
Искра
Общински вестник - ПещераРодопска

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

Община Пещера обнови спирките на територията на града. 
Ремонтът е изпълнен от 
общинското дружество 
„Чистота и поддържане 
на пътната инфраструк-
тура“. Пребоядисана е 
конструкцията, частично 
подменени са счупени от 
вандалски прояви поли-
карбонатни плоскости и 
лакирани дървените пей-
ки. Общината призовава 
гражданите да не рушат 
обновените спирки и да 
не залепват рекламни ма-
териали, некролози и пла-
кати. Глобата за нарушите-
лите е 50лв.

Пещера се включи 
в акция „Погледни” 
на Областната комисия по 
безопасност на движение-
то по пътищата в област 
Пазарджик. В рамките на 
кампанията се поставят 
надписи „Погледни” върху 
пешеходни пътеки в ра-
йона на училища, детски 
градини и други натоваре-
ни кръстовища в населени 
места. Партньор в акцията 
е Община Пещера.
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Семейна свада между 
баща и син завърши с на-
мушкване и смъртта на 
бащата. В следобеда на 12 
ноември в къща в Пещера 
се разразил семеен скан-
дал. Стара разпра между 
Йордан Стойнов на 46 г. 
и баща му Г. Й. – 74 г. се 
разпалила за пореден път. 

Страстите били нажеже-
ни и от употребата на ал-
кохол. В резултат на това 
ситуацията бързо излязла 
извън контрол, последва-
ло сбиване между двамата, 
при което след размяна 
на удари синът намушкал 
баща си с нож в областта 
на корема. Пострадали-

ят е бил транспортиран и 
настанен в МБАЛ-Пазар-
джик с опасност за живо-
та. За съжаление по-късно 
е починал. В последствие 
Окръжен съд взе мярка за 
неотклонение „Задържане 
под стража” по отношение 
на Йордан Стойнов, който 
е привлечен като обвиня-

ем за това, че на 12 ноем-
ври в Пещера е умъртвил 
баща си като го е пробол 
с нож.От събраните по де-
лото доказателства съдът 
счете, че съществува обос-
новано предположение 
обвиняемият да е извър-
шил посоченото деяние.

18869 души от община 
Пещера имаха право да 
гласуват на изборите за 
президент и вицепрези-
дент. От тях на балотажа 
между ген. Румен Радев и 
Цецка Цачева гласуваха 

45.81%. 
Повечето от отишли-

те до урните или 61.65 %, 
са дали своя вот за но-
вия президент, за другия 
кандидат са гласували 
34.51%. 

Кметът на Община 
Пещера – Николай Зай-
чев подписа нови три 
договора за безвъзмез-
дно финансиране на про-
екти за повишаване на 
енергийна ефективност 
Одобрени по схема за 
предоставяне на безвъз-

мездна финансова по-
мощ: BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони”. 
Първият от тях е за «По-
вишаване на енергийната 
ефективност на публична 
общинска сграда: Общин-
ска администрация гр. Пе-

щера». Проектът е на обща 
стойност 677 762,27 лв.

Със 790 422,31 лв. ще 
бъде реализиран проект 
за «Повишаване на енер-
гийна ефективност на пуб-
лично държавна сграда: 
РСПБЗН и РПУ в гр. Пе-
щера». 

Третият договор е за 
«Повишаване на енергий-
на ефективност на жи-
лищни сгради в гр. Пещера 
– ЛОТ 4». Проектът се ре-
ализира от Община Пеще-
ра и е на обща стойност 1 
061 911,05 лв. Жилищните 
сгради са: 

1. Букет, гр. Пещера, ул. 
„Беглика“ № 6

2. Еделвайс гр. Пещера, 
ул. „Беглика“ № 2

3. гр. Пещера, ул. „Си-
мон Налбант“ № 46

4. ЖСК Млада Гвардия, 
гр. Пещера, ул. „Г. Зафи-
ров“ № 33 и ул. „Г. Зафи-
ров“ № 35 

Срокът за изпълнение 
на проектите е 24 месеца. 

ПРОГРАМА
за Коледно-новогодишните празници 

на културата
12.12.2016 г.                         Запалване на Коледната елха от кмета на Пещера
пл. ”България”                    с участието на Стефан Илчев, Лазар Вълчев, група
от  17.00 ч.                            „Мастило”, вокална група ”Звездици” и огнено шоу.

15.12.2016 г.                          Обща годишна изложба на клуб на художниците
галерия ”В. Стайков”         „Петър Стайков”
от 17.30 ч.

16.12 2016 г.                          “Ще дойде ли Дядо Коледа” -  детски театър.
ч-ще”Развитие”                
от 14.00 ч.

16.12.2016 г.                          “Албена” – театър по Йордан Йовков.
ч-ще “Развитие”                  Режисьор Пламен Панев.
от 18,00 ч

19-23.12.2016 г.                   „Коледно вълшебство” – изложба на детско   
ч-ще “Развитие”                  творчество
от 14.00 ч.

22.12.2016 г.                          Коледен концерт на съставите при ЦПЛР – ОДК 
ч-ще “Развитие”                  гр. Пещера
от 18.00 ч.

23.12.2016 г.                          Концерт на ансамбъл  „Тракия”
НЧ”Развитие 1873” 
от 18.00 ч.

29.12.2015 г.                          Концерт на трио „Тенорите”. 
ч-ще “Развитие”
от 18.00 ч. 

Отцеубийство потресе Пещера Ген. Румен Радев 
е новият 

президент 
на България

Кметът Николай Зайчев подписа нови три 
договора за енергийна ефективност 
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В Деня на народните 
будители в Пещера бе уч-
реден общински комитет 
„Васил Левски“. Инициа-
тивата за това бе на кмета 
Николай Зайчев, но тя съ-
бра хора от различни пар-
тии, на различна възраст, 
с различен произход, за 
да се изпълни един от за-
ветите на Апостола „Всич-
ко се състои, според нас, 
в нашите задружни сили. 
Против тях не може да 

противостои и най-силна-
та стихия. Да бъдем равни 
с другите европейски на-
роди, зависи от нашите за-
дружни сили.“ В този дух 
се изказа и градоначални-
кът: Нека оттук нататък 
възродим духовността, да 
възродим вижданията на 
Левски, който даде себе си 
в името на родината. За нас 
е важно, че имаме подкре-
пата на Общобългарския 
комитет „Васил Левски“, 

за доброто начинание, 
което започваме, а имен-
но да съберем средства за 
изграждането на паметник 
на Васил Левски в Пеще-
ра. Общината ще помага, 
но искаме всеки пещерец 
да се чувства съпричастен 
към тази инициатива, все-
ки да може да каже един 
ден, че е помогнал тук да 
има паметник на Апосто-
ла“. В своето обръщение 
към присъстващите пред-
седателят на Общобългар-
ския комитет „Васил Лев-
ски“ — Васил Василев пък 
подчерта, че следващата 
2017-та година, с подкре-
пата на правителството, 
е обявена за годината на 
Левски. Тогава ще се на-
вършат 180 години от не-
говото рождение, а целта е 
до тогава в Пещера да има 
паметник на Апостола на 
свободата.

65 човека станаха учре-
дители на комитета „Ва-
сил Левски“. Сред тях бяха 
народният представител 

Десислава Костадинова, 
общинският съветник 
Йордан Младенов, уважа-
ваните историци Стефан 
Попчев и Здравка Попова, 
много учители, директори 
на учебни заведения, об-
щественици.

Присъстващите на 
учредителното събрание 
избраха пет членен Уп-
равителен съвет, в чиито 
състав влязоха директо-
рът на ПГ “Васил Левски“, 
общественикът Лазар 
Грозданов, банкерът Пе-
тър Ганчев, учителката 
Стефка Стоянова и биби-
лотекарката Люба Шопо-
ва. Именно Люба Шопова 
стана и председател на 
комитета заради близката 
връзка, която ежедневно 
има с пещерци и заради 
призванието й като слу-
жител в градската биб-
лиотека да допринася за 
просвещението на всички 
жители на Пещера, както и 
да популяризира делото на 
Левски.

ОБЩЕСТВО

Стоки имитиращи ори-
гиналните бяха иззети при 
специализирана акция на 
служители от полицей-
ското управление в Пе-
щера. След като екипи на 
управлението извършили 
проверка в магазин, сто-
панисван от 21-годишния 
китайски гражданин С.Ш. 
станало ясно, че мъжът 

продава ръчни часовници 
от световни марки, как-
то и дамски чанти на една 
определена марка без тър-
говецът да притежава съ-
гласието на притежателя 
на изключителното право 
върху марките за страната 
ни. Иззети са общо 190 ча-
совници, 8 дамски чанти и 
три комплекта слушалки.

Започна изплащането 
на помощта за предпри-
ятията в България във 
връзка с Наредбата за на-
маляване на тежестта за 
бизнеса от разходите за 
енергия от възобновяеми 
източници. Енергийният 
министър Теменужка Пет-
кова връчи уведомления 
за предоставяне на помощ 
за първите две български 
предприятия – „Биовет“ 
АД, Пещера и КЦМ 2000 
АД, Пловдив.

За потребената енергия 
двете предприятия полу-
чават по 8 млн. лв. Сума-

та подлежи на възстано-
вяване от обществения 
доставчик – „Национална 
електрическа компания“ 
ЕАД. На церемонията в 
„Биовет” АД присъстваха 
изпълнителният директор 
на „Биовет” АД Ангел Же-
лязков, областният упра-
вител Гинче Караминова и 
кметът на община Пещера 
Николай Зайчев.

Министър Петкова 
припомни, че още с пър-
вите промени в Закона 
за енергетиката от месец 
март 2015 г. бяха приети 
насоките на Европейския 

съюз и бе разработена 
Наредба за намаляване 
на тежестта за бизнеса от 
разходите за възобновя-
ема енергия. Наредбата 
бе нотифицирана от Ев-
ропейската комисия, счи-
тано от септември 2015 
г. До края на срока за по-
даване на документи от 
предприятията, в Минис-
терството на енергетиката 
постъпиха 148 заявления. 
Те са обработени, заедно с 
придружаващите ги доку-
менти. От предприятията 
е поискана допълнителна 
информация. Предвижда 

се общо на предприятията 
да се изплатят 97 млн. лв. 
за регулаторния период от 
1-ви август 2015 г. до 30-ти 
юни 2016 г.

По думите на енер-
гийния министър с пре-
доставянето на помощта, 
българското правителство 
гарантира благоприят-
на среда за развитие на 
бизнеса. С намаляването 
на разходите за енергия, 
предприятията у нас ще 
подобрят конкурентоспо-
собността си на местните 
и на чуждестранните паза-
ри, каза още Петкова.

Общинските съветници получиха таблети с интер-
нет. Целта е в съвременните условия все по-малко да 
се използва хартия и все повече от работата на местни-
те депутати да минава във витруалното пространство.

Освен това всеки съветник получи поименна карти 
за електронното гласуване, което бе регламентирано 
с приемането на промени в правилника за работа на 
ОбС.

Освен това заседанията на ОбС-Пещера вече се из-
лъчват в интернет с 2 камери. Предстои и да започне 
качване на зиписи от сесиите в интернет.

Започва процедура по 
създаване на кадастрал-
на карта и кадастрални 
регистри за териториите 
на Капитан Димитриево 
и Радилово. Инж. Стела 
Павлова, директор на ди-
рекция „ТСУ“, поясни, че 
възложител е Агенцията 
по геодезия, картография 
и кадастър към МРРБ. 
Изработването на кадас-
трални кадрти и регистри 
ще се извършва на етапи. 
В периода октомври-де-
кември 2016 г. ще бъдат 
извършени дейности, 
свързани със създаването 
на геодезическа мрежа с 
местно предназначение и 

работна геодезична осно-
ва, за която не се изисква 
участието на собствени-

ците на недвижими имо-
ти. След 1 януари 2017 г. 
в Службата по геодезия, 

картография и кадасър- 
Пазарджик и в сградите на 
Община Пещера и Кмет-
ствата на двете съставни 
села, ще бъдат обявени 
конкретни графици. Те ще 
са за геодезични заснема-
ния на поземлените имо-
ти и сгради, приемане на 
документи за собственост 
и идруги за попълване на 
кадастралните регистри 
на имотите, както и до-
кументи, необходими за 
изработване на схеми на 
самостоятелни обекти в 
сгради- апартаменти, ате-
лиета, офиси, магазини 
и гаражи, уточни инж. 
Павлова.

След актуализация 
на бюджета на Община 
Пещера бяха осигурени 
средства за изграждане на 
втори етап – довършител-
ни работи и въвеждане в 
експлоатация на „Дом на 
покойника“ в Централен 
гробищен парк.

Необходимите сред-
ства за този етап по път-
воначалния проект са 
36 421,32 лв. без ДДС /43 
705,58 лв. с ДДС/.

След извършен пре-
глед и анализ на видове-
те строително-монтажни 
работи е станало ясно, 
че са необходими 27 467 
лв. с ДДС, за изграждане 
на тоалетна в гробищния 
парк трябват 3 035 лв. с 
ДДС, за доставка на кли-
матик – 3 000 лв. с ДДС, 
външно ел. захранване на 

сградата 5 460 лв. с ДДС и 
за изграждане на външни 
стълби в гробищния парк 
за преодоляване на дени-
вилация между терените 
на гробищния парк 560 
лв. с ДДС. За въвеждане в 
експлоатоция ще са необ-
ходими 3 000 лв.. 

Така общата сума, коя-
то трябва, за да е готов 
Домът на покойника е 42 
522 лв.

В същото време сред-
ствата, с които разполага 
Инициативният комитет 
за изграждането му са в 
размер на 20 967 лв. така 
остъкът от средствата 
трябваше да се осигури 
от общината. Това стана 
с предложение на кмета 
Николай Зайчев, което бе 
одобрено от Общинския 
съвет.

Полицията 
конфискува 

часовници и чанти 
от китайски магазин

От Пещера започна предоставянето 
на помощта за предприятията 

във връзка с намаляването 
на разходите за електроенергия

В Общинския съвет – електронно 
гласуване и таблети 

Създават кадастрална карта и 
кадастрални регистри за Капитан 

Димитриево и Радилово

Общината ще осигури 
пари за довършване 

на Дома на покойника

Люба Шопова оглави Общински комитет 
„Васил Левски“ 

Вече е обявена и банкова сметка за набиране на сред-
ства за изграждането на паметник на Левски в Пещера:

Общинска банка
Банков код:  BIC: SOMBBGS
Сметка: IBAN:BG 06SOMB91308432970244, 
вид плащане  44 51 00 
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О Б Я В А
1. Със заповед № ОХ - 816/25.10.2016 г. 

на министъра на отбраната на Република 
България са обявени вакантни 
длъжности за офицери и сержанти от 

Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Длъжности за ОФИЦЕРИ: 44
Длъжности за СЕРЖАНТИ: 8
Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен - 

Пазарджик - до 02.12.2016г. включително!

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазарджик 

за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община Пещера, ет. 2, стая №  8, 
тел. 0350 / 622 12, или във Военно окръжие – Пазарджик, ул.“Втори януари “ № 10,

 тел. 034 / 445 463. 

КУЛТУРА

„ВКС“ ЕООД уведомя-
ва своите клиенти, че ин-
дивидуалните водомери 
подлежат на периодична 
проверка, която е регла-
ментирана в чл. 34А от 
Наредба № 4 за условията 
и реда за присъединяване 
на потребителите. Измер-
вателните средства тряб-
ва да бъдат тип, одобрен 
от Държавната агенция за 
метрологичен и техниче-
ски надзор и да отговарят 
на изискванията на Закона 
за измерванията, на На-
редбата на МС за средства-
та за измерване, уточниха 
от водопреносното дру-
жество. От институцията 
припомнят, че водомери-

те подлежат на периодич-
ната проверка, която се 
прави на всеки 10 години. 
Собствениците са задъл-
жени да предоставят във 
„ВКС“ ЕООД документ за 
изправността на измерва-
телното устройство, изда-
ден от оторизирана за това 
лаборатория или да заку-
пят и монтират нов водо-
мер.  В случай, че водоме-
рът подлежи на подмяна, 
дружеството предлага да 
извърши услугата по  де-
монтиране, монтаж, плом-
биране и регистрация на 
цена от 35 лева, Клиентите 
автоматично ще получават 
три годишна гаранция.

Детското полицейско 
управление пое контро-
ла върху движението по 
пътищата в Пещера за 
ден. Малчуганите, с ръко-
водител мл. полицейски 
инспектор Иван Христев, 
заедно с колегите си от 
Пътна полиция-Пещера 
спираха водачите за про-
верка. Паралелно с това, 
всеки водач получи ин-

формационна брошура.
За специалната акция 

целенасочено бе избран 
16-ти ноември, обявен за 
Ден без загинали пешеход-
ци.

Детското полицейско 
управление в Пещера бе 
създадено преди 6 месеца 
в ОУ “Св. Патриарх Евти-
мий“. В него влизат 25 деца 
от училището.

ОУ „Любен Каравелов“ 
отпразнува патронния 
празник на училището с 
редица мероприятия, като 
част от тях е седмицата на 
спортните изяви, четения 
на деца от деца ( по-голе-
мите ученици четат сти-
хове от възрожденци пред 
по-малките ученици). В 
деня на празника, децата 
се насладиха на театрална-
та постановка ,,Пепеляш-
ка“, като част от децата 
преживяха емоцията да 
бъдат артисти и да заба-
вляват съучениците си. 
След театралната поста-
новка децата отговаряха 
на въпроси кой е Любен 
Каравелов и какво праз-
нуваме на 4-ти ноември. 
Празненството завърши с 
шоколадено парти. 

ОУ“Петко Р. Славей-
ков“ отбеляза 189 години 
от рождението на патро-
на на учебното заведение 
– поетът и общественик 
П. Р. Славейков. Всички 
класове имаха ежеднев-
ни дейности, посветени 
на патрона. Проведоха се 
много викторини, конкурс 
за рисунка на тема „Моето 
училище“. На рождения 

ден на Славейков – 17 но-
ември, ученици четоха не-
гови стихотворения. След 
това те ги закачиха на 
балони, символизиращи 
българския трибагреник 
и получиха занимателни, 
посветени на празника, 
книжки от своята класна, 
разказаха пред наш ре-
портер от училището. По 
повод патронния празник 
на училището, учениците 
от V до VІІІ клас посетиха 
и Природонаучния и Ис-
торическия музей в Пло-
вдив.

Учениците от ОУ “П. 
Р. Славейков“ финализи-
раха седмицата посветена 
на Славейков с викторина 
,,Познаваме ли Славей-
ков”. Като обобщение има-
ше кръстословица свърза-
на със Славейковите дни, 
чуха се стихове и песни 
писани от поета.

Състоя се и общоучи-
лищен празник, на който 
директорът Пенка Хрис-
тоскова награди всички 
участници в събирател-
ската и творческа дейност 
посветена на П. Р. Славей-
ков и им пожела да са до-
стойни славейковци.

10-ти ноември - Меж-
дународният ден на младе-
жта бе отбелязан в Пещера 
с посещение на крепостта 
„Перистера“ от деца, по-
ставени под възпитателен 
надзор, съобщи Златка 
Златанова от общинска-
та администрацията. По 
инициатива на местната 
Комисия за борба срещу 
противоо бщес твените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни в училища-
та бе отбелязан и Между-
народният ден на белия 
бастун. Денят символизи-
ра правото на лесно прид-
вижване на слепите хора. 

В часа на класа, в знак на 
съпричастност и разбира-
не от страна на нас – зря-
щите към проблемите на 
хората, лишени от зрение, 
учениците и техните учи-
тели се опитаха да изми-
нат определен маршрут 
с превръзка на очите. По 
този начин всички те се 
докоснаха до един свят – 
сякаш същия, а всъщност 
– паралелен на нашия. 
Усетиха какво чувства 
един незрящ човек в за-
бързаното ни ежедневие и 
преосмислиха още веднъж 
богатствата на сетивата, с 
които разполагаме. Бяха 

организираха фото и ли-
тературни конкурси. Из-
работиха се и се раздадоха 

брошури. Отличилите се 
класове и ученици полу-
чиха награди и грамоти. 

Гражданска инициати-
ва стартира събирането 
на дрехи, играчки, зани-
мателни игри, учебни по-
магала – нови и втора упо-
треба, за деца от 0 до 18 г.

Даренията се събират 
всеки първи и трети по-
неделник на месеца от 9 
до 19 ч. на втория етаж в 
сградата на ОДК /Младеж-
ки дом/.

Даренията ще бъдат 
разпределяни между деца 
от социално слаби семей-
ства, живеещи на терито-
рията на община Пещера, 
както и на други нуждае-
щи се. Кампанията старти-
ра на 21 ноември, Денят на 
християнското семейство.

Нека нещата, които да-
ряваме върнат усмивките 

върху лицата на нуждае-
щите се и не накърняват 
тяхното достойнство.

Инициативата се под-
крепя от много хора с раз-
лично място в социалния 
живот на Пещера, които 
ще бъдат координирани 
от Инициативен комитет в 
състав: Цветана Йовчева, 
библиотекар в Детския от-
дел на Библиотеката, Весе-
ла Хамамджиева, експерт 
в Община Пещера, Нико-
лай Балабанов, директор 
на ОДК, Величка Ачева 
– гл. редактор на инфор-
мационният сайт Пещера-
инфо, Дафинка Лазарова 
– представител на актив-
ните майка в Пещера и 
Любка Такева – учител.

Уважаема редакция,
На 8 ноември Полицията отбелязва своя професи-

онален празник и 135 години от създаването на инсти-
туцията в България.

Полицейската институция в България е създадена 
през 1879 година. С указ на княз Александър Батенберг 
е назначено първото национално правителство с ми-
нистър председател Тодор Бурмов. В неговата струк-
тура влиза Министерството на вътрешните дела, към 
което са създадени 6 отделения. Едно от тях е админи-
стративно-полицейското. През декември същата годи-
на влиза в сила закон за полицията. В гр. Пещера, като 
център на Околия и Община, през годините винаги е 
имало структура на МВР под формите на Полицейски 
участък, Околийско, Общинско или Районно упра-
вление. През 1924 година е взето решение да се чества 
професионалният празник на българската полиция в 
деня, в който Българската православна църква отбе-
лязва празника Събор на Свети Архангел Михаил и 
другите небесни безплътни сили. Ползвам се от случая 
чрез вестника, да поздравя всички настоящи и бивши 
служители на РУ - Пещера и да пожелая здраве, много 
служебни и лични успехи !

Предоставям на Редак-
цията снимка(публикува-
на по-горе), датирана от 
месец февруари, вероят-
но 1946 или 1947 година, 
направена тогава пред 
Околийското управление 

на МВР в Пещера- днес 
сградата на бившата По-
ликлиника. Снимката е с 
надпис : „Художествен ан-
самбъл при Окол. У-ние на 
Нар. Милиция – Пещера 
изказва своята голяма бла-

годарност на др. Сотир Ан. 
Учкунов, като диригент на 
джаза при ансабъла за по-
ложения труд и жертва на 
време и усилия, за да под-
помогне просветната дей-
ност на Нар. Милиция да 
проагитира всред народа, 
че Народната милиция е 
Народна, служи на Наро-
да и ще брани единствено 
и изключително завоева-
нията на 9-ти септември 
1944 г. 

27 февруари б.р. / годи-
на не се чете /

о.з. подполковник Ла-
зар Грозданов

бивш служител на 
РУП- Пещера

„ВКС“ ЕООД 
периодично трябва 

да проверява 
водомерите

Детското полицейско управление 
в акция 

Две училища 
отбелязаха 
патронните 
си празници

Инициативи на Комисията за борба 
с противообществените прояви

Благородна 
инициатива стартира 

в Пещера

И Нещо интересно...

Написано от вас
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След поредицата от 
злополучни загуби на 
„Свобода 2011“ през ок-
томври кметът Николай 
Зайчев се срещна с фут-
болистите от отбора пре-
ди една от тренировките 
им. Целта на разговора 
бе да се обсъди слабата 
игра напоследък, която 
изпрати тима в зоната на 
изпадащите и как фут-
болистите виждат бъде-
щето на отбора. На фона 
на срива в играта, подо-
бренията около базата на 
отбора не спират, а разго-
ворът дори се проведе на 
осветения стадион, което 

вече прави възможни ве-
черните тренировки. 

Пред футболистите 
Зайчев припомни, че е 
направено всичко въз-
можно да се прескочи 
едно стъпало и тимът да 
играе директно в Трета 
лига. Той увери футболи-
стите, че никой не е очак-
вал чудеса от тях на фона 
на останалите отбори, 
които имат опит в това 
първенство и са далеч 
по-обиграни. Но, кметът 
призова играчите, трябва 
да играете с душа и жела-
ние. „Загубихте домакин-
ски мач от отбор, който 

не е получавал заплати 
от 2 месеца, ние се ста-
раем да подобрява усло-
вията ви непрекъснато, 
спазваме поетите към 
вас ангажименти“, каза 
още Зайчев. Той призова 

футоблистите да слушат 
треньора и да работят 
екипно, но всеки да носи 
персонална отговорност. 
И не на последно място 
всеки от футболистите да 
участва в тренировъчния 

процес.
На футболистите бе 

дадена възможност да 
споделят това, което ги 
вълнува. От това, което 
те казаха, стана ясно, че 
има нужда от няколко 
нови, класни попълне-
ния, които да подсилят 
състава през пролетния 
дял на шампионата.

На срещата присъст-
ваха и членовете на Упра-
вителния съвет – негови-
ят председател Анастас 
Чапаров, който призова 
подопечните си да защи-
тават емблемата на „Сво-
бода“, Илиян Петров, Ди-

митър Батаклиев и Денис 
Кърджалиев.

В крайна сметка сре-
щата приключи с обеща-
ние за победи до края на 
този полусезон. Обеща-
нието бе спазено на дома-
кинския мач срещу „Бал-
кан 1929“ /Ботевград/, 
който пещерци спечелиха 
с 3:2, но последва загуба в 
Кюстендил. В последния 
кръг „Свобода“ играе с 
последния в класиране-
то „Чепинец“/Велинград/. 
Всъщност двата отбора 
си правят компания под 
чертата на изпадащите.
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Добринка Смиляно-
ва ще участва в най-ма-
щабното спортно съби-
тие в света – Световните 
мастърс игри. Доби ще 
представя Пещера в екзо-

тичната Нова Зеландия. 
В Оуклънд, среща ще си 
дадат повече от 25 000 
участници от 100 страни. 
Надпреварата, призната 
от Международния олим-
пийски комитет, по съ-
щество ще събере повече 
спортисти от Олимпий-
ските игри. Спортните ве-
терани ще се състезават в 

28 спорта в 45 дисципли-
ни.

За да стане възможно 
участието на опитната ни 
състезателка в турнира 
по бадминтон, тя получи 
подкрепата на община 
Пещера и „Биовет“ АД, 
като частната фирма пое-
ма основните разходи по 
участието й.

„Отивам там с една цел 
– да вляза най-малко в де-
сетката. В Нова Зеландия 
ще представям България 
и родния ми град Пещера. 
Искам да дам пример и на 
младите, и на по-възраст-
ните, че за спорта няма 
възрастови граници“, 
сподели за Пещера инфо 
Смилянова.

През последните го-
дини в своята възрастова 
група в България Добрин-
ка няма конкуренция и не 
печели само, когато не иг-
рае, показва статистиката. 

О л и м п и й с к и т е 
мастърс игри ще се прод-
ведат от 21 до 30 април 
2017-та година. Те се орга-
низират на всеки 4 годи-

ни. Целта им е да насърчат 
спорта през целия живот.

Преди да стане ясно, 
че Смилянова ще пътува 
за Нова Зеландия, тя ста-
на двукратна Балканска 
шампионка в индивиду-
алната надпревара и на 
смесени двойки на игрите, 
провели се в Албена.

10-годишният ученик от Пещера — 
Пламен Стоянов, състезаващ се за шах-
матен клуб „Етър“, стана четвърти в 
България на държавните отборни пър-
венства в жестоката конкуренция на 
момчета до 12 години. Състезанието се 
проведе на Боровец.

Toвa ca eдни oт нaй-пpeдcтaвитeлнитe шaмпиoнaти в тoзи cпopт, зa кoитo 
тpябвa cпeциaлнa пoдгoтoвкa и винaги пpeдизвиквaт мнoгo eмoции. 

Пловдив беше домакин на пър-
вия турнир по вдигане на тежести, 
носещ името на именития български 
щангист Милен Добрев — послед-
ният български олимпийски шам-
пион. На престижното състезание 
със златен медал беше отличен Ален 
Садарзански от Пещера, който полу-
чи отличието си лично от бащата на 
Милен Добрев.

В турнира взеха участие над 60 
състезатели от 9 спортни клуба от 
страната, разказа бащата на Ален 
Борислав Садарзански. 

Официални гости на спортното 
мероприятие бяха Георги Титюков 
– зам.-кмет на Пловдив, Неделчо 
Колев – председател на Българската 
федерация по вдигане на тежести, 
Борислав Гидиков – олимпийски 
шампион и генерален секретар на 
федерацията, Асен Златев – олим-
пийски шампион, много спортни де-
ятели и треньори. 

На 27.10.2016 г. в гр. Пещера отвори врати фитнес клуб МАКСИФИТ. 
МАКСИФИТ разполага с две модерно оборудвани спортни зали, 

съблекални с душове и стилно кафе-бистро, което е отворено не само 
за трениращи.

Едната зала е оборудвана с най-висок клас професионални фитнес 
уреди на американската марка STARTRAC. 

Другата зала е за групови занимания, в нея се провеждат курсове 
по йога, йога за бременни и йога за деца, пилатес, карате, по-късно ще 
бъдат оборудвани и други най-актуални фитнес активности. 

За желаещите клиенти от третата възраст ще бъдат обособени 
специално съобразени за тях различни видове „Фитнес златна 
възраст”. 

Ние от МАКСИФИТ сме убедени в ползите от редовното движение 
върху здравето и доброто настроение. МАКСИФИТ предлага фитнес 
за всички и е отворен за всички възрасти.

В периода от 28.11.2016 г. до 18 декември предлагаме всяка 
събота и неделя „Ден на отворените врати”, когато можете да 
направите безплатна пробна тренировка с фитнес уредите и да 
заявите еднократно безплатно участие на един от нашите курсове.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Добринка Смилянова ще участва 
на Световните мастърс игри

На осветен стадион кметът си поговори с футболистите 
от „Свобода“ за неубедителните резултати

Щангист от Пещера спечели 
златен медал

Пламен слави 
името 

на Пещера 
в шахматните 

среди

Нашето работно време е :
Понеделник-събота 

07.30 - 22.00 ч.
Неделя  

09.00 - 21.00 ч.
гр. Пещера, ул. „М. Такев” № 61
За  информация: тел. 0350 8 90 90
Фейсбук : Maxifit Fitness Club


