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Тя бе командвана от 
бригаден генерал Явор 
Матеев – Командир на 
68-а бригада „Специални 
сили“. Във военния ритуал 
участваха части на брига-
дата и военен духов оркес-
тър.

Официални гости на 
празника бяха замест-
ник-председателят на 

Народното събрание 
Цвета Караянчева, евро-
депутатите Андрей Нова-
ков и Искра Михайлова, 
народни представители 
от българския праламент, 
областни и местни поли-
тичски лидери, кметове и 
представители на съседни 
общини, ръководители на 
институции.
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УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
ПРОСВЕТИТЕЛИ, ТВОРЦИ И ДЕЙЦИ 

НА КУЛТУРАТА,
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,
24 май е най-светлият, най-обичаният – Празни-

кът на българската писменост и култура. Това е денят, 
който ни прави неделима част от световната цивили-
зация.

На 24 май ние се прекланяме пред делото на братя-
та Кирил и Методий, техните ученици и всички оне-
зи, оставили следи в културната история на България.

24 май е символ на достойнство, традиция и духо-
вност. Празник на хората даващи ни идентичност и 
на тези, които възпитават поколенията след нас. Това 
са нашите родители, от които първо научаваме род-
ния език, учителите, които ден след ден ни образоват, 
културните дейци, които са и наши просветители.

Нека съхраним този ден и учим децата си да го 
честват. Защото 24-ти май е датата, която ни обеди-
нява и която за нас е символът на светлината от при-
добитите знания!

Честит празник!
Николай Зайчев
Кмет на Община Пещера 

Уважаеми учители,читалищни дейци,
творци на изкуството, скъпи ученици,

уважаеми съграждани,
Денят на българската просвета и култура, на 

славянската писменост отбелязваме като един от 
най-уважаваните и обичани национални празници. 

На този ден отдаваме почит на делото на свети-
те братя Кирил и Методий, на техните ученици и на 
всички онези създатели и пазители на словото и ду-
ховността.

В навечерието на най-красивия български праз-
ник — 24 май приемете от мен и от името Общински 
съвет – Пещера най-сърдечни пожелания за здраве 
и сила на духа! Нека, ценим високо просветата, нау-
ката, културата и да опазим славянската писменост с 
мъдрост и непрекъснат стремеж към знания!

Честит празник  – 24 Май!
Д-р Цветана Лепарова
Председател на Общински съвет -Пещера

Стартираха строител-
но-монтажните работи на 
обект „Укрепване скло-
нов участък на общин-
ски път PAZ 1181 Дор-
ково-Костандово – лет. 
Свети Константин – гр. 
Пещера при км. 40+880  
гр. Пещера. Това е първо-
то свлачище по пътя за ле-
товището. Свличането на 
земната маса е точно над 
последните къщи на из-
хода на града. След прове-
дена процедура по ЗОП за 
строител, бе избрано Обе-
динение „Пещера 2016“ 
ДЗЗД.

Кметът Николай Зай-
чев сподели при старта на 
работата, че: “Малко над 
107 000 лв. е стойността 
за изпълнение на догово-
ра за строителство. Това, 
което започва днес трябва 
да приключи в рамките на 

60 календарни дни. Укре-
пителните мероприятия 
включват изграждане на 
масивна подпорна стена, 
преоткосиране на свла-
чищния участък пред сте-
ната и залесяване с ака-
ция, както и отводняване 
на свлачищния район и 

възстановяване на пътно-
то платно, ще има водос-
ток, а и предпазна ограда“. 
Припомняме, че средства-
та за справяне със свлачи-
щето бяха отпуснати от 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 
и подпомагане преди го-

дина. Последвалите про-
цедури обаче бяха обжал-
вани, което забави старта 
на работата по него до 
днес. Предвиденото стро-
ителство ще се извърши 
без  спиране на движе-
нието по общинския път, 
с подходяща организация 
по част Временна орга-
низация на движението,  
съгласно одобрен и съгла-
суван проект, уточниха от 
общинската администра-
ция.

Преди излизането от 
печат на „Родопска искра“ 
дейностите по укрепване 
на склона вече са напред-
нали, както се вижда от 
снимката в челото на ма-
териала. По предварите-
лен график и ако времето 
позволи работата трябва 
да приключи в края на ме-
сец юни.

Заместник-кметът на 
община Пещера — Сте-
фан Балабанов вече е 
заместник-министър в 
МВР. 

В знак на уважение за 
работата му, на позиция 
заместник-кмет на Пе-
щера през последните 6 

години, кметът Николай 
Зайчев му връчи отличи-
телен знак на Общината и 
икона на св. Иван Рилски, 
който е пазител на бъл-
гарския народ, така както 
вътрешното ведомство 
има за основна задача да 
пази хората.

Гостите и 
жителите на града 
бяха поздравени 
от кмета Николай 
Зачйев:

„Днешният празник 
ни помага не само да се 
върнем към родолюбиви-
те дела на нашите предци, 
но и да осъзнаем техните 
начинания и въжделения 
– да работят безкористно 
за родния си град.

За това всеки пещерец 
следва да чества този праз-
ник, като ден на осъзнато 

самочувствие, на надежда 
за бъдещето, на общоград-
ска солидарност и щастли-
ва съдба.

6 май – Гергьовден, 
е бил и ще остане за нас 
символ на победоносния 
дух, на оптимизма и въз-

раждането, на общочо-
вешката нравственост.

Неговото начало се 
губи някъде във векове-
те. Но то е тук, в този къс 
древна, пещерска земя. 
Земя, в която отекват 
стъпките на древните тра-
ки, славяни и българи.“

Празничната сцена 
приюти детската вокална-
та група „Бон Бон“, трио 
„ЛаТиДа“, Поли Генова, 
мажоретен състав и духов 
оркестър от Велинград, 
Николина Чакардъкова и 
пещерските таланти от ан-
самбъл „Славейче“.

Започна укрепването на първото 
свлачище по пътя за Курорта

Стефан Балабанов си 
взе довиждане

 с колегите 

След 20 години Пещера отново отбеляза 
своя ден с тържествена заря-проверка

Цикълът от прояви, 
посветени на празника, 
бе затворен с откриването 
на изложбата „Пещера в 
багри“. 

Във фоайето на чи-
талище „Развитие“ бяха 
подредени 12 платна на 

Атанас Шикеров, Брани-
мир Манушев, Констан-
тин Анастасов, Стоян Ди-
митров, Теодора Нанова и  
Илия Тончев. 

Картините са нарису-
вани в рамките на Първи 
национален пленер, по 

времето на който худож-
ниците в продължение на 
5 дни живяха в манастира 
„Възнесение Господне“ и 
рисуваха емблематични 
исторически и културни 
обекти в Пещера. 

Гостите разгледаха из-

ложбата под съпровода на 
мандолинната формация 
„Елена Генова“ от Пазар-
джик. 

Всички картини оста-
ват собственост на Общи-
на Пещера, която финан-
сира пленера.
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Питейната вода в об-
щина Пещера подлежи на 
постоянен мониторинг, 
който се предоставя на 
РЗИ. До момента няма 
отклонение на показа-
телите, които се следят 
и всички те са в норма, 
каза пред общински съ-
вет управителят на „ВКС“ 
ЕООД инж. Звезделин 
Вукев, който отчете дей-
ността на водното дру-
жество. Пред местните 
депутати инж. Вукев спо-
дели, че събираемостта 
на дружеството като цяло 
е по-висока от средната за 
водния сектор в страната, 
независимо от много ви-

сокия процент неизряд-
ни платци в кварталите 
„Луковица” и „Едиверен”, 
и наличието на стотици 
клиенти от тях, които 
нямат нотариален акт за 
собственост и на които 
не могат да бъдат открити 
редовни партиди и поста-
вени водомерни устрой-
ства. Цифрите показват, 
че през 2015 г. са се во-
дили 90 дела срещу неиз-
правни длъжници, които 
са на различна фаза и са 
на обща стойност 26 000 
лв. През 2016 г. са събра-
ни 8 000 лв. и към края на 
2016 г. сумата е свалена 
на 18 000, като са събра-

ни и лихви в размер на 
4 000 лв. През 2016 г. са 
заведени и нови 7 дела 
на стойност 2 184, 18 лв. 
По-голям ефект от делата 
обаче, има прекъсването 
на водата. След прилага-
нето на този метод, само 
днес има внесени 500 лв. 
от длъжник. Прекъсване 
на водоснабдяването на 
неизрядните платци ста-
ва като се спазва цялата 
процедура по законоу-
становения ред, тоест те 
се уведомяват с писмо, 
изчаква се 15-дневният 
срок, след което се пред-
приемат необходимите 
действия.

На заседание на Об-
щински съвет — Пещера, 
директорът на Общинско-
то предприятие “Чистота 
и поддържане на общин-
ската инфраструктура“ — 
Иван Спиров, отчете дей-
ността за 2016 г. 

„Родопска искра“ пуб-
ликува това, което Иван 
Спиров отчете в частта 
сметосъбиране и сметоиз-
возване. Много от изло-
жените данни се нуждаят 
от преосмисляне от всеки 
жител на общината, за-
щото опазването на чиста 
околна среда е задача на 
всеки от нас!

В Община Пещера сме-
тосъбирането става чрез 
три вида съдове за смет. 
Най-много са тези от тип 
„Мева“, използвани от 
домакинствата, които са 
около 4000. 140 бр. са кон-
тейнерите тип „Бобър“ и 
160 бр. са контейнерите с 
вместимост 4 куб.м. През 
2016 г. година са закупени 
нови съдове за смет — ме-
тални кофи тип „Мева” 
— 700 бр., контейнери 
тип”Бобър” — 30 бр. и 4 
куб.м. контейнери за отпа-
дъци — 18 бр.

Проблеми има с опаз-
ването на съдовете от из-
гаряне, отчитат от пред-
приятието, тъй като 80% 
от домакинствата ползват 
твърдо гориво и изхвърлят 
пепелта не угасена. Про-
блеми има и със строител-
ните отпадъци, които се 
изхвърлят в контейнерите 
тип „Бобър” и попадайки 
в бункера на машината те 
нарушават електрониката, 
хидравликата и пресата на 
автомобила.

Големи усилия се по-
лагат и много средства се 

харчат за ликвидирането 
на всички нерегламенти-
рани сметища в Община-
та, но те непрекъснато се 
появяват. 

След оглед и предпи-
сание на РИОСВ, в рам-
ките на шест работни дни, 
предприятието е събрало 
и изхвърлило от няколко 
места по пътя за Браци-
гово, Бяга и „Свети Кон-
стантин“ близо 200 куб.м 
отпадъци, използвайки 
багер и самосвал. По ко-
ритото на реката, от бен-
зиностанцията до магазин 
„Лидъл“, месечно се съби-
рат по 70-80 чувала битови 
отпадъци. Всички битови 
отпадъци се извозват и 
депонират на сметището 
в местността „Грамадите“, 
за което предприятието 
полага усилия да не гори, 
като периодично се за-
пръстява. За календарна-
та 2016 г. нито веднъж не 
се допусна то да се запали, 
показват данните.

За по рационално 
използване на налична-
та механизация, с която 
предприятието разполага, 
новото му ръководство е 
предприело мерки за из-
готвяне на графици, за 
допълнително метене на 
всички асфалтирани ули-

ци от механизирана ме-
тачка, с цел уплътняване 
на работата й. Назначен е 
и шофьор, който да я упра-
влява. Използвайки меха-
низираното метене са пре-
насочени метачки в други 
странични улици. Заку-
пена е моторна духалка за 
събиране на листа и шума, 
за постигане на по-качест-
вено и бързо почистване, 
особено в улиците с пове-
че дървета.

Със съдействието на 
Общината са закупени 104 
бр. пейки и 100 бр. парко-
ви кошчета за отпадъци. 

Те са били монтирани 
в Централния парк и оста-
налите паркове, централна 
градска част, междублоко-
ви пространства и входове 
на блоковете.

Общинското ръковод-
ство предвижда и мон-
тирането на 5 специални 
рекламни колони, които 
да бъдат поставени на раз-
лични места в града. 

Целта е плакати, афи-
ши и други ркламни ма-
териали да бъдат лепени 
върху тях, а не по стълбове 
и огради. 

Колоните отговарят на 
европейските стандарти и 
ще бъдат осветени.

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „По-
вишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална 
зала – гр. Пещера” е избран изпълнител за реализация на строително-монтаж-
ните работи, съгласно влязло в сила Решение № 13 от 19.04.2017 г. на Кмета на 
Община Пещера за избор на изпълнител. Предвиждат се следните интервенции 
по обекта на интервенция, а именно:

- Топлинно изолиране на външни стени,  покрив ,  плосък покрив (тераса), 
подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова. Новата дограма се 
изработва по образец на оригинала, като се предвижда монтиране на двоен стък-
лопакет, вместо единично стъкло.

Предвиждат се дейности свързани с вътрешен ремонт на сградата:
- Изграждат се нови вътрешни преградни стени на нивото на сутерена, обо-

рудват се нови тоалетни, като едната е с възможност за използване от инвалиди;
- Осигурява се платформа и рампа за инвалиди, съответно при външната 

стълба към етажа и при външните стъпала към основния вход на сутерена, във 
връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълне-
ние и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда 
за населението, включително за хората с увреждания.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «По-
вишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална 
зала, гр. Пещера»,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържа-
нието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Евро-
пейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Питейната вода в Пещера 
е с добри покзатели

ОП “ЧПОИ“ се отчете:
„Работим за по-чист 

и по-привлекателен град„

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 за реализация на проект: „По-
вишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3” 
е избран изпълнител за реализация на строително монтажните работи съгласно 
влязло в сила Решение № 13 от 19.04.2017 г. на Кмета на Община Пещера за избор 
на изпълнител. Предвиждат се следните интервенции по долу описаните сгради, 
а именно: 

Цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за 
Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външ-
ни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

Обекти на интервенция:
1. ул. Александър Стамболийски № 28
2. ул. Стефан Кънчев № 3 и 3А
3. ул. Гео Милев № 38А
4. ул. Стефан Кънчев № 29А
5. ул. Александър Стамболийски № 50
6. Цветна Хармония в гр. Пещера, ул. Св. Константин № 70
7. ул. Св. Константин № 33 и № 33А
8. ул. Гео Милев № 8
9. Къща Рядкови, ул. Стефан Кънчев № 57
10. сем. Ушеви, ул. Панорама № 15

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0134 «По-
вишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публи-
кацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Продава се апартамент 44 кв. м., нов, 
монолитен в Пещера.

Информация на тел.: 
0887948296, 0889012298

Продава се полумасивна къща - 84 кв. 
м. - гредоред, в парцел 401 на гр. Пещера. 

Цена по договаряне.
Информация на тел. : 0877955907

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17; 
тел. за контакти: 0350/ 9 - 41 - 78; мобилен: 0895 509 089 

e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Редактор: Димитър Насков; 
Печат: “Щит Террос”, Септември, 0878 70 43 70

МАЛКИ ОБЯВИ



3 Искра
Родопска

КУЛТУРА

38 са абитуриентите, 
в трите училища с гимна-
зиален курс на обучение, 
в Пещера. По-голямата 
част от тях се срещнаха 
с кмета Николай Зайчев. 
Инциативата бе на гра-
доначалника, който за 
втора година събира зре-
лостниците, избрали да 
завършат своето средно 
образование в Пещера.

Целта на тези срещи 
е учениците да научат 
повече за работата на 
общинската администра-
ция, да обменят идеи с 
кмета, да споделят какво 
им харесва в общината и 
какво не.

Пред абитуриентите 
Зайчев каза: “Надявам 
се като завършите висше 
образование да се върне-

те в Пещера. Постарайте 
се да се образовате, има 
глад за много професии в 
момента. Един ден се вър-

нете тук“. Кметът разказа 
на учениците за видовете 
власти в България и как 
те се мултиплицират на 
местно ниво. “Надявам 
се в тази зала днес, да е 
някой от бъдещите кме-
тове на Пещера. Искам да 
знаете, че ние се стремим 
да създаваме условия за 
младите хора и те да оста-
ват тук“, каза още Зайчев.

Всеки от зрелостни-
ците получи, от кмета 
като подарък за спомен, 
специално издание на 
„Българска история“, 
посветено на Васил Лев-
ски. Всяка книжка бе с 
послание към младежите.

По случай 120 години 
от смъртта на Алеко Кон-
стантинов, Библиотеката 
при НЧ „Развитие-1873“, 
ученици и учители от 
ПГХВТ “Атанас Ченгелев“, 
НУ „Михаил Каролиди“ 
и ОУ „Св. П. Евтимий“, 
посетиха лобното място 
на българския писател и 

поднесоха цветя. 
Край паметника на 

Алеко, Цветана Йовчева 
и Люба Шопова запозна-
ха учениците с творчест-
вото на именития писа-
тел. 

В знак на почит при-
състващите четоха него-
ви фейлетони.

В деня на църковния 
празник „Св. св. равноа-
постоли Кирил и Мето-
дий“, читалище „Развитие“ 
награди отличените есета 
в националния литерату-
ране конкурс „Спас Зафи-
ров“. 

Тази година по повод 
180 г. от рождението на 
Васил Левски темата, по 
която писаха ученици от 7 
до 12 клас от цялата стра-
на, бе цитатът на Апостола 
„Има два пътя- кой ще из-

берете ?“. 
Тричленна комисия 

реши, че тази година 
най-доброто есе е на Ки-
рилка Гогушева от Петрич. 
На второ място бе класи-
рано есето на Венелина 
Коджаманова от Пловдив. 
Женя Димитрова, ученич-
ка от ОУ “Любен Караве-
лов“, зае третото място. 
Поощрителна награда по-
лучи Ивана Герджикова от 
ОУ “Св. Патриарх Евти-
мий“.

Четвъртокласинците 
от НУ “Михаил Кароли-
ди“ в Пещера бяха награ-
дени от началника на По-
лицейското управление в 
града — инсп. Елена Аба-
джиева за проявено доб-
лестно поведение. Янко 
Начев, Тодор Казаков, 
Стоян Спасов и Дими-
тър Керенчев в началото 
на месец април намерили 
лични документи в град-

ския парк, които веднага 
предали в полицията. Все-
ки един, от възпитаници-
те на Стефка Пискюлева, 
получи грамота днес, а 
заедно с наградата лично 
бяха поздравени, както 
от полицйския шеф, така 
и от ст. инспектор Хрис-
то Георгиев –  Началик на 
група КП в РУ Пещера и 
мл. експерт Иван Христев 
–  МлПИ в РУ Пещера.

Николай Зайчев със специален дар 
за абитуриентите от училищата 

в Пещера

Красота, цветове, 
творчество. Това видяха 
посетителите на худо-
жествена галерия „Проф. 
Стайков“ при открива-
нето на първата за града 
изложба на гоблени, из-
везани от сръчните ръце 
на пещерки. 16 дами пре-
доставиха общо 60 ръко-
делия, които ще останат в 
галерията до 8 май. Това 
са Стоянка Чапарова, 
Мила Ангелчова, Нели 
Козарева, Таня Кръс-
тева, Даниела Влахова, 
Нина Цветанова, Нина 
и Фаня Хамамджиеви, 
Стефка Башкехайова, 
Елена Аврамова, Цонка 
Бойкова, Елена Игнатова, 

Иванка Дикова, Мария 
Цикалова, Искра Стояно-
ва и Светла Пунова.

Инициатор на излож-
бата е Митка Млячкова, 

която е уредник в гале-
рията. При откриването 
й тя представи историята 
на гобленарството, из-
вестно като кралско из-

куство.
От името на създа-

телките на гоблените го-
вори Стоянка Чапарова. 
Тя благодари за възмож-
ността да се срещнат и 
обменят опит, да се за-
познаят с новите тенден-
ции в гобленарството.

Изложбата предизви-
ка голям интерес у посе-
тителите и вероятно ще 
окуражи още много жени 
да покажат какво са сът-
ворили с игла и конец.

Изложбата получи ви-
сока оценка и от видния 
пазарджишки художник 
Константин Анастасов, 
който уважи културната 
проява в Пещера.

Туристическо друже-
ство „Купена‘‘ е създадено 
през 1927 г. 

Дружеството е с тра-
диции в областта на спе-
леологията, алпинизма 
и пешеходния туризъм, 
включително с участие 
в международни експе-
диции. Регистрирано е 
съгласно ЗЮЛНЦ за из-
вършване на обществено 
полезна дейност. 

Има права за стопа-
нисване на х. „Румен‘‘, х. 

„Снежанка‘‘, пещера „Сне-
жанка‘‘ и част от ски-съ-
ораженията на курорта 
„Св.Константин‘‘, които в 
момента са преотстъпени 
на арендатори. 

Работи съвместно с 
Общинска администрация 
за подпомагане развитие-
то на туризма на терито-
рията на региона. 

Председател на Турис-
тическото дружество „Ку-
пена“ в град Пещера е Ге-
орги Киев. 

Ученици 
се поклониха 

пред Алеко 

Наградата „Спас 
Зафиров“ замина

 за Петрич 

90 години 
ТД “Купена“

Пещерки си показаха гоблените 

Награда за доблестно поведение 

Успешните ученици 
на ОУ “Св. Патриарх Евтимий“

се представиха достойно в състезание 
на национално ниво 

Първо място завоюва 
училищният отбор на ОУ 
“Св. Патриарх Евтимий“ 
гр. Пещера на проведе-
ния в Пазарджик облас-
тен етап на национално-
то състезание „Защита 
при бедствия и пожари“. 

Отлично се предста-
виха Ангелина Алекси-
ева, Димитрина Фили-
пова, Рени Денева, Али 
Хабибов. 

Всички те са ученици 
от седми клас. 

За състезанието те 
бяха подготвени от амби-
циозния им ръководител, 
ст.-учител по физическо 
възпитание и спорт Еле-
на Ванчева. 

Нашите ученици по-
бедиха 11 отбора, общин-
ски първенци от общи-
ните в област Пазарджик. 

А на областния етап 

на националната викто-
рина по Безопасност на 
движението по пътища-
та „Да запазим децата на 
пътя“ пещерското учили-
ще завоюва второ място. 

Отборът бе в състав 
- Мария Пандова от V-а 
клас, Кети Бакърлиева от 
V-б клас, Даниел Вълков 
от VI-а клас, Анита Ра-
мова от VII-а клас, Денис 
Кушев от VII-б клас.

 Учениците се яви-
ха на състезанието под 
умелото ръководство на 
ст.-учител Йорданка Ган-
чева.

Директорът на учеб-
ното заведение - Елена 
Ацинова поздравява 
всички за достойното 
представяне на родното 
училище!
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Клубът по тенис на маса-Пе-
щера участва в турнир, който 
се проведе в пловдивската зала 
KIDO. Мехмед Садулов, Неврие 
Садулова, Петър Миразчиев, Ва-
лентин Делчев, Любен Дечев и 
Йордан Попов се представиха по-
вече от достойно.

Мехмед Садулов достига на 
1/8 финал, но малко не му достиг-
на да влезе на четвъртфинал.

Неврие Садулова игра много 
добре, записа две победи, но под-
ценяване на съперник й попречи 
да реализира напълно възмож-
ностите си и не успя да продължи 
напред. Записвайки две победи 
в актива си, Петър Миразчиев 
постигна изключителна победа 
в групите, но само един успех не 

бе достатъчен, за да продължи 
в преките елиминации. До ос-
минафинал достигна Валентин 
Делчев. Йордан Попов участва 
в турнир за първи път, успя да 
победи спечелилия впоследствие 
състезанието, но не успя да прес-
кочи груповата фаза. Любен Де-
чев имаше много тежък жребии, 
но игра много достойно. Всички 
се представиха на ниво, комен-
тираха от клуба. Състезателите 
изказват специална благодарност 
на д-р Борис Дерменджиев и на 
Дуки Ахмедов за съветите и тре-
нировките преди турнира, както 
и на кмета г-н Николай Зайчев и 
д-р Лиляна Кавръкова, за съдей-
ствието клубът да има зала за тре-
нировки.

На спортна площадка 
„Кавказ“ бе проведен от-
крит урок. На корта бяха 
отговорник развитие Те-
нис – 10 Пресиян Коев и 
Юлиян Стаматов - бивш 
национален състезател, 
играл за България за купа 
Дейвис. В откирития урок, 
организиран от тенис клуб 
„Вамос“, участие взеха 40 
деца в различни възрасто-

ви групи. Преди това, 
представтели на клуба и 
федерацията проведоха 
среща с кмета на Община 
Пещера — Николай Зай-
чев, с който разговаряха за 
бъдещото развитие на те-
ниса в Пещера. На дневен 
ред е изграждането на още 
тенис кортове поради за-
силения интерес към ари-
стократичния спорт.

На първите за сезона 
първенства по ракето-
моделизъм, на полигона 
Златна Нива край Кас-
пичан, състезателите от 
Клуб „Кондор“ - Пещера 
премериха сили с над 50- 
участника от всички клу-
бове по ракетомоделизъм 
в страната и от съседни 
държави, Сърбия, Маке-
дония, Румъния и Тур-
ция.  Съдийският състав 
бе от Англия, Румъния и 
България. Съзтезателите 
от Пещерския клуб заво-
юваха 9 медала, 2-златни, 
5- сребърни и 2-бронзови 
от 5 класа, в които участ-

ваха. Поради лошото 
време (бурен вятър) през 
втория ден, два от класо-
вете, в които нашите със-
тезатели са фаворити и 
очакваха още медали, не 

се проведоха от общо 7-те 
класа, допълни Павел Ти-
лев – зам. председател на 
пещерския тим. 

Златният медалист  в 
клас S7-копие на раке-

та при юношите, на купа 
Каспичан и Национално-
то първенство по ракето-
моделизъм в България, е 
Костадин Кръстанов, а от 
всички класове, в които 
участва, общо завоюва 4 
медала. Два сребърния 
медала за Александър Н. 
Алексиев в клас S9A-ро-
тор при юношите и купа 
Каспичан. Участието на 
състезателите ни бе фи-
нансирано от Община 
Пещера, за което ръко-
водството на Ракетомо-
делен клуб „Кондор” град 
Пещера благодари.

Клуб „Атлетик“ спечели златен ме-
дал при мъжете и сребърни при юно-
шите и момчетата в лицето на Костадин 
Тахов и Атанас Джимов. 

Състезанието се проведе по алеите 
на парк „Бунарджика“ в Пловдив.

Ален Садарзански про-
дължава да бележи успехи 
във вдигането на тежести. 

Талантливият състе-
зател от Пещера спечели 
републиканското първен-

ство за кадети до 15-го-
дишна възраст. 

Ален бе над всички 
в категория 77 кг. Дома-
кин на състезанието беше 
Смолян.

8 детски отбора от Па-
зарджишко, на възраст до 
13 години, взеха участие в 
турнир за Купата на АБФ 
в Пазарджик, който е част 
от националната програма 
„Децата и футболът“. Тур-
нирът спечели отборът на 
„Левски“ /Паталеница/, а 
момчетата на пещерския 
„Свобода“ останаха на 5 

място. 
Състезател на тима 

от Пещера обаче стана 
голмайстор на турнира. 
Това е Алекс Пунев. В съ-
щото време след 30 кръг 
на първенството в Трета 
югозападна лига, мъжкият 
отбор на „Свобода“ заема 
17 място във временното 
класиране.

Златен медал от Све-
товните мастерс игри в 
Нова Зеландия, получи 
като подарък кметът на 
Пещера Николай Зайчев. 

Отличието е част от 
ценната колекция от за-
воюваните четири златни 
медала от бадминтонист-
ката Добринка Смиляно-
ва. 

Експертът по въпроси-
те на спорта от Общинска 
администрация — Пеще-
ра, участва в най-мащаб-
ното спортно състезание, 
известно като Олимпиа-
дата за ветерани. Добир-
нка бе част от отборния 

златен медал във възрас-
товата група 35+, беше 
най-добра в състезанието 
при жените, както и в тур-
нирите на смесени двойки 
и двойки жени. 

Община Пещера и 
„Биовет“ АД помогнаха 
на Добринка Смилянова 
да вземе участие в игрите 
в Нова Зеландия.

Българската делега-
ция, която участва на иг-
рите в Нова Зеландия бе 
в състав от 38 спортисти, 
водени от президента на 
Българската мастерс Фе-
дерация – олимпийската 
шампионка Здравка Йор-

данова. 
Родните ни предста-

вители се състезаваха в 
спортовете бадминтон, 
вдигане на тежести, ка-
ну-каяк, лека атлетика и 
ориентиране. 

Сред участниците 
впечатли името на Асен 
Златев, олимпийски, све-
товен и европейски шам-
пион във вдигането на 
тежести.

25 683 участници от 
118 държави премериха 
сили в 28 вида спорт. 

За провеждането им 
бяха осигурени 58 спорт-
ни бази и трасета. 4000 

доброволци подпомогна-
ха провеждането на игри-
те. Призьорите бяха на-
градени на повече от 3000 
церемонии. 

Сред официалните 
гости на игрите бяха ре-
дица спортни величия, 
между които и Сергей 
Бубка, вицепрезидент на 
Световната федерация по 
лека атлетика.

Началото на в Све-
товните мастърс игри е 
поставено през 1985 г. в 
Торонто, Канада.

 Следващите ще се 
проведат през 2021 г, в 
Кансай, Япония. 

1, 2, 3, 4 златни медала 
за Добринка Смилянова 

от Световните мастерс игри 

Злато в щангите 

Пещерски футболист 
- голмайстор на 

детски футболен 
турнир 

Ракетомоделизъм:  Костадин 
Кръстанов е златен медалист

Открит урок по тенис

Клубът по тенис на маса с 
представяне в Пловдив

Отличия 
за лекоатлетите


