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Националният празник в Пещера

С поднасяне на венци
и цветя на паметниците
на героите от национално-освободителните
борби започнаха в Пещера честванията, посветени на Националния
празник на България.
Кметът
Николай
Зайчев, заедно с народния представител Десислава Костадинова се
поклониха пред паметника на руския воин
кап. Николай Сафонов.
След това на площад
„България“
последва
тържествената част от
празника. Кметът вдигна знамето на страната
под звуците на химна и
се обърна към присъстващите с тържествено
слово:
На 3 март 1878 г.
Санстефанският мирен договор възстановява
Българската
държавност и поставя
край на петвековното
османско владичество
над българския народ.
Още в предходните десетилетия, преди Освобождението, бълга-

рите са направили своя
исторически
избор,
отричайки османската реалност като свое
настояще и бъдеще. Те
доказват с всички средства, европейската си
идентичност и стремежа си да се интегрират
в модерния европейски
свят.
Този избор има
своите
исторически
основания и перспективи. И ако в ранните
столетия на османското владичество, той е
преди всичко желание,
то в епохата на Бъл-

гарското възраждане
се превръща в смисъл и цел на живота
на няколко поколения
българи. Те отхвърлят
натрапената им преди столетия имперска
действителност
във
всички сфери на живота и с всички средства
— от насоките на стопанската им активност,
чрез овладяване на
достоянията на модерната образованост и с
политически действия,
и най-вече въоръжената борба…
...Никоя друга дата

в националния ни календар не събира така
в едно Родолюбието,
Саможертвата, Признателността, Преклонението и Възторга на
българите от това, че
сме свободни, че сме
народ!
Трети март е клетва
за вярност пред идеалите на Ботев и Левски
и всички онези борци,
дали живота си за нашата свобода.
Да коленичим мълчаливо и да издигнем
своя национален и духовен ръст с онзи забележителен призив на
хъшовете “Да живее,
България!”, каза пред
жителите и гостите на
Пещера градоначалникът.
По повод 3 март,
Община Пещера бе организирала празничен
концерт, в който участваха танцовия ансамбъл
„Славейче“ и вокалната група „Славеи“ към
ЦПЛР-ОДК и народните певици сестри Диневи.

симир Узунов направи
на нашето училище
по повод неговия вековен юбилей, а именно
— скулптура от дърво
на патрона на учебното заведение“, споделя
директорът на училището Павлина Начкова.
Скулптурата е дело на
охридски майстор-дърворезбар и е пренощувала на гроба на Св.
Климент, спомня си
тогавашната директорка Пипина Кълвачева.
След поставянето й във
фоайето на училището е
организиран празник, а
дърворезбата е осветена
от митрополит Николай. Красимир Узунов
обаче не е присъствал.
Според Пипина Кълвачева, той никога не е
парадирал със своите
дарения, винаги е бил
изключително скромен
и е бягал от това внимание.
А той е направил
много за своето училище – дарил е обзавеждането на всички канцеларии, благодарение на

Красимир Узунов училището има съвременно оборудвана конферентна зала, в която бе и
срещата с министъра на
образованието Красимир Вълчев. Освен това
гимназията е получила
много книги и компютри от своя възпитаник.
Днес всички в училището, а и в Пещера,
страдат за ненавременната загуба на Красимир Узунов, който никога не забрави родния си
град, съгражданите си и
за жалост напусна този
свят преди да подреди
някои исторически пъзели, свързани с миналото на града и неговите
герои.
Като голям радетел
за Пещера ще го запомни и кметът Николай
Зайчев, който сподели:
„В лицето на Красимир Узунов България
загуби един голям патриот, Пещера загуби
достоен син, а аз загубих добър приятел, но
най-тежка е загубата
за семейството му,

към които отправям
най-искрените си съболезнования.
Красимир
Узунов
е едно явление в България. Той постави
високи еталони в историческата наука, в
журналистиката. За
него няма да говорим в
минало време, защото
докато ги има книгите
му, той е тук и с нас!
Много общи каузи
имахме с него, много
хубави идеи обсъждахме. Ние ще ги продължим, но без него няма
да е същото, защото
той е двигателят, той
е инициаторът, който палеше околните и
ни даваше вярата, че
всичко е възможно!
Ние в Пещера сме
горди, че сме дали на
България такава личност като Краси, който успя да изгради
най-голямата радиоверига у нас и националната агенция „Фокус“,
че винаги отстояваше
българския интерес!
Нека почива в мир!“

Сбогувахме се с Красимир Узунов

Собственикът
на
агенция „Фокус“ Красимир Узунов почина внезапно на 25 февруари.
Видният
пещерец,
който до края не спря
да помага на родния си
град си отиде на 56 години.
Роденият в Пещера Красимир Узунов
ще бъде запомнен като
журналист, историк, военен. Но той ще остане
в съзнанието на своите
съграждани и като голям дарител, най-вече
към родното си училище СУ “Св. Климент
Охридски“.
„Запомнящо е дарението, което Кра-

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

Героите не са забравени

На 3 март Пещера осъмна облепена с възпоменателни плакати на местни и
национални възрожденци,
хора допринесли за националната ни гордост като
българи.
Патриотичният акт бе
на младежите от Съвета за
младежка политика - клон
Пещера, които са решили да
припомнят делото на своите предци!
Плакатите бяха подредени в цветовете на националното знаме – бяло, зелено, червено и залепени на
обособените за това места
из целия град.

Започна ремонтът
на Дъговия мост
на Стара река

В рамките на планираните дейности ще бъде
подменен старият гранитогрес на дъгите, който
вече е силно компрометиран. Плочките ще бъдат
заменени от съвременния
материал еталбонд, който
има гаранция от производителя 10 години. Цялостно ще бъде подменен
покривът с нов, по-дебел
поликарбонат. Фасадата,
стълбовете и парапетите
ще бъдат боядисани.
„За този ремонт не се
пестят средства, искаме

направеното да е възможно най-качествено и да
издържи дълго време“, коментира управителят на
ОП „Паркинги и пазари“
Стоил Тилев. Миналата
година на пазара бяха боядисани 75 сергии и 7 павилиона, ремонтирани бяха
ламаринените
покриви
на сергиите. Направена е
маркировка и разчертаване на търговските площи.
Посадени са 20 дръвчета
на територията на Общински пазар /бял кипарис,
японска ябълка и липа/

Малко над 1 милион лева
ще получи Община Пещера
по процедура „Енергийна
ефективност в периферните
райони-2“

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г. в мерки за енергийна
ефективност са одобрени
общо 32 проекта на 19 български общини. В рамките
на процедурата са подадени
общо 52 проектни предложения, които са селектирани след оценка за административно съответствие и
допустимост, техническа и
финансова оценка.
Проектите
включват
дейности по подобряване
на енергийната ефективност на многофамилни
жилища, сгради от общинската и държавната администрация,
общинската
образователна, социална и
културна инфраструктура.
Процедурата „Енергийна ефективност в перифер-

ните райони-2“ е продължение на първата мярка за
енергийна ефективност в
периферни райони, по която са сключени 170 договора на обща стойност над
167 млн. лв.
В Пещера по първата
мярка бяха осигурени над 7
милиона лева, с които беше
подобрена
енергийната
ефективност на 43 жилищни и 4 обществени сгради.
206 деца от ОДК, 103
служители на полицията и
пожарната, 71 служители
на общината и над 12 000
посетители годишно ще
работят и ще се обучават в
нови, много по-добри условия. 208 домакинства знаят
какво е предимството на
своите енергийно-ефективни домове.
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Рекорд: За ден Общината задържа 16 коня

16 коня са били задържани от служители на Община Пещера в землището
на с. Радилово днес. Установени са собствениците
на животните. Единият
от тях е платил глобата
за своите два коня и те са
били освободени. Другият собственик е установен
след като е била възможна
идентификацията на един
от конете, който е допуснал ветеринарния лекар
на Пещера да го провери
за чип. Останалите коне
са диви и допускат до себе
си само собственика. Той
обаче е отказал да съдейства за тяхната идентификация, след като е разбрал,
че за всеки от 13-те коня
дължи глоба. В момента
конете са задържани под
видеонаблюдение в Радилово. Собственикът ще
бъде уведомен писмено и
ако в 14 дневен срок не ги
потърси, те ще бъдат обя-

вени на търг, както предвижда законът.
От много години проблем за институциите в
Пещера е именно свободното пускане на коне. Данните от 2017 г. до 8 март
тази година показват, че са
уловени 29 коня, като от
тях само 13 са били с чип.
Техните собственици са
заплатили по 100 лв. глоба
за всяко едно от животните. Два от конете са били
собственост на жител на
община Кюстендил. С
помощта на полицията в
Пещера, той е издирен и
глобен.
По отношение на конете без официална идентификация, през 2017, 2018 г.
и до 8 март тази година са
заловени общо 16 животни без чип.
По този въпрос законът е категоричен: При
установяване на нарушение официалните ветери-

нарни лекари незабавно
уведомяват писмено директора на съответната
ОДБХ, който издава разпореждане по образец за
отнемане на животните в
полза на държавата или
умъртвяването им на място и насочването им за
обезвреждане в обект за
обезвреждане на странични животински продукти.
Така по тази процедура
през 2017 г. са умъртвени
5 коня без чип, а през 2018
г. 10 животни. Те са предадени за обезвреждане в
обект за обезвреждане на
странични животински
продукти /екарисаж/.
Задълженията на органите на местното самоуправление по отношение
на селскостопанските животни се регламентира от
Закона за ветеринарномедицинската дейност. В чл.
133 е разписано от законодателя, че Общинските съ-

вети определят с наредба
обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла
на Закона за животновъдството на територията
на съответната община.
А кметовете и кметските
наместници имат отговорност, относно това да
районират пасищата и водопоите, в зависимост от
епизоотичната обстановка, а при необходимост —
забраняват използването
им, предприемат мерки
за недопускане на животни в депата за отпадъци,
предприемат мерки за
недопускане на свободно движение на животни
по улиците на населените
места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада
по улиците на населените
места.
Община Пещера ре-

Кметът Николай Зайчев фокусира
вниманието на образователното
министерство върху детските градини

Пазарджик бе домакин
на среща по темата “Образование и мотивация
на младите хора за повече
знания и перспективи за
развитието на България
и Европа“, с участието на
заместник-министъра на
образованието Деница Сачева и заместник-председателя на парламентарната
комисия по образование
Галя Захариева. В шестия
граждански диалог „Европа в нашия дом“ бяха
представени приоритетите в сектора.
По време на срещата
кметът на Пещера Николай Зайчев постави на
вниманието въпрос за
предучилищното образование. Пред представите-

лите на изпълнителната и
законодателната власт той
засегна проблемът с остарялата материална база на
детските градини, в които
оборудването често е на
повече от 40 години – легла, шакфчета, маси. Особено тежък е проблемът
за по-малките общини,
които имат нужда от държавна подкрепа. „Първата
стъпка, за да имаме успешни деца в училище, е те
да бъдат обхванати още в
детските градини. Добрата
основа в детските заведения позволява задържането на децата и след това
в училище. Трябва да се
помисли как детските градини да бъдат включени
в националните и евро-

пейските програми и като
оборудване, защото към
момента те участват само
в програми за енергийна
ефективност“, каза Зайчев.
Оказа се, че подобен
въпрос се поставя за първи път по думите на Галя
Захариева, която поясни,
че на общините наистина
им се налага да дофинансират градините, както и
че има много трудности
в събирането на таксите.
Според Захариева трябва
да се помисли от къде и
как да се осигурят средства за осъвременяване на
материалната база на детските градини.
Зам.- министър Сачева пък пое ангажимент и
каза, че част от средства-

та в следващия програмен
период ще бъдат насочени
към детските градини. Тя
посочи, че стартира проект за 82 милиона лева,
който ще поеме част от
таксите на децата и може
би някаква част ще бъде
използвана и за подобряване на средата в детските
заведения.
Община Пещера непрекъснато подпомага детските градини, извършва
необходимите ремонтни
дейности. Включително
две от детските заведения
в града защитиха успешно
проекти пред Общинския
фонд за подкрепа на местни инициативи и се сдобиха с оборудване за физкултурните си салони.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На 05.03.2019 г. кметът на Община Пещера Николай Зайчев подписа договор за безвъзмездно финансиране
на проект за повишаване на енергийна ефективност, oдобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”:
Договор № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 за реализация на проект: “Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера-II“, включващ сградите Дирекция „Социален
патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на
ул. „Георги Зафиров“ 73“.
Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 016 655.37 лв.
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на настоящото проектно предложение е подобряване на енергийната ефективност на обществените
социални и многофамилни сгради в град Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4 ос
на процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, ПО 2 „ Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони на ОПРР 2014-2020.
Обекти на интервенция:
1. Сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“,
„Дневен център за деца и младежи с увреждания“
2. Многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50
3. Многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров“ 73“.
Подобряването на жилищния фонд в малките градове ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще
подобри условията за живот в тях. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите, ще
намалят разходите за поддръжка и ще подобрят на условията за живот в малките градове, което от своя страна
ще допринесе за повишаване на цялостната им атрактивност.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

агира на всеки сигнал за
установени свободно движещи се животни — коне,
крави, овце, кози по улиците на град Пещера, а в
населените места се работи съвместно с кметовете
на Радилово и Капитан
Димитриево, които също
имат отговорност по закон. От Общината предупреждават многократно
със съобщения и писма до
собствениците на животни, че при установяване на
безстопанствено пуснати
селскостопански животни
— крави, коне, кози и овце
по улици, паркове и пътната мрежа на територията
на гр. Пещера, животните
се улавят и задържат, като
се сигнализира незабавно
на официалния ветеринарен лекар за идентифициране на животните. Коне
без инжектиран електронен транспондер — чип,
крави, кози и овце без
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ушни марки се умъртвяват на място и се насочват
за обезвреждане в екарисаж. При наличие на идентификация, собственикът
заплаща глоба в размер на
100 лв. и животното се освобождава.
Освен това, във връзка с настъпването на селскостопанския сезон, по
инициатива на кмета на
Община Пещера Николай Зайчев, ще се проведе
тристранна среща между
експертите на Общината,
служители на полицейското управление в града
и земеделските стопани,
които отглеждат селскостопански животни. Една
от основните теми, които
ще бъдат засегнати на срещата е недопускането на
нерегламентираното движение на селскостопански
животни по улиците на
населените места.

Сесиен обектив
С едноминутно мълчание в памет на починалия журналист, историк,
военен и общественик
Красимир Узунов започна
редовното заседание на
Общински съвет-Пещера.
Основна тема на сесията се превърнаха възнаграждения на кметовете
на селата и заплатите на
служителите в администрацията.
Най-напред съветниците одобриха, предложеното от кмета на Община
Пещера Николай Зайчев,
10-процетно увеличение
на заплатите на кметовете на Радилово Благой
Харизанов и на Капитан
Димитриево Иван Златинов. Мотивът бе, че заплатите в администрацията
са увеличени за четвърти
път през последните 3 години и на този фон трябва
да се актуализират и възнагражденията на кметовете. Местните парламентаристи гласуваха новите
заплати да бъдат в размер
на 990 лв.
В същото време градоначалникът категорично
настоя да няма увеличение
на неговата заплата, въпреки че се появи такова
предложение. Зайчев бе
категоричен, че не желае
да се спекулира с неговото
възнаграждение. Повечето общински съветници се
съобразиха с желанието на
общинския кмет и отхвърлиха предложението на
д-р Пенев за 10-процентно
увеличаване на кметската
заплата. Темата със запла-

тите на общинските служители стана обаче обект
на спорове в пленарната
зала. Председателят на
местния парламент Петър
Хамамджиев е поискал информация за възнагражденията на служителите и
списък на хората на трудов и граждански договор,
както и списък на хората,
получили допълнително
материално стимулиране.
Съгласно разпоредбите на
Закона за защита на личните данни от Общината
са отговорили, така че да
не нарушат закона, което
обаче не се е сторило задоволително на председателя
и той поиска съветниците
да приемат нарочно решение. Приетото решение
обаче ще бъде изпратено
за съгласуване в Комисията за защита на личните
данни, която да даде указания какъв да бъде отговора, каза кметът Николай
Зайчев. В хода на дебата,
кметът коментира, че е заварил необосновани разлики във възнагражденията на служители на една
и съща позиция в рамките
на до 300 лв. Днес заплатите са изравнени, съобразени със закона и няма толериране на едни служители
за сметка на други, категоричен бе кметът от трибуната на Общинския съвет.
Без отговор остана
въпросът на общинската
съветничка д-р Цветанка
Лепарова, ако бъде дадена такава информация за
какво ще бъде използвана
тя.

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;
Предпечатна подготовка и печат:
“Щит Террос”, гр. Септември, 0878 70 43 70
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КУЛТУРА

Каква беше културата в общината през 2018 г.

Елемент от цялостната политика на Община Пещера за осигуряване на устойчиво
развитие и подобряване
качеството на живот на
гражданите на общината е културата. Община
Пещера
осъществява
своята културна политика в съответствие с
приетия от Общинския
съвет Културен календар за 2018 г., в изпълнение на който бяха организирани празнични
концерти, срещи-разговори, изложби, театри,
чествания на бележити
дати и годишнини. Повече от двадесет културни прояви извън
планираните в Културния календар получиха
изява през 2018 г.
На Пещерска сцена
се играха седем театрални постановки за деца и
възрастни, като някои
от тях са „Михал Мишкоед”, „На живо от оня
свят”, „Скъпо съкрови-

ще”, „Няма места”.
Отбелязани
бяха
всички бележити дати
и годишнини от националната и местната история – годишнини от
рождението на Христо
Ботев, Васил Левски,

Нидал Алгафари, Николай Илчевски, Светлана Трифонова и други.
С тях бяха проведени
интересни срещи-разговори с пещерската общественост.
Особен
интерес

За първи път ни гостува
с картини от своя архив
частна галерия от Смолян.
Община
Пещера
успешно
реализира
своите програми за националните празници

ген. Атила Зафиров,
Богдан Миндизов и други. Беше организирано
честване на 145 години
от създаването на НЧ
„Развитие 1873”.
През тази година по
наша покана и по различни поводи ни гостуваха известни личности — пътешественикът

предизвикаха изложбите, организирани през
2018 г. в художествената
галерия „Проф. Веселин
Стайков”.
Гостуваха ни художниците – Ясен Шуров,
Снежана Генева, Зоя
Пехльова, Илия Тончев,
Ели Арнаудова, скулптура Спас Киричев и др.

– 3-ти март; 24-ти май,
празници на културата,
посветени на Деня на
Пещера и Коледно-новогодишните културни
празници.
Вече дванадесет години Пещера е домакин
на Националния детски пленер „Пещера”.
Тази година в него взеха

20 гобленарки показаха своите
творби

За трети път художествена
галерия
„Проф. Веселин Стайков“ показа изложба
на гоблени, посветена
на 8 март — Международния ден на жената.
20 талантливи дами показват пред публиката
60 невероятни произведения на изкуството.
Изящество, красота и
истинско майсторство,
това са част от прилагателните, с който могат
да се опишат творбите,
изработени от сръчните
ръце на жените. Подредените в експозицията
творби са изработени
с много любов и труд.

Шиенето на гоблени
е модерно превъплъщение на стремежа на
българката да създава красота, коментира
уредничката на галерията Митка Млячкова.
Тази година изложбата
се отличава по това, че
за първи път се представят и бродирани бижута.
В галерията бяха
подредени
творбите
на: Мила Ангелчова,
Стефка Башкехайова,
Иванка Дикова, Танка
Николова, Виолета Начева, Светлана Щерева, Донка Радева, Фаня
Хамамджиева,
Нина

Хамамджиева,
Искра
Стоянова, Мария Янева,
Нина Цветанова, Теменужка Попова, Мария
Чокова, Елена Игнатова,
Милка Павлова, Елена
Аврамова, Мария Енева,
Здравка Енева –Ангелова и Нели Кичукова.
Всяка една от дамите
бе поздравена с цвете
лично от кмета Николай
Зайчев, който не скри
възхищението си от показаните гоблени.
Любопитен е фактът,
че за участие в изложбата, свои гоблени са
изпратили и пещерки,
които живеят извън
България.

участие деца от цялата
страна, които в продължение на три дни твориха и развиваха своя
талант. През май 2018 г.
се проведе Националният литературен конкурс
„Спас Зафиров”.
За поредна година, Народно читалище
„Зора-1903” село Радилово, с активното съдействие на Община
Пещера организира Националния фестивал на
кешкека.
При голям интерес
премина и ІІІ Международен етнокултурен
фестивал, в който взеха участие фолклорни
групи от Индонезия,
Грузия, Мексико, Македония, Украйна и Франция.
През 2018 г. при голям интерес преминаха
Регионалният събор на
народното творчество
на курорта „Св. Константин” и Рок-фестът
на крепост „Перистера”.

Искра

За първи път се проведе фестивал на класическата музика „Перистера в музика”.
Тези три инициативи
показаха, че културната общност на Пещера
има нови и специфични потребности, които
и в следващите години
трябва да бъдат развивани.
И през 2018 година
продължи успешното
представяне на наш културен продукт в страната и чужбина. Ансамбъл „Славейче“ наред с
концертната си дейност
в Пещера и региона,
участва във фестивали
в Турция и Хърватия.
Успешна концертна дейност и участие в регионални и международни фестивали имаха и
различните формации
и групи от общинските
читалища във фестивали, на които завоюваха
призови места и награди.

ХГ „Проф. Веселин Стайков“
представи творбите на учителя
по рисуване Стефан Гюзелев
Изложбата по повод
30 години от смъртта на
художника бе открита
от кмета Николай Зайчев.
За Гюзелев спомени
сподели председателят
на клуба на художниците „Петър Стайков“
Илия Тончев, а подробности от живота на
любимия на поколения
пещерци учител разказа
уредникът на галерията
Митка Млячкова.
Стефан Гюзелев е
бил учител по рисуване
и пещерски зет в семейство Туртови. Като член
на клуба на художниците „Петър Стайков”
в Пещера е участвал в
редица общи изложби
на клуба.
Като художник работи предимно в жанра
– живопис и акварел. В

творбите си изразява
голямата си обич към
нашата природа и преди всичко към цветята.
Цветята присъстват в
изобилие в творчеството му.
В Пещера Стефан
Гюзелев прави и две самостоятелни изложби
във фоайето на киното,

първата през 1978 г. и
втората през 1988 г. От
последната си изложба
подарява всички картини на Общината.
Галерията
показа
картини от своя архив,
които обхващат период от над 50 години, в
които Стефан Гюзелев е
творил.

Екоприятели засадиха люляк
в парка

Четвъртокласниците от НУ „Михаил Куманов“ – секция „Екоприятели“,
Проект № BG05M2OP001-3.002-0303 “Шарени мъниста” с ръководител г-жа
Йорданка Алексиева засадиха свой люляков храст в Градския парк. Гости на
събитието бяха представители на общинската администрация: Диана Балканджиева – главен експерт “Образование”, Елена Здравкова – главен експерт
„Човешки ресурси“, Фаня Колева – главен експерт “Селско, горско и водно
стопанство”, Виолета Паева – директор на училището, родители на учениците. Децата разказаха легенда за люляковия храст и се запознаха с технологията за засаждането му и собственоръчно с много ентусиазъм го засадиха сами.

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме,
че:
ЕТ “АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“ има инвестиционното предложение
(ИП): за изграждане на „Сграда за отглеждане на кокошки носачки“ в м.
ВОЙНИКА, землище на гр. Пещера

Родопска
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Спортни вести

Бокс.

„Благодарим на всички турнира председателя 6. Константин Богданов
участници в турнира, на СКТМ „Пещера“ Ва- - Жельо Желев-Карлово
както и на общинския лентин Делчев.
Раздадени бяха и инсъветник д-р Лиляна
Ето и призовата дивидуални призове: За
Кавръкова, експерта по шестица:
най – добро разиграваспорта Добринка Сми- 1. Илия Терзиев - Емил не Денис Мехмедов-Пелянова, на Телемедиа и Стругов - Гоце Делчев
щера, най – атрактивен
Пещераинфо, че уважи- 2. Онур Ахмедов - Дуки състезател Екатерина
ха турнира. Отправяме Ахмедов - Пещера
Фиданова-Пещера. Поспециални благодарнос- 3. Володя Грозев - Радо- четни медали на клути и към спонсорите на слав Петров-Брацигово ба получиха Добринка
турнира – „Биовет“ АД, 4. Румен Тодовичин - Ге- Смилянова и Каролина
семейство Тикови, Из- орги Тодовичин - Бра- Лилова, които получиха
ворна вода „Бачково“ и цигово
лични благодарности за
Центъра
за
бесарабски5.
Георги
Смилев
Пеучастието си от предсеТенис на маса.
45 състезатели от Пе- те българи в България“, тър Халилов - Гоце Дел- дателя на клуба Валентин Делчев.
щера, Брацигово, Бяга, сподели след края на чев
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 – наймлад състезател Стилиян Смиленов, най-добро разиграване Васил
Йорданов и състезател
на публиката Станислав Димитров. Тодор
Радулов от Калофер бе
отличен за феърплей.
Състезателите в турни14 двойки взеха участие във втория турнир по тенис на маса,
ра пък решиха да отлисъобщиха организаторите от СКТМ“Пещера“.
чат Лиляна Каламова.
Първа победа в
професионалния бокс
записа състезателя на
СК“MMA LIVE“ Пещера
Дончо Асенов. В залата
на ЗСКА в София ученикът от ПГХВТ“Атанас
Ченгелев“ победи далеч
по-опитния 28-годишен
боксьор Траян Славев.
Победата дойде след
пълно съдийско единодушие, че Асенов е бил
по-добрият на ринга.

Лека атлетика. На лекоатлетически пробег в
град Пловдив, Марияна
Якофова и Щерьо Бадалов спечелиха златни
медали, съответно при
момичета до 4 клас и
при мъже ветерани. Лекоатлетическият пробег
се състоя на гребна база
в гр. Пловдив, в чест на
3 март — Националния
празник на България!

измервателна
уредба,
като на най-големите
ски състезания. Състезателите бяха разделени
в 6 възрастови групи —
до 6 г.; до 8 г.; до 10 г.;
до 12 г.; до 14 г. и до 18
г. — отделно момичета/
момчета.
Ето и класирането
на състезателите от
СК „Фаворит“:

Момичета до 8 г.
Моника Ташева, 1 място
Константин“ се про- Лилия Маркова, 2 място
веде
традиционното Ами Мишеморова, 4
ски състезание за Купа място
„Фаворит“ — гигантски
слалом за деца, юноши Момчета до 8 г.
и девойки. Отделно се Максим Недялков, 5
включиха
желаещи- място
те 6 жени и 6 мъже. На Георги Връбчев, 6 място
старт застанаха 53 деца
от Пещера, Пловдив, Момчета до 10 г.
Пазарджик и други на- Георги Владев, 5 място
селени места. Състеза- Радул Радулов, 7 място
нието се организира от Борис Домусчиев, 9
СК „Фаворит“ - гр. Пе- място
щера и ТД „Купена“, с Радослав Якимов, 10
подкрепата на Община място
Пещера и хипермаркети
„Лазур“. Времето беше Момичета до 12 г.
прекрасно и комбина- Десислава Коева, 1 мясцията между хубав сняг то
и слънце, доведе много
хора на „Св. Констан- Момичета до 14 г.
тин“. Това спомогна и се Катерина Тасева, 3 мясполучи страхотно със- то
тезание, много добре Ивет Станкова, 5 място
организирано. Децата
изпитаха
невероятни Момчета до 14 г.
емоции, като някои от Петър Доспатлиев, 4
тях станаха победите- място
ли. Повечето от скиорите на СК „Фаворит“ Жени:
започнаха да карат ски М. Коева /Пещера/, 3
тази зима и за тях целта място
в това първо състезание
беше просто да завър- Благодаря на всички,
шат. Постарахме се да които се включиха!
осигурим електронна
Георги Юруков

Ски. На летовище „Св.

Първи рожден ден
за художествената
гимнастика

Спортният клуб по
художествена гимнастика „Далия старс“ навърши 1 година.
По този повод, за
момичетата трениращи изящния спорт, бе
организиран истински
празник със специален
гост — кметът на Община Пещера Николай
Зайчев.
„Измина много емоционална година. Децата направиха първи
стъпки в художествената гимнастика, заобичаха този спорт. Вече
имат участие в един
международен турнир,
на който спечелиха медали“, похвали се председателката на клуба и
треньор Маргарита Николова.
Тя съобщи още, че
клубът вече е член на
националната федерация и предстоят участия
в много отговорни състезания от държавния

календар.
26-те момичета, двете им треньорки Маргарита Николова и Мая
Петкова и родителите,
бяха поздравени от кметът Николай Зайчев,
който изтъкна важната
роля на спорта в живота на децата, подчертавайки, че самият той е
тренирал спортна гимнастика и е печелил медали на републикански
първенства.

С огромни благодарности за подкрепата
към клуба и неговата работа градоначалникът
получи специален плакет, спортният експерт
в общината Добринка
Смилянова също бе отличена за своята работа
И тази година Община Пещера осигури над 600 мартеници,
с клуба.
По повод първия които бяха подарени на жителите и гостите на града от
рожден ден всички мо- учениците на три от пещерските училища.
мичета получиха грамоНаричанията бяха за здраве и късмет, а милият жест
ти и медали.

зарадва жените, мъжете и децата, получили мартеница.

