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Учебната година в Пещера
започна нормално

Шест училища и две
професионални гимназии започнаха учебната
година в Пещера. Кметът
на общината Николай
Зайчев поздрави лично
учениците и учителите в
две от учебните заведения – СУ“Св. Климент
Охридски“ и ПГХВТ
“Атанас Ченгелев“. Гимназията започна учебната година с нов директор
Мария Атанасова, след
като
дългогодишният
ръководител на учебното
заведение Пипина Кълвачева се пенсионира. От
друга страна, техникумът

от тази година вече е общинско училище. Освен
това, то посреща учениците си с обновени лаборатории от „Биовет“АД.
„От днес започват
дните на учене и преподаване, на трупане и споделяне на нови знания,
преодоляване на различни
предизвикателства.
В следващите дни и месеци учениците ще имат
възможност да доказват
волята и упоритостта си,
жаждата да научат повече. А учителите, ще бъдат
до тях ежедневно, ще бъдат взискателни препода-

ватели, но и добри приятели“, се казва в поздрав
от кмета Николай Зайчев
до всички, за които 15
септември е празник.
Освен това всеки от
203-мата първокласници в общината, заедно с
буквара, получи като подарък от кмета сборника
„Приказки за първолака“.
Със седем повече са
пръволаците тази учебна
година в община Пещера.
Общо 1436 са момичетата и момчетата, които ще
се обучават в училищата.
521 деца пък ще посещават детските градини.

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

Зелена светлина
за новата
противоградна
площадка

Общинските съветници на Пещера дадоха съгласие Общината безвъзмездно да предостави нов
терен – общинска собственост, който да се използва
за преместване на съществуващата площадка за
противоградова защита.
Искането е направено от
Изпълнителната агенция
„Борба с градушките“.

сме писали, тя се намира
близо до сгради. За да бъде
ефективна, ракетната площадка е необходимо да се
премести на около 2 км от
сегашното й местоположение.
Съвместни проучвания на служители от Общинска администрация и
представители на Изпълнителната агенция „Борба

Съществуващата ракетна площадка не е открита за работа по активни
противоградови въздействия, поради факта, че
нейното местоположение
не позволява тя да бъде
използвана ефективно за
целите на противоградова
защита. Както и по-рано

с градушките“ са установили, че поземлен имот
в местността “Потока е
подходящ за преместване
на ракетната площадка.
Искането на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ е да ползват безвъзмездно част от имота, в
размер на 2 дка.

Ще гласуваме в 28 секции

Със Заповед на Кмета
на Община Пещера са образувани 28 избирателни
секции, в това число избирателна секция в лечебно заведение и подвижна
СИК.
С Решение №19-ПВР/

НР от 21.09.2016 г. РИК –
Пещера определи броя на
членовете на СИК, с изключение на избирателната секция в лечебно заведение и подвижна СИК. Общ
брой на секциите – 26, от
които 3 СИК – 7 членни

и 23 СИК – 9 членни. Общият брой на членовете на
СИК е 228 души. В така определения брой на членове
за всяка СИК се включва
и ръководство – председател, зам.-председател и
секретар. Председателят,

зам.-председателят и секретарят не могат да бъдат
от една и съща партия или
коалиция. Представителите на една партия или
коалиция не могат да имат
мнозинство в СИК.
Определянето на състава и ръководството на
СИК се извършва съгласно Решение №3524-ПВР/
НР от 16.09.2016 г. на ЦИК
и приложените към него
Методически указания за
определяне съставите на
СИК на територията на
изборния район и общините в него.
След определянето на
броя и числеността на комисиите, се проведоха и
консултации между парламентарно представените
партии за назначаване на
членовете им.

Пожар изпепели
3 постройки

Парите за Дома на покойника
не стигат

Бюджетът на Община
Пещера ще бъде актуализиран, за да се осигурят
допълнителни средства
за довършване на Дом на
покойника в гробищния
парк. Преди 3 години за
реализиране на идеята
бе създаден Инициативен комитет. Неговата
цел бе да осигури пари
за изграждането на дома.
Според договор от 2015та година, който вече не
е в сила, стойността на
строително-монтажни-

те работи е в размер на
89019,12 лв без ДДС или
106 822,94 лв. с ДДС. За
приключване на първия
етап – груб строеж, са
изразходени 63 117,36 лв.
с ДДС, а за довършителните работи ще са необходими още близо 44 000
лв. с ДДС. От докладната
на председателя на Инициативния комитет Георги Козарев, стана ясно, че
комитетът е дарил на Общината за първия етап
62 607, 15 лв. В банковата

сметка има още 20 967 лв.
и са необходими още 22
733 лв.
Оказа се обаче, че
Домът на покойника е
планиран без санитарни
възли, не е предвидена
необходимостта от хладилна камера.
За това съветниците се обединиха около
предложението на кмета
Николай Зайчев, специалистите от общината да
направят оценка на ситуацията, да се изчисли

колко ще струва изграждането на санитарни възли и монтирането на
хладилна камера. Така
като се прави актуализация на бюджета за поставянето на дограма
и подови настилки, изграждането на ел. инсталация и полагането на
мазилка, да се включат
и тези два обекта, за да
бъде Домът на покойника напълно съобразен с
нуждите на обществото.

45-годишен мъж беше
задържан за предизвикването на пожар в квартал
„Пирин“. Пожарът изпепели едноетажни постройки,
обитавани от жители на
квартала. Първоначално
огънят е тръгнал от една
от тях, в последствие се е
разпрострял над още две.
На мястото бяха изпратени екипи на РС ПБЗН

– Пещера с два противопожарни автомобила. Няма
пострадали хора. 45-годишният задържан е обитавал една от постройките.
Той е с психични проблеми и, според разследващите, пожарът е възникнал в
резултат на негови действия. За случая е уведомена
и прокуратурата.
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Първи рок фес т в Пещера

Пещера се поклони
пред загиналите във
войните

В Пещера бе почетена
паметта на всички, дали
живота си в битките за
България. Пред паметни-

ка на загиналите във войните бе извършена тържествена заря-проверка.
Поводът бе 100-годишнината от Първата световна
война, както и честването на Независимостта на
България. Само няколко
часа след като участва
във възпоменание на
връх „Каймак чалан“ на
македоно-гръцката граница, бригаден генерал
Явор Матеев прие почетния строй на 68-а бригада
„Специални сили“ в присъствието на кмета Николай Зайчев, народният
представител Десислава
Костадинова, евродепутатът Андрей Новаков,
пресдедателят на Общински съвет — Пещера д-р
Цветанка Лепарова.
„Близо милионната

победоносна българска
войска командвана от
талантливите
български генерали – патриоти

Климент Бояджиев, Георги Тодоров и Стефан
Тошев, разгромява Сърбия и освобождава Вардарска Македония, а след
разгрома и на Румъния
— България си връща
Добруджа. Паметни дни,
в които Отечеството ни
най–после познава радостта от обединението.
Завинаги ще останат
в историята на България
сраженията, в които нашите бойци и командири
демонстрираха образци
на бойно майсторство
и героизъм, а именно –
знаковите операции и
мащабни военни кампании при Ниш, Овче поле,
Косово и Криволак, Леринската операция, боевете на Каймакчалан,
Тутракан, Добрич и Ку-

бадин, битката при завоя
на река Черна, епопеята
при Дойран…“, припомни в емоционална реч
кметът Николай Зайчев.
Пред събралото се
множество говори и ген.
Матеев, който припомни
подвига на българската
войска при битките на
връх „Каймак Чалан“:
„Най-после, след 100 години, на този връх бяха
отдадени военни почести от представително
формирование на националната гвардейска част.
За първи път прозвуча
българска бойна тръба,
след онези епични битки
преди 100 години. Искам
още веднъж да изкажа
благодарност към вашия
съгражданин Красимир
Узунов, защото той събуди България за една славна битка, която се нарежда в българската военна
история редом до битки
като битките за Шипка,
епопеята в Добруджа и
най-накрая получи своето заслужено признание.“
Малцина вече си
спомнят кога в Пещера
е имало заря-проверка и
кога за последен път тържествено е почетена паметта на загиналите във
войните, пред паметника
издигнат в тяхна чест. А
Пещера изпраща за участие в Първата световна
война, като част от 27-ми
Чепински пехотен полк
на Втора Тракийска дивизия към Втора армия,
стотици свои синове. В
епичните сражения при
с. Фурка, при Дойран и
при завоя на р. Черна загиват 130 и са ранени над
150 пещерци. 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.

Крепостта „Перистера“ отвори вратите си, за
да приеме стотици фенове на рока от цялата област. 4 часа най-високото
място в Пещера беше огласяно от изпълненията на Стефан Стоилов и
Константин Ковачев, Михаил Паев и Stellko, Rocka
Rolla и неповторимите
БТР.

В същото време кметълът Цонко Цонев показа в Пещера някои експонати от пътуващия музей
на рока.
Водещи бяха страхотните Лазар Вълчев и Александър Иванов, които
раздадоха и много награди. На томбола бяха разиграни 6 бутилки алкохол,
осигурени от основния

спонсор „ВП брандс интернешънъл“(„Винпром“
Пещера). „Виваком“ пък
предоставиха три смарт
телефона, които вече
имат нови собственици.
Рок фестът бе организиран от Община Пещера, за това кметът Николай Зайчев обеща той да
се превърне в традиция.

Музей на автомобилите на социализма откри официално кметът на
Пещера Николай Зайчев.
Най-новата атракция в родопския град показва в момента 23 емблематични за
соца возила, като перлата
е култовата „Чайка“, която
въпреки че е на повече от
40 години е оборудвана с
климатик и ел. стъкла.
Освен автомобилите,
всеки посетител ще може

да усети цялостно духът
на периода до 1989 г. В музея са показани старите телевизори, радиа, предмети
от бита.
Идеята за музея е на
двама братя – Динко и
Евелин Кушеви.Те имат
мястото, в което да го направят, липсват само предметите за показване. Така
преди 5 години започва
голямото събиране на автомобили и вещи от онзи

период.
„Подобни иницативи
няма как да не получават
подкрепата на местната власт. Този музей ще
допринесе допълнително
към туристическия продукт, който Пещера предлага. Вярвам, че той ще
привлече много хора, а
това винаги е добре за бизнеса“, сподели при откриването на музея кметът
Николай Зайчев.

Капитан
Николай
Сафонов вече няма да е
толкова непознат. Досега за него знаем, че е бил
командир на осма рота от
123 Козловски полк, разположен в Пещера след
освобождението на града
на 19 януари 1878 г. Тук
намира и смъртта си.
„Срам ме е, че 138 години ние не знаехме почти
нищо за този човек, който
е допринесъл за родния
ни град“, коментира заместник-кметът Стефан
Балабанов. Така по негова
инициатива започва издирване на информация
за капитана.С помощта на

Светослав Чанев, дипломат в българското посолство в Москва, са открити
38 документа свързани
с руския воин. Разходи-

те по издирването им в
държавния военно-исторически архив са поети
изцяло от българския дипломат.
От намерените документи става ясно, че Николай Сафонов е роден
през 1836 г. в дворянско
семейство в Орловска
губерния. Освен това се
разбира, че неговият полк
е сформиран във Витебск
(Беларус). Сафонов не е
имал деца, но е бил женен
за Анна Сафонова.
Всички открити документи за капитан Николай Сафонов ще бъдат
показани в изложба.

Продават се 6 дка земя
на пътя за Пазарджик, от
дясната страна. Имотът е
до пътното платно, срещу
свинарника. Цена по договаряне. Тел. 0887901977
/по всяко време/
Продава спешно монолитен апартамент 72
кв. м. в кв. „Изгрев“. Продавам спално бельо хасе

и ямболен – изгодно. Тел.
0888924314
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

В Пещера отвори врати
Музей на автомобилите
на социализма

Издириха документи
за кап. Сафонов

МАЛКИ ОБЯВИ

и вентилацията търси
складови служители за
постоянна работа.
МЕСТОРАБОТА:
гр. Пловдив, Голямоконарско шосе
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
850 лв./ 875 лв. чисто
Телефон: 0885 945 520
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Стотици опитаха радиловския кешкек

За шести път Радилово събра почитатели на
местната гозба — кешкек.
На 22 и 23 септември в
пещерското село се проведе станалият традиционен Фестивал на кешкека
и народните умения. Освен типичнато зърнената
вкусотия, и тази година
посетителите имаха възможност да хапнат и много други ястия, обичайни
за различни населени

места и региони на България. Освен храна, гостите
на фестивала можеха да
си купят и ръчно изплетени терлици, шалове
или пък ръчно изработени и изрисувани съдове,
музикални инструменти.
По традиция, първи
присъстващите поздрави кметът на общината.
От трибуната Николай
Зайчев постави акцент
на честваната Независи-

мост на България, като
прочете манифеста, подписан и от пещереца
Михаил Такев, по онова
време вътрешен министър на страната. След
него говориха народният
представител Десислава
Костадинова и кметът на
селото Благой Харизанов.
Местната легенда разказва, че кешкекът е храната, с която тракийската
богиня Бендида спасила

селото от изчезване. И
досега той ритуално се
приготвя само от жени
за сватби и посрещане на
новородени.
Фестивалът на кешкека цели запазване и
популяризиране на традициите. Всяка година в
програмата се преплитат
традиционното и модерното, народните обичаи
и младежките увлечения.

Общински съвет – Пещера допусна изключение
от минималния брой на
учениците и утвърждаване на паралелка в Х клас,
профил „Технологичен”
със 17 ученици в СУ „Св.
Климент Охридски” за
учебната 2016/2017 г.
В доклад, временно
изпълняващият
длъжността директор на учебното заведение сочи, че за

обезпечаване на учебния
процес не са необходими
допълнителни средства,
извън определените по
единни разходни стандарти и утвърдения бюджет на училището за настоящата учебна година.
Броят на учениците и
на децата в паралелките и
в групите на училищата и
детските градини се определя с Наредба от 2000-та

година. Според нея минималният норматив за
броя на учениците в паралелка V – ХІІ клас от 18
ученика.
Началникът на РУО
–Пазарджик е дал положителното становище за
допускане на изключение
от минималния брой на
учениците в посочената
паралелка.

Община Пещера се
включи в Европейската
седмица на мобилността,
която се проведе от 16 до
22 септември. В този период се проведе конкурс
за рисунка за учениците в
начален етап на тема „Нарисувах превозното средство на бъдещето!“. Шест
награди бяха разпределени между трима възпи-

таници на НУ „Михаил
Каролиди“, двама ученика
от ОУ „П.Р.Славейков“ и
един ученик от СУ „Св.
Климент Охридски“. В ОУ
“Св. Патриарх Евтимий“
пък имаше състезание с
велосипеди
„Придвижвам се без да замърсявам“
за
четвъртокласниците
и „Алтернативна мобилност” – сглобяване на елек-

тронни пъзели от ученици
в ІІІ клас. В забавна игра
пък
първокласниците
свързваха и оцветяваха
превозни средства.
Всички
класирани
участници в общинския
конкурс за рисунка и победителите в организираните състезания, получиха
награди, осигурени от РИОСВ-Пазарджик.

ка, ще можем да видим
на сцената на читалище
„Развитие“ на 14 октомври
от 18.00 часа. Билети се
продават пред сградата на
културната институция,
уточняват организаторите.
Групата е създадена на
4 октомври 1995 г. в леген20-годишнината
от озен концерт, събрал ем- ция с публиката, смях, за- дарната дискотека „Сити
създаването си Тутурутка блематични и невиждани бава и веселба. 20 години Клуб” във Варна. Първият
ще ознаменува с гранди- скечове и песни, анима- Тутурутка - смях до дуп-

й голям концерт се състои на сцената във Военноморския клуб (тогава
Дом Народен Флот). През
1996 г. са реализирани и
първите три телевизионни предавания в „Мустанг
ТВ”. В началото на 1997 г.
дружината завърта дузина хумористични серии по
Регионален Телевизионен
Център – Варна (БНТ) и

продължава да трупа фенове на живите си изпълнения по клубове и сцени.
През 1998 г. „гларусите”
сменят за кратко ефира и
излъчват сатирични радиопиеси по Дарик Радио –
Варна. В началото на 1999
г. Тутурутка сключва договор с телевизия МСАТ
и създава над 3000 минути
чист хумор.

Общинският съвет одобри
маломерна паралелка

Европейската седмица
на мобилността

Тутурутка идва в Пещера

Места за обявяване на предварителните избирателните списъци

№ на избирателна
секция,
населено място
СЕКЦИЯ: 001
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 002
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 003
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 004
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 005
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 006
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 007
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 008
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 009
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 010
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 011
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 012
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 013
ГР. ПЕЩЕРА

Място на гласуване
НУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес ул. „Младост” № 10
Гр. Пещера
ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес ул. „Младост” № 10
Гр. Пещера
ОУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34
Гр. Пещера
ОУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34
Гр. Пещера
ОУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34
Гр. Пещера
ОУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34
Гр. Пещера
ОУ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес ул. „Йордан Ковачев” №30-34
Гр. Пещера
ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ИМОТ НА
ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО
Адрес ул. „Сабахатин Али” №6
ОУ”ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес ул. „Васил Левски” №3
Гр. Пещера
НУ ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес ул. „Иван Попов” №1-7
Гр. Пещера
ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес ул. „Васил Левски” №3
Гр. Пещера
ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес ул. „Васил Левски” №3
Гр. Пещера
СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4
Гр. Пещера

Място за
обявяване
на избирателните
списъци

СЕКЦИЯ: 014
ГР. ПЕЩЕРА

СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4
Гр. Пещера

Бизнес център
кв.Луковица

СЕКЦИЯ: 015
ГР. ПЕЩЕРА

ПГХВТ „АТ. ЧЕНГЕЛЕВ”
Адрес ул. „Чаталджа” №1
Гр. Пещера

ПГХВТ „Ат. Ченгелев”

Бизнес център
кв.Луковица

СЕКЦИЯ: 016
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 017
ГР. ПЕЩЕРА

НУ ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес ул. „Иван Попов” №1-7
Гр. Пещера
НУ ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес ул. „Иван Попов” №1-7
Гр. Пещера
ОУ ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3
Гр. Пещера
ОУ ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3
Гр. Пещера
ОУ ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес ул. „Георги Кьосеиванов” №3
Гр. Пещера
Търговски обект с
адрес ул. „Симон Налбант” № 53
Гр. Пещера
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА
МБАЛ „ПРОФ.ДИМИТЪР РАНЕВ”
ЕООД Адрес ул.”Д-р Петър Цикалов”
№42 Гр. Пещера
ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес ул. „Младост” № 10
Гр. Пещера
РИТУАЛНА ЗАЛА НА КМЕТСТВО РАДИЛОВО
Адрес ул.”Г. Ангелиев”№39 с. Радилово
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА С. РАДИЛОВО
Адрес ул.”Г. Ангелиев”№39 с. Радилово
ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО
Адрес ул.”Цанко Церковски”№12

Сградата на Общинска администрация
Сградата на Общинска администрация

ОУ „Любен Каравелов”
Сградата на Общинска администрация
Сградата на Общинска администрация
ОУ „Любен Каравелов”
Магазин на ул.
„Петър Горанов”
№7
Сградата на Общинска администрация
Сградата на Общинска администрация
ОДЗ „Иглика”
ОДЗ „Иглика”
СОУ „Св. Кл. Охридски”

СЕКЦИЯ: 018
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 019
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 020
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 021
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 022
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 023
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 026
С. РАДИЛОВО
СЕКЦИЯ: 027
С. РАДИЛОВО
СЕКЦИЯ: 028
С. КАПИТАН
ДИМИТРИЕВО

СОУ „Св. Кл. Охридски”

ОДЗ „Изгрев”
ОУ „П.Р.Славейков”
ОУ „П.Р.Славейков”
ОДЗ „Изгрев”

ОДЗ „Изгрев”
Бизнесцентър в кв.
„Луковица”
Клуб на пенсионера с.Радилово
Клуб на пенсионера с. Радилово
Народно читалище
„Сергей Румянцев”

Родопска
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СПОРТ

Искра

Загуба в последната минута

С нелеп гол в последната минута отборът на
„Свобода 2011“ загуби домакинската си среща срещу втория в класирането
на Югозападната Трета
лига „Миньор“ /Перник/.
За съжаление на феновете на домакините,
вместо да се наслаждават
на футболните достойнства на мача, те трябваше
да търпят арогантното и малцината привърженици гра един стабилен мач, с
уверен вратар, но малко
агресивно поведение на на перничани.
А „Свобода 2011“ изи- неуверено нападение, про-

пуснало чудесни възможности и записало една греда в актива си.
Следващата седмица
тимът ще гостува на „Хебър“ /Пазарджик/, а от
клуба организират безплатен транспорт. Автобусът
ще тръгне в 15 часа на 9
октомври от Железния
град. Желаещите да пътуват могат да се записват до
сряда. Телефонът за връзки е обявен на стадиона.

Турнир по тенис се проведе
в Пещера

Двудневен турир по
тенис се проведе в Пещера. В двата състезателни
дни на кортовете излязоха общо 32-ма състезатели, разпределени в 8
групи. Един срещу друг
се изправиха тенисисти-аматьори от клуба
домакин „Вамос“, Велинград, Брацигово, Пазарджик, Пловдив и София.
Всички те се бориха за
наградите, осигурени от
спонсорите Супермаркети „Лазур“ и Спортбокс.
Турнирът бе открит от
кмета Николай Зайчев,
а гости бяха народният
„Този турнир е още
представител Десислава
Костадинова и спортния една възможност ариексперт в Общината — стократичната игра да
стане още по-популярна
Добринка Смилянова.

в нашия град. Благодарение на ентусиастите от
тенис клуба, помощта на
частния сектор и нашето

желание като стопани на
тази база да подпомагаме
спорта и да подкрепяме
всяка инвестиция, през
последните няколко месеца стартираха ремонти
по сградата на спортна
площадка „Кавказ“, коментира при откриването градоначалникът.
В крайна сметка,
най-добри през двата
дни на червените кортове
се оказаха представителите на Велинград. Във
финалната среща Марин
Пашев победи Тома Чонков.
Все пак една награда
остана и в Пещера – за
най-атрактивен
играч
единодушно бе избран
Васил Батаклиев.

Башкехайов с второ място

Екипът Йордан Атанасов с навигатор Ангел
Башкехайов
подпечатаха второто място в рали
„Сърбия“ в края на септември. Състезателите се
класираха на второ място
в генералното класиране,
второ място в националния шампионат на България и трето място в европейския — рали „Трофи“.
Ето какво разказа Ангел
Башкехайов пред репортер на местният информационен сайт „Пещераинфо“:
В петък преди откриването с огромната помощ на нашите приятели
от другите отбори Теодор
Николов и Николай Илиев
от „Хюндай рейсинг трофи“, Ради Исаев от „Октан Тийм“, Калин Филчев
от „Марко Стойчев рали

тийм“ и нашите механици, успяхме да отстраним
проблем в скоростната
кутия на Митсубишото. В

като Митко Илиев ни услужи с техния резервен,
отново с помощта на всички механици успяхме да

събота не беше по–леко.
Още в първата отсечка
чухме странен звук в задния диференциал. След

1“, като карахме по джанта около 1.5 км. Етапите
бяха изключително тежки
и хлъзгави, нямат аналог
с българските трасета. Изключително сме щастливи, че успяхме да оцелеен
в това лудо рали, много
съжаляваме за нашите
колеги, които претърпяха
тежки катастрофи, желая
им скорошно оздравяване
и час по-скоро отново да
се върнат на трасетата.
В събота заложихме
на атрактивното каране
за публиката. Състезанието имаше страхотна
организация, мисля, че си
гарантирахме вицешампионското място в шампионата. Гледаме напред към
сменим и него, в първия следващото състезание,
сервиз за деня. В неделя категоричен е Ангел Башспукахме предна лява гума кехайов.
на етапът „Голдън ревърс

Международният лекоатлетически “Световен
пробег за мир” премина
през Пещера. Участниците в него бяха посрещнати от заместник-кметовете Зехра Алиш и
Стефан Балабанов, а в
рамките на града атлетите бяха съпровождани от
състезатели на клуба по
лека атлетика и отбора по
бадминтон, заедно с треньорите Щерьо Бадалов
и Добринка Смилянова.
Всички те бяха аплодирани от събралите се пред
общината граждани.

В Пещера днес дойдоха представители на
Мексико, Австрия, Хърватска, Англия, Русия,
Румъния, Индия и Франция. Те донесоха със себе
си огъня на мира – факла,
която всички присъстващи подържаха за малко.
Световният пробег е
международна щафета,
която има за цел да насърчи
съпричастността между народите и да
спомогне за изграждането на един обединен в
усилията си за развитие
свят. Световният пробег

за мир преминава с факел през земното кълбо
от 1987 г. през година.
Инициативата за него е
на индийския духовен
учител, поет, художник,
композитор и музикант,
и автор на стотици книги
Шри Чинмой. Тази година Пробегът стартира на
Стария континент на 24
февруари в Португалия.
Финалът ще бъде приветстван с голяма церемония в Рим на 8 октомври,
а през тези шест месеца
факелът ще носи посланието за мир през 24 хи-

Пробегът на мира мина и през нашия град

ляди километра.
За всичките си издания, до момента пробегът е минал през над 140
страни, а факелът е дръжан от милиони различни ръце, стигал е до двата
полюса, връх Еверест и
руска космическа совалка.
От името на домакините зам.-кметът Стефан
Балабнов
приветства
участниците в пробега за
това, че със своята инициатива напомнят на хората, че е много по-добре
да живеят в мир.

„Свобода
2011“ продават
абонаментни
карти

Футбол и бизнес в Пещера си дадоха среща, за
да обсъдят възможностите
за финансиране на формациите на „Свобода 2011“.
На срещата присъстваха
кметът на Пещера Николай Зайчев, народният
представител Десислава
Костадинова, изп. директор на „Биовет“АД Ангел
Желязков, производственият мениджър на „ВП
Брандс
интернешънъл“
АД („Винпром Пещера“)
Георги Кавлаков, който е
и член на управителния
съвет на клуба, както и
колегите му в УС – общинският съветник Димитър Батаклиев и Денис
Кърджалиев. Всички те
са част от екипа, който до
момента подкрепя и поддържа участието на мъжкия отбор във „В“ група.
На срещата бяха поканени собственици на фирми
от общината, от които се
отзоваха няколко човека,
които са доказали през годините, че милеят за спорта в Пещера.
Пред тях председателят
на УС на футболния клуб
Анастас Чапаров сподели,
че от този сезон участие
в първенството започват
новосформираният юношески отбор и детската
формация. В момента в Пещера футбол тренират 21
деца, 17 юноши и 22 мъже.
Привлечен е и нов, лицензиран треньор за децата.
Според Чапаров най-евтината издръжка на отбора
за двата полусезона е 70
000 лв. Недостигът, за да се
обезпечи и пролетния дял
на шампионата, е 35 000
лв. „Биовет“ към момента
са удвоили бюджета, който предоставят на клуба,
помагат активно и „ВП
Брандс интернешънъл“,
фирма „Лазур“. В момента
клубът получава и невероятна подкрепа от общината, разказа председателят.
След години на нехайство
спрямо стадиона, днес общината в лицето на кмета
Николай Зайчев, прави и
невъзможното спортното
съоръжение да отговаря

на всички изисквания. За
две седмици, преди първото домакинство на отбора,
бяха монтирани нова трибуна за делегатите, бе изграден сектор за феновете
на гостуващите отбори, до
който се стига през нов,
отделен вход. На стадиона
бяха монтирани 2 тоалетни.
От своя страна градоначалникът коментира, че
се надява с подкрепата на
общинските
съветници
да се увеличи субсидията
за футбола. Той подчерта,
че всеки спорт е важен,
но когато футоблът върви
нагоре и спортният дух
на населеното място се
увеличава. Зайчев уточни, че една от формите за
увеличаването на парите
за спортна дейност е оптимизирането на разходите.
В случая това може да стане с охраната на стадиона,
която може да се реорганизира. Кметът сподели,
че се е наложило едва сега,
в този мандат, да бъдат
платени парите на фирмата, която преди 10 години
е изградила трибуната на
стадиона.
В разговорът се включи
и народният представител
Десислава Костадинова.
Тя увери, че ще търси всякакви възможности да се
осигурят допълнителни
средства за спорта от държавата.
В крайна сметка присъстващите се обединиха
около две форми за финансово подпомагане на
„Свобода 2011“ – продажбата на клубни карти за
домакинските срещи на
отбора и спонсорство от
фирмите, които имат желание да го направят.
Самите карти вече са в
продажба те струват 30 лв.
и могат да бъдат открити в
Еврофубол „Борнас“, разположен в центъра на града, както и в градския стадион. Също така може да
се свържете с президента
на отбора Анастас Чапаров на телефон — 0887 241
008, за да получите повече
подробности.

