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Общинското пред-
приятие „ВКС“ ООД - 
Пещера почисти канал-
ната мрежа за пренос на 
поливна вода на тери-
торията на Общината. 
Тяхната дължина е око-
ло 1 км. Водата за по-
требителите бе пусната 
поетапно от 1 април.

1632 домакинства в 
община Пещера използ-
ват поливна вода. За 
поддръжка на мрежата 
от „ВКС“ по договори 
от месец юли 2016 г. до 

март 2017 г. са похар-
чили 24 676 лв. с ДДС. 
Освен това има договор 
с напоителни системи 
за близо 11 800 лв. Така 
сумата, за да стигне по-
ливната вода до потре-
бителите, общинското 
дружество е платило за 
по – малко от година 
близо 37 000 лв. Тези 
средства би трябвало да 
се набавят от определе-
ната за тази услуга так-
са, която е 28 лв. 
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Уважаеми жители 
на община Пещера,

В навечерието 
сме на най-големия, 
най-светлия праз-
ник за православните 
християни Великден. 

В тези светли дни 
е времето, когато от-
ново на една трапеза 
ще се събере цялото 
семейство, ще си по-
желаем здраве, мир и 

любов. И нека заедно с църковния пламък, кой-
то всеки ще пренесе в дома си, през прага ни да 
влезе доброто, надеждата, човеността!

Скъпи съжраждани,
Нека са благословени дните ни, да има мир и 

благополучие в семействата ни!
Честито Възкресение Христово! 

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ
Кмет на Община Пещера

Уважаеми 
съграждани,

От името на Об-
щински съвет - Пеще-
ра и лично от мое име 
Ви пожелавам светли 
Великденски празни-
ци изпълнени с много 
щастие, доброта и кра-
сота!

В е л и к д е н с к и т е 
празници винаги ни 
вълнуват с посланието 
за живота, за търже-

ството на духа и вярата. Възкресение Христово 
ни показва силата на саможертвата, смирението, 
състраданието и ни води по пътя на светлината!

Нека на този свят празник заедно отправим 
молитва за мир и благополучие, за достоен и хар-
моничен живот.

Честито Възкресение Христово!

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

Двамата мъже почи-
наха при злополука в 
„Биовет“АД. Сигналът 
за инцидента е пода-
ден към 14.00 часа на 20 

март в пожарната служ-
ба в града от дежурен 
служител на предприя-
тието. По първоначал-
ни данни, двамата ра-

ботници изпълнявали 
дейности по почистване 
на съоръжение в заво-
да. На място веднага са 
изпратени екипи на по-

жарната и полицията в 
Пещера. Извършен е ог-
лед под ръководството 
на следовател от Окръ-
жен следствен отдел. 

Община Пещера 
стратира обновяване на 
обществените места. С 
по-високите темпера-
тура все повече хора се 
отправят към парковете 
и детските площадки, за 
това и усилията са насо-
чени към тяхното осве-
жаване и възстановява-
не, там където се налага. 
Наред с боядисването 
на пейките и ремонта на 
съоръженията, бяха до-
ставени нови 104 пейки. 
От общинския пресцен- тър напомнят, че в края 

на лятото, миналата 
година вече бяха мон-
тирани 100 нови пейки. 

Предстои да се уточнят 
местата, където ще има 
нови места за сядане.

Освен това, бяха въз-
становени осветител-
ните тела на покрития 
пешеходен мост. Ванда-
ли ги бяха повредили, а 
сега те отново доприна-
сят за по-добрата град-
ска среда.

В тази връзка е и апе-
лът на Общината към 
хората да пазят, защото 
всичко, което се прави е 
за тях.

Кметът на Пещера 
Николай Зайчев ще 
осигури 1200 козунака 
на членовете на клубо-
вете, обединяващи хо-
рата в неравностойно 

положение в общината, 
съобщиха от Общин-
ска администрация.

От великденския 
сладкиш ще получат 
всички членуващи в 

клубовете на инвалида 
в трите населени места 
в общината, сдруже-
нието на хората с ин-
телектуални затрудне-
ния, клуба на болните 

от диабет. Козунаците 
се раздават на 10,11 и 
12 април, като целта е 
те да достигнат до хо-
рата в навечерието на 
Великден.

Детското полицейско управление 
на ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ проведе за-
нятие на тема „Пожарна безопасност“, съв-
местно със служителите на РС „ПБЗН“- гр. 
Пещера.

Козунаци за хората 
в неравностойно положение

Пролетно обновяване 

Започна сезонът на поливната вода 

Община Пещера ще отпусне 
финансова помощ на семействата 

на загиналите работници 
в „Биовет“ АД.

Кметът на общината Николай Зайчев предложи на Об-
щинския съвет от бюджета да бъдат отделени по 2500 лв. 
за двете семейства. 
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Дейност на комиси-
ята:

Дейности по превен-
ция на асоциалното по-
ведение на малолетните 
и непълнолетните: 

Отбелязване на 16 
октомври - Междуна-
родния ден на белия 
бастун. Денят символи-
зира правото на лесно 
придвижване на слепи-
те хора.

Задачи по Национал-

на стратегия за борба с 
наркотиците 2014-2018г.

По повод 1 Декем-
ври – Световен ден за 
борба със СПИН бяха 
раздадени информа-
ционни материали с 
цел превенция на ХИВ/
СПИН. В тази връзка са 
раздадени, съвместно с 
проведени беседи и вик-
торини, редица инфор-
мационни и образова-
телни брошури:

- книжка „Училище 
за здраве – Как да бъдем 
здрави” – за най-мал-
ките в Детските гради-
ни и предучилищните 
групи, финансирани 
от Община Пещера – 
МКБППМН;

- „Стоп на нарко-
тиците” и листовка 
„Д-р Столетов – ХИВ/
СПИН”;

МКБППМН се ин-
формира за осъдените 
на пробация непълно-
летни като участва в 
ежемесечните Проба-

ционни съвети орга-
низирани от Областна 
служба «Изпълнение на 
наказанията» — Сектор 
Пробация – гр. Пазар-
джик. 

През 2016 г. в коми-
сията не е постъпвала 
информация от Райо-
нен съд – гр. Пещера за 
условно осъдени непъл-
нолетни, за организи-
ране на възпитателни 
грижи. 

О б щ е с т в е н и -
те възпитатели към 
МКБППМН оказват 
съдействие на органи-
те по образованието за 
обхващане на подлежа-
щите на задължително 
образование деца, като 
издирват, обхождат, 
разговарят с родители-
те за застрашените от 
отпадане от училище 
ученици, съвместно с 
учителите от всички 
училища. 

Възпитателни дела.

През отчетния пери-
од, МКБППМН е обра-
зувала 30 и разгледала 
30 възпитателни дела 
спрямо малолетни и не-
пълнолетни. 

От тях :
- Бягство от дома или от 
социална услуга - рези-
дентен тип - 6 бр.
- Проява на агресия  и 
насилие - 5 бр.
- Хулиганство - 3 бр.
- Кражба - 13 бр.

При образуване-
то и разглеждането на 
възпитателните дела са 
спазени процедурите по 
образуването и разглеж-
дането им. Спрямо шест 
деца са разглеждани по 
няколко възпитателни 
дела за извършени раз-
лични противообщест-
вени прояви. Спрямо 
един малолетен е на-
ложна възпитателна 
мярка по чл.13, ал1, т. 
11 от ЗБППМН, която е 
потвърдена от Районен 
съд Пещера.

Образуването и раз-
глеждането на възпи-
тателните дела протича 
безпроблемно по уста-
новения законов ред. 
Като затруднение може 
да се отчете отсъствие-
то на родителите, кои-
то живеят и работят в 
чужбина, отглеждането 
на децата се извършва 
от близки и роднини 
(баба, дядо) и налагане-
то на мерки по чл.15 от 
ЗБППМН е неприложи-
мо. 

По отношение ефек-
тивността на прило-
жените възпитател-
ни мерки по чл.13 от 
ЗБППМН, може да се 
отчете, че възпитателна-
та мярка по чл.13, ал.1, 
т.5 от ЗБППМН “поста-
вяне под надзор на об-
ществен възпитател” е 
най-ефективна, което е 
свързано и с активност-
та и резултатността от 
извършената дейност 
от обществения възпи-

тател, работещ с мало-
летния/непълнолетния. 
Много добри възпита-
телни резултати дава и 
мярката по чл.13, ал.1 
т.10 от ЗБППМН „за-
дължаване на непълно-
летния да извърши оп-
ределена работа в полза 
на обществото“.

Представители на 
Дирекция “Социално 
подпомагане” – Пеще-
ра са присъствали при 
разглеждането на всич-
ки възпитателни дела, 
както и своевременно са 
предоставяли социални 
доклади относно мало-
летни/непълнолетни. 

При всички случаи, 
своевременно е уведо-
мена Районна прокура-
тура-Пещера за пред-
приетите действия по 
преписките и са изпра-
тени решенията по въз-
питателните дела. Няма 
обжалвани и върнати 
дела за ново разглежда-
не.

ОБЩЕСТВО

Началникът на 
ПУ-Пещера, гл. инспек-
тор Елена Абаджиева, 
информира общинските 
съветници в Пещера за 
дейността на полицей-
ското управление през 
2016-та година. „Родоп-
ска искра“ публикува 
акцентите от отчета.

Структура и интен-
зивност на регистри-
раната престъпност на 
обслужваната терито-
рия:

Общо регистрирани-
те престъпления са 424 
бр., прекратени са 89 бр., 
останали за работа 335 
бр. За 2015 г. общо реги-
стрираните престъпле-
ния са 296 бр., прекра-
тени са 54 бр. останали 
за работа са 242 бр. — 
има увеличение с 93 бр. 
престъпления. От тях са 
разкрити 223 бр. за 2016 
г., спрямо 110 бр за 2015 
г. Налице е увеличение 
на разкриваемостта със 
113 бр. общо на иконо-
мически и криминални 
престъплрения. 

Тежки криминални 
престъпления

На територията на 
РУ Пещера има регис-
трирано едно убийство 
с установен извърши-
тел, за изминалия от-
четен период на 2015 
г. няма регистрирани 
убийства. 

Полови престъпле-
ния 

Общо регистрирани 
полови престъпления 3 
бр., от които е разкрито 
едно.

За периода е устано-
вен един извършител на 
полово престъпление, 
срещу който е образува-
но досъдебно производ-
ство и е повдигнато об-
винение. За периода на 
2015 г. няма неразкрити 
полови престъпления. 

Престъпления про-
тив собствеността

Грабежи — Общо 
регистрирани престъ-
пления: 2016 г. – 3 бр., за 
2015 г. - 2 бр. Разкрити 
престъпления: за 2016 
г. – 3 бр. /100 %/, за 2015 
г.- 2 бр. /100%/ 

Престъпни посега-
телства спрямо МПС

За отчетния период 
се забелязва увеличение 
на общия брой на реги-
стрираните  престъпле-
ния по линия ”Прес-
тъпни посегателства 
спрямо МПС”, сравнено 
с предходния период за 
2016 г. — 5 бр.; за 2015 
г. — 1 бр., увеличение 
на престъпните посега-
телства спрямо МПС в 
процентно отношение 
е увеличение с 33.33 %. 
Разкрити престъпле-
ния: за 2016 г. – 1 бр. /25 
%/, за 2015 г. - 0 бр. /0%/ 

Кражби на имуще-
ство

Състоянието на кри-
миналната престъпност 
по линия „Кражби на 
имущество” общо за 
РУ- Пещера през 2016 г. 
е следното:

1. Общо регистрира-
ни престъпления : 2016 
г. – 98 бр. спрямо 106 
бр. за 2015 г. Отчита се 
намаление на кражбите 
през периода с 8 бр.

2. Разкрити престъ-
пления: 2016 г. – 34 бр./ 
36,17 %/, срещу 27 бр. 
/23,47 %/ за 2015 г., уве-
личение на разкритите 
престъпления с 15 бр. 
и увеличение на раз-
криваемостта с 12,7 % в 
процентно отношение 
за отчетния период.

Анализът на опера-
тивната обстановка за 
периода на 2016 г. на 
територията на района 
показва, че има тенден-
ция на намаление на 
кражбите.

Престъпления про-

тив стопанството
1. Общо регистрира-

ни престъпления про-
тив стопанството: за 
2016 г. — 38 бр., за 2015 
г. — 10 бр., увеличение 
на престъпленията про-
тив стопанството през 
периода с 28 бр.

2. Разкрити престъ-
пления: за 2016 г. – 35 
бр. /92.11%/, за 2015 г. — 
6 бр. /60%/, увеличение с 
27 бр. разкрити престъ-
пления, а в процентно 
отношение намаление с 
32,11 % за годината. За 
2016 г. престъпления-
та против стопанство-
то съставляват 70 % от 
общо регистрираните 
икономически престъ-
пления за РУ - Пещера, 
а за 2015 г. са 71,4 %.

Престъпления свър-
зани с разпростране-
нието на акцизни сто-
ки

1. Общо регистрира-
ни престъпления свър-
зани с разпростране-
нието на акцизни стоки: 

за 2016 г. – 29 бр., за 2015 
г. — 5 бр., увеличение на 
престъпленията свърза-
ни с разпространението 
на акцизни стоки през 
периода с 24 бр.

2. Разкрити престъ-
пления: за 2016 г. – 28 
бр. /96.55%/, за 2015 г.- 
5 бр. /100%/ и 1 бр. от 
предишен период - уве-
личение с 23 бр. престъ-
пления. За 2016 г. прес-
тъпленията  свързани с 
разпространението на 
акцизни стоки съста-
вляват 58 % от общо ре-
гистрираните  икономи-
чески престъпления за 
РУ, а за 2015 г. са 35,7,8 
%. 

Палежи
1. Общо регистрира-

ни криминални престъ-
пления - 2016 г. – 11 бр. 
спрямо 5 бр. за 2015 г. 

2. Разкрити от общо 
регистрираните престъ-
пления - 2016 г. – 2 бр. / 
18.18 % / спрямо 0 бр. за 
2015 г. / 0 % / – увеличе-
ние през периода с 2 бр.

Разпространение и 
употреба на наркотич-
ни вещества

Обща характерис-
тика на оператив-
ната обстановка: На 
територията на РУ Пе-
щера се предлага поч-
ти целият спектър на 
незаконни наркотични 
вещества. Следва да от-

бележим, че наред с ув-
реждането на здравето, 
злоупотребата с нарко-
тици в редица случаи 
води и до извършването 
на различни престъпле-
ния, с оглед набавяне на 
средства за закупува-
нето им. Постъпващата 
информация сочи, че 
наркозависими използ-
ват за лична употреба и 
неразрешения медика-
мент (СУБУТЕКС), вне-
сен от Франция, който 
съдържа веществото 
бупренорфин, опреде-
лен като наркотично 
вещество съгласно На-
редбата за реда за кла-
сифициране на расте-
нията и веществата като 
наркотични.

Иззети количества 
наркотични вещества: 
Хероин: 19.78гр.; Кана-
бис: (суха маса)1154.54 
гр.; Хашиш: 99.50 гр.; 
Амфетамини: 14.14 гр.; 
Синтетични: 2016 г. – 
284 бр. таблети.

През отчетния пе-
риод са проведени 21 
бр. специализирани по-
лицейски операции, в 
които са включени ме-
роприятия по линията.

За отбелязване е, че 
през отчетния период 
в РУ Пещера има дока-
зани 4 броя наркораз-
пространения подсъдни 
на Окръжен съд.

Информация за работата на полицията 
през 2016-та година 

Отчет на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните

 и непълнолетните - Община Пещера за 2016г.       

Златка Златанова, 
секретар на МКБППМН 

и социални дейности
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КУЛТУРА

Пещерските славей-
чета при ЦПЛР-ОДК 
се доказаха като едни 
от най - талантливите 
участници в конкурса 
„Орфеево изворче“. При 
над 2000 изпълнители 
от цяла България, на 
конкурса в Стара Загора 
те спечелиха призовите 
първи места в категори-
ята Вокални ансамбли и 
в трите възрастови гру-
пи. В категорията „Ин-
дивидуални изпълните-
ли“, в трета възрастова 
група златен медал спе-
чели Таня Дамянова на 
12 години, а във втора 

възрастова група сребъ-
рен медал грабна Емил 
Балабанов на 7 години. 

Петя Билбилева спе-
чели безапелационно 
златен медал в  XIІI На-
ционален детско-юно-
шески конкурс за 
музикално изкуство 
„ОРФЕЕВА ДАРБА”, 
който се провежда в 
столицата. Към прес-
тижните си отличие 
Петя Билбилева при-
бави и нов сребърен 
медал от участието си 
в XVII Национален дет-
ски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ в Стара Загора.

„Нов механизъм, последен модел, с елек-
тронен  GPS, синхронизация за точен час, пре-
минаване към лятно и зимно часово време, без 
необходимост от техническа поддръжка ще 
бъде монтиран в Сахата. - Това съобщи Стоян 
Йовчев от Общинска администрация. - Всеки 
кръгъл час ще се отброява от звукът на автен-
тичната камбана, която оглася околностите на 
града.“ 

Часовниковата кула в Пещера, позната 
също като Сахата, е построена между 1650 - 
1701 г. 

Архитект на постройката е Любен Тонев, 
сочи справка в Енциклопедичен речник пеще-
ра с автор Анастас Пунев. 

Тя е втора по възраст в страната след кулата 
на „Сахат тепе“ в Пловдив.  

Всичко започна с 
Oбластния кръг на 
олимпиадата по химия, 
където се явиха Деси 
Кандева, Красимир 
Каргов и Kатя Попова 
и тримата от 7-ми клас, 
след сериозна подго-
товка от г-жа Зънгаро-
ва. 

Денят на жената 
— 8 март, стана още 
по-празничен за всич-
ки в СУ “Св. Климент 
Охридски“, когато дой-
де новината, че Краси 
се е класирал за учас-
тие в Националната 
олимпиада по химия 
и опазване на окол-
ната среда с втори за 
страната резултат и е 
единственият класи-
ран ученик от Област 
Пазарджик. 

Отпътуваме към 
Комлекс „Камчия“ 
пълни с оптимизъм. 
След настаняване се 
отправяме на разходка. 
Разбира се, първата ни 
цел е да видим морето, 
за първи път тази го-
дина.

В 18:00 часа вече сме 
заели местата си в ак-

товата зала на учили-
щето. 

Програмата започ-
на с встъпително сло-
во на Директора на 
училището-домакин. 
Последва изпълнение 
на цял ансамбъл с гай-
ди, всички членове на 
който са възпитаници 
на училището. Изпъл-
ненията им изправиха 
цялата зала на крака. 
Може да сме там заради 
химията, но музиката 
сплотява всички. След 
музикалната програма 
се появяват и „малки-
те грации“ на учебното 
заведение, които някой 
ден биха могли да ста-
нат „Златните момиче-
та“ на България. Това 
беше и финалът на от-
криването. 

Ден втори: 
Сутринта става-

ме рано, изпревари-
ли слънцето, което се 
появи точно в 06:13 
часа. Олимпиадата за-
почва точно в 08:00 ч. 
Търпеливо изчакахме 
във фоайето на много-
функционалната зала, 
за да разберем раз-

пределението по зали. 
Вълнението е за всич-
ки, и за ученици, и за 
придружители. Сещам 
се за клишетата, кои-
то използват известни 
спортисти, че винаги 
е по-трудно да гледаш 
мача от скамейката. В 
10 часа получаваме и 
задачите, трудни са. 
Краси излиза след още 
два часа приятно раз-
вълнуван. Резултати 
ще имаме след два дни, 
а дотогава ни чакат 
още приключения.

Ден трети: 
Ден трети започна с 

облачно време. Слън-
цето не се вижда, но ние 
знаем, че е там над об-
лаците. Закусваме, след 
което се отправяме 
към дългоочакваното 
посещение на планета-
риума, авио-космиче-
ския център и сбирка-
та от кристали, с която 
разполага учебното за-
ведение. изложбата на 
кристалите няма нищо 
земно. 

Ден четвърти: 
Дойде време да раз-

берем резултатите. 

Краси е развълнуван, 
вълнувам се и аз, все 
едно ми предстои по-
редният изпит в уни-
верситета. Награжда-
ването е в същата зала, 
в която беше и откри-
ването. Заемаме места-
та си навреме. Дирек-
торът на училището 
закрива Олимпиадата 
и започва награжда-
ването. Резултатът на 
Краси е 80 точки. Не 
стигат за медал, но 
представянето му е 
блестящо. Състезавал 
се е с ученици, които 
изучават специализи-
рано Химия по 8 часа 
седмично, а той е едва с 
един. За Краси има гра-
мота от Министерство 
на образованието, а 
г-жа Зънгарова получи 
сертификат за това, че 
е подготвила ученик, 
който е сред най-до-
брите в България. 

/Публикувано със съ-
кращения/
Автор: Михаил Паев

Обява
ПК „Напредък“ в Радилово отдава под наем 

следните обекти :
- търговско помещение от 240 кв.м. в центъра
- търговско помещение  от 20 кв.м.
- търговско помещение от 80 кв.м.
Информация на тел. : 0886 84 79 12 

П Р О Г Р А М А
За празниците на културата 
посветени на 6 май – Ден на 

Пещера
18.04.2017 г. — Великденски концерт на 

НЧ „Развитие 1873”. 
Място: Ч-ще”Развитие”, Час: 18:00 ч.

20.04.2017 г. — Изложба на бродирани 
гоблени.

Място: Худ. галерия, Час:  17:30 ч.

20.04.2017 г. — „В света на книгите” – 
средношколско състезание. 

Място: Ч-ще „Развитие”, Час:  15:00 ч.

21.04.2017 г. — Среща-разговор с писа-
теля  Александър Секулов. 

Място: Виенски клуб, Час:  17:30 ч.

25.04.2017 г. — „Как китът получи свое-
то тясно гърло”. Детски театър.

Място: Ч-ще ”Развитие”, Час:  11:00 ч.

25.04.2017 г. — „Хитър Петър”.  Драма-
тизация по българска народна приказка. 

Място: Ч-ще ”Развитие”, Час:  13:30 ч.

26.04.2017 г. — “Големанов” – постанов-
ка на театър „Невена Коканова”. Участват 
- Ивайло Калоянчев, Латинка Петрова, 
Ивайло Захариев и др. 

Място: Ч-ще ”Развитие”, Час:  18:00 ч. 

27.04.2017 г. — Тържествена сесия на 
Общински съвет – Пещера посветена на 
100 г. от рождението на акад. Веселин Ха-
джиниколов. 

Място: Зала на общината, Час:  14:30 ч.

28.04.2017 г. — Концерт на фолклорен 
ансамбъл „Славейче”. 

Място: Ч-ще „Развитие”, Час:  17:30 ч.

02.05.2017 г. — „Любовта не може прос-
то да отмине” – моноспектакъл на Симеон 
Владов.

Място: Ч-ще ”Развитие”, Час:  18:00 ч.

05.05.2017 г. — Концерт на духов оркес-
тър и мажоретен състав от Велинград

Място: площад ”България”, Час:  18:45 
ч.

05.05.2017 г. — Концерт на Поли Генова 
и вокална група Бон-бон

Място: пл.”България”, Час:  19:15 ч.

05.05.2017 г. — Тържествена заря-про-
верка в чест на Деня на Пещера – 6 май

Място: пл.”България”, Час:  20:45 ч.

05.05.2017 г. — Концерт на  рок група 
Диана експрес.

Място: пл.”България”, Час:  21:15 ч.

06.05.2017 г. — Празнична Гергьовска 
света литургия.

Място: хр. ”Св. Георги”, Час:  9:00 ч.

06.05.2017 г. — Концерт на ансамбъл 
Славейче и Николина Чакърдъкова и Нев-
рокопски танцов ансамбъл. 

Място: пл.”България”, Час:  10:30 ч.

На заем от нета: 
ЗА УСПЕХА НА ЕДИН УЧЕНИК

Сахата отново ще отмерва времето 

Успехи за талантливите деца 
на Пещера
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Съоръженията бяха 
изградени от Общи-
на Пещера, в двора на 
ПГХВТ “Атанас Ченге-
лев“, в отговор на нуж-
дите на младежите в 
града от място, на което 
да практикуват. 

Освен различните 
видове лостове, които 
интегрират спортната 
гимнастика на улицата, 
бяха изградени рампи 
за демонстриране на 
умения със скейтбордо-
ве и велосипеди. 

Това е първата по-
добна комбинирана 
площадка в града, а ма-
совата порява бе ува-

жена лично от кмета 
Николай Зайчев, който 
показа на младежите, че 
е запазил подготовката 
си от времето, когато е 
тренирал спортна гим-
настика.

„Спортът е важен, 
особено масовият спорт 
като този, който вижда-
ме днес. 

Тук са момичета и 
момчета, които нямат 
амбициите да бъдат 
състезатели, те обаче 
тренират сериозно. А 
всички добре знаем кол-
ко е важно човек да се 
движи, да спротува. 

Самият аз винаги 

съм тренирал някакъв 
спорт. Затова е важно да 
възстановим, доколкото 
днешната реалност ни 
позволява, традициите, 
които нашият град има-
ше, но и да стимулира-
ме желанието на всеки 
да практикува някакъв 
спорт като любител. 

Днес в Пещера се 
тренират футбол, во-
лейбол, бадминтон, 
бойни изкуства, тенис 
на корт, тенис на маса, 
а през топлите месеци 
младите хора могат да 
използват и тази пло-
щадка“, коментира гра-
доначалникът.

През 2016 г. на тери-
торията на общината 
извършват дейност 11 
спортни клуба и турис-
тически дружества. 

ФК ” Свобода 2011” 
гр. Пещера

От началото на се-
зон 2016 г., ФК „Сво-
бода 2011” е с проме-
нен статут и участва в 
първенството на Трета 
лига – Югозападна. От-
борът беше попълнен с 
нови играчи и нов тре-
ньорски състав. Основ-
ното финансово под-
помагане е от Община 
Пещера, „Биовет”АД и 
ВП Брандс Интернешъ-
нъл – АД. Осигурени са 
клубни членски карти. 

Футболният клуб 
има три формации - за 
деца, юноши и мъже. 

Детският и юноше-
ският  отбори играят в 
Областна група при съ-
ответните възрастови 
групи. За шеста поредна 
година, детският отбор 
участва в първенствата 
на областната група, къ-
дето заема 7-мо място 
от общо 10 отбора. 

Юношеският отбор 
заема 8-мо място в кла-
сирането. 

В мъжкия отбор и в 
първенството на Трета 
лига участват 18 отбора. 
В първенството отбора 
зае в края на есенния 
полусезон 15-то място.

ФК ” Спортист - 2010”  
с. Капитан Димитри-

ево
 Клубът се състезава 

в „Б” ОФГ. Амбицията 
на спортния клуб е да 
бъде сформирана дет-
ско-юношеска форма-
ция. 

Основен приоритет 
на клуба е възстановя-
ване и организиране на 
традиционен турнир по 
футбол. В клуба трени-
рат активно 5 деца и 17 
мъже. Мъжкият отбор 

заема 3-то място от 11 
отбора в „Б” ОФГ.

ФК” Коба” 
с. Радилово

През 2016 г. беше 
възнобновено участи-
ето на клуба в Област-
ното първенство на „Б” 
ОГ. 

В средата на сезона 
футболният клуб беше 
одобрен за участие в Об-
ластното първенство на 
„Б” ОГ гр. Пазарджик. 
През спортно-състеза-

телната 2016 г. отборът 
е изиграл 11 мача. Във 
временното класиране е 
на 8-мо място.

ВК „Топ Волей“
гр. Пещера

Клубът е регистри-
ран през 2006 г., като 
две години преди регис-
трацията са започнали 
участие в Аматьорска 
лига по волейбол –„Во-
леймания”, където са 
първият клуб взел учас-
тие в лигата. През 2016 
г. клубът взе участие на 
плейофи, като се класи-
ра от 8-мо до 16 място. 
През 2016 г. клубът за 

първи път организи-
ра обучение на 20 деца,  
разделени на 2 въз-
растови групи.

Ракетомоделен клуб 
„КОНДОР” 
гр. Пещера

Клубът по ракето-
моделизъм участва в 
републикански и меж-
дународни прояви през 
годината. 

В дейността на клуба 
вземат участие 12 деца, 
5 юноши и 5 възрастни. 

Има многобройни 
награди от републикан-
ски, европейски и све-
товни първенства. 

Ползва помещение 
на фирма „Херкал” – гр. 
Пещера. 

През годината, 
спортният клуб взе ак-
тивно участие в 8 състе-
зания, от които едно На-
ционално първенство 
за ученици в гр. Ловеч 
и пет международни 
купи в България, Пол-
ша, Сърбия и Словения. 
За успехите на спорти-
стите в клуба през 2016 
г. са показателни завою-
ваните общо 20 медала 

(8 златни, 5 сребърни и 
7 бронзови)  и 8 купи ( 
5 златни и 3 бронзови).

СК „ Атлетик” 
гр. Пещера

През 2016 г. на леко-
атлетическа подготовка 
в клуба преминаха над 
70 деца, юноши и девой-
ки, мъже и жени, като 
16 от тях взеха участие в 
общински и национал-
ни състезания. 

През 2016 г. клубът 
организира и проведе 

два кроса — пролетен и 
есенен общински крос 
за ученици. 

Силно представяне  
на състезатели от клуба 
беше реализирано на 
Националната кросова 
верига.

Състезателите от 
клуба  взеха участие в 
Пробега на Мира с ле-
коатлети от различни 
страни. 

На проведеното Дър-
жавно първенство за 
ветерани в гр. Пловдив, 
Щерьо Бадалов спечели 
шампионската титла на  
200 м. при мъжете.

СК „Вамос” 
гр. Пещера

В спортния клуб чле-
нуват 50 любители на 
спорта тенис на корт. 

През изминалия се-
зон бяха проведени два 
турнира от клуба, като 
спечелените медали са: 
2 сребърни (при инди-
видуалното представя-
не) и 2 сребърни медала 
(при двойки-мъже). 

В организираните 
турнири взеха участие 
състезатели от Пещера, 
Брацигово, Велинград и 
София. 

През 2016 г. в клуба 
бяха записани 58 деца 
на възраст от 7 до 14 г. и 
7 жени - любители. 

В началото на 2017 
г. бяха картотекирани 
31 деца в три възрасто-
ви групи от 8 до 10 г. и 
от 10 до 12 г., които ще 
участват на регионални 
турнири от календара 
на БФТ.

СК „Бадминтон“
гр. Пещера

През 2016 г. спорт-
ният клуб се включи 
активно в спортния жи-
вот на общината, като 
завоюва призови места 
в различни състезания. 

В отбора по бадмин-
тон тренират 20 спорти-
сти – деца и възрастни. 

През 2016 г. клубът 
регистрира следните ус-
пехи на Международен 
турнир в гр. Хасково; 
Зонални първенства за 
деца до 13 г., където мо-
мичетата и момчетата 
взеха бронзови отли-
чия; Държавен личен 
шампионат за мъже и 

жени в гр. София; На-
ционален турнир за 
купата на кмета на об-
щината - „Перистера” в 
гр. Пещера; кръг от На-
ционална верига в гр. 
Кърджали. В к. к. Албе-
на – Д. Смилянова ста-
на двукратна Балканска 
шампионка. 

СК „ Пауър Джим” 
гр. Пещера

В клуба по карате и 
фитнес тренират карате 
около 40 души, а с фит-
нес се занимават над 
100. 

Възрастовата грани-
ца на членовете на клу-
ба е от 6 до 50 годишна 
възраст. 

Клубът подготвя от-
бор по карате, който 
участва в редица спорт-
ни състезания. За дей-
ността си, спортният 
клуб ползва спортния 
салон на ОУ ”Св. Па-
триарх Евтимий”, както 
и фитнес залата на СУ 
”Св. Климент Охрид-
ски”.

СК „ Фаворит” 
гр. Пещера

Спортният клуб из-
вършва активна спорт-
на дейност. Функцио-
нира от 2006 г. като 
ски-спортен клуб. 

През зимния сезон 
организира ски-учили-
ще. Провежда и участва 
в редица състезания по 
ски и сноуборд на лето-
вище „Св. Константин” 
от декември до март. 

Ползва две ски писти 
на курорта. Участни-
ците са около 50 деца и 
възрастни.

Информация за състоянието на спорта 

Сезонът за спорт на открито в Пещера бе открит 
на чисто новата площадка за стрийт фитнес 
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