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Актуализация на бю-
джета на Община Пеще-
ра за 2018 г. и разчета за 
капиталови разходи за 
2018 г. бяха одобрени от 
Общинския съвет. От 
предоставената инфор-
мация стана ясно, че из-
пълнението на годишния 
план за изпълнение на 
приходите от Такса бито-
ви отпадъци е на 103%. 

По-високи от очаква-
ното са и постъпленията 
от продажба на земя и 
сгради, както и от кон-
цесии. Общата сума на 
актуализацията е 279 478 
лв., като в тази сума вли-
зат и 200 000 лв. от уреде-
ните имуществените от-
ношения с МБАЛ „Проф. 
Димитър Ранев” ООД.

С тези допълнителни 
средства ще се осигури 
финансиране на работ-
ните проекти за ремонт 
на улици, площадна 

площ, рекултивацията на 
сметището. 

Актуализацията оси-
гурява средства и за из-
вършване на нaлежащи 
текущи ремонти на биб-

лиотеката на НЧ „Зора“ 
с. Радилово, ДГ „Иглика“ 
гр. Пещера и за подмяна 
на облицовката на пеше-
ходен Дъгов мост на р. 

„Стара река“ в гр. Пеще-
ра. Във връзка с възник-
нали множество аварии 
на ВИК системата, ще се 
предостави текущ транс-
фер на „ВКС“ ЕООД гр. 

Пещера на стойност 25 
000 лв. за аварийни ре-
монти по ВИК системата 
на Община Пещера.

137 564 лв. пък ще 

бъдат платени за пре-
устройство на нефунк-
циониращия ресторант 
„Родопски светлини“ в 
център за администра-
тивно обслужване.

Във връзка с подава-
не на проектни предло-
жения по ОП „Региони в 
растеж“ -Приоритетна ос 
2: “Подкрепа за енергий-
на ефективност в опорни 
центрове в периферните 
райони“, за изготвянето 
на проекти за енергийно 
и техническо обследване 
инвестиционни проек-
ти на сгради гр. Пещера, 
са необходими средства 
в размер на 94 325 лв., 
които ще бъдат възста-
новени от оперативната 
програма.

7 000 лв. ще бъдат 
осигурени за боядисване 
на металните павилиони 
и сергии на пазара.

Първа копка на ос-
новния ремонт на единия 
от двата моста в Капитан 
Димитриево направиха 
кметът на Община Пе-
щера Николай Зайчев и 
на селото Иван Златинов. 

В събитието участваха 
народният представител 
Десислава Костадинова, 
както и представители 
на фирмата изпълнител 
и строителния надзор.

От 2014 година дви-
жението по моста е на-
пълно забранено заради 
видимо провисване в 
средната си част, както 
и частичната загуба на 
устойчивост. През месец 
юли  Министерски съ-
вет отпусна на Община 
Пещера допълнителни 
средства за предотвратя-
ване на бедствия в раз-
мер на 292 933  лв. С тези 
пари се осигурява въз-
можност горната част на 
моста да бъде подменена, 
като на практика от  се-

гашното съоръжение ще 
се запазят основите.

„Започващият днес 

ремонт е чудесен пример 
за добро взаимодействие 
между местната власт, в 
лицето на кмета на село-
то и общинския кмет и 
изпълнителната власт в 
лицето на Министерски 
съвет. 

Средствата за ремон-
та бяха отпуснати от пра-
вителството по линия на 
предотвратяване на бед-
ствия. Вече няколко го-

дини жителите на Капи-
тан Димитриево търпят 
несгодите да прекарват 

селскостопанската си 
техника през по-далеч-
ния мост, същото важи 
и за всички останали 
превозни средства. Но 
екипният дух и общите 
усилия дадоха резултат и 
днес с отпуснатите малко 
над 290 000  лв. ремонтът 
започна“, сподели народ-
ният представител Де-
сислава Костадинова.

Кметът на населено-

то място изказа своята 
и на останалите жите-
ли на Капитан Дими-
триево благодарност за 
подкрепата от страна на 
народния представител 
Десислава Костадинова 
и общинския кмет Нико-
лай Зайчев, така важните 
средства за този ремонт 
да бъдат осигурени.

Този мост осигурява 
връзката на голяма част 
от селото с главния път 
Брацигово-Пазарджик, 
но преди всичко по него 
основно преминава сел-
скостопанската техника. 
Сега се налага хората да 
обикалят през моста в 
центъра на града.

Кметът Николай 
Зайчев изрази надежда 
фирмата изпълнител, 
избрана след обществе-
на поръчка да се справи 
в срок и след няколко 
месеца новият мост да 
поеме част от трафика в 
селото.

За неотложен ремонт 
на републиканския път 
Пазарджик-Радилово-Пе-
щера настоява кметът на 
Пещера Николай Зайчев. 
На този етап за пътя са 
предвидени само частич-
ни ремонти. 

Въпросът бе коменти-
ран по време на изнесена-
та приемна на областния 
управител Стефан Мирев, 
която се проведе в община 
Пещера. 

От своя страна кметът 
на с. Радилово Благой Ха-
ризанов алармира за не-
качествени ремонти при 
изпълнение на проекта за 
воден цикъл през 2013 г. и 
постоянните аварии на во-
допроводната мрежа в се-
лото. На места тротоарите 
от двете страни на глав-
ната улица в Радилово са 
почти непроходими и това 
принуждава хората да се 
движат по пътното плат-
но, което създава предпос-
тавки за ПТП.

От спешен ремонт се 
нуждае и общинският път 
до Регионалното депо за 
отпадъци, който продъл-
жава до с. Капитан Дими-
триево. 

По думите на кмета 
на селото Иван Златинов, 
сигналите на граждани са 
ежедневни за лошото със-
тояние на пътната отсечка, 
по която преминават мно-
го тежкотоварни автомо-
били. 

Основен проблем и 
за двете села в общината 
е недостигът на поливна 
вода, особено през летния 
сезон. Директорът на ОД 

„Земеделие“-Пазарджик 
Стоян Траянов посъветва 
кметовете да обсъдят със 
земеделските произво-
дители възможността за 
създаване на местно Сдру-
жение за напояване, което 
може да стопанисва язови-
ра в с. Капитан Димитри-
ево и да кандидатства за 
финансиране пред държа-
вен фонд „Земеделие“.

Председателят на об-
щински съвет Пещера Пе-
тър Хамамджиев запозна 
областния управител със 
сигнали на жителите на 
Пещера относно липсата 
на площадка на Регионал-
ното депо за депонирането 
на строителни отпадъци. 
Услугата се извършва от 
частна фирма, която об-
служва жителите на града, 
но цената е твърде висока. 

Въпросът стои на дне-
вен ред пред всички общи-
ни от областта и ще бъде 
решен с изграждането на 
допълнителна система за 
депониране на Регионал-
ното депо.

По време на приемния 
ден беше разгледан сиг-
налът на частна фирма от 
гр. Пещера, която сезира 
институциите за неправо-
мерно ограничен достъп 
до имоти, собственост на 
фирмата и затрудняване 
на производствената й 
дейност. 

Община Пещера из-
вършва проверка по 
сигнала и стартира проце-
дура по учредяване право 
на преминаване съгласно 
Закона за устройство на 
територията.

Актуализация на бюджета – нови 
средства за проектиране и ремонти

Областният 
управител проведе 

приемен ден в Пещера

Стартира ремонтът на моста 
в Капитан Димитриево

Атанаска Дамянова от ВМРО стана първият заместник-председател на Общински съвет Пещера. 
Тя бе избрана на редовното за месеца заседание на местния парламент и ще трябва да замества 

председателя, когато това се налага. 

НАД 1 МИЛИОН ЛЕВА 
СА ДАНЪЧНИТЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖИТЕЛИТЕ 
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Задълженията са натрупани за 6 години. От 2012 
г. до настоящия момент задълженията на физиче-
ските лица към Община Пещера са 282 267 лева. Два 
пъти и половина повече са задълженията на фирми-
те – 689 019 лева. Извадката е за задължения над 300 
лева, което означава, че сумата надхвърля милион.

Друг пример за липсващи плащания е една уни-
кална услуга, която пещерци ползват – поливната 
вода. Разходът за доставка на водата и поддръжка на 
водопреносната система надхвърля 40 хил. лв. всяка 
година. За 2018 г. обаче са заплатени 8 хил. лв. или 
само 20% от необходимата сума, за да функционира 
старата и амортизирана система на поливната вода.

Общинската администрация е изпратила преду-
предителни писма до всички длъжници, което до-
веде до леко повишаване на плащанията, уточняват 
от институцията. Следващата естествена стъпка е 
принудително събиране на задълженията чрез съ-
дия изпълнител.

ОбС си има вече заместник-председател
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Във връзка с подадени 
заявления от граждани за 
дърва за огрев, съгласно 
чл. 71, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 
1 от Наредбата за усло-
вията и реда за възлагане 
изпълнението на дейнос-
ти в горските територии 
— държавна и общинска 
собственост и за полз-
ването на дървесина и 
недървесни горски про-
дукти, ви информираме, 
че в ТП ДГС „Пещера“ са 
постъпили 1443 бр. заяв-
ления за дърва за огрев от 
гражданите. 

Към 08.10.2018 г. са из-
пълнени 1316 бр. заявле-
ния, от които 1199 бр. са 
получили дърва за огрев, 
а 117 бр. са отказали или 
няма връзка с дадените 
от заявителите телефонни 
номера. 

Заявленията, които не 
са изпълнени към съща-
та дата са 127 бр. ТП ДГС 
“Пещера“ ще продължи с 
изпълнението на остава-
щите неизпълнени заявле-
ния до края на календар-
ната година. 

Цената на дървата за 
огрев по ценоразпис, съ-
гласно чл. 71, ал. 5, т. 1 и 
чл. 71, ал. 1, т. 4 за 1 куб. м. 
е како следва:

• Широколистни /бук, 
габър/ – 42.00 лв. с ДДС

• Широколистни /зи-
мен дъб/ – 43.20 лв. с ДДС

• Широколистни /тре-
петлика/ – 28.80 лв с ДДС

• Иглолистни /смърч, 
ела, бял бор, черен бор/ – 
33.83 лв.

ТП ДГС „Пещера“ не 
разполага със собствен 
транспорт, поради тази 
причина транспортът се 
осъществява от лицензи-
рани фирми за транспорт 
на дървесина.

Подробна справка 
към 08.10.2018 г.

гр. Пещера
- дърва от склад – 91,1%
- подадени заявления – 
1443бр.
- изпълнени заявления — 
1316 бр.
- дърва самодобив – 41,9%
- по списък – 536 човека
- дадени разрешителни – 
225 човека
с. Радилово
- дърва от склад – 100%
- подадени заявления – 352 
бр.
- изпълнени заявления – 
352 бр.
- дърва самодобив – 54,3%
- по списък – 116 човека
- дадени разрешителни – 
63 човека
с. Капитан Димитриево
- дърва от склад – 100%
- подадени заявления – 139 
бр.
- изпълнени заявления – 
139 бр.
- дърва самодобив – 0%
- по списък – 0 човека
- дадени разрешителни – 0 
човека

Справката е от 
ТП ДГС „Пещера“

Общинските пред-
приятия „Чистота и под-
държане на общинската 
инфраструктура“ и „Об-
редни дейности“ разчист-
ват нови парцели в посока 
северозапад и запад в цен-
тралния гробищен парк. 

Причината е изчерпа-
ният капацитет на същест-
вуващите парцели. 

Терените са каменисти 
и трудни за разчистване 
и изравняване, коментира 
управителят на „Обред-

ни дейности“ Георги Де-
лев. На няколко места все 
още зеят огромни дупки 
от извадените скали, кои-
то в момента се запълват, 
а други големи камъни 
предстои да се извадят. 

По данни на ОП “Об-
редни дейности“, гробове-
те са над 4000. 

„Кметът Николай 
Зайчев ни подкрепи да за-
почнем разширяването, 
което трябваше да се на-
прави преди години. Кол-

кото и да е трудно, ще 
изравним терена, което 
става много по-бързо с 
техниката на другото об-
щинско предприятие. Из-
чистихме много храсти и 
друга растителност. 

Осигурена е вода и 
достъп до новите места. 
Добро е водоснабдяване-
то във всички части, има 
повече от 14 чешми“, спо-
дели пред местни медии 
Делев.

Освен това, гробищни-

ят парк се почиства преди 
предстоящата Архангело-
ва задушница. 

Дарители ще реставри-
рат и старата чешма на 
входа на гробището. В 
същото време, все пове-
че за тъжните ритуали се 
използва Домът на покой-
ника, който не би бил въз-
можен без събраните даре-
ния, но не и без сериозната 
финансова подкрепа от 
Община Пещера през по-
следните 3 години.

Съобщение от Община Пещера
На 22.11.2018 г. от 17.00 часа в залата на Общин-

ски съвет – Пещера, ул. „ Дойранска епопея “ № 17 
ще се проведе Обществено обсъждне  на Общ Ус-
тройствен План на община Пещера и Екологична 
оценка към Общия Устройствен План на община 
Пещера.

 Започна разширяване
 на гробищния парк 

Горското обяви 
колко души още не 
са получили дърва

Цялостно почистване 
на коритото на Стара река 
се извършва в Пещера, 
Иван Спиров, управител 
на ОП „Чистота и поддър-
жане на пътната инфра-
структура“. Отстранени са 
храсти и израстъци. 

Почистването на реч-
ните корита традиционно 
се извършва през проле-
тта, но заради дъждовното 
лято голяма част от расти-
телността избуя и запуши 
част от речното корито. 
Тъй като се очакват както 
валежи, така и снеготопе-
не и нивото на реката ще 
се повиши, трябва да бъде 
почистено коритото, за 
да няма проблеми, когато 

това се случи коментира 
Спиров. 

Той допълни, че почис-
тени вече са и отточните 
шахти в Пещера. Започ-

нала е и поетапната под-
готовка на снегопочиства-
щата техника за зимата, 
като до момента е осигу-
рен пясък за опесъчаване 

на пътищата.
В същото време се из-

вършва подмяна на плоч-
ките в компрометираните 
участъци в централната 
градска част. Настилката 
на центъра е правена пре-
ди повече от 20 години. 
Зимните условия всяка 
години допълнително вло-
шават качеството им. 

ОП “ЧПОИ“ има анга-
жимент до началото на зи-
мата да бъдат подменени 
всички компрометирани 
участъци. 

Започна и почиства-
нето на уличните шахти и 
подмяната на тези, които 
са пропаднали или липс-
ват. 

В подготовка за зимата

ОБЩИНА  ПЕЩЕРА
Процедура BG05M9ОР001-2.010 

„Развитие на социалното предприемачество“

На 19 октомври  2018 г. в Заседателната зала на 
Общински съвет – Пещера се проведе встъпителна 
пресконференция по проект „Подкрепа за осигурява-
не на заетост, социална и професионална интеграция 
на лица от рискови групи чрез социално предпри-
ятие в община Пещера“, финансиран по процедура 
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното пред-
приемачество“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Основната цел на проекта е подобряване на ка-
чеството на живот в община Пещера, чрез развитие 
на социалната икономика и осигуряване на заетост на 
лица от рискови групи.

Специфичните цели са:
• Осигуряване на подкрепа за социално включване 

на уязвимите групи чрез създаване на подходящи ус-
ловия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика;

• Улесняване на достъпа до заетост на целевата гру-
па въз основа на модернизиране на социалната поли-
тика на Община Пещера;

• Създаване на условия за заетост и съответно за-
емане на по-качествени работни места чрез психоло-
гическо подпомагане, мотивиране и професионално 
обучение;

За период от 12 месеца по проекта ще функционира 
общинско социално предприятие с дейност озеленя-
ване, което ще осигури заетост на 34 лица от целевите 
групи на проекта.

С Решение № 512/30.08.2018г., Общински съвет – 
Пещера даде съгласие за създаването на общинското 
социално предприятие.

Общата стойност на безвъзмездната финансова 
помощ е в размер на 376 488,57 лв.

Продължителността на проекта е  17 месеца.

                                                 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
 „Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01/12.06.2018 г.,  проект „Подкрепа за осигуряване на 

заетост,  социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, финансиран по  Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.”

във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Под-
крепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по 
процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
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На тържествена сесия пос-
ветена на Деня на българската 
община за почетен гражданин 
на Пещера бе избрана треньор-
ката по художествена гимнас-
тика Райна Афионлиева. 

Почетния знак на града тя 
получи от кмета Николай Зай-
чев. 

Райна Афионлиева не скри 
вълнението си от това при-
знание в родния си град. Тя 
определи почетното граждан-
ство като най-голямата награ-
да, която е печелила, въпреки 
многото отличия в нейната ка-
риера. 

Учениците от 3 клас на 
ОУ „Петко Р.Славейков“ в 
Пещера дадоха началото 
на Превантивната про-
грама „Детско полицейско 
управление“. 23-мата тре-
токласници ще са новите 
детски полицаи. Те насле-
дяват отговорната служба 
от учениците от ОУ “Св. 
Патриарх Евтимий“.

На тържественото от-
криване на новия двугоди-
шен период присъстваха 
началникът на РУ-Пещера 
гл. инспектор Елена Абад-
жиева, заместник – кметът 
на Община Пещера Зехра 
Алиш, ст. инспектор Ма-
рия Панайотова от ОД на 
МВР-Пазарджик, която 
отговаря за детските по-
лицейски управления на 
територията на цялата об-
ласт. Ст.инспектор Пана-
йотова пожела на участни-
ците в проекта упоритост 
и търпение, за да успеят да 
се справят с конкуренци-
ята на останалите четири 
ДПУ в региона на област-
ното състезание.

Екипът, който ще от-
говаря за полицейското 
управление е в състав: 
класният ръководител 
Сема Бурунсузова, възпи-

тателката Любка Такева и 
младши инспектор Иван 
Христев, който ще ръково-
ди малките полицаи.

Главен инспектор Еле-
на Абаджиева и директо-
рът на училището Пенка 
Христоскова подписаха 
споразумение за провеж-
дане на втората двугодиш-
на фаза от програмата. От 
своя страна децата поло-
жиха тържествено клетва, 
която гласи:

„Аз, доброволецът в 
Детското полицейско 
управление, осъзнавам 
своето задължение и от-
говорност да помагам на 
полицията за по-добър 
ред и сигурност в стра-
ната ни, за да постигнем 
заедно един нов свят и 
спокойствие. Обещавам: 
Да уважавам и защита-
вам хората; Да познавам 
и спазвам законите и да 
не се примирявам с нару-
шенията; Да се грижа за 
своята безопасност и за 
тази на другите; Да нося 
отговорност за своите 
постъпки; Да развивам 
уменията си, да овладя-
вам гнева и страха, да 
бъда вежлив и добронаме-
рен; Да познавам своите 

права и задължения; Да 
отстоявам правата си, 
без да засягам правата 
на другите; Да не отми-
навам зов за помощ и ви-
наги да бъда готов да по-
магам на хора в беда; Да 
допринасям за приятел-
ството и партньорство-
то в детския полицейски 
екип; Да вярвам в себе си и 
никога да не се предавам.“

След това добровол-
ците получиха от замест-
ник-кмета Зехра алиш 
светлоотразителни жилет-
ки, които носят символите 
на „Детското полицейско 
управление“ в Пещера.

Програмата „Детско 
полицейско управление” 
(ДПУ) се реализира от 2016 
г. от служители на ОДМ-
ВР-Пазарджик, Районни-
те управление по места., 
експерти от Българския 
Червен кръст, Българския 
младежки Червен кръст, 
Българския туристически 
съюз и духовни лица от 
Пазарджишката духовна 

епархия. За изпълнение 
на програмата беше склю-
чено споразумение между 
четири министерства – на 
вътрешните работи, на 
образованието и науката, 
на младежта и спорта и 

на правосъдието, Българ-
ската православна църква, 
Български червен кръст, 
Български туристически 
съюз и Национално сдру-
жение на общините в Ре-
публика България.

През първия двугоди-
шен курс на обучение по 
програмата участие взеха 
112 деца от цялата област.

Темите са подготвени и 
се представят, съобразно 
възрастовите особености 
на децата, както и с реги-
оналните специфика, тра-
диции и култура, в следни-
те основни направления: 
Запознаване на участни-
ците с курса и дейността 
на полицията; Оказване на 
първа долекарска помощ, 
Детска полицейска лич-
на защита, Здраве, етика 
и право, Безопасност на 
движението по пътищата, 
Социални умения. 

Програмата е мобилна 
и отворена за нови идеи и 
допълнения, а формата на 
обучението е извънклас-
на. Заниманията се про-
веждат, по предварително 
изготвен и утвърден от 
началника на съответно-
то Районно управление и 
директора на училището 

график, в рамките на един 
астрономически час, вед-
нъж седмично, считано от 
първи октомври до първи 
юни на съответната учеб-
на година.

Заложените цели са 
свързани с: ранна превен-
ция на подрастващите; ут-
върждаване на ценностно 
отношение към законите в 
страната; създаване на на-
вици за безопасно поведе-
ние и вземане на адекват-
ни решения в определени 
ситуации; изграждане на 
гражданска позиция и раз-
витие на гражданска ком-
петентност; стимулиране 
на прилежност и инициа-
тивност; повишаване до-
верието към полицията.

Принципите за учас-
тие в ДПУ са: добровол-
ност; активност на учас-
тниците; съзнателност 
(превръщане на знанията 
в убеждения и умение са-
мостоятелно да се използ-
ват знанията на практика); 
нагледност; системност; 
дисциплинираност; рабо-
та в екип; отговорност за 
собствените действия; за-
читане на човешкото дос-
тойнство.

На официална церемо-
ния в София бяха връче-
ни чековете с одобреното 
финансиране на проекта 
за Бебетека на НЧ „Разви-
тие“. Главният изпълните-
лен директор на Лидл Бъл-
гария Милена Драгийска 
връчи документа на Цве-
тана Йовчева от детския 
отдел на Библиотеката. На 
срещата присъства и Люба 
Шопова от културната 
институция. Проектът 
предвижда създаването на 
специално място за децата 
от 0 до 6 години и техните 
родители, както и специ-
ално време за Разказвача 
на приказки.

Нови 20 проекта на 
граждански организации 
от цялата страна ще бъдат 
подкрепени във второто 
издание на „Ти и Lidl за 
по-добър живот“. Те се от-
кроиха на фона на постъ-

пилите общо 380 кандида-
тури от 79 населени места, 
от които 44 бяха номини-
рани от експертно жури, а 
служители на Лидл Бълга-
рия определиха финалната 
селекция.

Избраните тази година 
проекти ще бъдат финан-
сирани от Лидл България 
с общо 135 000 лв. С това 
общият фонд на иници-
ативата за двете години 
достигна близо 390 000 
лева, с което се превръща в 
най-голямата у нас гранто-
ва програма на компания, 
финансираща граждански 
организации.

„Щастливи сме, че 
срещаме толкова много 
инициативни хора и има-
ме възможността да ги 
подкрепим. Целта, коя-
то си поставяме е заедно 
с нашите клиенти и чрез 
помощта на гражданските 

организации да реализи-
раме добри идеи, които 
биха помогнали на хора-
та в различните региони 
на страната да водят един 
по-добър и по-пълноце-
нен начин на живот. За 

нас „Ти и Lidl за по-добър 
живот“ е едно дългосроч-
но начинание и сме щаст-
ливи, че реализираните до 
момента проекти доказват 
това“, коментира Милена 
Драгийска, главен изпъл-

нителен директор на Лидл 
България.

„Приятно сме изне-
надани от голямото раз-
нообразие и високото ка-
чество на кандидатурите 
в тазгодишното издание. 

Получихме много инте-
ресни предложения – от 
проекти за облагородява-
не и поддържане на труд-
нодостъпни природни 
обекти, през благородни 
каузи до онлайн платфор-

ми за съхраняване на кул-
турно-историческото ни 
наследство. Изборът ни бе 
труден и при определяне 
на финалистите сме се во-
дили от признака за устой-
чивост, защото инвести-
цията днес е важно да има 
своя смисъл и в бъдеще“, 
заяви Илияна Николова, 
изпълнителен директор на 
Фондация „Работилница 
за граждански инициати-
ви“.

Сред избраните про-
екти във второто издание 
на „Ти и Lidl за по-добър 
живот“ отново най-голям 
е броят на инициативи-
те в област Образование 
(8 проекта), следвани от 
Култура и историческо 
наследство (5 проекта), 
Активен начин на живот 
(4 проекта) и Околна сре-
да (3 проекта). Те ще се 
реализират в рамките на 

една година – от септем-
ври 2018 г. до септември 
2019 г., като всеки от тях 
ще получи максимално 
финансиране до 10 000 лв. 
40% от проектите са на 
територията на големите 
градове, докато 60% от тях 
– в малки населени места, 
сред които селата Куртово 
Конаре, Долни Вадин, Мо-
гилица и Чупрене. Списък 
с одобрените проекти мо-
жете да видите тук.

„Ти и Lidl за по-добър 
живот“ е най-голямата со-
циално отговорна иници-
атива на Лидл България и 
се реализира за втора по-
редна година в партньор-
ство с Фондация „Рабо-
тилница за граждански 
инициативи“ и Български 
дарителски форум.

Треньорка по художествена гимнастика стана 
почетен гражданин на Пещера

Новото Детско полицейско управление 
е в ОУ “Петко Р. Славейков“ 

В Библиотеката ще има и Бебетека

Родена на 6 август 1940 г. в гр. Пещера. 
Завършва ВИФ “Георги Димитров“ – гр. София (1963). Същата година започва ра-

бота като треньор по художествена гимнастика в ученическата спортна школа в гр. Кюс-
тендил. От 1967 г. е директор, а впоследствие главен треньор в Центъра за високо спортно 
майсторство в Кюстендил. От 1968 г. работи и като помощник-треньор в националния 
отбор по художествена гимнастика. 

Подготвя първите световни вицешампионки (1977) и европейски шампионки (1978) 
по художествена гимнастика в ансамблово съчетание: Красимира Василева и Мая Георги-
ева; световните шампионки в ансамбъла от Страсбург, Франция (1983) – Илиана Илиева 
и Цветомира Филипова. 

За европейското първенство във Виена (1984) подготвя ансамбловото съчетание на 
австрийския национален отбор. 

От нейните възпитанички в Кюстендил, 4 са заслужили майсторки на спорта и 25 –  
майсторки на спорта.

Райна Афионлиева
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Състезатели от Клуб 
„Кондор“ - Пещера 
участваха на 40-та юби-
лейна Световна купа 
по ракетомоделизъм в 
Любляна,Словения. За 
спечелване на трофея 
се състезаваха около 
100 участника от над 10 
европейски държави. 
З.м.с. Димитър Вачков, 
се представи отлич-
но, като завоюва две 
призови места - първо 
място и златен дракон 
в най-масовия клас ра-
кета с парашут, а Павел 
Тилев остана четвърти 

в същия клас, както и 
второ място и сребъ-
рен дракон в най-атрак-

тивния клас копия на 
ракети с модел СОЮЗ 
ТМА-22. Моделът беше 

оценен най-високо, на 
1-во място по изработ-
ка, от съдийската ко-

мисия, както и успеш-
но бяха демонстрирани 
пълните му възможнос-

ти и набра 712 точки, и 
само 5 точки не му дос-
тигнаха за 1-во място, 
което беше спечелено 
със 717 т. от румънците. 
Въпреки това ракетомо-
делистите са удовлетво-
рени от резултатите на 
състезанията през го-
дината, на които нямат 
пропуснати отличия, 
както при големите така 
и при младежите до 18 
г., което говори за пра-
вилната и последовател-
на посока на развитие 
на Клуба.

Волейболистите от 
ТОП ВОЛЕЙ започнаха 
ударно 14 -тия сезон на 
ЛВЛ - Волеймания. 

Пещерци победиха 
Ентусиастите от София. 
Домакините владееха 
положението през це-
лия мач, с изключение 
началото на вторият 
гейм, в който гостите 
поведоха с 5:0, но бър-
зо се съвзеха и не дадо-
ха шансове за надежда 
на противника. Игра-
та не беше достатъчно 
добра, но най-важно 
беше победата, която 
да вдъхне увереност и 
самочувствие на пещер-
ци. Предстои още доста 
работа на треньорката 
Велина Кансъзова, за да 
се постигне синхрон в 
действията в отделните 
фази, но качествата и 
желанието на момчета-
та са обнадеждаващи и 
с упоритост ще се по-
стигат успехи. С по- до-
бър сервиз и добра игра 
на блок, волейболистите 
ни спечелиха в отделни-
те части на 18; 19 и 18. 

През настоящия, 14-
ти сезон на Волеймания, 
която е и с рекорден 
брой участници – 61 от-
бора, ТОП ВОЛЕЙ ще 
бъде в състав:

Валентин Киров, 
Велина Кансъзова, Ди-
митър Янев, Иван Кан-
съзов, Кирил Каракънев, 
Костадин Топчиев, Лю-
бен Бакалов, Марио Бой-

кинов, Мартин Цвета-
нов, Никола Достинов, 
Петър Паунов, Петър 
Цурев, Рангел Костов и 
Слави Филипов.

На другия полюс бе 
следващата среща от 
турнира за аматьори, 
между отборите на ТОП 
ВОЛЕЙ и Спартак – 
Враца. 

В оспорвана бит-
ка нашите съграждани 
бяха победени с резул-
тат 1:3. В двубоя наши-
те момчета тръгнаха 
с голям ентусиазъм и 
поведоха съперниците 
си от Враца с 1:0, като 
ги оставиха едва с 18 
точки. Благодарение на 
колективната спойка на 
отбора, гостите няма-
ха никакъв шанс срещу 
силния сервиз, блок и 

игра в защита на ТОП 
ВОЛЕЙ. 

Със силен и отборен 
дух пещерци поведоха 
категорично в първия 
гейм и добиха само-
чувствие след затваря-
нето му с 25:17. Но по-
бедата в гейма мотивира 
не само нашите момче-
та, а и съперниците ни 
от Враца. Вторият гейм 
започна с резултат 0:5 за 
врачани. Като през този 
гейм те видимо достиг-
наха предела на силите 
си и взеха гейма с 18:25.

След повратния 2-ри 
гейм гостите набраха 
инерция и спечелиха и 
останалите 2 гейма от 
мача. След дълги рази-
гравания и обмяна на 
ключови точки, нашите 
момчета загубиха сре-

щата с 1:3 (25:17; 18:25; 
22:25; 23:25) След този 
дълъг и напрегнат мач 
домакините коменти-
раха, че са очаквали 
подобна съпротива от 
страна на гостите. Не за 
първи път се срещаме с 
този отбор, коментира 
капитанът на отбора. 

„И друг път сме иг-
рали срещу тях, но в 
различен домакински 
състав – съперниците 
бяха обиграни и добре 
подготвени. Разбираме, 
че загубихме, но тази за-
губата е урок за нашия 
тим. Доволна съм от 
момчетата, като напъл-
но нов състав, успяхме 
за минимално време да 
се обединим и да сът-
ворим „колектив”, кой-
то тепърва да доказва 
силите си. Загубата на 
този мач ни учи върху 
кои елементи от нашата 
игра да наблегнем и кои 
да затвърдим. 

Надявам се, че с все-
общи усилия във втория 
полусезон ще се изпра-
вим отново срещу отбо-
ра на „Спартак“ - Враца 
и ще покажем по-зат-
върдена и сигурна игра. 
Съответно се надявам 
и на бъдеща победа. Но 
сега е време да се съсре-
доточим върху пред-
стоящите ни мачове“, 
коментира треньорът и 
либеро на отбора - Ве-
лина Кансъзова.

Турнир по двойки 
на червени кортове се 
проведе на кортовете на 
Спортна площадка Кав-
каз. Тенис клуб „Вамос“ 
Пещера беше организа-
тор на турнира, а надр-
певарата официално 
откри кметът на Пещера 
Николай Зайчев. Учас-
тие взеха състезатели от 
Велинград, Пазарджик, 
Пловдив, Брацигово и 
Пещера. След изключи-
телно оспорвана бит-
ка на финала, на първо 

място се класираха Ми-
хаил Мирчев и Николай 
Мирчев. Малко късмет 
не достигна на Дениз 
Кърджалиев и Щерю 
Попов да спечелят над-
преварата. Победители-
те получиха купа и вау-
чер на стойност 400 лв. 
от магазини Спортбокс. 
За второ място класира-
лите се получиха купа и 
ваучер на стойност 200 
лв. от магазини Спорт-
бокс.

Спортният клуб по 
тенис на маса Пещера 
взе участие на турнир 
в Брацигово. В надпре-
варата участваха със-
тезатели от Брацигово, 
Пещера, Пловдив, Па-
зарджик и Гоце Дел-
чев. СКТМ ПЕЩЕРА бе 
представен от Валентин 
Делчев, Петър Стоилов, 
Борис Дерменджиев, 
Дуки Ахмедов, Тодор 
Маринов, Антон Делчев, 

Юлиян Кьолов, Коста-
дин Тинев, Мехмед Са-
дулов, Юсуф Мехме-
дов, Слави Тодоров, 
Екатерина Фиданова и 
12-годишните таланти 
на клуба — Онур Ахме-
дов и Дениз Мехмедов. 
Именно най-малките 
донесоха отличия от 
Брацигово. Онур Ахме-
дов бе отличен като 
най-атрактивен състе-
зател, а Дениз Мехме-

дов - за най-млад участ-
ник. Председателят на 
клуба Валентин Делчев 
поздрави за доброто 
представяне всички 
състезатели от СКТМ 
Пещера, взели участие в 
турнира. Състезанието 
спечели Йордан Паунов 
от Брацигово. На второ 
място завърши Георги 
Смилев - Гоце Делчев, 
трети завърши Емил 
Стругов - Гоце Делчев

Две последователни 
победи срещу отбора 
на Брацигово записаха 
най-малките футболи-
сти на „Свобода“. В пър-
вата среща момчетата 
от Пещера спечелиха с 
3:1. Във втори мач, иг-
ран на градския стадион 
в родния си град, наши-
те малки футболисти 
победиха връстниците 
си от Брацигово с още 

по-категоричното 8:2. 
След придобитата уве-
реност в тези две срещи, 
малчуганите постигна-
ха престижна победа с 
3:1 и срещу отбора на 
„Левски“/Паталеница/.

За участието си в 
тези срещи най-млади-
те футболисти на ФК 
“Свобода“ разполагаха с 
нова екипировка, даре-
ние от фирма „Бари“.

Отличия за ракетомоделистите
от Словения

Победа и загуба за ТОП ВОЛЕЙ

В Пещера 
се проведе тенис 

турнир за двойки

Три победи 
за малките 

футболисти 
на „Свобода“

Малките състезатели 
на СКТМ Пещера с отличия

Само ден почивка 
ще имат работещите у 
нас по Нова година, но 
за сметка на това около 
коледните празници ще 
се радват на дълга ва-
канция – от цели 5 дни. 

Този период започ-
ва още на 22 декември 

и продължава до 26 де-
кември включително. 

Работни са 27 и 28 
декември – четвъртък и 
петък. 

След като отработ-
ването и сливането на 
почивните дни отпадна 
като практика, 31 декем-

ври, който се пада поне-
делник, е официален ра-
ботен ден. 

Затова по Нова го-
дина ще почиваме на 1 
януари, а първият ра-
ботен ден за 2019 г. е 2 
януари.

Колко ще почиваме за 
Коледа и Нова година?
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