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Безотговорността на животновъдите
По инициатива на
кмета на Община Пещера Николай Зайчев се
проведе поредната четиристранна среща, посветена на проблемите с
допускането на безстопанствени животни извън
регламентираните
зони за паша. В срещата
участваха експертите на
Община Пещера, началникът на полицейското
управление
гл.инспектор Елена Абаджиева със
свой екип, официалният
ветеринарен лекар д-р
Тодор Апостолов и едва
трима, от общо 17 животновъди в общината.
Отношението на животновъдите бе прието
като нежелание да се работи за решаване на проблема, в основата на който
са те самите. Реално работата на институциите е
следствие от появата на
проблема, коментираха
експертите. Те се включват в процеса, когато той
вече е започнал, тоест
появило се е животно, независимо дали това е кон,
крава, овца или др. Едностранно институциите
не могат да решат този
проблем, без активното
участие на собствениците
на чифтокопитни животни.
„Откакто г-н Зайчев е
кмет ние подписваме работни карти за идентифициран местен проблем и
се правят регулярни сре-

щи, нещо, което в другите общини не се случва“,
коментира полицейският
началник
гл.инспектор
Абаджиева. По нейните
думи там проблемът със
свободното движение на
животните е много по-сериозен.
Според ветеринарния
лекар д-р Апостолов, в

община Пещера, институциите обединени, се
справят с проблема и са
давани за пример с единодействието си. „Ние
на практика нямаме проблеми с безстопанствени животни. Ние имаме
проблеми с животните
на стопаните“, коментира
д-р Апостолов. Той припомни, че заловено животно без чип или марка
подлежи на умъртвяване.
Създадена е добра организация, има къде да се
прибират заловените животни с известен собственик, процедурите се спаз-

ват. За всяко задържано
добиче се заплаща отделна глоба.
Това стана причина
при последния случай,
когато бяха задържани
14 коня, собственикът да
ги изостави, за да не плати санкция от 1400 лева.
Всъщност, откакто тези
коне са прибрани от Об-

щината, няма проблеми
по най-невралгичната отсечка – пътя между Пещера и Радилово. Там се случи и най-тежкият пътен
инцидент, предизвикан
от кон, при който пострада човек.
За този път, като превантивна мярка, от полиция са предложили на Областно пътно управление
да бъдат сложени пътни
знаци А 21 — за възможна поява на домашни животни, както и да се ограничи скоростта, която в
момента е 90 км, а теренът
не предполага движение с

такава скорост.
Освен това от полицията смятат, че трябва
да има законодателна
инициатива за завишаване на санкцията към
собствениците на животни по Закона за движение
по пътищата. В него е регламентирано, че биологичните единици трябва
да бъдат направлявани
от собственика. Ако това
не се случва — санкцията е едва 30 лв., което не
стряска недобросъвестните животновъди.
Присъстващите
на
срещата собственици на
животни също споделиха
мнение. Според тях животните трудно се спират.
Като пример бе посочен
пътят за Батак, където в
отсечката пред ВЕЦ-Пещера се отглеждат около
100 крави и понякога някои от тях успяват да избягат. За това един от животновъдите призова и в
този участък да има ограничение на скоростта.
От полицията пък апелираха, особено през почивните дни, стопаните
да бъдат много внимателни, защото през община
Пещера трафикът се увеличава от туристите.
Предстои нова среща
по темата. Ако и тя не
бъде уважена от животновъдите, кметът Николай Зайчев предупреди,
че ще бъдат прекратени
договорите им за ползване на площи за пашуване.

гр. Пещера - тел.: 0350 6 23 43; факс: 0350 6 20 24
гр. Пловдив - тел.: 032 606 916; факс: 032 606 910
гр. София - тел.: 02 807 20 11; факс: 02 807 20 30

Уважаеми съграждани,
От името на Общинска администрация Пещера и лично от свое име Ви поздравявам с
предстоящите Великден, Гергьовден и Деня на
Пещера!
Христовото Възкресение е най-великото събитие за християните. За това, когато отново
се поздравим с „Христос воскресе“ изпълним
сърцата си с доброто, надеждата, вярата и преоткрием радостта, която идва от живоносния
Христов гроб!
Да си пожелаем да пренесем позитивното
чувство и за Гергьовден, когато за 25-ти път ще
се поздравим с празника на Пещера!
Нека се грижим за нашия град и помним,
че ние сме тези, които възпитаваме децата си в
любов и загриженост към Пещера. Всяко добро
дело, сторено за родното място се връща многократно в годините. За това нека пазим града
си и заедно надграждаме направеното от предците ни!
Мирни и благодатни празници!
Николай Зайчев
кмет на Община Пещера

Уважаеми съграждани,
Предстоят два от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово и Гергьовден!
В живота ни има дни, които ни карат да
забравим отруденото си ежедневие, да се потопим в неповторимата атмосфера на празника и
почувстваме силата на народната традиция.
Великденските празници винаги ни вълнуват с посланието за живота, за тържеството на
духа и вярата. Нека на този свят празник заедно отправим молитва за мир и благополучие, за
достоен и хармоничен живот!
В топлите майски дни Пещера отново ще събере стари и млади, за празника на града – 6
май - Денят на Свети Георги Победоносец.
От името на Общински съвет- Пещера и от
свое име отправям сърдечни пожелания към
жителите на община Пещера и нейните гости
за здраве и благополучие и повече поводи за
радост!
Светли и честити празници!
Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет - Пещера

Общината спечели проект за нови спортни игрища

Община Пещера ще
изгради и оборудва мини
футболно игрище, както
и комбинирано игрище
за баскетбол и волейбол в
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“.
Предстои кметът Николай Зайчев да подпише
договор с Държавен фонд
„Земеделие“ за безвъзмездно финансиране по
Процедура чрез подбор
№
BG06RDNP001-7.007
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата

за развитие на селските
райони за периода 2014 –
2020 г.
„Благодарение на одобрения проект по Програмата за развитие на

селските райони, ще инвестираме малко над 94
000 лв. в изграждането
на мини футболно игрище, както и комбинирано игрище за баскетбол и

волейбол в нашата професионална
гимназия.
Предвиждаме подмяна на
настилки в зоната на обособените игрища, изграждане на осветление, ще се
монтират три модула пейки за по 18 души. Футболното игрище ще е с изкуствена трева.
Масовият спорт е важен, както за подрастващите, така и за хората в
активна възраст, които
разпускат с тези отборни
игри. Ето защо работим
в посока увеличаване на
местата, където в Пещера
може да се спортува.“, коментира спечеления проект кметът Зайчев.
Същес твуващите

спортни площадки в Професионалната гимназия
по
хранително-вкусови
технологии са строени заедно с училището, като в
годините им е правен поддържащ ремонт, частично
има запазени баскетболни
кошове.
Новите площадки ще
бъдат в съседство със
Стрийт фитнеса, който

беше изграден по инициатива на кмета Николай
Зайчев през 2016 г.
Припомняме още, че
през 2018 г. в ОУ “Петко
Р. Славейков“ бе изградена
многофункционална
спортна площадка. Проектът за нея бе изготвен от
Община Пещера, а самата площадка е дарение от
„Биовет“АД.

Графа, Стефан Илчев, Иван
Дяков и Николай Славеев
ще пеят за празника
на Пещера
– вижте още на стр. 4
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Наркотиците са голямото
предизвикателство пред полицията
Най-много шофьори,
употребили наркотици
преди да седнат зад волана през 2018 г., са заловени на територията
на полицейското управление в Пещера.
Това стана ясно при
представяне на отчет за
работата на полицията
пред Общинския съвет.
Според данните оповестени от началника на
Охранителна полиция
в Пещера — Иван Сердаров, 23-ма са дрогираните водачи, хванати
от органите на реда през
миналата година.
Част от тях са били
преминаващи, а не
местни лица.
Като цяло на територията на общините
Пещера, Брацигово и
Батак са големи количествата и на заловения
синтетичен наркотик.
По думите на полицейския експерт, те са повече от тези, заловени на
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територията на ПУ-Пазарджик.
Много тревожен е
проблемът с възможността, жителите на

Ето и статистиката
по отношение на разпространението и употребата на наркотични
вещества през 2018 г.:

Иззети количества
наркотични вещества:
- Хероин:
2018 г. – 9,4 гр.
2017 г. – 0 гр.
- Канабис (суха маса):
2018 г. - 2,890 кг.
2017 г. - 33,46 кг.
- Канабис (стръкове):
2018 г. - 58 бр.
2017 г. - 74 бр.

Ученици от Пещера
втори в областта
по знания
за безопасността
на движението

Второ място на Областния кръг в Националната ученическа викторина по безопасност на
движението „Да запазим
децата на пътя“ спечелиха

зирано от Община Пещера
със съдействието на РУ
на МВР. Във викторината
участваха отборите на СУ
“Св. Климент Охридски“,
ОУ “Св. Патриарх Евти-

- Хашиш:
2018 г. – 0,9 гр.
2017 г. – 0 гр.

населените места в района на ПУ-Пещера, да
закупуват законно във
Франция, с рецепта,
медикамента Суботекс,
който е забранен в България. Лекарството се
внася незаконно и трудно може да се хване на
сухопътните граници,
тъй като се смесва с другите лекарства.

Общо регистрирани
криминални престъпления 2018 г. – 37 бр. спрямо 43 бр. за 2017 г. - намаление с 3 бр. Разкрити
от общо регистрираните престъпления за 2018
г. – 22 бр. /96 %/ спрямо
23 бр. /88,46 %/ за 2017 г.
— увеличение със 7,3 %.

- Амфетамини:
2018 г. – 674,9 гр.
2017 г. – 71,1 гр.
- Синтетични:
2018 г. – 1011 бр.
2017 г. – 88,5 бр.
(брой таблетки)
- Метамфетамини:
2018 г. – 9,7 гр.
2017 г. – 0 гр.

представителите на Об- мий“, ОУ “Петко Р. Слащина Пещера ОУ „Петко вейков“, ОУ “Любен КараР. Славейков. „Учениците велов“. Компетентно жури
ни показаха високо ниво определи
победителите
на знания, интелигент- след битка в три кръга.
ност и съобразителност в
Оспорваната борба зарешаването на теоретиче- върши с победа на учениски и практически казуси ците от ОУ “Петко Рачов
и оказване на първа доле- Славейков“ с 52 точки. На
карска помощ на постра- второ място с 46 точки се
дали при пътно-транс- класираха учениците от
портни
произшествия“, ОУ “Св. Патриарх Евтикоментира ръководителят мий“. С две точки разлика
на отбора Щерьо Бадалов. след тях останаха учениПреди това възпитани- ците от СУ “Св. Климент
ците на ОУ “Петко Р. Сла- Охридски“. С 37 точки
вейков“ спечелиха общин- завършиха участието си
ни, структурата и разпре- ския кръг на викторината учениците от ОУ “Любен
делението на доходите на за ученици от 5 до 7 клас. Каравелов“.
домакинствата и участие- Състезанието бе органито им в социалния живот
Какви капачки ще се събират?
на страната.
Повече
информаВидовете пластмасови капачки, с които всеки
ция за методологията и
потребител
може да се включи в кампанията са:
инструментариума
на
1. Пластмасови капачки от минерални води;
анкетното
проучване
2. Пластмасови капачки от кремове за ръце;
„Статистика на доходите
3. Пластмасови капачки от омекотители и прахои условията на живот“
ве
за пране;
може да се намери в сай4. Пластмасови капачки от буркани за кафе;
та на НСИ в рубриката
5. Пластмасови капачки от бутилки от оцет;
„Статистически данни“,
6. Пластмасови капачки от бутилки от олио;
подрубрика „Социално
7. Пластмасови капачки от кислородна вода и
включване и условия на
спирт;
живот“.
8. Пластмасови капачки от всички видове безалкохолни напитки;
9. Пластмасови капачки от всички видове натурални сокове;
10. Пластмасови капачки от пластмасови бутилки
от бира;
11. Други видове пластмасови капачки.

Пещера и Радилово са включени в
проучване на НСИ

Националният
статистически институт започва провеждането на
анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019“.
С
Регламент
№
1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща
рамка за системно изготвяне на статистически
данни на Европейската
общност за доходите и
условията на живот (ЕUSILC), които да включват
съпоставима и актуална
информация за моментното състояние и динамиката на доходите.
Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел
от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в
панела е около 8 600 домакинства, разпределени

във всички области на
страната.
Освен домакинството,
попаднало в извадката,
обект на наблюдение са и
всички негови членове на
16 и повече години.
В периода март - май
2019 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени
анкетьори за провеждане
на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за
домакинството и Индивидуален въпросник.
Домакинствата
са
включени в извадката
чрез случаен подбор, с
който се гарантира представителността на резултатите.
При посещенията си в
домакинствата анкетьорите ще се легитимират
със служебни карти.
В Пазарджишка об-

ласт изследването ще се
проведе в градовете Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград,
Костандово, Панагюрище, Пещера, Ракитово,
Септември и Сърница,
както и в селата Алеко
Константиново,
Боримечково, Бошуля, Варвара, Гелеменово, Дебръщица, Динката, Дорково,
Драгиново,
Елшица,
Звъничево, Калугерово,
Левски, Нова Махала,
Овчеполци,
Огняново,
Панагюрски колони, Пищигово, Радилово, Симеоновец и Юнаците.
Изследването се провежда паралелно във
всички страни от Европейския съюз с обща
методология и инструментариум. Получените
резултати допринасят за
оценка на условията на
живот в отделните стра-

Кампанията „Капачка от сърце за весело
хорце“ стартира в Пещера
Под поетичното мото
инициативни хора от град
Пещера обединяват усилия, за да се съберат средства за закупуването на
народни носии, които да
обезпечат дейностите на
децата от ЦПЛР-Пещера.
В инициативата ще
се включат училищата и
детските градини на територията на града, както и
много заведения.
Община Пещера ще
подкрепи инициативата и
ще осигури необходимата логистика – транспорт,
склад, хора.
Капачките събрани в

Сърцето, изработено и поставено от Стоян Аргиров,
концесионер на комплекс
Плажа, също ще бъдат за
тази кауза.
Днес символичен старт
на кампанията дадоха
именно Стоян Аргиров и
директорът на ЦПЛР Николай Балабанов.
Те изразиха увереността си в нейния успех, защото каузата е за децата на
Пещера.
Вече има поставена кутия и в Центъра за административно обслужване
в сградата на общинска
администрация – Пещера.

Защо
народни
Защо пластмасови
носии за Центъра капачки?
Защото едновременно
за подкрепа на личс
дарителската
цел, ининостното развитие?
Защото в този Център
ходят децата на община
Пещера, там те изучават
основните на българския
фолклор и искат да носят
с гордост традиционните
български носии.
Така дарението ще има
двоен ефект – ще достигне
до повече хора и ще помогне за запазване на националния ни дух и идентичност!

циативата ще спомогне за
повишаване на осведомеността относно опазването на околната среда, а
включването на училищата и детските градини ще
покажат на децата колко е
важно разделното събиране на отпадъците.
Тази инициатива ще
насочи общественото внимание към важността от
опазването на природата
и показването на подкрепа
на местната общественост.

Нека покажем,
че можем заедно да правим добри дела!
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Митрополит Николай отслужи
Архиерейско богослужение
в църквата „Св. Богородица“

На 5 април стотици
миряни от Пещера присъстваха на Архиерейско
богослужение в църквата
„Св. Богородица“, където
Негово
Високопреосвещенство
Пловдивският
митрополит Николай възглави Малко повечерие с
Богородичен канон и акатист – IV статия.
С митрополита в храма
пристигна и Чудотворната
икона на Св. Богородица – Златна ябълка, която
остана в пещерския храм
от петък до понеделник.
Чудотворната икона на
Божията Майка — наречена Златна Ябълка се пази в
храма в кв. Горни Воден на
гр. Асеновград и води началото си от XVII в.
Тя е много почитана от
вярващите и най-вече сред
бездетните съпрузи. Във
връзка с това, било установено да се чества тъй нареченият празник „Златна
ябълка“.
Ето какво пише за това
един синаксар от Ананий
Клинис:
„В петата събота
на Великия пост, православните
отдават
акатистна похвала на
Пресветата, Пречиста,

Преблагословена Владичица наша Богородица и
Присно Дева Мария. Чрез
тая свята и чудотворна
икона Пресветата Майка, изпросвайки от Христа, ни дарява безбройни,
благодатни
изцеления
на телесни и душевни
недъзи.
Възпоминание
на чудото с неплодната
жена, която като беше
закъсняла за празника на
благодатната Богородица Дева Мария, поради
дългия път, не можа да

получи благословен хляб
и като счете това за
лош знак, ридаеше и се
окайваше за своята неплодност. Йереят като
чу плача и риданията на
жената много се натъжи
и като не намери и троха, останала от благословения хляб, разбирайки причината за мъката
на жената, смут обхвана
душата му. И видя (йереят) една ябълка, оставена в дар пред светата
чудотворна икона, взе я

и я даде на жената като
благословение, а тя като
прие ябълката с гореща вяра се успокои. И не
след много време жената
се оказа трудна. Като
се роди рожбата й, от
вяра и благодарност към
Божията майка, тя употреби много средства и
богато украси светата
икона, като даде да изковат една златна ябълка и
я дари за спомен на Великата благодат.“

Първолаците вече са читатели
в Библиотеката

По традиция от години, всички първокласници в Пещера,
след празника на буквите, получават читателска карта. „Повечето от
децата остават читатели
завинаги.
Освен това училищата работят активно с
нас, организираме различни
мероприятия,
които да държат децата
близо до книгите.
Сега и с проекта „Бебетека“,
най-малките

читатели се увеличиха.
А добрата новина е, че
покрай децата в библиотеката се връщат и техните родители“, сподели
за Пещераинфо Цветана Йовчева, библиотекар в детския отдел.
Освен
читателска
карта, всички първолаци получиха знаменца
с Молбата на книгата и
специални гатанки, които са измислени за случая от другата библиотекарка Люба Шопова.

Благодарствено
писмо
С настоящето благодарствено писмо, изразяваме нашата признателност за моралната и
финансова подкрепа на всички колеги от РУ
Пещера, Пожарна - Пещера, както и на служителите от останалите Районни управления на
ОДМВР- Пазарджик, ФК „Свобода“, комплекс
„HEAT“ и матраци „Симеонов“.
Благодарност за стореното и към всички
наши близки, приятели и съграждани.
Благодарим ви, че сте от малкото истински и
достойни хора, които ни подкрепихте в много
труден за нашето семейство период !
С уважение и признателност за стореното
- сем. Харизанови

Специална изложба
на Велика събота

Художествената галерия „Проф. Веселин
Стайков“ ще работи
на Велика събота, за да
покаже великденската
традиция в Пещера.
„Великденските
празници са изпълнени със светлина и вяра,
те са свързани с хилядолетна традиция да се
боядисват яйца, да се
месят козунаци. В навечерието на светлия
християнски празник
ще се подреди изложба
на боядисани яйца, великденски лакомства,
сувенири и други.
За целта всеки желаещ да се включи, може
да се запише в галерията
или на тел. 0893532060
до 25.04.2019 г. (четвър-

тък). На 27.04.2019 г.
(събота) от 11:00 часа до
13:00 часа всеки дошъл
ще намери нещо ново и
интересно, което да отнесе със себе си от тази
многоцветна изложба.
Нека заедно се впуснем в подготовката за
предстоящите празнични дни“, сподели за Пещераинфо уредничката на галерията Митка
Млячкова.
Подобна инициатива ще има за първи път
и дава възможност на
майсторките на яйца да
покажат какво могат,
както и кулинарките да
разкрият таланта си в
приготвянето на Великденските вкусотии.

За първи ХГ „Проф.
Веселин Стайков“ бе домакин на поетичен рецитал, организиран от
библиотеката към читалище „Развитие“.
Познати лица като
Цветана Чучева, Мария Дойчевска, Цветана
Йовчева, Люба Шопова,
Стоян Йовчев и Мария
Зачева четоха стихове
на Христо Фотев, а поводът бе 85-тата годишнина от рождението на
поета.
Обстановката се ока-

за вдъхновяваща и след
предварително подготвените стихотворения,
гости на рецитала също
се включиха като прочетоха свои любими стихове от Фотев.
Сред тях бе и кметът
Николай Зайчев, който
сподели с присъстващите спомени, свързани
с поета и неговото откритие Петя Дубарова,
останали от времето,
когато е учил в Бургас.
Зайчев прочете и стихотворение на Фотев.

Поетична вечер
в галерията

Пазарджишките
художници
показаха
творчеството си
в Пещера

Покана

... И питаме се ний стократно
как отлетяхте безвъзвратно
години млади, години златни ?...
Скъпи съученици от випуск 1959 година на
гимназия „Кл. Охридски“, по повод 60-годишният юбилей от завършването ни ви каним на 6
юни /четвъртък/ от 12.00 часа в ресторант „Перистера“ на приятелска среща.
Елате да си спомним за най-щастливите години от живота ни !
Чакаме ви !
Контакти и записвания на тел. : 0897 93 97 23
Организационен комитет

Кметът на Община
Пещера Николай Зайчев откри изложба на
Представителството на
Съюза на българските
художници в Пазарджик. „Пролетна изложба“ е подредена в
галерия „Проф. Веселин
Стайков“.
На творците представени в Пещера градоначалникът пожела
никога да не губят въображението, с което създават своите красиви
творби.
Председателят
на
СБХ-Пазарджик Маргарита Иванова благодари
на община Пещера и галерията, за поканата да
се представи творчеството на пазарджишките

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17; тел. за контакти: 0350/ 9 - 41 - 78;
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художници.
Това е втора подобна изложба, като тази
година освен членовете
на съюза са поканени и
млади автори, с идеята
да станат част от СБХ.
Изложбата, в която
се представят 25 автора
със 76 творби ще остане
подредена в галерията
до 9 април.
Ценителите на изобразителното изкуство
могат да видят творби в различни жанрове – живопис, графика,
скулптура, керамика.
Като акцентите са
поставени на по-абстрактни композиции,
представящи новото и
търсещото в авторите.
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Общински празници
на културата
На 10 април в Пещера започнаха проявите в
рамките на празниците
на културата, посветени
на 6 май — Ден на Пещера.
Кулминацията
на
честванията, организирани от Община Пещера, ще бъде на 5 и 6 май.
На празничната сцена в първия ден ще из-

Пещера

лязат
изпълнителите
Стефан Илчев, Иван
Дяков с фолклорна формация, както и Владимир Ампов — Графа.
В 20:45 ч. на 5 май ще
се проведе Тържествена
заря-проверка в чест на
Деня на Пещера.
На следващия ден —
6 май, ще има Гергьовска света литургия.

В 10:30 часа ще започне празникът на централния площад „България“, когато жителите
и гостите на Пещера ще
чуят народния певец
Николай Славеев и фолклорните състави към
ЦПЛР-ОДК.
Всички мероприятия
са безплатни за публиката.

Капитан Димитриево

Тържествените мероприятия включени в
програмата за честването на 143-годишнината
от Априлската епопея в
пещерското село ще започнат на 30 април, съобщи Стоянка Иванова
— секретар на читалище „Сергей Румянцев“.
В 17:00 часа ще бъде
отслужен благодарствен

Народно Читалище
„Зора-1903“ и Кметство
село Радилово организираха
тържествено

молебен в памeт на Априлци и тържествен
водосвет за здраве на
жителите на Капитан
Димитриево.
В 17:30 часа ще стартират изявите на самодейни състави.
В 20:00 часа ще бъдат
поднесени цветя и венци пред паметника на
Лазар Илиев.

Началото на тържествен митинг - заря
ще бъде дадено в 20:30 ч.
Оркестър „Пловдив“
ще весели присъстващите със свои изпълнения в центъра на Капитам Димитриево.
В 10:00 часа на 1 май
ще започнат състезанията по стрелба с ловно
оръжие.

Радилово

честване по повод 143
Честването се провегодини от обявяване на де на 23 април.
Априлското въстание в
село Радилово.

Пламен Стоянов стана
вицерепубликански шампион

В Асеновград се проведoха Държавните индивидуални първенства
по шахмат за момчета
и момичета във възрастовите групи от 12 до
20-годишна възраст.
В групата до 14 години, Пламен Стоянов – ученик в ОУ „Св.
Патриарх Евтимий“ в
Пещера, извоюва второ
място и сребърен медал
като показа уверена и
стабилна игра.
Републиканският вицешампион за момчета
до 14-годишна възраст е
състезател на Шахматен 21 деца от 14 шахматни
клуб „ЧесБомб“ - Пло- клуба от цялата страна.
Още първата среща
вдив.
В турнира участваха противопостави Пламен с поставения под

номер едно в стартовия
лист. След близо 4-часова оспорвана партия,
двамата
завършиха
реми.
В следващите шест
кръга последваха 3 победи и 3 ремита, и общо
5 точки за Пламен от 7
срещи. Всички партии
бяха продължителни и
изтощителни, изискващи максимална концентрация.
Държавен шампион
в групата е Лъчезар Колев от ШК „Асеневци“,
Велико Търново.
Статистиката сочи,
че само той и Пламен са
останали непобедени в
изиграните 7 партии.

Злато за гимнастичките

Малките гимнастички от СКХГ „Далия старс“ завоюваха златен медал на
турнир за деца до 7
години в Зона юг от
спортния календар
на Българската федерация по художествена гимнастика.
Състезанието се
проведе в Пловдив, а
нашите гимнастички
се оказаха най-добри
от общо 8 отбора.

Разказвачът на приказки, куклен театър, театърът на доброволците,
много игри и забава за малки и големи. Всичко това може да се види и
преживее в „Бебетека“ при НЧ “Развитие“.

Ученическите игри по тенис
на маса излъчиха своя победител

Изиграха се срещите от ученическите игри по тенис на маса.
Домакин на състезанието
бе СКТМ“ Пещера“.
Победител в ученическата
надпревара стана отборът
на СУ „Св. Климент Охридски“, в чиито състав бяха
състезателите на клуба по
тенис на маса Онур Ахмедов и Дениз Мехмедов.
Втори остана ПГХВТ
„Атанас Ченгелев“, а трети
се класираха ОУ“Патриарх
Евтимий“.

