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1667 ученици започнаха учебната
година в Пещера

Те ще се обучават в
шест училища и две професионални
гимназии.
1379 са учениците в общинските училища, а 288
в професионалните гимназии. Общият брой деца,
които ще се обучават и
възпитават в детските
градини през учебната
2017/2018 г. е 539, от тях
202 подлежат на задължителна предучилищна подготовка
Символично
откриване на учебните занятия
кметът на общината Николай Зайчев направи в
НУ “Михаил Каролиди“. В
своето изказване градоначалникът първо се обърна
към учителите с думите,
че на тях се доверяваме,
за да се развива нашето
образование, а родителите призова да им имат
доверие. „Тези прекрасни
хора поемат нашите деца
в ръцете си, учат ги на А
и Б, на цифрите и най-важно — правят ги добри
хора“, каза още Зайчев.
Той обърна специално

внимание на учениците
и първолаците, на които
каза: “От днес се качвате
на кораба на познанието.
Един кораб, който среща
доста плитчини, доста
подводни камъни и вие
ще се сблъскате с тях. Важното е, никога да не се

предавате. Важното е това,
което ще научите тук да го
развиете“.
В НУ “Михаил Каролиди“ своя първи учебен
ден имаха 42-ма ученици
в първи клас. Общо първокласниците в община
Пещера са 172-ма. И както

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

Общината
ще строи гаражи
Община Пещера стартира процедура по изграждане на 20 гаража по
ул. “Стара крепост“. Поради отпадане на нуждата
от осигуряване на паркинг
в този район на града,
кметът Николай Зайчев
предложи на общинските
съветници да се изготви
частично изменение на
ПУП – ПРЗ на гр. Пещера, за част от имот с идентификатор:56277.501.960
от КК на гр. Пещера, като
с Плана за Регулация отпадне предвиждането за
паркинг в кв.17, по улица „Старата крепост“ и за
този терен се обособи нов

УПИ – 833/за гаражи/. С
Плана за Застрояване в
новопроектирания УПИ
– 833/за гаражи/ се предвиди изграждането на едноетажна сграда с 20 бр.
гаражи с различна големина и градоустройствени
показатели: Височина – до
3.6м., Плътност на застрояване – 100%, КИНТ -1.00.;
Идеята на градоначалника и общинското ръководство е да се изградят
гаражи, там, където е възможно, за да се отговори
на големия брой автомобили, голяма част от които
се паркират по улиците.

През 2018 и 2019
ще има топъл
обяд

вече се превръща в традиция, всеки от тях получи като подарък от кмета
сборника „Приказки за
първолака“.
От 1 септември Община Пещера възобнови общестГост на празничния
ден бе и народният пред- вената трапезария по проект „Подай ръка“ по Операставител Десислава Коста- тивна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, операция BG05FMOP001-3.002 „Осигурядинова.
ване на топъл обяд – 2016 - 2019“. Това стана възможно
след като Община Пещера и Агенция за социално подпомагане подписаха Допълнително споразумение към
договор № BG05FMOP001-3.002-0084-C01. Съгласно
условията на Споразумението, вторият етап на проекта
ще продължи до 31.12.2019 година.
За този срок 73 потребители в неравностойно социално положение, избрани по определени критерии, ще
получават топъл обяд. Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню ще се осигури балансирано храв много лошо състояние. нене за целевата група, при спазване на изискванията
Моята цел е да имаме дос- за безопасност на храните и националните стандарти и
тъпна администрация. На норми на хранене.
всеки му се е налагало да
Обществената трапезария ще функционира в сграидва в Общината за ня- дата на Домашен социален патронаж.
какъв документ или да си
плати данъците, да направи справка, след стартирането на Центъра, хората
вече няма да обикалят по
етажите. Всичко ще е лесно и достъпно, на нивото
От Община Пеще- ределени такси. За да
на площада“, коментира
ра
апелират
към граж- не се затруднява рабокметът Николай Зайчев.
По договор строител- даните да не изхвър- тата и за да се запази
но-ремонтни дейности по лят своите отпадъци добрия тон, нека жиОбщината трябва да при- там, където фирмите телите на Пещера изключат в рамките на 180
календарни дни. По гра- извършващи санира- хвърлят своите отпафик се извършва и ремонт не в града складират дъци в определените
на останалите 44 сгради. своите отпадъци в за това съдове за смет.
9 екипа на общината сле- предоставени за това
Над 40 сгради в
дят за изпълнението на
съдове.
Затова,
че
обПещера
в момента се
ремонтните дейности в
публичните и в частните щинското предприя- обновяват по еврожилищни сгради.
тие ги обслужва, тези пейската
програма

До края на годината Общината
ще е ремонтирана и с модерен
център за работа с граждани

По график и без проблем на този етап се извършват
ремонтните
дейности по енергийна
ефективност на сградите
на Общинска администрация, полицията и пожарната, Ритуалната зала и
ОДК в Пещера. След края
на проекта освен тези 4
обществени сгради ще бъдат обновени и 41 къщи,
кооперации и блокове.
Акцент в ремонтните
дейности по сградата на
Общинска администрация е превръщането на
бившия ресторант „Родопски светлини“ в Център за
обслужване на гражданите. Там ще бъдат свалени
всички звена, които предлагат услуги на хората, а
в момента се намират на
втория и третия етаж,
което ще бъде от полза на
всички, особено хората

с увреждания, за които в
момента, за да си платят
данъците трябва да стигнат до третия етаж.
„През 2016 година
ние сигурно бяхме единствената община, която
успя да купи собственост,

та, за да ремонтираме тази
част от сграда, която е
била неизползваема близо
три десетилетия. Проектът по оперативна програма „Региони в растеж“ пък
ще ни даде възможност
да обновим цялата сгра-

именно помещенията на
бившия ресторант. Успяхме да реализираме и приватизацията на предприятието „Братя Горови“, от
където дойдоха средства-

да – в момента сменяме
дограмата, ремонтира се
покрива, ще се сложи изолация. Допълнително ще
ремонтираме санитарните
възли, които в момента са

АПЕЛ
КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

фирми заплащат оп- „Региони в растеж“.
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тел.: (0350) 6-22-03,
6- 22-08, факс: 6-41-65;
www.peshtera.bg

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“

На 28 август 2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Пещера проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.0020303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“
Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв. Проектните дейности се
изпълняват от 23.01.2017 г. и ще приключат на 23.07.2019 г. (30 месеца).
Бенефициент на предоставената безвъзмездна финансова помощ е Община Пещера. Партньори са: Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София;
Начално училище „Михаил Каролиди“ гр. Пещера; Начално училище „Михаил Куманов“ гр. Пещера; Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера; Основно
училище „Петко Рачов Славейков“ гр. Пещера; Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Пещера; Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера; Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ гр. Пещера; Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“
гр. Пещера.
Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на
успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от
маргинализираните общности, включително роми, чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.
Специфичните цели са:
• засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния
процес;
• създаване и развиване на родителски общности, мотивиране и оказване на подкрепа на родителите на учениците от малцинствен произход, в т.ч. роми за активно
участие на семейството в училищния живот;
• стимулиране ученически инициативи за повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси;
• взаимно опознаване по атрактивен начин на родители и учениците от различни
етноси през изследване традициите на града за толерантност и приемане на различието;
• възпитанието в дух на толерантност, създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства чрез откриване на таланти за занимания с изкуство;
• подобряване физическото и психическото благосъстояние и насърчаване на основни социални ценности посредством груповите дейности, които проектът предлага;
• споделено участие в общи творчески дейности за преодоляване на негативни
обществени нагласи, основани на етнически произход

Убийство в Пещера

Жестокото убийство
на 41-годишната Катя Генова шокира Пещера в
началото на септември.
Жената бе нападната и
прободена смъртоносно
от своя съпруг Георги Генов. След бруталния акт,
Генов избяга и се укри, а
полицията го издирва в
продължение на три дни.
В крайна сметка, той бе
задържан в ихтиманското
село Мухово, където родителите му имали вила.
Няма данни някой да му
е помагал в укриването.
Няма данни и къде се е
укривал. Директорът на
ОД МВР – Пазарджик

Йордан Рогачев уточни,
че непосредствено преди
извършването на убийството Генов е изключил
телефона си. Ст. комисар
Рогачев отбеляза, че на метри от мястото на инцидента е имало хора, които
не са се намесили. След
това са подали сигнал към
полицията, вкл. данни за
номера на автомобила, с
който се е оттеглил Генов.
В последвалото издирване, по разпореждане на
вицепремиера Красимир
Каракачанов, са включени
и сили на военно подразделение. Първоначално
автомобилът, в послед-

ствие и самият Георги
Генов е локализиран във
вила, собственост на баща
му. Там е открито и оръжието на престъплението.
Генов не е оказал съпротива при задържането.
Родителите му не са знаели, че е във вилата. Открит е на база претърсване, военните са осигурили
транспорт. Първоначално
е започнато претърсване
във вилните зони на Пещера и Батак, след което
е продължено и в района
на Мухово. Генов е с чисто
съдебно минало, а убийството е извършено от
ревност.

Полицията откри марихуана
и оръжие в радиловска къща

В края на миналата седмица екипи от РУ - Пещера
извършили претърсване
в къщата на 61-годишния
К. М. от пещерското село
Радилово.
В двора криминалистите се натъкнали на няколко растения марихуана

с височина между 1.3 и 3
метра.
Общото тегло на изкоренената маса е около 15
килограма. В къщата били
открити близо 90 грама
суха листна маса, който
при направения полеви
наркотест също реагирала

положително на канабис.
Освен това К.М. съхранявал в една от стаите едноцевна ловна пушка 12-ти
калибър и 7 патрона за
нея, без да има разрешение
за това.
Срещу мъжа е образувано бързо производство.

В Общинска администарация – Пещера се
проведе работна среща с
участието на таксиметровите превозвачи, на която
се обсъдиха предложения
за определяне на минимални и максимални цени
за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег по съответна
тарифа, които да са валидни за територията на
Община Пещера. С оглед
на реалните условия в
таксиметровия бранш на
територията на общината – търсене и предлагане
на таксиметрови услуги
и цени на горивата, при- ните и максималните цени
състващите се обединиха за таксиметров превоз на
прокурор ководител на Районна Велинград, в РП - Пло- около мнението минимал- пътници да запазят след-

ния размер:
– за максимална дневна тарифа за таксиметров
превоз на пътници за един
километър пробег – цена в
размер на 1,30 лв.
– за максимална нощна тарифа за таксиметров
превоз на пътници за един
километър пробег – цена в
размер на 1,50 лв.
– за минимална дневна тарифа за таксиметров
превоз на пътници за един
километър пробег – цена в
размер на 0,80 лв.
– за минимална нощна тарифа за таксиметров
превоз на пътници за един
километър пробег – цена в
размер на 0,90 лв.

ва, от които до момента са
закупени само 162 м3.
От подадените в Държавно горско стопанство
- Пещера заявления на
нуждаещи се граждани от
дърва за огрев до момента
са снабдени лежащо болни, самотни и инвалиди.
90% от всички нуждаещи
се от селата Радилово и
Капитан Димитриево са

получили дърва.
Създадена е организация за доставяне на дърва
и от съседни общини, като
целта е максимално бързо
хората да си закупят дърва, преди настъпване на
зимния сезон.
Очаква се до края на
месец октомври кампанията по снабдяване с дърва
за огрев да приключи.

Определиха минимални и
максимални цени
за таксиметров превоз
на пътници

-------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0303-C02, процедура „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж»,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията 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
ОП НОИР 2014-2020.

Пещерец бе отличен
за работата си като
прокурор в Пловдив

Главният
Сотир Цацаров е наградил Атанас Илиев,
прокурор от Районна
прокуратура - Пловдив,
с грамота и с предметна
награда – мобилен телефон, за проявен висок професионализъм
в работата и образцово
изпълнение на служебните задължения.
Отличието се връчва
за работата му като прокурор и за отличното
изпълнение на служебните задължения като
Говорител на Районна
прокуратура – Пловдив.
Предложението за
наградата е направено
от Гергана Мутафова,
административен ръ-

прокуратура - Пловдив.
Атанас Илиев е роден в Пещера.
Прокурор е от 2006
г.
Кариерата си започва в Пещера, след
това е прокурор във

вдив работи от 2012 г.
до настоящия момент.
Наградата му бе
връчена от Гергана
Мутафова в присъствието на колегите от
Районна прокуратура
- Пловдив.

Информация
за кампанията
по снабдяване с дърва
за огрев

От ДГС-Пещера информираха, че към 31-ви
август 2017 година снабдяването на населението с
дърва за огрев става ритмично.
Осигурени са 4 434 м3
— широколистни дърва /
бук и дъб/, от които към
момента са доставени: 3
628 м3. Предвидени са 1
330 м3 – иглолистни дър-
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За седми път Фестивал
на кешкека

Кметът на община
Пещера Николай Зайчев
откри седмото издание
на „Националния фестивал на кешкека и народните умения Радилово
2017”. Стотици жители
на общината и региона и
тази година дойдоха, за
да се запознаят с местния
обичай за приготвяне на
кешкек. 12 горди баби,

сдобили се с внуци през
годината, осигуриха продуктите за специфичното ястие, което се готви,

когато има новородено в
къщата.
В официалната вечерна програма на фестивала
бе представена част и от

аудио-визуалния продукт
на Марио Балабанов, създаден по проект „Активни общности: изграждане
на капацитет за промяна“
на Платформа Агора.
Марио Балабанов е
композитор и работи в
областта на аудио-визуалните изкуства. Той гостува в Община Пещера
една седмица, като успя
да посети най-интересните забележителности в
общината: Пещера Снежанка, Крепост Перистера, Бесепарските ридове.

От пощата
на „Родопска искра“

Членовете на Клуб
СИБ „Вяра и надежда“ от
с. Капитан Димитриево, с
председател Георги Стоянов Стефанов посетиха
оригиналния етнографски
парк „Етъра“, който съхранява и популяризира традиционните занаятчийски
производства и домашни
занаяти.
Видяхме майстори бакърджии, ножари, сарачи, тъкачи. На открито
наблюдавахме процеса по
изработването на плетива
от шума. Посетихме и билкопродавницата, шекерджииницата ни достави
незабравимо угощение със
стародавни
сладкарски
изделия. От фурната се
разнасяше мирис на топли
симиди и гевреци, който

ни върна назад във времето. От малките павилиони
за сувенири си закупихме
книжки и подаръци за
близки и приятели.
След тази разходка по
калдъръмите на времето,
посетихме шипченската
църква, на която главният
купол и четирите малки
позлатени кубета привли-

чаха погледите ни преминавайки през Шипченския
проход.
Прибрахме се по домовете си живи и здрави,
заредени с положителна
енергия от българщината, като си обещахме в
най-скоро време нова екскурзия.
Таня Попова

Кога ще почиваме
през 2018-та?

„Родопска
искра“
предлага на своите читатели информация за празничните почивни дни
през 2018 г.
С измененията на Кодекса на труда от 2016-та
година, отпадна практиката за разместване на
почивни дни във връзка
с официалните празници,
за да се получат дълги уикенди.
Според новата уредба,
на официалните празници пак ще се почива, а ако
някой от тях се пада през
събота или неделя, за почивен се обявява следващия понеделник.
Официални празници
и допълнителни почивни
дни през 2018-та година
1 януари – Нова годи-

на – понеделник – без допълнителни почивни дни;
3 март – Ден на Освобождението на България
от османско иго – 3 март
е събота, така че ще почиваме и на 5 март, понеделник;
8 април – Великден –
почива се общо 4 дни от
петък, 6 април, до понеделник, 9 април, включително;
1 май – Ден на труда
и на международната работническа солидарност
– вторник – без допълнителни почивни дни;
6 май – Гергьовден,
Ден на храбростта и Българската армия – 6 май е
неделя, така че ще почиваме и на 7 май, понеделник;
24 май – Ден на бъл-

гарската просвета и култура и на славянската
писменост – четвъртък –
без допълнителни почивни дни;
6 септември – Ден на
Съединението – четвъртък – без допълнителни
почивни дни;
22 септември – Ден на
Независимостта на България – събота. Ще почиваме и на 24 септември – понеделник;
1 ноември – Ден на
народните будители – неприсъствен за всички
учебни заведения.
24, 25 и 26 декември –
Бъдни вечер и Рождество
Христово – падат се понеделник, вторник и сряда.
Няма допълнителни почивни дни.

Отличие за учителка
от Пещера

Над 230 учители и
специалисти, работещи в
сферата на извънкласната
дейност от цялата страна
и чужбина, участваха със
свои разработки в Международния конкурс за
учители „Извънкласните и
извънучилищни дейности
– за устойчиво качествено обучение, възпитание
и развитие на децата и
учениците“. Организатори
са Синдикатът на българските учители, съвместно
с Фондация „Устойчиво

развитие за България“ и
СОК „Камчия“, с подкрепата на Министерството
на образованието и науката.
И Пещера имаше свой
представител в конкурса
в лицето на старши учител
Нина Якофова от НУ „Михаил Каролиди“. Тя участва в категорията „ Искам
думата“ с есе на тема:
„Добротата в моя живот“.
Жури в състав: председател - доц. Райна Захариева
и членове Величка Нико-

лова, Деница Танева и доц.
Емилия Лазарова-Генчева,
съвместно с партниращите организации, номинираха на призово място
Нина Якофова с награда
от издателството „Изкуства“.
Лично Министър Красимир Вълчев награди
участниците по време на
заключителната част на
конкурса-семинар, който
се проведе от 26-31 август
в СОК „Камчия“.

До 19 октомври Хаджиниколова
и Тончев представят картините
си в Пещера

В артпространството
на местната Художествена
галерия ще бъдат експонирани 45 платна на Елеонора Хаджиниколова и Илия
Тончев.
Хаджиниколова
е
възпитаничка на Националната
Художествена
Академия
специалност
„Стенопис“. Тя живее и

твори в Пазарджик, но е
родом от Пещера.
Нейните творби
от
етюди и съвременни произведения, рисунки с туш,
пастел, темпера и цветни
моливи ще бъдат подредени до произведенията на
Илия Тончев. Той е роден
през 1957 г. в Радилово.
Член е на СБХ, на гру-

пата на Пазарджишките
художници и на Клуба на
художниците в Пещера.
Илия Тончев има близо 20
самостоятелни изложби в
София, Пазарджик, Пловдив и в Пещера. Изложбата с живописни платна
ще бъде отворена за посетители до 19 октомври
2017 г.

Здравната каса вече
издава Уникален код
за достъп

Всеки
гражданин,
който посети районната
здравноосигурителна каса,
по какъвто и да е повод –
заверка на рецептурни
книжки, подаване на документи или получаване на
протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти и др., заплащани от
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК),
ще има възможността да
получи безплатно и своя
Уникален код за достъп
(УКД) до електронното си
медицинско досие.
С това се поставя началото на кампания за засилване на обществения
контрол върху изразходване на публичния ресурс,
с който Националната
здравноосигурителна каса
закупува медицински ус-

луги в полза на пациентите.
С УКД всеки гражданин ще може да упражни
правото си да провери
дали отразените в личното
му досие дейности действително са извършени.
Ако констатира разминаване в данните, той
може да подаде сигнал до
районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните
органи на институцията
ще извършат проверка,
като информират и гражданина за резултатите от
нея. При необходимост ще
се коригира електронното
здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.
Националната здравноосигурителна каса ще

предостави на всеки от 7
356 986 български граждани УКД, като апелира за
осъществяването на активен контрол от страна на
гражданите върху изразходване на средствата за
здравеопазване.
НЗОК очаква подкрепата на всички институции в държавата за успешното осъществяване на
мащабната дейност, която
й предстои.
След обновяването на
интернет страницата на
Националната здравноосигурителна каса

www.nhif.bg,

предоставянето
на
УКД представлява поредната стъпка към въвеждане на електронното здравеопазване.

НОВОСТИ

В Пещера се монтираха
специални
афиш-колони за информация на гражданите
за културните прояви,
съобщи Стоян Йовчев
от Общинска администрация.
Афиш-колоните

представляват обли цилиндри и бяха поставени от служители на ОП
„ЧПОИ“.
Три от тях са в централната градска част,
по една ще има в кварталите „Пъдарница“ и
„Изгрев“, уточни Йов-

чев.
По този начин ще се
осигури повече място за
плакатите и ще се поощрят фирмите да спазват
общинските разпоредби
и да не лепят безразборно своите материали.

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
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Втори „Рок на крепостта“
събра стотици на „Перистера“

Емоции, песни, хубави срещи с приятели и награди – два таблета и телефон от Vivacom и емблематичното Black Ram от „ВП брандс интернешънъл“, основен спонсор
на феста. Това е най-краткото описание на „Рок на крепостта 2“. Слушахме „Сигнал“, „Рока Рола“, „Steelers“ и нашите Ицо Глушков и Мишо Паев. Вторият рок фестивал
бе организиран от Община Пещера.

Добринка Смилянова получи признание
и от спортния министър
Министърът на младежта и спорта Красен
Кралев се срещна с българските медалисти от IX
Световни Мастърс игри,
които се проведоха в Оукланд, Нова Зеландия.
Българският
отбор,
в чиито състав бе и пещерската бадминтонистка Добринка Смилянова,
записа най-доброто си
представяне на олимпийските игри за ветерани
откакто съществуват те.
Над 50 наши ветерани, които участваха в по
няколко дисциплини в 5
вида спорт (лека атлетика, вдигане на тежести,

бадминтон, кану-каяк и
ориентиране) в различни
възрастови групи успяха
да спечелят общо 38 медала. Самата Смилянова
завоюва 4 златни медала
във всичките дисциплини, в които участва.
Сред участниците в
срещата бяха Асен Златев
(олимпийски шампион
по вдигане на тежести),
Ангел Генчев (носител на
европейска титла и бронзов световен медалист по
вдигане на тежести), Красимира Чахова (зам.-кмет
на Стара Загора), 82-годишният лекоатлет Петър
Панайотов, доайенът на

Европейска титла
за Павел Тилев

ветераните лекоатлетката
Розка Станчева и Здравка
Йорданова (олимпийски
шампион по гребане и
председател на Българска
мастърс федерация).
„Поздравявам Ви за
успехите и Ви благодаря за усилията, които
полагате. Вие сте доказателство, за това че за
любовта към спорта и
желанието за победа няма
възраст“, каза министър
Кралев. Той обсъди с ветераните подготовката им
с Българска мастърс федерация, чиято дейност
министерството на младежта и спорта подпомага

финансово.
На срещата беше обсъден и проектът за нов
Закон за физическото
възпитание и спорта и
мерките, които предвижда за ограничаване на т.
нар клубове-фантоми.
Министър
Красен
Кралев връчи почетни
плакети на медалистите
от Световните мастърс
игри, а Здравка Йорданова му благодари от името
на ветераните за доброто
взаимодействие
между
министерството и федерацията.
В
IX
Световни
Мастърс игри взеха учас-

„Свобода 2011“ с добър старт в
първенството

В първите 6 кръга на
Трета Югозападна футболна лига, пещерският
„Свобода“ успя да запише
3 победи, едно равенство

и 2 загуби, които му отреждат девето място, като
тимът има равен брой точки със седмия и осмия, но
по-лоша голова разлика.

Класиране

В края на август, в полския град Влоцлавек, се
проведе Европейско първенство по ракетомоделизъм, в което участваха на
17 държави, включително
и от Клуб по ракетомоделизъм „Кондор“ -Пещера.
От престижната надпревара нашите състезателите Димитър Вачков и Павел Тилев се завърнаха с
два медала - един златен
и един сребърен. Павел
Тилев стана европейски
вицешампион в най-масовия клас ракета с парашут
за 2017 г. при мъжете в ин-

дивидуалното класиране,
и като част от Българския
национален отбор, европейски шампион в същия
клас. „Много приятно и
вълнуващо е, когато си
допринесъл, българското
знаме да се вее най-високо и да чуеш българския
химн в чужда държава“
– каза Павел Тилев, заместник-председател на
пещерския тим. Участието на състезателите стана
възможно благодарение
на финансовата подкрепа
на Община Пещера и фирма „Биовет“.

Спортен клуб по тенис на маса - Пещера започва
сформиране на отбори от всички възрастови групи
деца, жени, мъже. Тенисът на маса е един от най-популярните спортове в света. Освен че е изключително забавен, този спорт има много ползи за нашето
здраве и добра форма. При тази физическа активност участват абсолютно всички мускули на тяло-

тие 26 000 спортисти от 118 страни. За
тяхната изява домакините бяха предоставили 58 отлични
спортни съоръжения,
над 4000 доброволци
се включиха в организацията, проведени бяха 3000 церемонии по награждаване
на призьорите.
Възрастта на участниците в игрите в
Оукланд е в диапазона между 25 и над 100
г., а тази на българския отбор между 30
и 85 г.

Отбор
М
Т1-ЦСКА 1948 (София) 6
2 -Вихрен (Сандански) 6
3 - Хебър (Пазарджик) 6
4 - Септември (Симитли)6
5 - Банско
6
6 - Беласица (Петрич) 6
7 - Чавдар (Етрополе) 6
8 - Миньор (Перник) 6
9 - Свобода (Пещера) 6
10 - Сливнишки герой (Сливница)6
11 - Рилски спортист (Самоков)6
12 - Пирин (Разлог)
6
13 - Марек (Дупница) 6
14 - Балкан (Ботевград) 6
15 - Пирин (Гоце Делчев)6
16 - ОФК Елин Пелин 6
17 - Германея (Сапарева баня)6
18 - Ботев (Ихтиман)
6

Т
16
15
15
12
12
11
10
10
10
9
7
5
5
5
5
4
1
1

ТЪРСЯТ СЕ ЖЕЛАЕЩИ
ДА ТРЕНИРАТ ТЕНИС НА МАСА

то. Акцентът е в горната част на тялото и коремната
мускулатура. Тенисът на маса развива координацията и нашите реакции.
Тенисът на маса може да се практикува както на
открито, така и на закрито, което го прави подходящ
спорт за всеки сезон. Не се изисква специално облекло или особено добра физическа подготовка. За

Нападението на отбора
е реализирало 8 гола, но
пък толкова попадения са
допуснати и в собствената
врата. В продажба отново

са клубни карти, с които
верните фенове на отбора могат да подпомогнат
участието му в първенството.

Срещи до края на първенството:
VII кръг - 23 септември 2017, събота, 17:00 ч:
Сливнишки герой (Сливница) - Свобода 2011 (Пещера)
VIII кръг - 27 септември 2017, сряда, 17:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Банско (Банско)
IX кръг - 30 септември 2017, събота, 17:00 ч:
Балкан 1929 (Ботевград) - Свобода 2011 (Пещера)
X кръг - 8 октомври 2017, неделя, 16:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Хебър 1918 (Пазарджик)
XI кръг - 14 октомври 2017, събота, 16:00 ч:
Миньор (Перник) - Свобода 2011 (Пещера)
XII кръг - 21 октомври 2017, събота, 16:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Чавдар (Етрополе)
XIII кръг - 28 октомври 2017, събота, 16:00 ч:
Пирин 1941 (Разлог) - Свобода 2011 (Пещера)
XIV кръг - 4 ноември 2017, събота, 14:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Германея (Сапарева баня)
XV кръг - 11 ноември 2017, събота, 14:00 ч:
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Свобода 2011 (Пещера)
XVI кръг - 18 ноември 2017, събота, 14:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Вихрен 1925 (Сандански)
XVII кръг - 25 ноември 2017, събота, 14:00 ч: в Коларово:
Беласица (Петрич) - Свобода 2011 (Пещера)
всички желаещи да тренират тенис на маса, може да
намерите информация на фейсбук страницата: Тенис на маса гр. Пещера
Или на телефон:
Председателят на СКТМ - ПЕЩЕРА 0885918190 В. ДЕЛЧЕВ
Зам.-председател 0886889156 - П. МИРАЗЧИЕВ

