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Актуализираха такса смет

20% за гражданите
и 30% за фирмите ще е
увеличението на такса
смет в Община Пещера през 2019 г., решиха
общинските съветници.
Причина за промяната в
таксата са увеличените
раходи за сметосъбиране и сметоизвозване,
както и увеличените
обеми отпадъци, които
се изхвърлят.
За гражданите увеличението ще е с около
10 лв. на година.
За
2018
г.
по
План-сметката за ТБО
са събрани по-малко от
1 200 000 лв., а за обезпечаване на дейността
през 2019 г. са необходими 1 674 030 лв. Това
увеличение ще покрие
част от недостига от
близо 500 000 лв.
Ра з пр е д е ле ние т о
по отделните видове
разходи на План-сметката за 2019 година е,
както следва:
- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им.
В План-сметката са
включени средствата,
необходими за събиране, включително раздел-

но, на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им –
предвидените средства
са в размер на 650 731
лв.
- Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или
други инсталации, или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване
на битовите отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64
от Закон за управление
на отпадъците.
- В План-сметката са
включени средствата,
необходими за услугата
по обработката на битовите отпадъци в регионалното депо. Средствата са предвидени в
размер на 611 650 лв. на
база анализ на разходите за периода от пускане
в експлоатация на регионалното депо за отпадъци.
- За 2019 година се
предвижда да бъдат събрани 6 500 тона битови
отпадъци.
- Почистване на

уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии
от населените места,
предназначени за обществено ползване.
В План-сметката са
включени средствата,
необходими за изпълнение на дейностите по
поддържане на чистотата. Планират се разходи
за поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване, миене, метене, ръчно
събиране на отпадък,
почистване на уличните
платна, площади и др.
територии за обществено ползване в община Пещера; дейности
свързани с почистване
на гробищните паркове;
почистване и поддръжка на зелените територии в населените места,
алеите, парковете и зони
за отдих, почистване и
поддържане на дъждоприемните шахти в размер на 362 778 лв.
- за закупуване на
съдове за съхранение
на битови отпадъци –
кофи и контейнери тип
„Бобър“ 48 871 лв.;
Средствата се планират в бюджета на Община Пещера за 2019 година съгласно Единната

бюджетна класификация по дейност „Чистота”.
Всичко това вече ще
се плаща с такса от 1,7
промила за живеещите
в Пещера, 4,8 за живеещите в селата и 9,6 промила за бизнеса, който
ще поеме основната тежест на увеличението.
За да се оптимизират разходите по сметосъбиране и сметоизвозване от събраните
средства от отчисления
бяха закупени нови машини, които позволяват претоварването на
отпадъците в големи
контейнери, което пък
намали броя на курсовете до регионалното
депо и респективно намали разходите за гориво и амортизация.
Освен това, в момента
тече процедура за създаването на 7 площадки
за едри битови и строителни отпадъци, на които гражданите безвъзмездно да извозват този
боклук.
Не на последно място, за да се намалят изхвърляните отпадъци,
хората трябва да осъзнаят необходимостта от
разделно сметосъбиране

Йордановден
Стотици жители и
гости на Пещера пренебрегнаха
студеното време и изпълниха
района около езерото
в централния парк на
града, за да бъдат част
от Богоявленския ритуал по хвърлянето на

кръста. Замръзналата
вода бе предварително
разбита, за да има къде
да скочат четиримата
желаещи - Константин
Спасов, Васил Димов,
Борис Иванов и Костадин Тахов. Дали заради
студа или, за да покажат

единение в празничния
ден, както скочиха заедно, така и заедно четиримата извадиха богоявленския кръст.
По традиция Йордановден в Пещера започна със шествие, водено
от всички пещерски
свещеници и архиерейския наместник отец
Любомир.
В шествието се включиха кметът Николай
Зайчев,
народният
представител Десислава Костадинова, ръководството на общината,
миряни. На езерото в
централния парк свещениците
отслужиха
Божествена литургия за
здраве и благочестие на
миряните.
Дошлите край езерото бяха благословени

от свещениците, които
по-късно осветиха кабинета на градоначалника Николай Зайчев,
както и цялата сграда
на Общината, за да бъдат успешни и полезни
делата на работещите в
нея.
Смелчаците, скочили за кръста, също бяха
посрещнати от кмета,
който им връчи парична
награда. Поощрение те
получиха и от народния
представител Десислава
Костадинова.
През последните години кръстът се хвърля
винаги в изкуственото езеро, а до неговите
води биват допуснати
само онези, които предварително са заявили
желание в съответния
църковен храм.

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

141 години
от Освобождението
на Пещера
На 19 януари се навършиха 141 години от Освобождението на Пещера от османско иго. Ден,
който ще остане в историческия календар на града като най-бележит. Освобождението на Пещера
е част от бойната и историческа хроника на Руско-турската освободителна война. Първото руско
войсково поделение, влязло в града на 19 януари
като освободител, е четвърта рота на поручик Панин от Литовския полк.

При сключването на Санстефанския мирен
договор на 3 март 1878 г. генерал Гурко изпраща
за гарнизон в Пещера 8-ма рота на капитан Сафонов от 123 Козловски полк. Този храбър руски
войн, изминава хиляди километри с ротата си от
Кременчук до Пещера, заболява от тифус и умира в Пещера. Той е погребан в двора на църквата
“Св. Димитър” с много почести от признателните
пещерци.
Именно пред неговия паметник се поклониха
днес кметът на Община Пещера Николай Зайчев,
народните представители Десислава Костадинова
и Йордан Младенов, председателят на Общински
съвет Пещера Петър Хамамджиев, както и граждани.
Всички те си припомниха героизма от онези
дни.
През изтеклите години от Освобождението,
отношението на пещерци към датата 19 януари не
се е променило. Нека не забравяме цената на националната свобода, родена със саможертвата на
героите, бе призивът на днешния ден.

На връх Трифоновден в Пещера
ще бъде коронясан новият
„Цар на виното“.

Коронацията ще се състои
на 1-ви февруари /петък/ от 11.00 часа
на Крепостта „Перистера“.
Организаторите на конкурса - Община
Пещера, Народно читалище „Развитие – 1873“
и Крепост „Перистера“,
Ви канят на традиционния Празник
на виното.
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Важно за хората с увреждания
От 1 януари 2019 г.
всички хора с трайни
увреждания, които са
над 18 години, ще имат
право на нов вид месечна финансова подкрепа.
Помощта е регламентирана в новия Закон за
хората с увреждания,
обнародван в бр. 105
на Държавен вестник
от 18.12.2018 г., и ще
замени досега изплащаните на лицата добавки
за социална интеграция,
както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща
към друг вид пенсия.
Размерът на финансовата подкрепа ще зависи
от степента на увреждане и ще се определя
и актуализира спрямо
линията на бедност в
България, определена с
Постановление на Министерския съвет за
съответната година. За
2019 г. линията на бедност в България е 348
лв.
Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за
социално подпомагане
(АСП) до края на месеца, следващ месеца,
за който се полага, по
избрания от лицата начин – чрез пощенските
клонове или по банков
път. Очакванията са, че
тя ще се получава от над
600 000 души – с около

Залата на читалище
„Развитие“ в Пещера бе
домакин на празничният концерт „Шарен
свят 2“ в изпълнение на
Дейност 5 „Празници на
града“ по проект „Шарени мъниста“ на Община Пещера.
Ученици от шестте
общински училища:
- „Михаил Каролиди“,
- „Михаил Куманов“,
- „Петко Р. Славейков“,
- „Св. Патриарх Евтимий“,
- „Любен Каравелов“,
- „Св. Климент Охридски“
и „Атанас Ченгелев“,
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100 000 повече в сравнение с тези, които към
момента получават добавки за социална интеграция.
За хората със степен на увреждане от
50 до 70,99% месечната финансова подкрепа
ще е 7% от линията на
бедност или 24,36 лв.
за 2019 г. За хората със
степен на увреждане от
71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20
лв. За хората със степен
на увреждане над 90%
финансовата подкрепа
ще е 25% от линията на
бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на
увреждане с определена чужда помощ, които
получават пенсия за инвалидност поради общо
заболяване или поради
трудова злополука или
професионална болест
новата помощ ще е равна на 30% от линията на
бедност или 104,40 лв.
Най-висок размер на
финансова подкрепа ще
получават хората с над
90% степен на увреждане с определена чужда
помощ, които получават социална пенсия за
инвалидност. За тази
група новият вид месечна помощ през 2019
г. ще е 57% от линията
на бедност, което прави
198,36 лв.

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация
на социалните пенсии
за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния
осигурителен институт
(НОИ) в размер на 25 на
сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне
около 336 хил. пенсионери.
Считано от 01.01.2019
г., този вид пенсии ще
бъдат служебно прекратени от НОИ, след което
институтът ще изпрати
на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на
пенсията, която остава
дължима. Прекратените по този ред пенсии
стават част от новата
месечна финансова подкрепа, която от 2019 г.
ще се плаща от АСП,
като размерът й не може
да бъде по-нисък от размера на прекратената
социална пенсия.
Прекратяването не
засяга социалните пенсии за инвалидност,
които се изплащат като
самостоятелна пенсия
на лицата.
Хората, които към
момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще
получават новата финансова подкрепа, без
да е необходимо да по-

Шарен свят 2

зарадваха публиката с
приятна програма от
песни, танци и рецитал.
Във фоайето на читалището пък бе подредена изложба на сътвореното от сръчните ръце
на децата.
Проектът „Шарени
мъниста“ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
B G05M2OP001-3.002
„Образователна инте-

грация на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“.
През учебната 2018/
2019 г. в училищата са
сформирани 48 ателиета, секции и клубове по
интереси, в които 337
ученици изявят своите
таланти.
Общата цел на проекта е създаване на
работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в
образователната система на община Пещера
ученици от маргина-

дават нови заявления
в дирекция „Социално
подпомагане“ (ДСП).
Лицата, които са получавали прекратената
от 01.01.2019 г. социална
пенсия за инвалидност,
изплащана към друг
вид пенсия, но не получават месечна добавка
за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП
по настоящия си адрес
не по-късно от 31 март
2019 г., за да им бъде
отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари
2019 г.
Заявление-декларация в ДСП по настоящ
адрес трябва да подадат
и лицата, които получават месечна добавка за
социална интеграция
за наем на общинско
жилище, тъй като от 1
януари 2019 г. сумата ще
се отпуска под формата
на целева помощ и ще се
превежда директно на
общините.
Повече информация,
свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в
дирекциите „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските
клонове и териториалните поделения на
НОИ, съобразно тяхната компетентност.

лизираните общности,
включително роми, чрез
комплексен подход на
интерактивни педагогически взаимодействия.
Проект „Шарени мъниста“ е с продължителност от 30 месеца и
ще приключи на 23 юли
тази година.
Общата му стойност
е 665 659,59 лв.
Проектът се изпълнява от Община Пещера в партньорство със
Сдружение „Асоциация
образователно лидерство“ гр. София и училищата в гр. Пещера.

Oсновна профилактика
на филтъра
на Новомахленския
водопровод

През 2018 г. за първи път от поставянето
му е извършена основна
профилактика на филтъра на Новомахленския водопровод, който
е от 1999 г.
Това стана ясно от
справка на управителя
на „ВКС“ ЕООД инж.
Звезделин Вукев.
През миналата година дружеството е извършило основен ремонт
на стойност 11 624 лв.,
като са подменени 10
тона кварцов пясък на
стойност 5960 лв. без
ДДС и 620 бр. инжекто-

ри /дюзи/ на стойност
4960 лв. без ДДС.
Самият ремонт е
продължил 4 работни
дни, с участието на целия авариен състав на
дружество. Филтърът е
и основно измит под налягане с каналочистачната машина.
Същевременно, за да
не останат потребителите без вода, са били
прехвърлени водни количества от каптажи
„Дълбочица“ във резервоар „Южен“ по предварително изграден водопровод.

ОБЯВА

Със Заповед № ОХ-909/ 09.11.2018 г. са обявявени 78 войнишки длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за
приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в.
ф.) от Военновъздушните сили, както следва:
1.1. За военно формирование 26030
— Безмер - 11 длъжности, Приложение № 1;
1.11. За военно формирование 28000
— Граф Игнатиево - 7 длъжности,
Приложение №11;
1.13.3а военно формирование 34420
— Костинброд - 2 длъжности,
съгласно Приложение № 13;
1.14. За военно формирование 32610
— Банкя - 7 длъжности,
съгласно Приложение № 14;
1.15. За военно формирование 36150
— Стара Загора - 1 длъжност,
съгласно Приложение № 15;
1.16. За военно формирование 26720
— Черноморец - 2 длъжности,
съгласно Приложение № 16;
1.17. За военно формирование 52860
— Кичево — 2 длъжности,
съгласно Приложение № 17;
Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик за
Приложение № 1 до 01.03, за Приложение № 13,
14, 15 до 22.01.2019 г.
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт
във Военно окръжие–Пазарджик за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община Пещера, ет. 2 стая № 8, тел. 0350/ 62212, или във Военно окръжие–Пазарджик, ул. “ Втори януари“
№ 10, тел. 034 / 445 463.

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”, гр. Септември, 0878 70 43 70

ОБЯВА
Инж. Иван Паунов, тел. 0886 159
411, 034 900 806 извършва геодезически
дейности по кадастър и регулации и
Подробни устройствени планове.
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Новогодишен подарък на жителите на град Пещера
поднесе НЧ „Развитие – 1873“ с Проект „ Духовни дари“

Хората с пиетет към
изкуството възхвалиха
делото на родолюбивите ни съграждани основали нашето читалище
на 6-ти януари в катедралния храм „Свети
Димитър“ с Богоявленски концерт църковнославянски песнопения в
изпълнение на мъжки
камерен хор „България“,
диригент академик Валентин Бобевски.
Богоявленският концерт влиза в ежегодния
календарен план за тържествата и честванията
на територията на Община Пещера, за да отговори на естетическите
потребности на ценителите на изкуството с ви-

сок духовен заряд .
На младите семейства загрижени за личностното развитие на
децата си Проект „Духовни дари“ поднесе
спектакъла на театър
HAND „12-те братя“ куклена детска постановка по руска народна
приказка, в която трудолюбието и добротата се възнаграждават, а
мързела и злото се на-

казват. Драматизация
и режисура - Добрин
Добрев - Додо. Сценография и кукли Ваня
Стефанова. Актьорите
в спектакъла провокираха креативността на
малчуганите.
На 8-ми януари,
най-ентусиазираните и
техните родители създадоха работилница за
театър.
В плана за работа на

Нов фестивал в Радилово

Радилово бе домакин
на Първия фестивал
„Среди зима на мегдана“. На площада в селото бяха представени
традиционни рецепти
и ястия характерни за
зимните празници от
различни краища на
България, обичаи и маскарадни игри. Фолклорни групи от Радилово и
Стамболийски показаха
някои традиции за Коледа и гонене на злите
сили.
Участниците
във
фестивала бяха приветствани от кмета на селото Благой Харизанов
и заместник-кмета на
Община Пещера Зехра
Алиш.
Фестивалът се фи-

нансира от Общинския
фонд за подкрепа на
местни
инициативи,
осигурен от Община
Пещера и платформа
Агора. Пред гостите
Емилия Лисичкова от
неправителствената организация сподели, че
фондът финансира още
5 инициативи.

Освен певчески и
танцови умения, в рамките на фестивала бе
организирана и работилница „Да омесим
традиционните
коледарски питки – кукуль”.
А желаещите можеха да
се снимат с маска от радиловския обичай „Карнавале”.

Празник в детските градини

На 17.12.2018 г. се
проведе представителна изява – ,,В очакване
на Коледа“ на клубовете на децата от ДГ ,,Иглика“, ДГ ,,Деница“ и
ДГ ,,Слънчо“ по проект
,,Щастливи и успешни
заедно”.
Децата, пяха, танцуваха и се веселиха. В ДГ

,,Иглика“ беше подредена и изложба от предмети изработени от децата
в дейностите по проекта.
Най-чаканият гост
беше Дядо Коледа.
Родителите се включиха с удоволствие в
празника.
Проектът е фи-

НЧ „Развитие –1873“,
“Работилница за театър“ е разписана като
системна дейност, а
средствата необходими
за това ще се осигурят
от бюджета на читалището за 2019 г., за да
има повече усмивки на
лицата на децата от Пещера. В пълноценно
прекарано време с мама
и тати, в забавление и
игри да изграждат цен-

ностната си система .
По проект „Духовни дари“ финансиран
от Общински фонд за
подкрепа на местни
инициативи“,
създаден от Община Пещера
съвместно с Платформа „Агора“ и Фондация
„Америка за България“,
НЧ “Развитие – 1873“
издаде
литературен
сборник „Дебюти 2018“.
С него насърчи твор-

ческите търсения и
литературни опити на
младите хора от Пещера: Памела Мекушина,
Елисавета Белеганска и
Христо Милчев.
Промоцията се състоя на 11-ти януари в
ресторант НЕАТ.
Младите творци получиха покана за срещи
в ПГХВП „Атанас Ченгелов“, СУ „Св. Климент
Охридски“ и ОУ “Св.
Патриарх Евтимий“, чиито възпитаници са те.
Литературният сборник на най-младото попълнение на клуб „Искри“влезе в колекцията
на раздел „Краезнание“
на читалищната библиотека.

Никола Руков бе отличен от кмета на Община Пещера Николай
Зайчев за постиженията
му в областта на изобразителното изкуство и
приноса му към развитието на културата в общината. Признанието за
Руков, който е и преподавател по изобразително изкуство, дойде на
49-та годишна изложба
на художниците от клуб
„Петър Стайков“.
31 автори представят
в ХГ “Проф. Веселин
Стайков“ по три свои
творби в интересни и
разнообразни стилове –
живопис, натюрморти,
икони, приложно изкуство, живописна енкаустика, коренопластика.
Освен утвърдените
имена, познати на любителите на изкуството
в Пещера, тази година за
първи път в общата изложба се включиха Бо-

рислава Джинина, Маргарита Донева, Елена
Фиданова, Елена Манчорова, Милка Павлова,
Александър Кънев, Зоя
Пехльова.
За първи път свои
творби представя и
чужденец. Това е италианецът Салваторе Сика,
който живее и работи в
Пещера.
Изложбата бе открита от кмета Николай
Зайчев, който изрази
задоволството си от
разширената география
на експозицията, защо-

то в нея се представят
художници не само от
Пещера, но и от Брацигово, Батак и дори Италия.
Според градоначалника това е показателно
за мястото на Пещера
на културната карта
не само в региона, но
и в страната и превръщането на Галерията в
достойна институция.
Клубът на художниците в Пещера е основан през 1969 г.
Негов председател в
момента е Илия Тончев.

изпълнители бе благотворително.
За самата Коледа,
традициите и обичаите пък представиха потребители на услугите в
двата центъра.
Подаръци за децата донесоха д-р Лиляна
Кавръкова, Център за
настаняване от семеен
тип за деца без увреждания гр. Пещера и родители.
Гости на тържеството бяха г-н Николай
Зайчев - Кмет на Общи-

на Пещера, г-н Борис
Фолев – секретар на Община Пещера, г-н Димитър Попов – Директор
на Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Пещера, г- жа Марина Гемджиян - Началник отдел
„Хора с увреждания и
социални услуги“ при
Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Пещера, представители на отдел „Закрила на детето“
при Дирекция „Социално подпомагане“ гр.
Пещера.

Годишна изложба

нансиран с подкрепата на ЦОИДУЕМ по
Договор № БС-33.162-005/03.10.2017 г. с
Община Пещера в партньорство с ДГ ,,Деница“,
ДГ ,,Иглика“, ДГ ,,Слънчо“ гр. Пещера със срок
Коледното
тържена изпълнение 24 ме- ство на социалните
сеца от 03.10.2017 г. до услуги Дневен център
30.09.2019 г.
за деца и младежи с
увреждания и Дневен
център за пълнолетни
лица с увреждания, управлявани от Фондация
„Социални практики в
общността“ се проведе
днес.
За
тържественото
настроение се погрижиха един от любимите
народни изпълтилени
Николай Славеев, както и Хамид Имамски и
Славчо Кехайов, Група
за автентичен фолклор
„Родопчани“ гр. Пещера с ръководител Павел
Куцев, Вокална формация „Теменужка“ с ръководител Рашко Тилев,
Николай Балабанов и
Теди Дамянова, озвучител на тържеството бе
Осман Исаев.
Участието на всички

Николай Славеев пя
благотворително в Пещера
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Училищна
благотворителност

Поредната успешна
благотворителна кампания отчетоха от СУ „Св.
Климент Охридски“ в
Пещера. Ето какво споделиха от учебното заведение:
Коледната благотворителна акция в нашето училище е традиция,
която чакаме с нетърпение, така както чакаме
коледната ваканция.
Различни са били
каузите, които сме подкрепяли,
последните
три години превеждахме събраните средства
за Българската Коледа.
Тази година Ученически
съвет реши средствата
от Коледния базар да
приведем на едно болно
момиченце от Пазарджик.
Предложи ни да помогнем г-жа Хаджиева
- преподавател по история в нашето училище.
Поспорихме с децата
коя кауза си заслужава, но в крайна сметка
децата решиха да подкрепим Ивайла, защото
според тях така нашата
акция ще си има „лице“.

Колко прави са били.
Група представители
на Ученически съвет,
учители и директорите
на СУ “Свети Климент
Охридски“ отидохме да

чувствахме изведнъж
много големи.
Децата ни гледаха ококорено и ние им
обяснихме защо сме дошли при тях.

занесем събраната сума
от 2 400 лева в училището на малкото момиче.
Знаехме, че то е претърпяло поредна операция наскоро и не очаквахме да го видим,
но щяхме да предадем
парите на класната му
ръководителка.
Когато влязохме в
класната стая на първи клас, сред всичките
малки сладури се по-

Когото
понечихме
да предадем плика с парите, класната отиде до
едно малко момиченце
и го доведе при нас.
Слабичко русо ангелче, което ни гледаше
с големи влажни очи.
Оказа се, че това е
Ивайла — лицето на
нашата акция и какво
лице, приятели — нежно и бледо като тревичка, люшната от силен

45 състезатели от Пещера, Брацигово, Бяга,
Гоце Делчев, Карлово,
Калофер, Клисура, София и Стамболийски
участваха в първия за
годината турнир по тенис на маса, организиран от СКТМ „Пещера“.
Този път над всички бе
Тодор Маринов от Пещера. Сребърният медал замина за Карлово
с Константин Богданов,
трети и четвърти се класираха съответно Ангел
Христосков от Брацигово и Онур Ахмедов от
Пещера.
Поздравления
за
страхотно представяне
на всички участници в
турнира.

Организаторите връчиха и грамоти. Три
грамоти бяха за състезатели от Стамболийски – най-млад състезател Стилиян Смиленов,
най-добро разиграване
Васил Йорданов и
състезател на публиката
Станислав Димитров.
Тодор Радулов от Калофер бе отличен за феърплей. Състезателите в
турнира пък решиха да
отличат Лиляна Каламова.
„Благодарим на всички участници в турнира,
както и на общинския
съветник д-р Лиляна
Кавръкова, експерта по
спорта Добринка Смилянова, на Телемедиа и

Пещераинфо, че уважиха турнира. Отправяме
специални благодарности и към спонсорите на
турнира – „Биовет“ АД,
семейство Тикови, Изворна вода „Бачково“ и

вятър. Тя подаде ръчичка на всички ни и много ни се прииска чрез
нашето докосване да и
влеем от нашата сила, за
да е здрава и щастлива.
Толкова много емоции, направо не знаехме
какво да кажем.
Тогава от ъгъла на
стаята пред нас се изправи една разплакана
млада жена — майката
на Ивайла. Благодари
ни и ни стана топло и се
почувствахме окрилени
и горди.
И обнадеждени, че
сме успели да дадем
малко надежда на тези
мили същества. Получихме и грамота „Златно сърце“, която Ивайла
даде на г-жа Начкова.
Плахата й усмивка
беше най-голямата ни
награда.
И златните сърца на
всичките ни прекрасни
ученици, родители и колеги, които помогнаха
на Ивайла да се усмихне.

23-ма спортисти в 11
вида спорт бяха отличени от кмета на Община
Пещера Николай Зайчев
за спортни постижения
през 2018 г.
Церемонията по награждаване се проведе
в ХГ “Проф. Веселин
Стайков“.
Успешните спортисти бяха поздравени от
градоначалника, който сподели, че в новия
бюджет може да има
по-висока субсидия за
спортните клубове. От
началото на този мандат
на управление, спортните клубове в общинаЗлатни са сърцата та се увеличиха, всички
те редовно получават
Ви, приятели,
финансова
подкрепа,
Благодарим!
инвестира се в спортна
база.
Беше открита и първата многофункционална спортна площадка в
Пещера.
Кметът
Николай
Зайчев също бе награден.
Председателят
на
СКТМ “Пещера“ Валентин Делчев му връчи
специален плакет изработен върху камък, с
благодарност за подкрепата и усилията, които
г-н Зайчев полага, за да
има спорт за малки и големи в Пещера.
Ето и отличените спортисти:
СК ЛЕКА АТЛЕТИКА
“АТЛЕТИК“
Центъра за бесарабските българи в България“,
сподели след края на
турнира прдседателя на
СКТМ“Пещера“ Валентин Делчев.

Първи турнир по тенис
на маса за годината

Коледно тържество,
на което показаха наученото през последните
9 месеца, бе организирано от СКХГ „Далия
Старс“.
Макар че клубът същуствува по-малко от
година в него в момента
тренират 23 момичета.
те вече имаха и своето
първо голямо състе-

Грациите на Пещера

зание в международен
турнир, получиха отличия.
А полаганите усилия
бяха увенчани и с грамоти и награди от клуба, връчени на коледното тържество.
Групови и индивидуални съчетания без топка показаха талантливите момичета и получиха

заслужените аплодисменти от публиката, в
която бяха гордите родители, спонсорите на
клуба, както и спортния
експерт на Община Пещера Добринка Смилянова и кметът Николай
Зайчев.
Гр а д о н ач а л н и к ът
поздрави присъстващите и им пожела весели

Отличиха
изявените
спортисти

празници, а на малките
грации пожела да имат
много успехи и да прославят името на Пещера.
Клубът по художествена гимнастика беше
основан през месец
март тази година. В него
работят
треньорките
Мая Петкова и Маргарита Николова.

Марияна Якофова
Анна Чанакчалиева
ВК ВОЛЕЙБОЛ
“ТОП ВОЛЕЙ“
Никола Достинов
СПОРТЕН КЛУБ
ПО ТЕНИС НА МАСА:
Онур Ахмедов
Денис Мехмед
ШАХ:
Пламен Стоянов
ФУТБОЛЕН КЛУБ
“СВОБОДА 2011“
Александър Филипов –
юноши
Йордан Павлов – юноши
Йордан Симеонов –
деца
Кезим Халибрямов –
деца
ТЕНИС НА КОРТ
“ВАМОС“
Миглена Келчобанова
Георги Миразчиев
Стефан Харизанов
СПОРТЕН КЛУБ
БАДМИНТОН:
Добринка Смилянова
Кристина Ангелова
Светла Живкова
РАКЕТОМОДЕЛЕН
КЛУБ “КОНДОР“
Йордан Джинин
Костадин Кръстанов
Йордан Мадин
СПОРТЕН КЛУБ ММА:
Дончо Асенов
СК ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
„ДАЛИЯ СТАРС“
Ванеса Робевска
Лилия Талигарова
ВДИГАНЕ
НА ТЕЖЕСТИ:
Ален Садързански

Предстои ни вълнуваща
среща с големия
режисьор на българската
кинематография
академик Людмил
Стайков

Почетният гражданин на Пещера, създател на
емблематични за българското кино филмови
творби ще се срещне с почитателите си в
салона на НЧ “Развитие – 1873“, в 17.30 часа на
25.01.2019 г. От 16.00 ч. ще бъде прожектиран
филмът му „Величието на хана“. Вход – свободен.

