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Стартира санирането на 33 сгради
Пещерски
с европейски средства
полицаи разкриха

С церемонни по първа
копка в Пещера, официално стартираха дейностите
по изпълнение на проектите за повишаване на
енергийната ефективност
на 2 обществени и 31 жилищни сгради. Финансирането на тези дейности се
осигурява от ОП “Региони
в растеж“, а съфинансирането е от националния бюджет. След няколко месеца
обновени ще бъдат сградите на ОДК и Ритуална
зала, както и всички жилищни сгради, включени в
ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 5.
„Около година продължиха
процедурите,
които ни доведоха до

Сградата на ОДК е една от първите,
които ще се санират
днес, когато даваме старт и с по-евтино отопление.
на санирането. Още тази Не на последно място дозима десетки семейства мовете им ще изглеждат
от първите три ЛОТ-а ще различно. Вълнувам се
посрещнат суровия сезон обаче, че най-накрая сграпо-спокойни, на по-топло дата на ОДК, в която преди

години са се раждали децата на Пещера, а днес се
провеждат извън класните
дейности на нашите ученици, ще бъде обновена.
Това ще я направи достоен
образователен център. Ще
реновираме и Ритуалната
зала, от която е започнал
съвместният живот на хиляди семейства в Пещера.
След приключването на
проекта тя ще бъде още
по-красива и подходяща
за своята функция“, сподели кметът Николай Зайчев. Той не пропусна да
благодари на своя екип за
отдадената работа по тези
проекти.

По-евтино ще се прави вече
маркировката на улиците в община
Пещера

Това показват първите
разчети, направени след
като на 31 май служители
на ОП „ЧПОИ“, съвместно със служители от общинска администрация,
пробно положиха 73 кв. м
хоризонтална пътна маркировка по ул. „Георги Зафиров“ с новата машина за
маркировка.
Участъкът от старата
гимназия до кръстовището на „Стефан Караджа“,
бе маркиран за около 1 час.
От общинска администрация съобщават, че
още е в процес на усъвършенстване работата с новата машина, така че полагането на маркировката
да бъде съобразено с Наредбата за сигнализация

на пътища и по-точното
изчертаване на пътното
платно.
Генерираната икономия на община Пещера за
новоположената маркировка по ул. „Георги Зафиров“ е в размер на повече
от 600 лв. В същото време
направените разходи от
ОП „ЧПОИ“ са в размер
на около 100 лв., като това
включва боя за пътна маркировка, бензин за машината и др.
Припомняме, че миналата година Общината
ангажира с маркировката
общинското предприятие
на община Пазарджик. Тогава служители на местното ОП „ЧПОИ“ работиха
съвместно с работници-

телефонна измама

Със заповед на зам.-министъра на вътрешните
работи Стефан Балабанов
бяха наградени с парична
награда и благодарност
шестима полицейски служители от РУ Пещера.
Всички те са работили по
успешното разкриване на
телефонна измама, съобщи началникът на управлението, гл. инспектор
Елена Абаджиева. Тя допълни, че работата по случая продължава и ще има
още отличени служители.
Наградените са старши
инспектор Христо Георгиев, инспекторите Петър
Каракънев и Георги Якофов, младши инспектори
Сотир Вранчев и Христо
Узунов, Георги Харизанов.
Това е първият случай
на разкрита телефонна
измама на територията на
областната дирекция на
МВР в Пазарджик.

те от Пазарджик, за да усИзмамата
воят работата
Непознат се обадил
с маркировъчна домашния телефон на
ната машина.
67-годишна жена от ПещеТази
гора. Той успял да я заблуди,
дина, по идея
че е полицай и разследва
на кмета Ниизвършители на телефонколай Зайчев,
ни измами. За целта обаОбщина Пече гласът от слушалката
щера закупи
поискал всички налични
собствена
пари и накити в къщата.
такава, която
Последвали и заплахи за
очевидно ще
живота и здравето на нея
намали разхои близките й ако не предите за полададе парите и ценностите
гане на пътна
си. Жената изпаднала в
маркировка.
шок, приготвила 2100 лева
До момени златни накити, които оста пешеходтавила на входната врата.
ните пътеки
полагаше от външен из- Неизвестен мъж на средна
се изпълняваха ръчно, а пълнител.
възраст дошъл на адреса,
останалата маркировка се
взел плика и изчезнал.
След получаване на
Близо 12 часа продължи детският празник в Пещера. Децата
гледаха шоуто на театър „ПАН“, рисуваха с
тебешири, талантите от
школата по изобразително изкуство към читалище „Развитие“ риОсем нови автомобила
суваха лицата на малки
влязоха в автопарка на Оби големи. Проведе се
ластната дирекция на МВР
детски пленер, а в първ Пазарджик, съобщават
воюнската вечер момиот пресцентъра на дирекчетата и момчетата се
цията. Два от автомобилинасладиха на мюзикъла
те ще обслужват най-на„Аз съм Луна“.
товарения път в региона,

сигнал за случилото сформираният екип за разследване на телефонните измами в Пещера, съставен от
криминалисти, полицейски инспектори, експерт
и разследващ полицай,
предприели
незабавни
действия. Не след дълго
органите на реда попаднали на следа, която ги отвела в брациговското село
Бяга. Там бил задържан в
жилището си 63-годишният П. М. от същото село.
При направеното претърсване били открити около
5200 лева, 100 щатски долара, пет мобилни телефона и множество SIM-карти. Работата продължила
интензивно и вчера под
наблюдението на Районната прокуратура в Пещера.
При проведените процесуални действия станало ясно, че за времето от
март до момента мъжът е
бил съучастник в извършването на пет телефонни
измами на територията на
родопския град. Жертвите
са възрастни жени на възраст между 67 и 84 години.
Спрямо тях са използвани
добре познатите схеми, в
които мними полицаи разследват телефонни измами
или близък е пострадал и
му е необходима спешна
животоспасяваща
операция. Пенсионерките са
били ощетени общо със
суми в размер на над 9000
лева и златни накити.
В хода на полицейското
производство ще се установява и съпричастността
на П. М. към други измами
на територията на цялата
област.

Нов автомобил
за полицейското
управление в Пещера

а именно Автомагистрала

„Тракия”, два ще се грижат
за пътната безопасност на
територията на областния
град и по един за пътните полицаи в районните
управления Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград.
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Съветниците изслушаха
доклад за работата
на Бюрото по труда

Директорът на Бюрото
по труда — Димитър Търпов представи пред общинските съветници анализ на пазара на труда за
2016 г., „Родопска искра“
го публикува за своите читатели:
През 2016 г. средногодишният брой на регистрираните в община
Пещера безработни лица
намалява спрямо предходната година със 136
души /16,81%/ и възлиза
на 673 човека. Равнището
на безработица намалява
съответно с 1,6 процентни
пункта и приема стойност
7,9%. Принос в намаляването на равнището на
безработица в региона
има и активното трудово посредничество на
ДБТ - Пещера. През 2016
г., 986 безработни лица са
устроени на работа. От
тях 25 – са включени в заетост по мерки от ЗНЗ, 32
лица са започнали работа
по програми за заетост, 72
лица са започнали работа
по Оперативна програма
”Развитие на човешките ресурси” и 857 лица са
реализирани на първичен
пазар на труда.
През 2016 г. на първичен пазар на труда са разкрити 827 работни места
от фирми на територията
на община Пещера, заети
са 731 работни места. От
икономическите отрасли,
които се развиват в община Пещера, повишено търсене на работна сила има
от преработвателната промишленост.
Значителен
дял имат работните места,
разкрити в обувното производство. 336 работни
места за квалифициран и
нискоквалифициран труд
са разкрити от обувните
фирми на територията на
общината.
Като цяло преобладават работните места без
изисквания за квалификация. 763 работни места не
изискват квалификация
или образование. Разкриват се работни места за
нискоквалифициран труд,
като общи работници, товарачи, хигиенисти и сметосъбирачи, опаковачи и
др.
13 работни места са с
изискване лицата да притежават
работническа
професия и 51 работни
места са разкрити за специалисти. Целогодишно
има търсене на персонал в
търговията, питейни заведения и хотелиерство, дейности, в които се наблюдава голямо текучество.
Разкриват се работни места в сферата на образованието за преподаватели и
специалисти с помощни и
административни функции и др. Търсене на работна сила има в сферата
на строителството, транспорта,
производството
на спиртни напитки и

лекарствени
вещества.
Наблюдава се повишено
търсене на квалифицирани работници в промишлеността, като монтажници, машинни оператори,
кроячи, шивачи, шлосери,
квалифицирани работници в производството на
храни, спиртни напитки,
облекло, дървени изделия
и сродни с тях. Това води
до задълбочаващ се дисбаланс между характеристиките на търсената от бизнеса и предлагана работна
сила.
Характеристиката на
безработните лица, регистрирани в община Пещера
е следната: 50,50% от тях
притежават средно образование, 19,15% са с основно образование, 19,79%
са с начално и по-ниско
образование и 10,56% от
лицата имат висше образование. 52,60% от безработните лица не притежават квалификация. 12,33%
от безработните лица са
младежи до 29 г. възраст.
Значителен е делът на лицата над 50 г. възраст. Те
представляват 45,47% от
общата структура.
През 2016г. ДБТ - Пещера реализира съвместно с Община Пещера, като
работодател,
следните
програми и проекти за заетост:
– НП ”Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания”- осигурена е
заетост на 2 лица с намалена работоспособност
– НП ”Активиране на
неактивни лица” - включено в заетост е 1 лице
– Регионална програма - разкрити са 6 работни места за длъжността
„работник
поддръжка
на пътища” с период на
реализация 17.10.2016 —
31.03.2017
– ОП ”РЧР”, Проект
„Обучения и заетост за
младите хора” - 42 младежи до 29 г. възраст са
включени в 6 месечна
заетост, стартирала от
01.03.2016 г.
През първото тримесечие на 2017 г. в община
Пещера средномесечният
брой на безработните лица
продължава да намалява, достигайки 653 души.
Равнището на безработица съответно намалява до
7,6%. Не са констатирани
съществени промени в
квалификационната, образователната и възрастовата структура на безработните лица, в сравнение
с предходната година. Очертава се тревожна тенденция на увеличаване на
регистрираните безработни над 55 г. възраст и на
нарастване на продължителността на безработица
при тях.
През периода януари
–март на 2017 г. входящият поток в община Пещера възлиза на 279 души.

Отчита се намаление на
новорегистрираните лица
от 22,28%, в сравнение
със същия период на предходната година. Входящият поток е формиран
основно от освободени
лица от реалната икономика. Делът на лицата,
освободени поради приключване на субсидирана
заетост е незначителен.
Освобождаването на лицата от реалния сектор е
главно поради приключване на срочни договори и
от обичайното текучество,
най-вече от сферата на услугите и някои промишлени производства, в търсене на по-добра работа.
През първото тримесечие на 2017 г. 153 лица са
постъпили на работа. Реализацията е основно на
първичен пазар на труда.
148 души са устроени на
работа на първичен пазар
на труда и 5 лица са включени в субсидирана заетост.
От началото на годината продължава изпълнението на програмите,
при които има преходна
заетост. През месец март,
по условията на Програма „Старт на кариерата”
в Общинска администрация Пещера, са назначени 3 младежи, завършили
висше образование, като
е осигурена 9-месечна
заетост на наетите лица.
През месец май стартира
и новият проект на Община Пещера за реализация
на регионалната програма
за обучение и заетост, по
който са разкрити 4 работни места, с период на заетост май-ноември 2017 г.
Между ДБТ - Пещера
и Община Пещера е подписано споразумение за
обслужване на изнесени
работни места в селата Радилово и Капитан Димитриево, като ежемесечно
се предоставят услуги на
търсещите работа лица от
двете населени места, по
предварително съгласуван
график.
Поддържа се непрекъснат контакт с Община
Пещера, като партньор на
местно ниво във връзка
със сключените „Споразумения за реализиране на
Националния план за изпълнение на европейската
гаранция за младежта 2014
– 2020 г.”. В тази връзка се
предоставя информация
за работните места, разкрити в ДБТ, информационни обзори за пазара
на труда, информация за
настъпили законодателни
промени и обявяване на
нови инициативи на Министерството на труда и
социалната политика или
на Агенцията по заетостта, за стартиране на нови
Проекти по ОП ”РЧР” и
др.

На 30.05.2017 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Първа копка“ по
проект «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда:
Ритуална зала, гр. Пещера» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с
обща стойност на проекта 207 999,97 лв.
Момичета в народни носии посрещаха присъстващите, с традиционната за
нашата страна питка с мед.
На събитието присъстваха много граждани, представители на проектантската фирма, представител на фирмата, която ще извършва независимия строителен
надзор и представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи.
С кратка реч и отваряне на бутилка шампанско кметът Николай Зайчев обяви
старта на строително-монтажните дейности, които ще продължат 180 календарни дни за реновирането на сградата за постигане на енергийна ефективност.
Фирмата изпълнител за реализация на стоително-монтажните дейности, избрана след проведена обществена поръчка, е „Сигма - строй“ ООД.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална
зала, гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. 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 ОПРР 2014-2020 г.

На 30.05.2017 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Първа копка“ по
проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща
стойност на проекта 776 717,12 лв.
Момичета в народни носии посрещаха присъстващите с традиционната за
нашата страна питка с мед.
На събитието, което се проведе пред една от къщите намираща се на ул. „Св.
Константин“ № 15, присъстваха живеещите в домовете, обхванати от ЛОТ 2, както и представители на проектантската фирма, представител на фирмата, която
ще извършва независимия строителен надзор и представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи.
С кратка реч и отваряне на бутилка шампанско кметът Николай Зайчев обяви
старта на строително-монтажните дейности, които ще продължат 180 календарни дни за реновирането на сградите за постигане на енергийна ефективност.
Фирмата изпълнител за реализация на стоително-монтажните дейности, избрана след проведена обществена поръчка, е „Стенли-03“ ЕООД.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0114 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2»,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. 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 ОПРР 2014-2020 г.

Радилово става лятна творческа
резиденция

От 24 до 30 юни 2017 г.
в Радилово ще се проведе
„Лятна младежка творческа резиденция за нематериално културно наследство Радилово 2017“.
Участниците ще се
включат в полезно обучение в работилници за
тъкане на стан, мелене на

жито, биене на масло в бурилка и квасене на мляко.
Предвижда се да заработи работилница за сирене, месене на хляб, плъстене на вълна. Предвидена
е демонстрация доене на
овце, както и уроци по народни танци и песни.
В инициативата могат

да вземат участие младежи на възраст от 18 до 30
години, които не познават
живота на село и желаят да
научат за нематериалното
културно наследство.
Участниците ще получат свидетелство за завършено обучение и получени
умения.

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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Тържествен 24 май
в Пещера

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2”
е избран изпълнител за реализация на строително монтажните работи съгласно
влязло в сила Решение № 13 от 19.04.2017 г. на Кмета на Община Пещера за избор
на изпълнител. Предвиждат се следните интервенции по долу описаните сгради,
а именно :
Цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за
Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.
Обекти на интервенция:
1. ул. „Петър Грънчаров“ № 3
2. ул. „Старата крепост“ № 2
3. Апостолови и Шопови, ул. „Д-р Петър Цикалов“ № 35
4. ул. „Професор Янко Тодоров“ № 1 и 1А
5. ДА Лачеви, ул. „Симон Налбант“ № 41 а
6. Стаменови, ул. „Симон Налбант“ № 34
7. ул. „Михаил Такев“ № 128
8. ул. „Свети Константин“ № 15
9. СС Димови, ул. „Професор Янко Тодоров“ № 6
10. Виктория, ул. „Св. Константин“ № 6-6 а
Относно изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2” на
30.05.2017 г. ще се проведе официално мероприятие „Първа копка“.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0114 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2»,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. 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 ОПРР 2014-2020 г.

На 30.05.2017 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Първа копка“ по
проект « Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща
стойност на проекта 641 040,29 лв.
Момичета в народни носии посрещаха присъстващите с традиционната за
нашата страна питка с мед.
На събитието присъстваха много граждани, представители на проектантската фирма, представител на фирмата, която ще извършва независимият строителен надзор и представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните
работи.
С кратка реч и отваряне на бутилка шампанско кмета Николай Зайчев обяви
старта на строително-монтажните дейности, които ще продължат 200 календарни дни за реновирането на сградата за постигане на енергийна ефективност.
Фирмата изпълнител за реализация на стоително-монтажните дейности, избрана след проведена обществена поръчка, е „Братя Пашкулеви“ ООД.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0134 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3»,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. 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 ОПРР 2014-2020г.
Продават се памучни
юргани, спално бельо
от
хасе,
вълнени
терлици,
покривки
жакардови ленени за
легла и маси, хавлиени
кърпи /панагюрски/ и
домакинска посуда.
Цени по споразумение.
Телефон за контакти:
0888 92 43 14

Родопска

КУЛТУРА

Появиха се крадци на
пейки и цветя

Няма и два месеца
откакто площадката за
стрийт фитнес бе открита
и тя вече не изглежда като
в началото. 3 от монтираните там пейки са били
откраднати. Явно някой е
решил, че могат да му бъдат полезни, а нуждите на

младите хора са без значение, както и разходът направен, за да има там къде
да се сяда!
Масово се крадат и цветята, които ОП “ЧПОИ“
засажда във всички общински зелени площи и
градинки.

В Пещера тържествено
бе отбелязан 24 май- Денят
на българската писменост
и култура. Всяко училище пристигна до центъра
на града със шествие, а
за реда и сигурността на
празника се грижеха децата от Детското полицейско
управление.
По традиция присъстващите бяха поздравени
от кмета Николай Зайчев,
който връчи на всички директори на учебни заведения грамоти за отличените в училищата ученици.

Искра

След това на сцената се
качиха учителите, номинирани за високи постижения в образователната
дейност и принос към развитието на училищната
общност. Това са:
Веселина Малкочева –
учител в ОУ“Михаил Каролиди“
Йорданка Алексиева –
учител в ОУ“Михаил Куманов“
Елена Ванчева и Йорданка Ганчева – учители
в ОУ“Св.Патриарх Евтимий“

Мариана Илинова – учител в ОУ“Петко Р.Славейков“
Елисавета Кощикова – учител в ОУ“Любен Карвелов“
Димка Зънгарова – учител в СУ“Св.Климент Охридски“
Боряна Зафирова – учител в ПГХВТ“Атанас Ченгелев“
Севда Божилова – учител в ПГЛПМ“Васил Левски“
За високи постижения в музикално- танцовото изкуство и принос към развитието на културата в Община Пещера бе отличен:
Николай Балабанов- ЦПЛР-ОДК
За високи постижения в областта на културата и и принос към развитието на
читалищната дейност бяха отличени:
Маестро Иванка Паунова – НЧ“Сергей Румянцев -1909“ с.Капитан Димитриево
Павел Куцев – НЧ“Развитие 1873“ гр.Пещера
Атанас Бакалов – НЧ“Зора 1903“ с.Радилово
Абитуриентката Цветелина Тахова пък отправи поздрав от името на
учениците.
В края на официалната
част от името на Детско
полицейско управление
кметът Зайчев получи
благодарствено писмо за
безусловната подкрепа на
градоначалника към дейността на доброволците.
След което започна
празничен концерт с участието на деца от всички
училища в град Пещера,
танцьорите от ЦПЛРОДК – ТА ,,Славейче“ и певците от вокална група ,,Чучулига“ към читалище ,,Развитие-1873“, с ръководител Павел Куцев.

Отличия за фолклорни
групи
от Капитан Димитриево
Таня Щерева - председател на журито на Регионален певчески фолклорен
фестивал „Ха, надпей ме“
връчи дипломи за присъдено първо място на ДФГ
„Капитанка“ и специална
награда за цялостно представяне на ДВГ „Капитанчета“, съобщи Стоянка
Иванова – секретар на читалище „Сергей Румянцев
-1909“ в К. Димитриево.

Петото издание на Регионалния певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей
ме“ се проведе в село Левски.
Фестивалът се организира от НЧ „Христо
Ботев-1927”, с. Левски и
Кметството, с финансовата подкрепа на Община
Панагюрище.
Проявата
бе с конкурсен характер,
а участниците – индиви-

дуални и групови, бяха
оценявани от професионално жури. Фестивалът е
продължение на провеждания преди години песенен форум „С песните на
Надка Караджова“ и има
за цел да предизвика интерес към пазарджишкия
фолклор, да възпитава
любов към националната
история, бит, традиции и
култура.

Родопска
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Награди за най-добрите в училищния спорт

Община Пещера отличи медалистите от тазгодишните
ученически
спортни игри.
Отборно класиране:
ТЕНИС НА МАСА
СУ „Св. Кл. Охридски”
2 - ПГЛПМ „Васил Левски”
3 - ПГХВТ „Атанас Ченгелев”
ВОЛЕЙБОЛ — 5-7 кл. /
момчета/
1 - ОУ „Петко Р. Славейков
2 - СУ „Св. Кл. Охридски”
3 - ОУ „Патриарх Евтимий”
ВОЛЕЙБОЛ – 5-7 кл. /момичета/
1 – СУ „Св. Кл. Охридски”
2 – ОУ „Патриарх Евтимий”
ВОЛЕЙБОЛ – 8-10кл. /
момчета/
1 – ПГХВТ „Атанас Ченгелев”

2 – СУ „Св. Кл. Охридски”
3 – ПГЛПМ „Васил Левски”
БАСКЕТБОЛ – 5-7 кл. /
момичета/
1 – ОУ „Петко Рачов Славейков”
2 – ОУ „Любен Каравелов”
БАСКЕТБОЛ – 5-7кл. /
момчета/
1 - ОУ „Петко Р. Славейков”
2 - ОУ „Любен Каравелов”
ФУТБОЛ – 5-7 кл. / момчета/
1 – ОУ „Патриарх Евтимий”
2 – ОУ „Петко Р. Славейков”
3 - ОУ „Любен Каравелов”
ФУТБОЛ – 9-12кл. /момчета/
1 - ПГЛПМ „Васил Левски”
Индивидуално класиране
ЛЕКА АТЛЕТИКА – 5-7

СУ „Св. Кл. Охридски”
2 – Анна – Мария Пискюлева – СУ „Св. Кл. Охридски”
3 – Галя Таскова – ОУ
„Петко Р. Славейков”
БАДМИНТОН – 5-7 кл. /
момчета/
1 – Денис Кушев – ОУ „Патриарх Евтимий”
2 - Иван Чанакчалиев – СУ
„Св. Кл. Охридски”
3 – Костадин Тахов – ОУ
„Петко Р. Славейков”
БАДМИНТОН – 8-10 кл. /
момичета/
1 – Айдан Садулова –
ПГХВТ „Атанас Ченгелев”
Всички деца бяха накл. /момчета/
ОУ „Патриарх Евтимий”
Петко Р. Славейков”
градени с топки, купи, ме1 - Костадин Тахов – ОУ ЛЕКА АТЛЕТИКА – 3 – Яна Джимова – ОУ дали и грамоти, връчени
„Петко Р. Славейков”
5-7кл./момичета/
„Патриарх Евтимий”
им от бадминтонистката
2 - Атанас Джимов – ОУ 1 – Велина Учкунова – ОУ БАДМИНТОН – 5-7 кл. / Добринка
Смилянова,
„Петко Р. Славейков”
„Патриарх Евтимий”
момичета/
която е експерт по спорта
3 – Константин Тинев – 2 – Стефани Анчева – ОУ „ 1 – Веси Мишеморова – в Община Пещера.

Един от най-добрите треньори по
тенис на маса иска да работи в Пещера

Кметът на Пещера Николай Зайчев се срещна с
един от най-добрите треньори по тенис на маса —
Борис Влахов. Именитият
наставник тренира състезатели в Панагюрище
и преподава в спортното
училище в Чепеларе. Научил, че в Пещера се изгражда нов клуб по тенис
на маса, той доведе свои
възпитаници за демонстрационна игра, която
бе посетена от градоначалника. Зайчев и Влахов
обсъдиха възможността
треньорът да подготвя
състезатели в Пещера.
„Обикновено, където
ходя трябва да започна да
изграждам отбора от за-

лата. Много приятно съм
изненадан от добрата зала,
която е направена в Пещера, впечатлен съм и от
разсъжденията на кмета

Технически проблем
принуди екипажът на АСК
„Пловдив“ Георги Гераджиев/Ангел Башкехайов
преждевременно да напусне надпреварата в румънското Рали Арад, което се
проведе през изминалия
уикенд. Състезанието бе
трети кръг от шампионата на северните ни съседи,
както и втори от Европейския рали трофей (ERT)
на Международната автомобилна федерация (FIA)
– Балканска зона.
Въпреки че ралито
бе първото за Гераджиев
и Башкехайов като тандем, те успяха бързо да се
сработят и времената им
ставаха по-добри с всеки
изминал специален етап
(СЕ), но за съжаление
на СЕ6 Надаш 1 се скъса
предна лява полуоска на

техния автомобил Форд
Фиеста R2, заради което екипажът бе принуден
да отпадне само три етапа преди края на ралито,
докато водеше в класа си
RC4 (автомобили с един
задвижван
двигателен
мост до 1600 куб.см.) и се
движеше на 10-то място в
генералното класиране.
Коментарът на пилота Георги Гераджиев след
първото състезание за
сезона: „Доволен съм от
представянето ни на Рали
Арад. Започнахме много
силно още от официалната
тренировка, по-известна
като „шейкдаун“, където
постоянно подобрявахме
времената си. С Ангел се
сработихме веднага и това
си пролича още от първия
специален етап, на който
записахме силно време

в класа ни. Движехме се
много добре, като постоянно се изкачвахме нагоре
в класирането, но на СЕ6,
в бавен десен завой, се
скъса полуоската и останахме без задвижване. Нямаше как да продължим,
въпреки че оставаха само
три етапа до финала. Въпреки това настроението
ни остана приповдигнато
и с нетърпение очакваме
следващото
планирано
състезание за нас – Рали
Бакау. Благодаря на целия
ни екип за отлично свършената работа!“
Навигаторът
Ангел
Башкехайов също имаше своята гледна точка:
„Това бе моето първо макадамово рали. Истинско
предизвикателство бе да
седна до пилот от ранга на
Георги. Имаме още доста

Състезанието по военно-приложни дисциплини
в чест на Националния
празник 6 май –„Гергьовден“, Ден на храбростта, Празник на Българската армия и патриотичните
и родолюбиви сили, а и

празник на Пещера се проведе в три дни — от 29 до
31 май на територията на
Полицейското училище в
Пазарджик. В третия ден
на надпреварата, от шест
отбора,
възпитаниците
на ПГЛПМ се представи-

ха блестящо и завоюваха
първо място за деня с 888
точки. Победата бе извоювана под ръководството
на старши учител Николай Стамболиев и ръководтвото на училището в
лицето на директора Пет-

по отношение на спорта. С
подобна подкрепа съм сигурен, че тенисът на маса
в Пещера ще успее. Само
ще вметна, че школата в

Панагюрище тръгна от
такава зала, а днес имаме
най-добрата в страната“,
коментира Влахов.
От своя страна кметът
подчерта, че това, което
се случва с тениса на маса
е възможно благодарение
на инициативността на
хората, какъвто е случаят
с Мехмед Садулов и Валентин Делчев и техните
съратници, които милеят
за този спорт. Няма как
общината да не подкрепя
добрите идеи, каза той. И
даде пример за това как,
благодарение на идеите и
силата на хората, в момента в Пещера се развиват
бадминтонът, тенисът на
корт, волейболът.

Башкехайов с първо макадамово рали

СПОРТНА
ХРОНИКА

Бадминтон.
Айдан Садулова спечели първи медал от Националната верига по бадминтон.
Турнирът се проведе в
Габрово, а състезателката
на пещерския клуб игра
в турнирите по двойки
жени, смесени двойки и
индивидеялно. Именно в
единичната игра Айдан
завоюва третото място.
В турнира участва и
треньорката на Садулова –Добринка Смилянова.
В своята категория тя си
тръгна с две златни отличия от игра на двойки,
спечелени в партньорство
с Мира Георгиева и Владислав Иванов.

Грамота за състезател
на публиката беше връчена на Любен Дечев.
Междувременно в клубът бе проведено събрание, на което се реши той
да бъде регистриран. За
председател бе избран Валентин Делчев, за заместник-председател
Петър
Миразчиев
и секретар
Любен Дечев. Отборът
вече има и лого.
Дениз Мехмедов се
очертава като новата надежда в тениса на маса в
Пещера. Момчето участва
в държавно първенство до
10 г. и влезе в шестицата
при конкуренцията на още
31 деца. Дениз тренира тенис на маса от 9 месеца.
Подготвя го Неврие СаТенис на маса. Пещера дулова, която вече уверено
бе домакин на турнир по участва и печели в нациотенис на маса. Състеза- нални турнири.
нието се проведе в залата
на местния клуб, а сили
Лека атлетика. Два
премериха 30 състезатели. медала и четвърто място
на лекоатлетически крос
Ето и призовата шес- но Гребна база – Пловдив
тица:
за състезателите от клуб
1. Тодор Маринов
„Атлетик“. Най-високо на
2. Петър Василев
почетната стълбичка, със
3. Дуки Ахмедов
златен при мъжете, се качи
4. Борис Дерменджиев Щерьо Бадалов. Бронзово
5. Костадин Тинев
отличие при момчетата
6. Валентин Делчев
спечели Атанас Джимов.
Ани Чанакчалиева при моС грамота за най-ат- мичетата остана на крачка
рактивен състезател бе на- от медалите, заемайки четграден Запрян Буков.
въртото място.

работа за вършене, но съм
сигурен, че гледаме в една
посока и нещата ще се получат. Разбира се, има лека
нотка разочарование заради техническия проблем,
който ни извади от състезанието, но гледаме оптимистично към следващото
предизвикателство, което
ни предстои.“
Както стана ясно от
пилота Георги Гераджиев, следващото планувано
състезание за отбора на
АСК „Пловдив“ е макадамовото Рали Бакау, което ще се проведе на 16-17
юни в околностите на едноименния град, намиращ
се в североизточната част
на Румъния. То е четвърти
С категорична победа
кръг от местния шампиозавърши
сезонът в Трета
нат, както и трети от ERT
лига
за
отборa
на “Свобона FIA – Балканска зона.
да 2011”(Пещера).
Пещерци спечелиха с
3:1 във Велинград срещу
местния „Чепинец“, а преко Токмаков. На призо- ди това пребориха прекия
вите индивидуални места си конкурент за оставане в
начело застана ученикът групата „Велбъжд“.
Така “Свобода 2011“
Ангел Камбуров с 278 точки, а на трето място в ин- зае 16-то място и след отдивидуалното класиране каз на „ЦСКА-2“ да играе
се нареди Янко Еминов с в Трета лига, нашият отбор остава в полупрофе244 точки.
сионалния футбол и за

Победа за Професионалната гимназия

„Свобода“ се запази
в Трета лига

следващия сезон. ще играе
и през следващия сезон в
състава на Трета югозападна футболна лига.
Днес ЗС на БФС потвърди, че е депозиран
писмен отказ от „ЦСКА-2“
за участие в следващото
първенство и поради това
тимът на Пещера няма да
бъде изваден от състава на
групата.
Изпадащите остават 2
– „Чепинец“(Велинград) и
„Велбъжд“(Кюстендил).

