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Всички услуги на Общината
Учебната година
вече се предлагат на едно място
започна
в новия Център за административно
обслужване

Съвременен, модерен и
преди всичко удобен Център за административно
обслужване работи вече
в Община Пещера. Гражданите се обслужват на 15
гишета, така административните услуги на Общината ще се предлагат на
едно място.
В новия център работят отделите „Деловодство“, „ГРАО“, „Местни данъци и такси“, „Кадастър“
и ТСУ. Има и каса за общо
плащане на услуги. На входа на центъра е поставено
и информационно табло,
което указва кое гише каква услуга обслужва.
Центърът е на нивото
на площада и осигурява
достъп на трудноподвижните хора, както и на майки с колички. До момента
това не бе възможно, тъй
като нямаше създадена необходимата инфраструк-

тура вътре в сградата на
Общинска администрация.
„Разкриването на този

мостта до днес хората да
се разхождат по етажите и
по стаите малко или много нарушаваше работния

Център бе една от най-важните ми цели като кмет.
До момента гражданите
трябваше да обикалят по
етажите на Общината, за
да получат необходимата за тях услуга. От днес
всеки има удобен и лесен
достъп.
Новият Център е от
полза и на общинските
служители.
Необходи-

процес“, коментира кметът Николай Зайчев.
Една от първите дейности на кмета беше именно да проведе преговори и
да осигури финансиране
за купуването на бившия
ресторант „Родопски светлини“.
Припомняме, че на 16
февруари 1994 год. ресторантът е бил прехвърлен

Кметът на Община
Пещера Николай Зайчев
откри учебната година в
Обединено училище „Любен Каравелов“. Това е
от Община Пещера на първата учебна година в
Първа частна банка АД, гр. новия формат на учебното
София. Предмет на договора са били част от партера и избените помещения
в сградата и пристройката
към ресторанта. В следващите повече от 20 години
тези помещения бяха превърнати в склад за неизползваеми вещи и представляваха нелицеприятна
гледка на фона на сградата.
При встъпването в
длъжност на Николай Зайчев, собственик на имота
беше частно дружество.
След рефинансиране на
кредитите на Община Пещера с облигационен заем,
бяха осигурени необходимите средства за купуването на тази част от сграда
и превръщането й в нещо заведение, което обедини
полезно като Центъра за ПГ “Васил Левски“ и ОУ
административни услуги. “Любен Каравелов“.
„Ето, че настъпи един
от най-важните дни в нашия календар – началото
на учебната година. Нашият празник на образоваността и знанията! Днес
се определят съобразно той съвпада и с големия
броя на клетките за парки- християнски празник, с
ране, обясни управителят който почитаме София,
на ОП “Чистота и поддър- Вяра, Надежда и Любов.
жане на общинската ин- За най-малките от Вас –
това
фраструктура“ Иван Спи- първокласниците,
ров. Именно строителната е първа среща с магиягрупа на предприятието е та наречена училище, за
извършила боядисването. най-големите – последната
Тя поддържа и пешеход- и най-важна крачка към
ните пътеки в общината, следващия етап на техния
които са общо 44 на брой. живот. Всички Вие тръгСъгласно разпореждането на главния прокурор
Сотир Цацаров всяка от
пешеходните пътеки е
обозначена със съответния пътен знак. За целта са
От 2012 г. до настоящмонтирани 88 знака.
ия момент задълженията
на физическите лица към
Община Пещера са 282 267
лева.
Два пъти и половина
повече са задълженията на
фирмите – 689 019 лева.
Извадката е за задължения над 300 лева, което
означава, че сумата надхвърля милион.
Друга голяма услуга,
която пещерци ползват е
поливната вода.
Разходът за доставка
на водата и поддръжка на

Обновени и нови тротоари
1400 кв. м. тротоари
са били ремонтирани и
изградени в Пещера през
активния строителен сезон. Част от тях са били
обновени с плочки, а новоизградените тротоари
са направени от бетон.
На няколко улици в града, като някои части на
ул. „Стефан Кънчев“, за
първи път има достъпна
пешеходна част. За да има
тротоар на едно от местата е изчистен 30-сантиметров слой пръст, на друго
— дългогодишни бурени.
Дейностите са извършени от строителната
бригада на Общинското

предприятие „Чистота и
поддържане на общинската
инфраструктура“.
Паралелно с това, от тротоарите са премахнати 32
дънера, а настилката е възстановена. „От години не
сме имали толкова мащабна работа по подновяване
и изграждане на тротоари.
Всичко се прави със
средства на Общината и
е част от политиката на
кмета Николай Зайчев
по подобряване на жизнената среда. Освен нови
плочки и бетон, успешно
използваме здравите стари плочки. Факт е, че на
някои улици за първи път

се правят тротоарни площи“, коментира управителят на дружеството Иван
Спиров.
Обновени са пешеходните пътеки, както и маркировката по общинските
пътища Пещера - Св. Константин, Радилово – Капитан Димитриево и по
пътя Пещера - Брацигово
в участъка, който попада
в територията на Община
Пещера.
Всички паркоместа за
хора с увреждания на общинските паркинги вече
са боядисани в син цвят.
Обозначени са и с необходимите знаци. Тези места

вате отново по пътя на
знанията, уменията, пълноценното общуване. По
него ще Ви водят със своята мъдрост и опит нашите
прекрасни учители. Заедно ще покорявате нови

простори. Помнете, че за
Вас няма ограничения.
Пред Вас е всичко, за което мечтаете. Трябва само
да бъдете старателни, ученолюбиви и любопитни за
важните неща от живота“,
каза в своето приветствие
градоначалникът. Той не
пропусна да поздрави и
учителите - действащи и
пенсионирани.
Тази учебна година в
седемте училища в Община Пещера ще се обучават
над 1500 ученика. 138 са
първокласниците, които
получиха като подарък
от кмета Николай Зайчев
книжката „Приказки за
първолака“.

ПОЧТИ 1 МЛН. ЛЕВА
ДЪЛЖАТ ПЕЩЕРЦИ
ЗА ДАНЪЦИ

водопреносната система
надхвърля 40 хил. лв.
За 2018 г. обаче са заплатени 8 хил. лв. или само
20% от тази сума.
Общинската администрация е изпратила предупредителни писма до
всички длъжници, което
доведе до леко повишаване на плащанията.
Следващата естествена стъпка е принудително
събиране на задълженията
чрез съдия изпълнител.
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Работата по сметосъбирането
КРИМИНАЛНА ХРОНИКА
поевтиня с вкарването
За общодържавно издирване е
обявено двегодишно момченце
на нови машини

13 обществени поръчки на обща стойност от 1 672 673.27 лв.
без ДДС са проведени
от Община Пещера за
първите 6 месеца на годината. Сключените договори до момента са 22,
останалите са в процес
на сключване.

Една от най-големите обществени поръчки на стойност от
475 000.00лв. е с предмет: “Доставка на товар-

ни средства за отпадъци
за нуждите на ОП “Чистота и поддръжка на общинската инфраструктура“ гр. Пещера“;
С тези средства бяха
закупени 7 различни машини за нуждите на ОП
“Чистота и поддържане
на общинската инфра-

структура“. В момента
се правят допълнителни
приспособления на една
сметосъбирачна машина, която е пригодена

за друг тип контейнери.
Всички машини са минали необходимите технически прегледи, ако
е имало неизправности
по тях са били отстранени за сметка на доставчика, тъй като договорът предвижда 6 месеца
гаранционен срок. А от
наличието на тази техника са факт първите
положителни
финансови резултати. През
месец юли са спестени
над 6000 лв. само от извозването на отпадъка
до Регионалното депо.
Преди да се закупят новите машини, сметоизвозващите камиони са
правили 170 курса до
депото, които са стрували 7660 лв. В момента, с претоварването на
сметта на обособената
за това площадка, се
правят едва 40 курса,
които струват 1550 лв.

Сигнал за изчезналото дете – Михаил Чиков,
подали неговите близки
в ранния следобед на 26
август т.г.
Според данните, същия ден то и негово
приятелче си играели в
края на квартал „Едиверен“, където живеят
– труднодостъпна местност, обрасла с гъста
непроходима растителност в склона на планината, откъдето е изчезнало.
Незабавно с телеграма на ГД „Национална
полиция“ детето било
обявено за издирване,
стартирали и действията по неговото установяване, които продъл-

от Пещера

жават и в момента.
В издирването са
ангажирани полицаи,
включително и полицейски кучета, пожарникари,
горски
работници, работещи
в общинската администрация, доброволци от
туристическото друже-

ство, жители на квартала, но до момента момченцето не е открито.
По случая е образувано досъдебно производство, действията се
провеждат под наблюдението на Окръжната
прокуратура в Пазарджик.
Михаил Чиков е слабо дете, с къса кестенява коса, било е облечено
със синя тениска, къси
дънкови панталони и
сини сандали.
Хората, които разполагат с допълнителна
информация за момченцето, могат да сигнализират на тел. 112 или в
най-близкото поделение
на МВР.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и
наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Ангел Селвет Токуч от гр. Пещера, ул. „Детелина“
№ 1, ЕГН 014204****, за това че на 29.05.2018 г. около 22.50 ч. в гр. Пещера, на
ул. „Веселин Стайков“ № 25 управлява лек автомобил „Сеат Ибиза“, с регистрационен номер РА 8565 АХ, собственост на Селвет Рамадан Токуч от гр.
Пещера, без да е правоспособен водач и без да притежава СУМПС, с което
виновно е нарушил чл.150 от ЗДвП, съгласно Наказателно постановление №
правната му форма.
В проекта е предви- 18-0315-000315 от 21.06.2018 г., издадено от Началник група към ОДМВР дено реализирането на Пазарджик, РУ – Пещера.
дейности за психолоНа основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и
гическо подпомагане,
мотивиране, социална наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИи професионална ин- ЦАНИЕ на непълнолетния Димитър Георгиев Манолов от гр. Пещера, ул.
теграция на лица от „Иван Вазов“ № 23, вх. А, ЕГН 014328 ****, за това че на 04.06.2018 г. в 19.39 ч.
уязвимите групи, с цел в гр. Пещера, на кръстовището на ул. „Георги Зафиров“ и ул. „ Стефан Каранасърчаване участието джа“ управлява мотоциклет „Ямаха“, с неустановена собственост, без регисим на пазара на труда трационни табели, с рама № YMX2KKOO2695X, без да е правоспособен вои създаване на умения дач и без да притежава СУМПС, с което виновно е нарушил чл. 150 от ЗДвП,
за успешно справяне съгласно Наказателно постановление № 18-0315-000305 от 21.06.2018 г., издана работното място и/ дено от Началника на група към ОДМВР -Пазарджик, РУ - Пещера
или адаптиране към
На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и
работните условия при
включването им в зае- наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Ален Бориславов Садарзански от гр. Пещера, ул.
тост.
В рамките на проек- „Никола Дуров“ № 1, ЕГН 024417 ****, за това че, на 23.06.2018 г. около 13.00 ч.
та, ще бъде осигурена в гр. Пещера, на ул. „Опълченска“ № 5 управлява мотопед „Симсон“, с региструдова заетост за 12 трационен номер РА 126 М, собственост на Борислав Илианов Садарзански,
месеца на представите- без да е правоспособен водач и без да притежава СУМПС, с което виновно е
ли на няколко целеви нарушил чл. 150 от ЗДвП, съгласно Наказателно постановление № 18-0315групи, като хора с ув- 000357 от 10.07.2018 г., издадено от Началника на група към ОДМВР - Пазарреждания с право на джик РУ – Пещера
работа, лица в неравНа основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и
ностойно положение на
пазара на труда и други наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИсоциално
изключени ЦАНИЕ на непълнолетния Айхан Сунай Ристемов от гр. Пещера, ул. „Цар
лица – безработни лица Борис І“ № 3, ЕГН 005208 ****, за това че, на 06.06.2018 г. около 20.25ч. в гр.
с по-ниска конкурент- Пещера, на ул. „Михаил Такев“№177, управлява мотоциклет „Кванг Янг 250“,
носпособност на пазара с регистрационен номер РА 3524 В, собственост на Шериф Сунай Ристемов
от гр. Пещера, без да е правоспособен водач и без да притежава СУМПС, с
на труда.
което виновно е нарушил чл. 150 от ЗДвП, съгласно Наказателно постановление № 18-0315-000317 от 10.07.2018 г., издадено от Началника на група
към ОДМВР -Пазарджик.

Създадено бе Социално
предприятие по озеленяване

Общинско социално
предприятие по озеленяване бе създадено по
проект от Община Пещера.
Предприятието вече
има и приет от Общински съвет Правилник
за дейността му. На
12.06.2018 г. Община
Пещера сключи Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP0012.010-0758-C01, проект
„Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална
интеграция на лица от
рискови групи чрез социално предприятие в
община Пещера“, финансиран по процедура
B G05M9ОР001-2.010
„Развитие на социалното предприемачество”,
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Целта на процедурата е
да се улесни достъпа до
заетост и да се осигури

подкрепа за социалното
включване на уязвими
групи, чрез създаване
на подходящи условия
за тяхната професионална интеграция, в
сферата на социалната
икономика.
Съгласно Условията
за кандидатстване по
процедурата, за определение на „социално
предприятие“ се използва обхвата на дефиницията, посочена в чл.
2 от Регламент (ЕС) №
1296/ 2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013
година, относно програма на Европейския съюз
за заетост и социални
иновации („EaSl“) и за
изменение на Решение
№ 283/ 2010/ ЕС за създаване на Европейски
механизъм за микрофинансиране на заетост и
социално приобщаване „Прогрес“, а именно
„Социално предприятие“ означава — предприятие, независимо от

110 доброволци чистиха
в община Пещера в рамките
на национална кампания

В кампанията „Да
изчистим България заедно“ в Община Пещера
се включиха 110 доброволци от училища, детски градини, общинска
администрация, институции, представители
на местния бизнес и
граждани.
Бяха
почистени
общо 6 набелязани мес-

та – районите около
училищата и детските
градини, институциите,
както и нерегламентираните сметища в кв.
„Луковица“ и кв. „Пирин“.
Доброволци
от
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ почистиха панорамното място „Камъка“ посока курорта

“Свети Константин“.
Общото количество
на събраните отпадъци
е 12,8 тона, които бяха
извозени на Регионално депо с транспортни
средства на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.

Община и бизнес са в постоянен контакт
за ремонта на Околовръстния път

Кметът на Община
Пещера Николай Зайчев,
експерти от общинската
администрация и представители на бизнеса,
позициониран на околовръстния път, обсъдиха следващия етап от цялостния ремонт на пътя.
Целта на срещата бе
да се изяснят различните
аспекти на ремонта и как

той да бъде по-щадящ
за бизнеса, съобщиха от
Общината.
Проектът за реконструкция на ул.“Хан
Пресиян“ предвижда да
се изгради нова пътна
конструкция, подмяна
на уличното осветление,
изграждане на тръбна
канална мрежа по цялата дължина и частична

подмяна на водопровод
и канал.
Ще се изградят нови
тротоари и достъпна
среда.
Средствата за цялостния ремонт на Околовръстния път, в размер
на близо 5 милиона лева,
бяха отпуснати на два
транша с постановления
на Министерски съвет.
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Тръбата на 49 инженерен полк
Пещера се завърна в нашия град
Тръбата на полка е
участвала в превземането на Одринската крепост.
Символът на войската бе донесен от
зам.-председателя
на
Областната организация на Съюза на сержантите и офицерите от
запаса и резерва подп.
о.з.Трифон Калпаков. С
връщането на тръбата
ще се постави начало
на музейна сбирка, която ще показва бойните
подвизи на пещерци,
разкри кметът Николай
Зайчев.

Градоначалникът бе
гост на отбелязването
на 160 години от рождението на ген. Атила

Историческия
музей.
Георги Шопов от музея припомни факти от
живота на ген.Зафиров,

ция в Пещера о.з. подп.
инж. Венелин Христев. Офицерът от запаса полк. Димитър Ив.
Гюрджеклиев – почетен
член на СОСЗР и председател на съюза на запасните от гр. Пещера
до 2017 г., пък разказа
как ген. Зафиров е станал патрон на организацията.
С отбелязването на
годишнината бе отдадена почит и на основателите на СОСЗР в
Зафиров,
организи- за неговото дело гово- Пещера пред 1921 г. Нарано от Общинската ри и председателят на градени бяха и проявиструктура на СОСЗР и общинската организа- ли се членове.

Министерството на културата
одобри проекти за нови книги

Одобрен е проектът
на Библиотеката при НЧ
”Развитие 1873” за закупуване на нови книги по
програма „Българските
библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”
на Министерството на
културата. Библиотеката ще получи 3000 лв.,с
които ще закупи книги,
литературна и културна периодика и други
информационни
из-

точници, съобразени с
културните и образователните потребности на
гражданите, които обслужва. Основната цел
на програмата е обновяване на библиотечните
колекции, насърчаване
на интереса към книгата
и четенето и съдействие
за развитие на библиотеките като основни
центрове за духовност,
придобиване на знания
и информация.

Читалищната библиотека в Капитан Димитриево също ще получи финансиране по
програмата. „Надяваме
се съвсем скоро да изненадаме потребителите
на библиотеката с нови
книги от училищна,
детска и художествена
литература. Проектът
на НЧ “Сергей Румянцев-1909” е получил
одобрение на стойност 1 555 лв“., уточни

Стоянка Иванова от
културната институция.
„Финансовата подкрепа
е навременна и необходима, защото имаме
нужда от нови и съвременни издания. Така ще
бъдат задоволени много
читателски търсения”,
допълни Иванова
2180 лв. пък ще получи за нови книги радиловското читалище
„Зора“, съобщи Марена
Вачкова.

Записки от селската кръчма

Библиотеката
при
НЧ ”Развитие - 1873”
проведе среща - разговор с писателя Николай
Илчевски.
Председателят
на
читалището
Верка
Климентова откри срещата и представи автора като житейски и
творчески път.
Кметът на община
Пещера Николай Зайчев поздрави Николай
Илчевски с представяне на новата му книга

„Записки от селската
кръчма“ сред пещерци
и му пожела бъдещи
успехи.
В обстановка сред
приятели, съученици,
читатели, писателят
разказа за себе си, за
творческия си път и
търсения.
А посланията, които отправи — „Българският народ и
слово са уникални”
и „Българското село
има своите живи ко-

Вие ни писахте:

Драга редакция
Инвалидно дружество „Вяра и Надежда“ с. Капитан Димитриево на 28.07.2018 г. посетихме събора в с. Дорково.
Душата ни пееше заедно със съставите от сцената. Истинска наслада за очите бяха носиите от
различните области – Видин, Русе, Кърджали и др.
Все различни.
Всичко това го изживяхме благодарение на общинския кмет, г-н Николай Зайчев, който ни осигури автобусния превоз.
Таня Попова
с. Капитан Димитриево
Община Пещера

Благодарност

Ние, живеещите в жилищните кооперации
„Гергана“ и „Царевец“ на ул. „Йордан Ковачев“ №
56-58, изказваме искрена благодарност на Кмета
ни за удовлетворената в най-кратки срокове молба
за ремонт на тротоарни площи.
В същото време, препоръчваме на фирмата
изпълнител да извършва по-старателно и компетентно работата си, за да са доволни и нейните
клиенти.

Благодарност

Фанка Велева и Калина Кехайова, дъщери на
Анка Златанова, изказват своята най-искрена
благодарност на екипа на Спешна помощ - Пещера,
с ръководител д-р Папазова, дежурил на 19.07.2018
г., за оказаната помощ!
Благодарение на професионализма на медиците
и хуманното им отношение към пациент в нужда,
в животоспасителната акция се включиха и
служители на Пожарна безопасност — Пещера,
дежурили в същия ден! Изказваме специална
благодарност и на тези сърцати мъже!
От все сърце на всички тези добри хора –
желаем здраве и благополучие — на тях и техните
семейства!
Ф. Велева, К. Кехайова

ОБЯВИ

рени”, бяха посрещнати
Биовет АД – Пещера търси квартири под наем
възторжено от присъст- за настаняване на свои служители.
ващите.
Телефон за контакти: 0350 6 56 19, Ружа ЧапаСред тях имаше и рова
много млади хора, какПК „Единство“ с. Радилово, Община Пещера
то и ученици от ПГХВТ
“Атанас Ченгелев”, които обявява обекти за продажба в центъра на селото.
Тел. за контакти: 0886847912
с интерес слушаха .
Срещата завърши с
пожелания към писатеИздава: Община Пещера;
ля да поддържа перото
4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17;
си в блестяща форма, тел. за контакти: 0350/ 9 - 41 - 78; мобилен: 0895
нови творчески успехи
509 089
и многобройни читатеe-mail: rodopska_iskra@dir.bg;
ли.
Редактор: Димитър Насков;
Печат: “Щит Террос”, Септември, 0878 70 43 70

Състави от Пещера участваха във фестивал в Хърватия

Самодейците на НЧ
”Развитие-1873”
гр.
Пещера от Група за автентичен фолклор и
ВГ ”Перистера” с художествен ръководител
Павел Куцев, танцови

формации „Хоп-троп”
и младежка формация
„Кулминация” с художествен ръководител
Елена Баренска, представиха гр. Пещера и
магията на българския

фолклор на Международен фолклорен фестивал „Адриатика” в Република Хърватия.
Участието е награда за впечатляващия
юбилеен концерт – 145

години на НЧ ”Развитие-1873” гр. Пещера.
Разходите за транспорт осигури Община
Пещера, за което талантливите и вдъхновени самодейци и ръ-

ководството на НЧ
”Развитие-1873” благодари на кмета на Община Пещера Николай
Зайчев.
Ръководството
на
читалището пожелава

на художествените ръководители и читалищните самодейци още
върхови
постижения
през новия творчески
сезон.
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Рок
на крепостта 3

За трета поредна година Община Пещера
организира Рок на крепостта.
Сцената до крепостната стена посрещна
Михаил Паев, Христо
Глушков, Фанданго и
Подуене блус бенд.
За първи път в организацията помагаха доброволците от Съвета
за младежка политика
– клон Пещера.
Момичетата и мом-

четата раздадоха талоните за традиционната
томбола, а щастливците
си тръгнаха с награди,
осигурени от Виваком,
ВП брадс интернешънъл и Евробилд, които
бяха спонсори на феста.
Всички присъстващи бяха поздравени от
кмета Николай Зайчев,
а водещи отново бяха
неповторимите Лазар
Вълчев и Александър
Иванов.

За осма поредна
година в Радилово се
проведе
Национален
Фестивал на кешкека
и народните умения.
Още в 8 часа сутринта
на 22 септември започна демонстративното
приготвяне на кешкека,
а след това бе показана
и легенда за вкусната

гозба. За гостите на фестивала бяха подредени
сергии с традиционни
храни за различни райони на страната, представени на фестивала,
както и сувенири, изработени от сръчните
деца на Радилово и Капитан Димитриево, в
различни работилници

Радилово отново бе домакин на Фестивала на кешкека

Отлични ракетомоделисти

На купа „Българя” —
кръг от световната купа
по
ракетомоделизъм
в град Дупница, взеха
участие състезатели от
съседни страни Сърбия,
Румъния и 6 клуба от
България. Пещерският тим завоюва четири
купи в два от класовете,
в които участваше.
В най-атрактивния
клас — „Копие на действителна ракета“ з.м.с.
Димитър Вачков за трета поредна година си
запази 1-вото място и
златната купа. Йордан
Джинин се състезава за
втора поредна година
и е фаворитът на това
състезание, като заво-

юва 3 купи – две златни в клас — „Копиe“
и в най-масовия клас
— „Парашут“ при юношите, както и сребърна
купа в общото класиране в клас „Парашут“.
На провелото се национално първенство
по ракетомоделизъм за
юноши и мъже на 22 и
23 Септември 2018 г.,
на полигона във с. Вълчитрън, обл. Плевен,
пещерските ракетомоделисти завоюваха 13
медала — 4 златни, 7
сребърни и 2 бронзови.
Конкуренцията беше
голяма и някои класове
завършваха с флайофи,
коментираха от клуба

по Ракетомоделизъм в
Пещера. Въпреки голямата
конкуренция
пещерският отбор при
юношите с убедителна
преднина завоюва Златната купа в отборното
класиране и станаха републикански шампиони
за 2018 г.
Тримата призьори от
отбора на Пещера при
юношите са: Костадин
Кръстанов с 1-златен
и 3-сребърни медала, Йордан Джинин с
2-златни и 1-сребърен
медал, и Йордан Мадин
с 1-сребърен медал в
6-те класа, които покриваха.

Трето място
в „Стари столици“ за екипа
на Ангел Башкехайов

Отборът на Ясен
Попов рейсинг, Даниел
Попов и Ангел Башкехайов, взе участие в третото от шестте ралита
в националния шампионат за 2018 г. – „Стари
столици“ и се класира
на трето място в клас
RC4.
Екипът се състезаваше с Опел Адам куп.
Този уикенд шумен-

ската надпревара отбелязва своята 49-а годишнина.
Заради късите скоростни отсечки и кратката състезателна дистанция в двата дни на
уикенда,
шуменското
състезание е определяно като „револверно
рали“, надпревара, в
която победителят не е
гарантиран след първия

към читалищата в двете
населени места.
Участниците и гостите на фестивала бяха
поздравени от кмета на
Община Пещера Николай Зайчев и кмета на
Радилово Благой Харизанов.
Двудневната проява включваше концерт,

който представи обичаи, фолклор и други
музикални и танцови
умения от Радилово и
гостуващите състави.
В рамките на фестивала работиха две работилници – за народни и
модерни танци и „Да си
направим захарна близалка”.

Голмайстор от Пещера
в квалификация
за световното първенство
по минифутбол

Тимът по минифутбол „Райдърс“ стигна
до четвъртфиналите на
турнира „Пътят към
Португалия“,
който
определи
българския
участник на Световното
първенство по минифутбол в Португалия..
На две крачки от финала отборът на Пещера
загуби с 3:7 от софийския „Малки страсти“.
В груповата фаза
„Райдърс“
постигна
едно равенство 4:4 с
„Дианабад“ - София,

победи 6:3 „Тера Трак“
- Велико Търново и 4:2
МФК „Балерини“ - Варна. Победител в турнира стана отборът на
„ВИП ДЕНТ“ Пловдив.
В Пещера обаче имаме повод за гордост и
това е, че голмастор на
турнира с 10 попадения
стана Костадин Харизанов.
От този сезон „Райдърс“ ще се състезава
В него играят общо
във Висшата лига на
Пловдивската лига по 11 футболисти от Пещера.
минифутбол.

Медали за лекоатлетите

Призови класирания
на пещерските лекоатлети на лекоатлетически
крос в Пловдив, проведен в чест на независимостта на България.

Бронзови медали за
Анна Чанакчалиева при
момичетата, четвърто
място за Антон Благоев
при момчетата, бронзов
медал за Цветелина Ба-

далова при девойките и
сребърен медал при ветераните за Щерьо Бадалов.

Сформират се групи
за волейбол За повече информаМомичетата и мом- почнат на 3 септември

четата, които искат
да тренират волейбол
трябва да са на възраст
ден и е неизвестен до от 8 до 14 г.
финала на последната
Тренировките ще заскоростна отсечка.
Поради множеството
промени в календарите
си, които БФАС правеКоледната ваканция
ше през годината, Стари за учениците през настолици за първи път от стоящата учебна година
десетина години се връ- ще продължи 12 дни –
ща в своя летен вариант, от 22 декември 2018 г. до
а не е на обичайните си 2 януари 2019 г. включително. Първата почивка
октомврийски дати.
за децата през есента

и ще се провеждат три ция можете да се обадипъти седмично във физ- те на Димитър Янев.
културния салон на СУ
Телефонът за връзка
„Св. Климент Охрид- е 0888998330.
ски“.

Кога ще почиват учениците?
ще бъде от 1 до 4 ноември 2018 г включително. Междусрочната ваканция ще е само един
ден – 5 февруари 2019 г.
Вторият учебен срок
започва на 6 февруари.
През пролетта учени-

ците от I до XI клас ще
почиват от 30 март до
7 април 2019 г. включително.
За дванадесетокласниците пролетната ваканция е от 5 до 7 април
включително.

