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ОДОБРИХА ПЪРВИТЕ СГРАДИ ЗА САНИРАНЕ
С ПАРИ ОТ ЕВРОПА

Първите сгради, които
ще се санират с европейски средства в Пещера вече
са известни. Одобрени са
проектите на Община Пещера за „Повишаване на
енергийна
ефективност
на публично общинска
сграда: Обединен детски
комплекс” с бюджет за
енергийно обновяване в
размер на 410 846,47лв.
Дадена е зелена светлина и за „Повишаване на
енергийна
ефективност
на жилищни сгради в гр.

Пещера ЛОТ 1” с общ бюджет за енергийно обновяване: 2 332 775,81лв. Този
лот включва 6 жилищни
сгради. Сред тях е и блокът, за който сдружението
на собствениците първи
сключиха договор за обследване на сградата. Той
се намира на ул. “Цар Симеон“ 1, състои се от 25
апартамента и е построен
преди 16 години.
Община Пещера имаше възможност до 31
май да подаде проектни

етапна оценка. Общо 43
жилищни сгради се очаква
да получат финансиране
попроцедурата за енергийна ефективност в периферните райони. Те саразделени в няколко лота. С
пари от ОП»Региони в растеж» ще бъдат обновени
сградите на Общинска администрация, полицията
и пожарната, Ритуалната
зала, сградата на Горското
стопанство, ветеринарната лечебница в града.

предложения за повишаване на енергийната
ефективност на публични държавни, общински

и жилищни сгради в
гр. Пещера по процедура BG16RF0OP001-2.001
„Енергийна ефективност

Най-после община Пещера ще стане едноличен
собственик на цялата сграда, в която от години се
помещава администрацията на родопската община.
На редовното си заседание
общинските
съветници
дадоха зелена светлина за
придобиването на бившия ресторант „Родопски
светлини”, представляващ
част от партера и избени
помещения в сградата и
пристройката към ресторанта, които са част от
сградата на администрацията за малко над 200
000 лв. С придобиването
на собствеността се цели
в тези помещения да се
обособи център за работа
с граждани. Така услугите,
предлагани от общината
ще бъдат много по-дос-

пъпни и на едно място. на частно предлагане и по- 1994 год. Община ПещеКупуването на бившия гасяването на дългосроч- ра е прехвърлила правото
ресторант бе планира- ните инвестиционни кре- на собственост на Първа частна банка АД, гр.
София върху недвижим
имот, бивш Ресторант «Родопски светлини», като
предмет на договора е
част от партера и избените помещения в сградата и
пристройката към ресторанта, всички намиращи
се в УПИ VІ-ОбНС, кв.
111 по ПУП на гр. Пещера
с административен адрес
гр. Пещера, ул. «Дойранска
но внимателно от кмета дити неусвоените средства епопея» 17.
Николай Зайчев, който са в размер на 215 000 лв.,
Понастоящем собствевключи сумата в обли- а цялата сума по сделката е ник на имота е «Йорсет
гационния заем, с който 207 000 лв.
холдингс България» ЕАД,
бяха рефинансирани стаКак такава голяма част с който са провеждани
рите кредити на община от сградата на Общината е разговори и е постигнато
Пещера. След продажбата попаднала в частни ръци? съгласие Община Пещера
на емисия на общински
Историята показва, че да придобие собственостоблигации, при условията с договор от 16 февруари та върху имота.

ОБЩИНАТА ЩЕ СИ ОТКУПИ
„РОДОПСКИ СВЕТЛИНИ“

ПОВЕЧЕ ОТ 700
СЪДОВЕ ЗА СМЕТ
И 100 НОВИ ПЕЙКИ
ЗА ХОРАТА
В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

100 нови пейки вече се
монтират в Пещера и двете села Радилово и Капитан Димитриево. 30 пейки
са поставени в най-големия парк в града, където
местата за сядане бяха
недостатъчни. Една част
от пейките са групирани

в периферните райони”,
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”
по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 –
2020 г.
Общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ депозирана в МРРБ е 11 376 290,02
лв. с ДДС.
Освен одобрените проекти за сградата на ОДК
и Лот 1, останалите са в

от общината, събщиха от
администрацията.
700 пък са кофите за
смет, които ще бъдат предоставени на домакинствата.
Общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската ин-

„КМЕТЪЛСКИ ИСТОРИИ“ В ПЕЩЕРА

около детските площадки,
където се събират родители и придружители на
малчуганите. Освен това
предстои поставянето на
100 нови кошчета за боклук в населените места

фраструктура“ разполага
и с нови 30 контейнера тип
„Бобър“ и 18 контейнера с
вместимост 4 кубика, които ще бъдат разположени
там, където е необходимо.

Нашумялата
книга
„Кметълски истории“ на
бившия кмет на община Каварна Цонко Цонев
беше представена в Пещера. За чудесен музикален
фон на срещата послужиха изпълненията на Ми-

хаил Паев и Христо Глушков. Самият автор сподели
интересни и любопитни
случки, някои от които са
останали извън кориците
на книгата му „Кметълски истории“, но добави,
че „тези истории продъл-

РОК
НА КРЕПОСТТА

Първи рок фест, който ще се проведе в Пещера, на крепостта „Перистера“, организират
Община Пещера и „ВП
Брандс интернешънъл“.
На 1 октомври, на историческия хълм „Света

Петка“, водещите Лазар
Вълчев и Александър
Иванов ще поканят на
сцената Стефан Стоилов и Константин Ковачев, Михаил Паев,
„Рока Рола“ и Б.Т.Р.

жават“. В четиринадесетте
глави на сборника си Цонко Цонев описва различни случки, станали извън
сцената, при гостуванията
в Каварна на световни рок
звезди като Рони Джеймс Дио, Глен Хюз, Алис
Купър, Николай Расторгуев. В книгата е отделено
подобаващо място за Кембъла, „Любе“, Б.Т.Р. и Санеца, Емир Костурица, „Апокалиптика“, „Моторхед“,
Алис Купър, „Меноуър“,
„Аксепт“ и много други.
Специално внимание е
насочено към женските
гласове в рока – Доро Пеш,
Таря Турунен и Шарън ден
Адел от „Уитин Темптейшън“. От книгата запалените рок фенове ще научат
повече и за колата с авто-

графите на Кметъла, която той сам нарича „моят
музей на колела“, както и
за блоковете, изрисувани
с ликовете на известните
рокаджии. Книгата из(продължава на стр. 2)
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КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ
ПОЛУЧИ ДОГОВОРА ЗА МИГ-А

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев връчи
на кмета на община Пещера Николай Зайчев договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие” по
Програмата за развитие
на селските райони. Договорът е за изпълнение
на дейности за създаване
и регистрация на нови
местни инициативни груФирмите от обувния по труда в Пещера са обя- пи, обучения, информибранш в града обявиха, вени за вакантни следните
че имат 102 работни мес- специалности: “машинен
та. Това стана по време на оператор шиене”, “машиспециализирана трудова нен оператор обувно проборса. 22-ма работодатели изводство”, “кроячи”, “рапредставиха свободните ботници сглобяване на
позиции, 120 търсещи пре- детайли”, “монтьор, обувпитание посетиха щандо- ки”, “опаковчици”, “манивете, които бяха експони- пулант
промишленост”,
рани в Дома на културата. както и “производител на
Работа ще започнат пети- обувки, ръчно”.
ма от явилите се. В Бюрото
Нуждаещите се лица
и семейства останали без
жилища в местност „Орешака“ на гр. Пещера ще
имат право на еднократна
Шестото издание на „Национален Фестивал на
кешкека и народните умения Радилово 2016” ще се финансова помощ за жипроведе на 22 и 23 септември 2016 г. на площада в село лищни нужди за изплаРадилово, съобщи Марена Вачкова- секретар на чи- щане на месечни наеми за
талището в пещерското село. Ясна е и програмата на срок от 12 месеца, считано
форума, който се организира от Народно Читалище от датата на подписване
„Зора-1903” с. Радилово, с подкрепата на Кметство на тристранен договор за
Радилово и Община Пещера. Традиционно първият наем на недвижим имот
ден ще започне рано – в 8 ч. с демонстрация на варене за жилищни нужди между
на кешкек. Ще има състезания, демонстрации и нес- наемател, наемодател и Обтинарски танци. Във втория ден отново ще се покаже щина Пещера, в качествокак се прави кешкек, детско шоу, представяне на
то й на управляващ орган
обичаи.
на финансовите средства
за целево подпомагане.
Това решиха общинските
съветници на последното
Пещерскиси заседание на 31 август.
ят художник
Еднократната финансова
Иван Гарабипомощ за задоволяване
тов
подреди
на възникнали потребноизложба в хусти за жилищни нужди на
дожествената
лица и семейства, останагалерия „Проф.
ли без жилища в местност
Веселин Стай„Орешака“ на гр. Пещера
ков“ на някои
от най-емблеще е в размер до шест миматичните си
нимални работни заплати
творби,
риза страната и се отпуска
сувани
през
графика, преминава през за осигуряване на месечен
последните 25 години. В пейзажи и натюрморти, за наем на жилище в размер
изложбата са включени да стигне в края на 90-те до 50 % от минималната
серията картини „Българ- години на ХХ-ти век с икоски царе“, множество пра- нография.
вославни икони, живопис,
Седмата поред сапортрети и натюрморти.
мостоятелна изложба на
Творческият път на Иван Гарабитов бе уважеИван Гарабитов започва на от кмета Николай Зайпреди повече от 60 годи- чев, който лично поздрави
ни с ангажирана плакатна дълголетния творец.
Продължава
безотговорното поведение на
(продължение от стр. 1) През 2005 година е избран собственици на едър рогат
глежда по-емоционална за Мъж на България за
и стойността с цветното 2005 г. Фен е на рок музи- добитък и коне в Пещера.
си приложение от фото- ката и инициатор на еже- Въпреки, че през периода
графии на Рони Джеймс годния фестивал „Каварна 2013 – 2016 г., за оставени
Дио, Глен Хюз, Скорпиънс, рок фест“ — сочи се като без надзор животни ОбДжон Лоутън, Кен Хен- градоначалникът, който щинска администрация –
сли, Дийп Пърпъл и дру- прочу Каварна като столи- Пещера е глобила 17 души,
ги. „Пожелавам на всеки цата на рока. По негова по- а от началото на 2016 г.
български град да има по кана България посещават са съставени три акта за
един Цонко“ — това пък над 100 световноизвестни установяване на админинарушения,
е посланието на популяр- групи и музикални изпъл- стративни
ния английски музикант нители. Сега Цонко Цонев стопаните продължават да
Джон Лоутън за автора е адвокат в адвокатската пускат животните си свона „Кметълски истории“. колегия в град Добрич и бодно в града и по пътиЦонко Цонев беше кмет е специалист по граждан- щата около него.
на община Каварна през ските дела.
От началото на годипериода от 2003 до 2015 г.

102 САСВОБОДНИТЕ
РАБОТНИМЕСТАВПЕЩЕРА

ОТНОВО
Е ВРЕМЕ ЗА КЕШКЕК

ИВАН ГАРАБИТОВ — 60
ГОДИНИ ТВОРЧЕСКИ ПЪТ

„КМЕТЪЛСКИ ИСТОРИИ“...

ране и популяризиране на
подхода „Водено от общностите местно развитие”,
както и разработване на
стратегии за водено от
общностите местно развитие.
„Отделя се сериозен
бюджет, който е свързан
с подготовката на тези
стратегии, защото без качествена стратегия, разработена според нуждите
на съответната община,
по-трудно се създава качествен продукт”, сподели
по време на церемонията
зам.-министър
Грудев.
Днес той връчи 35 догово-

ра, които обхващат общо
61 общини в България. В
Пещера ще функционира
Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Пещера“,
в което общината е член
като публичен орган. Освен нея, в МИГ-а влизат
още читалище “Развитие”
като
неправителствена
организация и фирми от
града.
„Идеята е МИГ-овете
да управляват отделните мерки и проекти, като
половината от техния бюджет е за общински дейности, а останалата част
за частни бенефициенти“,

поясни Васил Грудев.
Заместник-министърът подчерта, че се дава
възможност на МИГ-овете да разработят свои
собствени специфични
необходимости, за да бъдат най-близо до нуждите
на местното население.
„Основните дейности,
за които се кандидатства
са общински дейности за
дребномащабни инфраструктурни проекти, проекти на читалища, детски
градини, училища и за
закупуване на земеделска
техника“, посочи зам.-министър Грудев.

ОСТАНАЛИ БЕЗ ЖИЛИЩА
В МЕСТНОСТТА „ОРЕШАКА“ ЩЕ ИМАТ
ПРАВО НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
работна заплата за стра- на Пещера ще се разходват ството трябва да е в раз-

ната за срок от дванаде- целево за отпускане на мер до 50% от минимална
сет месеца. Необходимите еднократна финансова по- работна заплата за страсредства за предоставя- мощ на лица и семейства, ната. Кандидатстващият
за помощ трябва да не се
е разпоредил възмездно с
недвижимо или движимо
имущество за срок до една
година преди подаване
на заявлението за отпускане на помощ. Кандидатстващите трябва да не
са сключвали договор за
предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжка и гледане, както
и да не са регистрирани и
не на финансова помощ останали без жилища в да не развиват дейност по
се формират по равно от местност „Орешака“, след Търговския закон. Дого„Биовет“ АД, Тръст за со- подписване на тристра- ворената сума за месечен
циална алтернатива и Об- нен договор за наем на наем на недвижим имот
щина Пещера. Стойността недвижим имот ползван ползван за жилищни нужна партньорското участие за жилищни нужди меж- ди в сключения тристрана всяка една от страните ду наемател, наемодател и нен договор за наем на
е в размер на 9 000 лв. За Община Пещера. Право на недвижим имот ще се
осигуряване на необходи- получаване на еднократна превежда от Община Пемите средства за изплаща- финансова помощ ще имат щера по банкова сметка на
не на еднократна финансо- лица и семейства, които наемодателя, посочена в
ва помощ Община Пещера имат постоянен адрес на договора в срок от първо
ще сключва договори за територията на общината до десето число на месеца,
дарение с „Биовет“ АД и през последните три го- следващ месеца за който се
Тръст за социална алтер- дини. Средният месечен отнася наема след предстанатива. Осигурените сред- доход за последните шест вяне на квитанция за наем.
ства по бюджета на Общи- месеца на член от семей-

ВЪПРЕКИ ПРОВЕРКИ И ГЛОБИ
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ ГИ
ПУСКАТ НАВЪН БЕЗКОНТРОЛНО
ната Община Пещера два
пъти официално е предупреждавала животновъдите отглеждащи пасищни
селскостопански животни
за спазване на забраната
за пускането на животни и
оставянето им без надзор
на територията на общината. Извършват се регулярни проверки от длъжностните лица за спазване
на действащите разпоредби.
В края на август е
проведена и среща със
собствениците на животни, отглеждани на терито-

рията на община Пещера,
във връзка с установеното свободно движение на
животни по общинската
пътна мрежа и най-вече
по пътя: гр. Пещера – гр.
Брацигово и по пътя: гр.
Пещера – курорта „Св.
Константин”. На присъстващите животновъди е
обяснена отговорността,
която носят по Закона за
движението по пътища и
по Наредбата за организацията и безопасността на
движението, дисциплината на водачите на превозни
средства и пешеходците на

територията в Община Пещера. Присъстващите служители на РУ-Пещера, мл.
полицейски инспектори
Вранчев и Узунов, пък са
им съставили предупредителни протоколи по Закона за МВР. По отношение
на животновъдите, които
не присъстваха на срещата – Анка Мишева и Ангел
Арабаджиев от Пещера,
е поискано от Началника
на РУ да бъдат предприети всички законови мерки
за недопускане на пътнотранспортни инциденти по
общинската пътна мрежа.
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С ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ-ПРОВЕРКА ПЕЩЕРА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ
100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Навършват се 100 години от участието на България в Първата световна
война. Война, в която Българската армия показа чутовен героизъм и спечели
всички важни битки по
фронтовете, осъзнавайки,
че това е пътят за националното обединение на
отечеството ни.

По този повод Община
Пещера организира провеждане на Тържествена
заря-проверка в памет на
загиналите пещерци за
свободата и националното
обединение на България,
в която ще вземат участие
военнослужещи от 68ма бригада „Специални
сили” под командването

на бригаден генерал Явор
Матеев и духов оркестър
на
Военновъздушните
сили от гр. Пловдив.
Тържествената
заря-проверка ще се проведе
на 20 септември 2016 г. от
20.00 ч. пред паметника на
загиналите във войните в
Централния градски парк.
Датата за честването

на годишнината от участието на страната ни в
Първата световна война
е избрана между отбелязването на Съединението
и Независимостта на България, като по този начин
пещерци ще почетат всички свидни жертви паднали в битка за Родината.

Пещера в Първата световна война

Героичен път извървяват и бойците от Пещера,
призовани в по–голямата
си част в 27-Чепински пехотен полк на Втора Тракийска дивизия към Втора
армия. В епичните сражения при с. Фурка на 28 но-

ември 1915 г., при Дойран
от 9 до 18 август 1916 г. и
при завоя на р. Черна от
5 до 10 май 1917 г. загиват
130 и са ранени над 150
пещерци. Чест и слава на
тези достойни български
мъже, оставили костите

си по бойните полета на
войната в името на обединена България. Със златни букви във военната ни
история е записано името
на пещереца полковник
Атила Зафиров. Като командир на Трета бригада

от Първа софийска дивизия той се отличава в Силистренската и Тутраканската епопеи. Разбива цяла
една румънска дивизия
при село Сарсанлар, село,
което в негова чест днес се
нарича Зафирово.

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В ПЕЩЕРСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТГОВАРЯ
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
В ОУ ,,Любен Караве- безопасност“ – отделяне нията на полудневната кабинети, работилници, Ченгелев” се провеждат Климент Охридски“. Във

лов“ през месец август се
извършиха ремонти на
класни стаи и санитарни
възли и ремонти по задължителни предписания на
Районна служба „Пожарна

на дежурно осветление,
противодимни врати, авариен изход, подмяна на
лампи, брави, кранове и
др. В НУ,,Михаил Куманов“ във връзка с изисква-

организация на учебния
ден в ПДГ предстои да се
обзаведе още една стая
за 5 и 6 годишните деца
в училище. В училищата
са осигурени оборудвани

лаборатории, които дават
възможност за провеждане на пълноценен учебен
процес и производствена практика в реални условия. В ПГХВТ „Атанас

текущи ремонти, които
ще приключат до края на
м. август 2016 г. Извършва се ремонт на подовата
настилка във физкултурния салон в СУ „Св.

всички училища са създадени добри условия за работа при целодневна организация на образователно
възпитателния процес.

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА
ПЕЩЕРА Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
Материалната база на стана ясно по време на 13- получени дидактични ма- детската градинка», кой- димост от по-добра ком- тема – парна инсталация

детските градини в община Пещера е в добро състояние и отговаря на санитарно-хигиенните норми и
изисквания за отглеждане
и възпитание на деца, това

то редовно заседание на
Общинския съвет. В ДГ
,,Иглика“ са ремонтирани повредените люлки и
пейки в двора. Изградени
са три пикник-маси и са

териали от Международна
благотворителна фондация «Пинк». Започнати
са и ремонтни дейности в
двора на детската градина
по проекта «Горски кът в

то ще реновира и обогати материалната база. На
приземния етаж на сградата са поставени благотворително комарници. В
ДГ ,,Сокола“ има необхо-

ПРИЕХА НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ
И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ШКОЛАТА

В Общинска администрация Пещера е разработен проект на Наредба
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общин-

ските детски градини в
община Пещера, съобразно действащата нормативна уредба, съобщиха от
пресцентъра на администрацията. Целите, които
се поставят с приемането
на наредбата, са свързани с
осигуряване на условия за
възпитание, социализация
и обучение на децата в общинските детски градини
в община Пещера, както
и с приемане и прилагане
на регламент относно записването, приема, отписването и преместването на

деца в общинските детски
градини. За прилагането
на наредбата не са необходими
допълнителни
финансови средства, уточниха специалистите. Об-

щина Пещера предостави
възможност на заинтересованите лица да направят
своите предложения и становища по проекта. Към
настоящия момент няма
постъпили предложения
по предложения проект,
напомнят от администрацията в града. Очакваните
резултати след приемането на Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини в община
Пещера са въвеждане на

процедури и практики по
записването, отписването
и преместването на деца
в общинските детски градини на територията на
община Пещера, както и

пютърна обезпеченост и
обновяване на дидактическата база. В ДГ ,,Здравец“
с. Радилово предстои през
месец август изграждане
на нова отоплителна сис-

в помещенията на първия
етаж. В детската градина
са осигурени 10 куб. м.
дърва за огрев за отоплителния сезон. Предстои да
се закупят 1 тон брикети.

„БИОВЕТ“ АД
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ
ЗА ОДЗ „ИГЛИКА“

синхронизиране на образователните политики на
общинско ниво с действаИзпълнителният дищото законодателство на ректор на “Биовет” — АД
Република България в об- Ангел Желязков е напраластта на образованието.
вил дарение за ОДЗ “Иглика” в Пещера. За около 3
000 лв. са поръчани, изработени и монтирани щори
в спалните помещения,
занималните и детската
градина, каза Катя Грозева — директор на детскоСъс заповед No ОХ-547/ 19.07.2016 г.на министъ- то заведение. “След като
ра на отбраната на Република България се обявяват сградата беше санирана
длъжности за резервисти във военни формирования температурите през летните месеци се повишиха
на Съвместното командване на силите, Военномор- и малчуганите се чувстваските сили и Централно военно окръжие, които да ха дискомфортно. Написах
се заемат от български граждани чрез провеждане на писмо до г-н Желязков и
конкурси както следва:
МАЛКИ
1.1. За СКС, 55 длъжности съгласно Приложение
No1.
Продават се 6 дка
1.2. За ВМС, 67 длъжности съгласно Приложение
земя на пътя за ПазарNo1.
джик, от дясната стра1.3. За ЦВО, 87 длъжности съгласно Приложение
на.
No1.
Имотът е до пътно2. Кандидатите могат да заявят до 3 длъжности за
то платно, срещу свизаемане, в различни военни формирования, но от една
нарника. Цена по догоструктура.
варяне.
3. Срок за подаване на документи до Началника на
Тел. 0887901977
Военно окръжие ІІ степен — Пазарджик до 14.09.2016
/по всяко време/
г. включително!
ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА
Продава спешСА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ОБЩИНАно монолитен апарТА!
тамент 72 кв. м. в кв.
За подробна информация – старши експерт във
„Изгрев“. Продавам
Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и
спално бельо хасе и
Брацигово Петьо Русеков, Община Пещера, ет. 2, стая
ямболен – изгодно.
№ 8, тел. 0350/ 622 12, или във Военно окръжие – ПаТел. 0888924314
зарджик, ул.“ Втори януари “№ 10, тел. 034 / 445 463.

бях приятно изненадана от
бързата реакция от страна
на стопанския ръководител. Преди дни специалисти монтираха слънцезащитните приспособления
и ефектът е поразителен”,
каза Грозева. Според нея
освен понижението на градусите в сградата, децата
се приучават на естетика.
Шефката на градинката
е написала благодарствено писмо до директора на
най-голямото предприятие в Пещера. Предстои да
бъде връчен документ за
дарение на “Биовет” АД.

ОБЯВИ

Продава се земя,
3,5 дка в местността
„Широките ливади“, до
„Св. Марина“. Ливадата
е под вода, има и прекарана ел. енергия.
Тел. 0887901977
Фирма в сферата на
търговията с ВиК части,
части за отоплението
и вентилацията търси
складови служители за
постоянна работа.
МЕСТОРАБОТА:

гр. Пловдив,
Голямоконарско шосе
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
850 лв./ 875 лв. чисто
Телефон: 0885 945 520

Родопска
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СЛЕД 6 КРЪГ ВЪВ „В“ ЮГОЗАПАДНАТА ГРУПА

Футбол.

Шестият
кръг на Трета аматьорска „В“ футболна група
донесе загуба на „Свобода 2011“. Отборът от
Пещера загуби гостуването си от „Чавдар“ /
Етрополе/. В предишните три кръга нашият отбор записа две победи и
едно равенство. „Свобо-

да 2011“ се намира на 11
място във временното
класиране със 7 точки.
В следващия кръг на 18
септември тимът приема „Ботев 1937“ /Ихтиман/, а на 25 септември
гостува на „Пирин“/
Разлог/. Тези срещи са
с начален час 17.00 ч. на
градския стадион в Пещера, отборът ще играе

отново на 2 октомври от
16.00 ч., когато тук ще
дойде „Миньор“/Перник/. В 10 кръг, на 9 октомври ще е първото регионално дерби, когато
„Свобода 2011“ ще гостува на пазарджишкия
„Хебър 1918“ на стадион „Георги Бенковски“ в
областния град.

Резултати от 6 кръг и временното класиране:
11 септември 2016, неделя, 17:00 ч / VI кръг:

Пирин (Гоце Делчев) - Германея (Сапарева баня)
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Марек 1915 (Дупница)
Чавдар (Етрополе) - Свобода 2011 (Пещера)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Пирин (Разлог) - Чепинец (Велинград)
ФК Миньор (Перник) - Велбъжд (Кюстендил)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Балкан 1929 (Ботевград)
Септември (Симитли) - Сливнишки герой (Сливница)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Вихрен 1925 (Сандански)
Класиране:

Лека атлетика. Седмокласникът
Костадин Тахов, който се състезава
за клуб “Атлетик”- Пещера, спечели
сребърен медал на лекоатлетически крос за момчета. Надпреварата
се проведе вчера – 6 септември в
Пловдив в чест на Съединението на
България!
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2. ФК Миньор (Перник)
3. Беласица (Петрич)
4. Сливнишки герой (Сливница)
5. Пирин (Гоце Делчев)
6. Септември (Симитли)
7. Ботев 1937 (Ихтиман)
8. Хебър 1918 (Пазарджик)
9. Рилски спортист 2011 (Самоков)
10. Чавдар (Етрополе)
11. Свобода 2011 (Пещера)
12. Пирин (Разлог)
13. Германея (Сапарева баня)
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14. Марек 1915 (Дупница)
15. Велбъжд (Кюстендил)
16. Балкан 1929 (Ботевград)
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17. Вихрен 1925 (Сандански)
18. Чепинец (Велинград)
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1. Струмска слава 1927 (Радомир)

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
ЗА КОСТАДИН ТАХОВ
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източник: bulgarian-football.com

ТД „Купена“ с грамота от БТС

Туризъм. Членове
на ТД “Купена” взеха
участие в тържествата, посветени на 121та годишнина на ор-

ганизирания туризъм
в България и 166 г. от
рождението на Иван
Вазов. Походът тази
година беше с марш-

рут: хижа “Вихрен”
— заслон “Кончето”
— хижа “Яворов”. За
своето участие в традиционните прояви и

изкачването на Черни
връх, пещерските туристи получиха грамота от Председателя на
БТС.

БАШКЕХАЙОВ ЩЕ УЧАСТВА В РАЛИ „СЪРБИЯ“

Автомобилизъм. Пещерско участие ще има
на предстоящото рали
„Сърбия“. Общо 48 заявки, а от тях 20 български са подадени за 49-то
състезание, което ще се
проведе между 23 и 25
септември. В списъка с
български е и екипажът
Йордан Атанасов/Ангел
Башкехайов, които ще
участват с „Мицубиши
Лансър“. А за самият Ангел като навигатор можете да научите повече от
негово интервю пред Иво
Пинев от сайта lap.bg:
Кой те запали по автомобилния спорт и специално по ралитата?
Категорично вина за
това имат баща ми и чичо
ми. Навремето и двамата
са били покрай Георги Петърнейчев, който е известен пилот от Пещера, от
близкото минало. Ходили
са с него навсякъде – Албена, чужбина и къде ли
не. Плюс това, Пещера е
град, който има огромни
традиции в автомобилния
спорт. Навремето се провеждаше планинско „Пещера“, втория ден на рали
„Хеброс“ минаваше изцяло около Пещера и от там.
Кое е първото състеза-

ние, което си спомняш?
Ами, тогава бях 5-6
годишен, а състезанието
беше планинско „Пещера“.
Тогава, като всяко дете,
бях направил някаква беля
и баща ми отказа да ме заведе на самото състезание.
И тогава трябваше сам да
отида по едни кози пътеки,
стигнах до старта и гледах
състезателните автомобили.
А как реши да станеш
навигатор?
Това ми беше мечта от
ранна детска възраст. Винаги съм се възхищавал на
Митко и Янаки. Може би
Янаки има основна вина,
ако мога така да се изразя, да стана навигатор.
А и винаги съм живял с
този спорт, дори преди да
стана навигатор, почти не
съм пропускал ралита от
националния шампионат.
Ходил съм и в Европа да
гледам рали „Акрополис“,
заедно с чичо ми.
А получи ли подкрепа
от родителите си? Защото
знаем, че този спорт не е
като да риташ топка.
Абсолютно, на 120 процента. Продължават и в
момента да ме подкрепят,
за което искам да им благодаря. Също така искам и

да им се извиня за всичките главоболия, които съм
им причинил през всичките тези години и продължавам да им причинявам,
най-вероятно. Наистина
аз съм един щастлив чо-

който чете?
Това беше през далечната 2010 година. Боян
Гетов на рали „Стари Столици“, с неговия Fiat Punto.
Бяхме състуденти с него и
всичко стана като на шега.

век, че имам такова семейство. Баща ми, майка ми,
чичо ми, братовчедките и
всички приятели, те са зад
мен и ме подкрепят във
всеки един момент.
Първият пилот, на

За съжаление не го завършихме, имахме проблем
на естествения шикан,
там където местните му
казват „стъклото“ - ударихме бордюра, финиширахме етапа, но в прехода

преценихме, че е по-добре
да спрем, защото иначе
щяхме да досчупим колата.
Можеш ли да изброиш
всички пилоти, с които
си карал?
Разбира се. Освен Боян
Гетов, който беше първия,
карал съм с Влади Сиврийски, който стана шампион тази година в клас
RC 5, с Кирчо Тодоров
имаме две-три състезания
като форлойфери, с Екатерина Стратиева карахме
в Австрия на рали „Янер“,
Христо Манолов и сега с
Боби Григоров.
Освен желание и
ясна дикция, какво друго трябва да притежава
един навигатор?
Важно е да бъде много организиран, да успява
да запази концентрация
максимално дълго време,
защото всяко разконцентриране на навигатора
респективно води до същото и в пилота. При нас
например, ако закъснееш
да прочетеш даден завой
на пилота си и идваш от
бърза част в бавна, това
може да доведе, недай си
Боже, до катастрофа. Другото важно нещо е да не
ти става лошо, трябва да

си добре с вестибуларния
апарат. Но пък ако ти става лошо, това може да се
оправи, има упражнения,
с които може да си развиеш вестибуларния апарат.
На мен също ми ставаше
лошо, буквално пет завоя
и започвах да повръщам,
но в момента нямам такива проблеми. Подредеността и концентрацията,
според мен, са най-важните неща.
Кое рали никога няма
да забравиш?
За момента това е рали
„България“. Това е първата
ми победа за националния
шампионат, първото ми
качване на подиума в генералното класиране. Наистина, емоциите, които
изпитах тогава, са неописуеми. Но знаеш ли кое ме
зарадва най-много? Това
да видя радостта в очите
на родителите си. Чакаха
ни на финала - майка ми
и баща ми и на Боби баща
му, и когато видиш, че тези
хора си ги зарадвал, няма
нещо, което да те направи
по-щастлив и горд от това
нещо – да видиш радостта
в техните очи. За мен, това
рали ще остане завинаги в
сърцето ми.

