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Спортното съоръже-
ние е изградено по проект 
на Община Пещера, но 
се финансира изцяло от 
„Биовет“ АД, които даря-
ват площадката на Пеще-
ра. Стойността на проекта 
е 266 552, 47 лв.,а самата 
площадка се намира в дво-
ра на ОУ “Петко Р. Слевй-
ков“. 

Официално, с помо-
щта на ученици, лентата 
на новото съоръжение 
прерязаха кметът на Об-
щина Пещера Николай 
Зайчев, председателят на 
парламентарната група на 
ГЕРБ Цветан Цветанов и 
изпълнителният директор 
на „Биовет“ АД Ангел Же-
лязков.

„Това, което правим 
днес, показва социалната 
отговорност на една мощ-
на фирма, каквато е Био-
вет, към обществото и към 

всички граждани на Пе-
щера“, каза пред присъст-
ващите кметът Николай 
Зайчев.

Към учениците, учите-
лите и гостите се обърна и 
Цветан Цветанов: „Скъпи 
деца пазете това, което е 
създадено, изразходвайте 
енергията си в спорта, не 
проявявайте агресия като 
чупите създаденото и така 
ще го ползвате по-дълго.“

Изпълнителният ди-
ректор на „Биовет“АД Ан-
гел Желязков пък припом-
ни, че най-голямата фирма 
в региона от години под-
помага футболния клуб, 
както и клубовете по те-
нис на корт, тенис на маса 
и ракетомоделизъм в Пе-
щера и винаги откликва, 
когато има нужда да бъде 
оказана подкрепа. „Тази 
площадка ние даряваме на 
град Пещера, на нейните 

деца и граждани. „Биовет“ 
има дългогодишна корпо-
ративна социална полити-
ка, като през всички тези 
години е участвала в раз-
лични инициативи на об-
щина Пещера, в различни 
проекти“, каза още Желяз-
ков. А кметът на Пещера 
Николай Зайчев му пода-
ри почетен плакет с приза 
„Общински дарител“.

Многофункциона л-
ната спортна площадка 
се намира в центъра на 
града. Тя предоставя въз-
можност да се играе фут-
бол, баскетбол, волейбол, 
тенис на маса или фитнес 
на открито. Площадката е 
добре осветена, районът 
е облагороден и озеленен. 
Новата площадка ще бъде 
и с 24-часово видеонаблю-
дение, ще има и физическа 
охрана. 

Кметът на Община 
Пещера Николай Зайчев, 
председателят на Пар-
ламентарната група на 
ГЕРБ Цветан Цветанов и 
народният представител 
Десислава Костадинова, 
официално откриха об-
новената сграда на Об-
щинска администрация 
Пещера и новосъздадения 
Център за администра-
тивно обслужване. 

Преди да бъде из-
пълнен ритуалът „Ряза-
не на лента“, водосвет за 
здраве и благополучие 
отслужиха архиерейски-
ят наместник на Смолян 
архимандрит Висарион, 
архиерейският наместник 
на Пещера отец Любомир 
в съслужие с всички све-
щеници от пещерската 
епархия.

Кметът Николай Зай-
чев припомни, че сградата 

на Община Пещера бе ре-
новирана по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“, по която бяха сани-
рани общо 43 жилищни и 
още 3 обществени сгради 
- Ритуалната зала, Центъ-
рът за личностно разви-
тие и сградата на МВР в 
Пещера.

Проектът за саниране 
на общинската админи-
страция е на обща стой-
ност 677 763 лв. Сградата 
е топлоизолирана, смене-
на е дограмата, подменен 
е покривът, изградена е 
климатична термопомпе-
на инсталация.

„Благодаря за подкре-
пата, която получаваме от 
държавата в лицето на г-н 
Цветан Цветанов и на г-н 
Бойко Борисов. Получили 
сме над 6 милиона лева до-
пълнително финансиране. 
Това са средствата за ре-

монта на околовръстния 
път, за трите свлачища по 
пътя за Св. Константин, за 
моста в с. Капитан Дими-
триево“, допълни Зайчев.

Пред присъстващите 
градоначалникът сподели 

и историята по създаване-
то на Центъра за админи-
стративно обслужване. В 
него на едно място се пре-
доставят най-масовите и 

най-важните администра-
тивни услуги. Създадени 
са съвременни условия, 
както за служителите, 
така и за гражданите, кои-
то са изключително уле-
снени. За да го има този 

център, бяха заделени 200 
000 лв. от облигационен 
заем, с който бяха обеди-
нени всички кредити от 
предишните мандати, без 

общината да се товари с 
допълнителни задълже-
ния. Още 214 000 лв. бяха 
предвидени от приватиза-
цията за изчистването на 
превърнатите в складове 
помещения, ремонта и 
оборудването на Центъра.

Задоволството си от 
новия център изказа и 
Цветан Цветанов.

„Днес имах възмож-
ността да разговарям с 
общинските съветници 
от местния парламент в 
Пещера и ги поздравих за 
това, че сред тях има еди-
нение и подкрепят иници-
ативите на кмета Зайчев. 
Благодарих им, че рабо-
тят заедно в интерес на 
гражданите, а не залагат 
на противопоставянето“, 
сподели Цветанов още, 
пред събралите се хора по 
време на откриването. 

„В бюджета на Община 

Пещера няма възможност 
да се заложат повече от 1 
млн. лв. за реализирането 
на проекти. Благодаре-
ние обаче на съвместната 
работа на кмета, общин-
ските съветници и адми-
нистрацията, над 16 млн. 
лв. са влезли в общината 
по европейски програ-
ми и те са използвани за 
осъществяването на раз-
лични проекти“, обясни 
Цветанов.

Освен Цветан Цвета-
нов и Десислава Костади-
нова, гости на събитието 
бяха евродепутатът от 
ГЕРБ/ЕНП Андрей Нова-
ков, областният коорди-
натор на ГЕРБ-Пазарджик 
Найден Шопов, зам.-об-
ластният управител на 
Пазарджик Йордан Ко-
жухаров, както и много 
жители и гости на общин-
ския център.
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Първата многофункционална 
спортна площадка вече е факт
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В италианската столи-
ца Рим се състоя втора-
та партньорска среща по 
проект DEFEND – „Упра-
вление на данни за из-
пълнение на ОРЗД (Общ 
Регламент за Защита на 
Данните)“. 

Община Пещера беше 
представена от г-н Цве-
тан Христов – директор на 
Дирекция „Администра-
тивно-правно и инфор-
мационно обслужване“ 
и г-н Георги Симеонов – 

ръководител на екипа за 
изпълнение на проекта от 
Община Пещера. 

Домакин на среща-
та беше научен център 
AbiLab, който е част от 
италианското сдруже-
ние на банките ABI (“ABI” 
– Associazione Bancaria 
Italiana). На срещата при-
състваха всичките десет 
партньора от консорциу-
ма.

Основната тема по 
време на първия ден беше 
свързана със задачата за 

идентифициране на нуж-
дите на потребителите на 
софтуерната платформа, 
която ще бъде разрабо-
тена в рамките на проект 
DEFEND. Бяха направени 
и обсъдени някои комен-
тари по въпросника за 
събиране на данни, който 
е разработен от гръцкия 
партньор „Йонийски Уни-
верситет“. 

Домакините направи-
ха интернет конференция 
с представители на бан-

ковия сектор, които дадо-
ха коментари по темата: 
какво трябва да съдържа 
една софтуерна платфор-
ма, която да подпомага 
институциите при хармо-
низирането на правилата 
си с изискванията на Об-
щия регламент за защита 
на данни и как трябва да 
изглежда интерфейът на 
един такъв продукт.  

Община Пещера също 
ще представи своите из-
исквания към софтуерна-
та платформа, преди тя да 

бъде изградена, а след това 
ще извърши тестове на 
софтуера и ще даде съвети 
за неговото подобряване.

Вторият ден беше пос-
ветен на рекламно-инфор-
мационната кампания, 
която партньорите в про-
екта трябва да изпълнят. 

Двамата представи-
тели на Община Пеще-
ра докладваха за някои 
дейности, които вече са 
извършени от Община-
та, както и за бъдещите 

дейности в информацион-
но-ком уникационнат а 
кампания, която ще бъде 
извършена по време на 
проекта. Водещият парт-
ньор от Испания, науч-
но-изследователски цен-
тър АТОС, съвместно с 
всички партньори от кон-
сорциума състави план на 
предстоящите дейности за 
следващите 6 месеца.

Повече за проекта 
може да научите на след-
ния интернет адрес: 
www.defendproject.eu

ОБЩЕСТВО

------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------
Проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвести-
ционни фондове.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Стартира поредната дейност по 
проект „Шарени мъниста“

Започнаха заниманията по Дейност 4 „Всеки има талант“ в училищата-парт-
ньори по проект № BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Опе-
ративна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образо-
вателна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“. През учебната 2018/2019 г. са сформирани 48 
ателиета, секции и клубове по интереси, в които 337 ученици от училищата в гр. 
Пещера ще изявят своите таланти.

Целта на дейността е да се повиши мотивацията за участие в образованието на 
учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегри-
ране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване 
на таланти и занимания с изкуство. Важен и търсен ефект при сформирането на 
артистичните студия, секциите за научни изследвания и групите по интереси е 
създаването на естествена мотивация за участие в образователния процес.

Проект „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство 
със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София и училищата в 
гр. Пещера.

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.
Проектните дейности са с продължителност 30 месеца – до 23.07.2019 г.
Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова по-

мощ № BG05M2OP001-3.002-0303-C02, процедура „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили междуна-
родна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен 
растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикация-
та се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, 
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Уп-
равляващия орган на ОП НОИР 2014-2020.

В Заседателната зала на 
Общински съвет – Пеще-
ра се проведе встъпителна 
пресконференция по про-
ект „Подкрепа за осигуря-
ване на заетост, социална 
и професионална инте-
грация на лица от рискови 
групи чрез социално пред-
приятие в община Пеще-
ра“, финансиран по проце-
дура BG05M9OP001-2.010 
„Развитие на социалното 
предприемачество“ на 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г.  

Основната цел на про-
екта е подобряване на ка-
чеството на живот в общи-
на 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 уязвими-
те групи, чрез създаване 
на подходящи условия за 
професионалната им ин-
теграция, в сферата на со-

циалната икономика;
• Улесняване на достъ-

па до заетост на целевата 
група въз основа на модер-
низиране на социалната 
политика на Община Пе-
щера;

• Създаване на условия 
за заетост и съответно за-
емане на по-качествени 
работни места, чрез пси-
хологическо подпомагане, 
мотивиране и професио-
нално обучение;

За период от 12 месеца 
по проекта ще функцио-
нира общинско социално 

предприятие с дейност 
озеленяване, което ще 
осигури заетост на 34 лица 
от целевите групи на про-
екта.

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

Общата стойност на 
безвъзмездната финансо-
ва помощ е в размер на 376 
488,57 лв.

Продължителността на 
проекта е  17 месеца.

По инициатива на кмета Николай Зайчев, за трета поредна година, хората с ув-
реждания в Община Пещера ще получат хранителни пакети. 

Тази година ще бъдат раздадени 525 пакета, които съдържат основни хранителни 
продукти като брашно, олио, захар, леща, фасул, ориз, макарони и др.

Хранителните пакети вече са доставени в клубовете „Вяра“ и „Оптимист“, които 
имат свои членове в общинския център и в двете села Радилово и Капитан Дими-
триево.

Хранителните пакети се раздават от 2016-та година по повод Световния ден на 
хората с увреждания.

Учениците от детското полицейско управление посетиха РУ на МВР в Пещера. 
Визитата бе част от програмата за обучение. Възпитаниците на ОУ „Петко Р. Сла-
вейков“се запознаха с работата на служителите, механизмите за приемане на граж-
дани, регистриране на жалби и сигнали. Децата се запознаха и с началника в група 
„ Охранителна полиция“ и сектор „Разследване“. Видяха местата за задържане на 
нарушители и как се снемат дактилоскопни отпечатъци.

Представиха 
Социалното предприятие 

Продължават срещите 
по проект DEFEND

Малки полицаи в полицията 

Хранителни пакети за хората
с увреждания

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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КУЛТУРА

Групата за автенти-
чен фолклор „Родопчани“ 
към НЧ “Развитие 1873” 
отбеляза 15 години от 
своето създаване. Гост на 
празничния концерт бе 
кметът на Община Пеще-
ра Николай Зайчев, който 
поздрави изпълнителите и 
техния ръководител Павел 
Куцев. „Благодарение на 
тези хора в нашия град се 
пази традицията, съхра-
нява се културата, издига 
се духовността ни. Затова 
избрах да подаря икона 
на Св. Богородица, която 
да ви закриля. Пожелавам 
си на 50- годишнината на 
групата отново да се събе-
рем заедно“, каза в поздра-

ва си градоначалникът.
Групата за автентичен 

фолклор бе поздравена 
от музикалната група към 
клуб „Оптимист“, Вокална 
група „Чучулига“, танцова 
формация „Хоп троп“.

Изпълнителите от 
групата са типични пред-
ставители и носители на 
фолклор от Средните Ро-
допи. Групата е носител на 
званието “Представителен 
ансамбъл” на Национал-
ната секция на ЦИОФФ – 
България.

Многобройни са изя-
вите на групата в страната, 
на които винаги е полу-
чавала награди, дипломи, 
медали и отличия.

В седмицата на то-
лерантността в СУ “Св. 
Климент Охридски“ беше 
организирана кръгла маса 
посветена на темата. Ини-
циатор на събитието бе 
ученикът Велко Рангелов. 

Възпитаникът на гим-
назията е представител на 
пазарджишка област в Съ-
вета на децата към ДАЗД. 

Инициативата събра 
на едно място представи-
тели на различни инсти-
туции - Община Пещера, 
Районното управление на 
МВР, учители и ученици 
от другите училища в об-
щината, председателя на 
училищния съвет адвокат 
Радка Кръстева и нотари-
усa Георги Връбчев. Към 
присъстващите Велко от-
прави предизвикателство-
то да се запитат дали те са-
мите са толерантни хора. 
След това участниците в 
разговора обсъдиха при-
съства ли толерантността 
в институциите, сподели-
ха положителни практики.

Първа говори обра-
зователният експерт в 
Община Пещера Диана 
Балканджиева. Тя даде 
пример за толерантните 
отношения между инсти-
туциите при работата по 
механизма за обхват на от-
падналите ученици. Дру-
гият аспект на толерант-
ността са отношенията 
между етносите, изтъкна 
Балканджиева. 

В Община Пещера има 
представители на различ-
ни етнически и религиоз-
ни общности, но те съжи-

телстват в спокойствие и 
разбирателство. Друг по-
глед по темата представи 
Георги Якофов от Детска 
педагогическа стая. Той 
сподели, че работят с мно-
го проблемни деца. На тях 

специалистите обясняват, 
че хората отговарят на на-
шето отношение. Ако ние 
се отнасяме добре, ще по-
лучаваме същото отноше-
ние. Умните и възпитани 
хора са толерантни хора, 
допълни Якофов.

Радка Кръстева из-
тъкна, че толерантността 
е въпрос на възпитание, 
формира се в семейство-
то и училището, а Георги 
Връбчев допълни, че то-
лерантността е двустра-
нен процес. Липсата на 
толерантност означава 
нарушаване на правата на 
хората в неравностойно 
положение.

В дискусията активно 
се включиха и самите уче-
ници, които четоха прит-
чи, споделяха личния си 
опит.

На 16 ноември 1996 г. 
на Общо събрание на ООН 
е приета Декларация за 
принципите на толерант-
ността. Като член първи е 
залегнала дефиницията на 
това, що е толерантност. 

Толерантност озна-
чава уважение, приемане 
и разбиране на богатото 
многообразие от култури 
в нашия свят, на наши-
те форми на самоизява 
и способите за проява на 
човешката индивидуал-
ност.

В Историческия му-
зей се извърши ритуал-
ното предаване на архива 
на Общинския съвет на 
Съюза на ветераните от 
войните – гр. Пещера. Ме-
роприятието бе част от 
съвместните инициативи 
на Музея и Съюза на офи-
церите и сержантите от за-
паса и резерва, посветени 
на 1 ноември.

Архивът бе предаден от 
съпругата на дългогодиш-
ния председател на Съюза 

на ветераните Христо Ба-
таклиев. Соня Батаклиева 
с вълнение сподели спо-
мени за неговата активна 
дейност като председател 
и общественик. Гост на 
тържеството бе и пред-
седателят на Областния 
съвет на Съюза на вете-
раните от войните Петко 
Генуров, който изтъкна 
заслугите и авторитета на 
Христо Батаклиев  като 
член на Областния съвет 
на Съюза на ветераните.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Пещера, област Пазарджик, на основание 

чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за „Цифровизация на действащ ПУП-ПР на гр.Пе-
щера и адаптирането му с действащата Кадастрална 
карта на гр. Пещера, одобрени със Заповеди: РД № 18-
11/10.07.2013 г. и РД № 18-14./20.06.2014 г. 

Справки относно изработеният проект могат да 
бъдат направени в сградата на общинска администра-
ция, ет. ІІ, стая 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник” заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската ад-
министрация.

ОБЯВЛЕНИЕ
На 22.11.2018 г. от 17.30 часа в залата на Общински 

съвет - гр. Пещера , на адрес: гр. Пещера, ул. „Дой-
ранска епопея“ № 17 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ  на Общ Устройствен План на Общи-
на Пещера и Екологична оценка към Общия Устрой-
ствен План на община Пещера.

СЪОБЩЕНИЕ
Със Заповед № РД-18-1633/20.09.2018 г. на Изпъл-

нителния директор на Агенцията по геодезия, карто-
графия и кадастъра, гр. София, на основание чл. 49, 
ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /
ЗКИР/ е одобрена кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за землището на с. Радилово, община 
Пещера, обл. Пазарджик. Съгласно чл. 49, ал. 2 от 
ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални 
регистри не подлежат на обжалване. 

15 години на сцената

Толерантността 
в нашето ежедневие 

Архивът 
на ветераните 

бе предаден на музея
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СПОРТ

„ Б а д м и н т он - с к у ош 
клуб Пазарджик“ се за-
върна с вицешампионска 
титла от провелото се в 
столичната зала „Европа“ 
Държавно отборно пър-
венство за мъже и жени 
смесени отбори. 

Новината съобщи тре-
ньорът Неделчо Кесов. 

В надпреварата участ-
ваха първите 16 отбора в 
България.

В предварителната гру-
па тимът победи отборите 
на Бургас със 7:0 срещи, на 
Велико Търново с 6:1 сре-

щи и на “УСКБ”-София с 
5:2 срещи. В полуфинала, 
където играят победители-
те в групите, пазарджиш-
ките бадминтонисти над-
деляха драматично, както 
го описа наставникът, над 
миналогодишните шампи-
они от Стара Загора с 4:3 
срещи. Много силна игра 

показаха Стефан Гърев на 
единично — мъже, Борис 
Кесов и Добринка Смиля-
нова — на смесени двойки, 
които изиграха решител-
ната последна среща при 
3:3, което класира за фи-

нала клуба от Пазарджик. 
Там загубиха с 5:2 срещи 
от отбора на Хасково и ос-
танаха със среброто. 

Кесов отчита класи-
рането като изключител-
но голям успех в края на 
годината, още повече че 
е постигнат в отсъствие-
то на Стефани и Габриела 

Стоеви.
Отборът на „Бадмин-

тон-скуош клуб Пазар-
джик“ в София предста-
виха: Илиян Янков, Илиян 
Стоилов, Стефан Гърев, 
Борис Кесов, Кристиян 

Митев, Гергана Павлова, 
Добринка Смилянова, Йо-
ана Малинова, Михаела 
Иванова, Бистра Манева.

В същото време по 
стъпките на своята майка 
уверено тръгва Кристина 
Ангелова, дъщеря на До-
бринка Смилянова. Като 
част от отбора на „Бадмин-
тон-скуош клуб Пазар-
джик“, Криси, заедно със 
Соня Цокова, Рая Пашова, 
Валари Кръстева и Карина 
Ситнова, завоюваха ви-
цешампионска титла на 
проведените в хасковска-
та зала „Спартак“ финали 
на Държавното отборно 
първенство за момичета и 
момчета под 13 години. За 
това съобщи наставникът 
на клуба Неделчо Кесов.

Участие в финалите 
са взели 12-те най-добри 
клуба при момичетата и 
при момчетата. 

Пазарджишкият клуб е 
участвал с отбори и в две-
те категории.

Пазарджишките моми-
чета грабват вицешампи-
онската титла, като в гру-
пата побеждват „Тракия“ 
– Пловдив с 4:1 срещи и 
Севлиево с 3:2 срещи. В 
полуфинала побеждават 
„Вапцаров“ – Димитров-
град с 3:2 срещи. На фи-
нала губят от отбора на 
Стара Загора с 4:1 срещи 
и остават със сребърните 
медали.

Два бронзови медала, четвърто и пето 
място, за момичетата на Далия старс от при-
ключилия Девети международен турнир по 
художествена гимнастикя за купа „Диляна“ в 
Пазарджик. При девойките младша възраст до 
10 години Ванеса Робевска спечели 3-то място 
и бронзов медал. На четвърто място в същата 
категория се класира Десислава Ставракева, а 
пета е Радост Калайджиева. При децата родени 
2010 г. бронзово отличие завоюва Лилия Тали-
гарова, а пета и шеста останаха Елена Николо-
ва и Миглена Алиховска. Треньор на момиче-
тата е Маргарита Николова.

Най-малките гимнастички от 4 до 7 го-
дишна възраст участваха в категорията масов 
спорт, където танцът им „Котки и мишки“ им 
донесе сребърните медали. Тяхна треньорка е 
Мая Петкова.

Общо 16 състезателки от пещерския клуб 
се включиха в престижния турнир.

Възпитаникът на СК 
„MMA LIVE“ и ПГХВТ 
„Атанас Ченгелев“ — 
Дончо Асенов участва 
в първия си турнир по 
бокс. Въпреки че отстъ-
пи с 3:1, това е истински 
успех за младата надеж-
да. „Още на старта на 
турнира в София наши-
ят състезател се изправи 
срещу много опитния и 
многократен шампион 
Георги Андонов. В ни-
какъв случай той не стиг-
на до лесна победа, Дончо 
доста го затрудни“, комен-
тира треньорът на 18-го-

дишния боксьор Иван 
Главненски.

С това участие пеще-
рецът печели първите си 
точки.

Завърши Държавно-
то отборно първенство 
по класически шахмат за 
възрастовите групи деца и 
юноши/девойки до 10, 14 и 
18 години, който се прове-
де в Кранево. В тях отлич-
но се представи ученикът 
от училище „Патриарх 
Евтимий“ – Пламен Стоя-
нов. Той и неговият клуб 
„ЧесБомб“ - Пловдив ка-
тегорично спечелиха шам-
пионската купа за момчета 
до 14 години. Отборът за-
почна турнира с поредни 
победи над ШК „ЕНЕР-
ГИЯ 21“, Добрич с 3,5: 0,5 
точки, със същия резултат 
победа над основния си 
конкурент ШК „Пловдив“ 
3,5: 0,5 точки, последва 3:1 

срещу ШК „Траяна 2011“, 
Стара Загора и накрая 
„гросмайсторско“ реми в 
мач, който дори половин 
точка им гарантираше 
титлата – 2:2 срещу ШК 
„Варна“, Варна. Повод за 
радост освен държавната 
титла беше и резултатно-
то представяне на Пламен. 
Статистиката сочи, че с 
общ сбор от 3,5 от 4 въз-
можни точки /3 победи и 
едно реми/ е най-добрият 
резултат от всички учас-
тници във възрастовата 
група. 

Шампионският състав: 
Георги Колев, Тодор Де-
миров, Пламен Стоянов 
и Койчо Коев е с капитан 
Спас Кожухаров!

Денят на народните 
будители е ден на почит 
пред онези родолюбци, 
които са пробуждали на-
рода чрез слово и оръжие, 
воювали са за вярата, ези-
ка и свободата на Бълга-
рия. 

За да отбележи този 
светъл празник, Библи-
отеката при НЧ „Разви-
тие-1873“ организира 
състезание „Пещерски 
будители“. 

Учениците от 4 учи-
лища в града се запозна-
ха с живота и делото на 
тези будни пещерци, а 
представителни отбори 

на училищата: ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“, СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ 
и ОУ „П. Р. Славейков“, 
показаха знанията си за 
тези достойни наши съ-
граждани.

На 4 места в града 
— Читалище „Разви-
тие-1873“, училище „М. 
Каролиди“, Историче-
ския  музей и паметника 
на братя Горови — бяха 
поставени въпроси, свър-
зани с пещерските буди-
тели. 

Правилно отговори-
лите на въпросите, по-

лучиха стикер с името и 
снимката на съответния 
будител. 

Всеки отбор трябваше 
да съберете общо четири 
стикера, от четирите мес-
та и да ги залепи на карто-
ните, които предварител-
но бяха раздадени, след 
което трябваше да се вър-
нат на мястото, от което 
стартираха за проверка и 
отчитане на времето.

Състезанието е не 
само за знания, а и за вре-
ме, поясниха организато-
рите. Важни са знанията, 
бързината, спортният дух 
и работата в екип. 

Съдействие за про-
веждане на инициатива-
та оказаха органи на РУ 
– Пещера, звено от „Кре-
пост Перистера“, ОДК, 
Художествена галерия 
„Веселин Стайков“, Исто-
рически музей, добровол-
ци от Съвет за младежка 
политика. 

Първо място зае от-
борът на ОУ „П. Р. Сла-
вейков“. 

След тях се класира-
ха представителите на 
ПГХВТ „ Ат. Ченгелев“, 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ и ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий“.

Майка и дъщеря спечелиха медали от 
Държавни първенства по бадминтон

Две отличия в първия турнир 
на гимнастичките

Надежда в бокса

Отличен 
Пламен Стоянов

Учениците и пещерските будители

Със Заповед на Кмета на Община Пещера 
е открита процедура за прием на проектни пред-

ложения за предоставяне на финансова подкрепа от  
Общински фонд за подкрепа на местни инициативи 
за 2018 г. със следните приоритетни области: 

1. Приоритетна област I – Насърчаване на физи-
ческата активност и провеждане на спортни занима-
ния като средство за здравословен начин на живот 
на общността.

2. Приоритетна област II - Създаване на благо-
приятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез 
приобщаване на общността към културата. 

3. Допустими кандидати за приоритетна област 
І са:

3.1. Кандидати, които осъществяват дейността 
си на територията на община Пещера в сферата на 
спорта и са:

• неправителствени организации, регистрирани 
по ЗЮЛНЦ в обществена полза;

• образователни институции.
3.2. Партньорствата са допустими при кандидат-

стване, когато партньора/партньорите отговарят на 
горепосочените условия.

4. Допустими кандидати за приоритетна област 
ІІ са: 

4.1. Кандидати, които осъществяват дейността 
си на територията на община Пещера в сферата на 
културата и са:

• неправителствени организации, регистрирани 
по ЗЮЛНЦ в обществена полза;

• читалища по реда на ЗНЧ;
• местни културни и образователни институции;
4.2. Партньорствата са допустими при кандидат-

стване, когато партньора/партньорите отговарят на 
горепосочените условия.

5. Място и срок за подаване на проектни пред-
ложения: 

Проектните предложения се подават в срок до 
17:30 ч. на 10.12.2018 г. в Центъра за административ-
но обслужване на граждани в Община Пещера с ад-
рес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул.„Дойранска 
епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обо-
значени на него: Наименование на подателя, адрес, 
телефонен номер и електронна поща на подателя, 
Наименование на проектното предложение и адре-

санта, до който е изпратено.


