИ ЛЮБИТЕЛИ:
1. Мариана Димитрова – Нергис Асанова
2. Детелина Добрева – Евгения Панчова
3. Айдан Садулова – Катрин Абрашева
3. Кристина Ангелова – Петя Томчева

СМЕСЕНИ ДВОЙКИ МАЙСТОРИ:
1. Владислав Иванов – Добринка Смилянова
2. Павел Христов – Весела Маринска
3. Даниел Башев – Нергис Асанова

Лека атлетика

Отлично представяне на клуб „Атлетик” – Пе-
щера на Националния лекоатлетически крос, 
който се проведе в Пловдив, съобщи треньорът 
Щерьо Бадалов. Неговите възпитаници са заво-
ювали 2 златни и 1 бронзов медал. 

Костадин Тахов спечели златен, а Атанас Джи-
мов – бронзов медал при момчетата до шести 
клас. Томина Жилева грабна златото при девой-
ките до девети клас.

Самият треньор пък донесе на клуба още 
едно златно отличие в своята категория.

Тенис на корт

35 деца от Пещера взеха участие в първия за 
града Ден на отворените врати на тенис кортове-
те. Събитието бе организирано от тенис клуб „Ва-
мос“. Откритият урок бе проведен от треньора 
Николай Стойчев. „Зависи от интереса на децата 
и техните родители. Ще преценим колко възрас-
тови групи ще сформираме и цяло лято ще се 
работи с тези деца“, коментира за Пещераинфо 
Григор Якофов, председател на тенис клуба.

24 МАЙ – 
ОТЛИЧИЯ ЗА ЗАСЛУЖИЛИТЕ

„Ñïèðèäîí â îìàãüîñàíàòà ãîðà“

24 МАЙ – 24 МАЙ – 

СПОРТ   ��СПОРТ   ��СПОРТ

„Ñïèðèäîí â îìàãüîñàíàòà ãîðà“„Ñïèðèäîí â îìàãüîñàíàòà ãîðà“
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

бе домакин на Между-
народния етнокултурен 
фестивал „Културата 
на бъдещето и бъде-
щето на културата“. 
Събитието стартира с 
традиционното дефиле 
на участниците от 5 
държави – България, 
Македония, Румъния, 
Турция и Сърбия. Всич-
ки те  преминаха по 
главната улица „Миха-
ил Такев“ и с цялата си 

на централния площад 
в града.  Там момичета-
та и момчетата заедно 
извиха хоро, предвож-
дано от българското 
знаме.

Официално фестива-
лът бе открит от кмета 
Николай Зайчев, който 
приветства участниците. 
Преди това градоначал-
никът се срещна с ръко-
водителите на гостуващи-
те от чужбина състави.

фестивала гостите на-
правиха поздравите-
лен концерт. Въпреки 
юнския дъжд, десетки 
пещерци изгледаха 
продължилия над 2 
часа танцов маратон 
на формацията на Кул-
турно-художественото 
дружество „Любомир 
Иванович – Геджа“ от 
Сърбия, македонския 
ансамбъл „Охрид 
– 2010“, „Дор Транс-
илвания“ от Румъния 
и турския ансамбъл от 
град Текирдаг.

Във втората вечер 
зрителите отново 
видяха гостуващите 
от чужбина състави, 
но във фестивала се 
включиха и фолклор-
ните групи от Пещера.

Вечерта завърши 
с връчване на дипло-
ми за участие, които 
ръководителите на съ-
ставите от съседните 

Балкански държави 
получиха от кмета Ни-
колай Зайчев.

Последният ден на 
фестивала бе в събота, 
когато първите участ-
ници се качиха на 
сцената още в 10.30 ч.  
Това бяха Младежката 
и Женската фолклор-
ни групи при НЧ „Св. 
Иван Рилски 1922” в с. 
Мрамор.

След тях пред публи-
ката застанаха децата 
от ансамбъл „Чепинче“ 
– Велинград. Оказа се, 
че едната им ръководи-
телка е родом от Пеще-
ра – Ели Гикова, по мъж 
Саздова. 

След малките пред-
ставители на СПА сто-

лицата на сцената се 
изявиха танцьорите, 
певците и музикантите 
от Представителен ан-
самбъл за народни пес-
ни и танци „Чепино”.

Фестивалът завър-
ши така, както и за-
почна – с общо хоро, 
в което се включиха 
много от зрителите.

А като за финал 
трябва да се отбеле-
жи, че за първи път за 
публиката бяха оси-
гурени седящи места, 
а за участниците зад 
сцената бе оформено 
с паравани място за 
преобличане.

Танцьорите от етно-
танцовата формация 
към читалище „Раз-
витие-1873“ в Пещера 
спечелиха зоналния 
кръг на Националния 
фестивал на руската 
поезия, песен и танц 
„Пусть всегда будет 
солнце” . Възпитаници-
те на Елена Баренска 
участваха във възрас-
товите групи I-IV и V-VIII 
клас и бяха най-добри. 

ране изпраща нашите 
танцьори на финала, 
който ще се проведе 
на 10 септември 2016 г.

в Казанлък. Отличе-
ните на първо, вторo 
и трето място в на-
ционалния етап на 
фестивала имат право 
на участие в празнич-
ния концерт на ХIII-я 
Национален събор на 
приятелите на Русия, 
който ще се проведе 
на 11 септември 2016 г.
край яз. „Копринка”, 
община Казанлък.

лян обаче, танцьорите 
от Пещера трябваше 
да спечелят областния 
кръг на фестивала, 

който се проведе в 
нашия град. В него 

деца от Пазарджик, 
Велинград, Брацигово 
и Пещера.

Форумът протече 
в НЧ „Развитие-1873“ 
– Пещера и бе открит 
от Стефан Щерев – об-
щински председател 
на Движение „Русофи-
ли“, които го организи-
рат, а приветствие към 
участниците отправи 
кметът на града Нико-
лай Зайчев.

Целта на събитието 
е популяризиране на 

руската поезия, песен 
и танц, приобщаване 

богатството на руската 
култура и създаване 
на интерес към изуча-
ване на руски език.

Фестивалът е ини-
циатива на Национал-
но движение „Русофи-
ли”, със съдействието 
на Министерство на 
образованието и на-
уката, Синдикат на 
българските учители, 
Национален Дворец на 
децата, Община Казан-
лък и с  подкрепата на 
Фонд „Русский мир”.

В ОБЩИНА ПЕЩЕРА РАБОТИ 

“ГОРЕЩ ТЕЛЕФОНГОРЕЩ ТЕЛЕФОН” 
На номер  0350/6-22-16  всеки  работен ден 

от 8.30 до 17.30 ч. се приемат сигнали за забе-
лязани нередности и нарушения на територи-
ята на града, Радилово и Капитан Димитриево. 
За да се приеме за действителен, при подава-
нето на сигнал трябва да се посочат име, ад-
рес и телефон за връзка. 
АНОНИМНИ СИГНАЛИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

Ф Е С Т И В А ЛФ Е С Т И В А Л

ТАНЦЬОРИ ОТ ПЕЩЕРА
НА ФИНАЛ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

  УЧАСТНИЦИ ОТ 5 ДЪРЖАВИ
БЛИЗО 300БЛИЗО 300БЛИЗО 300БЛИЗО 300

!




