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4400 Пазарджик
Ул. „Цар Шишман“ №26, ет. 1

тел./факс 034/44-83-50
e-mail:marpaz@abv.bg

„Издателска къща Марица“ ЕООД 
издава вестник „Пазарджишка Марица“

УПРАВИТЕЛ ЯНКО ЯНЕВ, тел. 032/603-450

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР СТЕФКА ВЕНЧЕВА, 034/448-348

Рекламен консултант - Любомира Ибушева, 034/448-350.

Репортери - Христо Илиев, Дора Цветкова, 034/448-349; Борислав Петров,
034/448-348; Димитър Александров - спортен репортер, 034/448-350.

ПРИЕМНА „МАЛКИ ОБЯВИ“ − 034/448-350, 
Ул. „Цар Шишман“ №26, ет. 1, 9-11 ч. 

КОРЕСПОНДЕНТИ 
Пещера - Ася Главчева, 0899185209
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Предпечатна подготовка: „Издателска къща Марица“ ЕООД.
Информацията във вестника се осигурява от репортери и сътрудници 

на в. „Пазарджишка Марица“.

Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ 26, ет. 1, 9-11 часа, тел. 034/448-350

МАЛКИТЕ ОБЯВИ

Подадени за 
16 януари 2015 г.

! Професионална детегледач-
ка търси работа, 0896391130.
! Представителен мъж на 53
години, бивш полицай , търси
подходяща работа.

0876/137273.
! Търся си работа като шо-
фьор, категории: B, C, C+E,
0897/726990.
! Търся добре платена интели-
гентна работа в Пазарджик
или Пловдив, 0898242124

! Студио за маникюр и ноктоп-

ластика търси маникюристка
с опит. 0895719262.
! Хладилен техник с опит
/може и пенсионер/,
0878/443138.

! Продавам бетонен гараж - с
преместване. СПЕШНО!
0898242124.

! Продавам, заменям вила в Ци-
говчарк, 0896836161.
! Двустаен апартамент с
гараж над р-т „Бохеми“ в
Пазарджик. Обзаведен, с
климатик. Цена по
споразумение, 0876/167663.

! Двустаен монолитен апар-
тамент, след основен ремонт,
80 кв. м, 0896655062 

! 2 дка УПИ в местност „Цигов
чарк“, на 100 м от вилно сели-
ще „Росица“ - посока язовира.
От собственик, 35 лв./кв.м.
0887816050 

! Продавам гарсониера - обза-
ведена, в центъра на гр. Пана-
гюрище. Цена по договаряне,
0895830132.

! Къща в центъра на гр. Пеще-
ра с гараж, стопански пост-
ройки, дворно място.
0350/66727.

! 11 дка земя, на главен път,
кв. Младост, местност Атча-
ир, от собственик. 0889274305.

! Продавам земи и двор в с. Ви-
ноградец, 960 кв.м, 0895051709.

! Търся съдружие или отдавам
под наем сладкарски цех в гр.
Пазарджик, 0898242124
! Нов тухлен гараж в
суперцентъра на гр.
Пазарджик, предплата за 1
година. 0876/167663.
! Стая със санитарен възел,
034/420678, 0887/187461.

! Електро-услуги, стълбищно
осветление, домофони, звънци,
ремонт на печки, бойлери.
0892765949.
! Транспортни превози до 2.5
тона, 0887873798.
! Промоционални козметични
услуги, почистване и масаж на
лице, коламаска, 0897274878 
! Видеообработване, цени по
споразумение, 0898737810 -
Стоян Караджов 
! Прехвърляне на запис от ви-

деокасета на цифров носител.
Ниски цени. 0898737810 - Сто-
ян Караджов

! Продавам пластмасови зака-
чалки на дребно, различни ви-
дове: с тясно рамо, с широко
рамо и с клипс по 0.50 лв.,
0889605412 
! Продавам сръбска холова гар-
нитура, 0897364354 
! Продавам инвалиден стол и
инвалидна количка - нова,
0897364354 
! Антиквариат купува чано-
ве, саби, ятагани, чапрази, ха-
ванчета, котлета, самовари,
монети, ордени, писалки,
ютии, военни предмети,
0892765949 

! Продавам стари мебели и ве-
щи в гр. Ветрен, 0892765949 

! Търся да закупя гилзи номер
18 - бомбе, 0878344488

! Частен детектив - изневери,
измами и др. 0895284189, сайт:
www.detektiv007.info
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ПРОМОЦИЯ

14. Селско стопанство
15. Продавам автомобили, авточасти
16. Купувам автомобили, авточасти
17. Услуги
18. Екскурзии
19. Разни

ЗА ВАШАТА ОБЯВА В 

Рубрики:
1. Търся работа
2. Предлагам работа
3. Продавам имоти
4. Купувам имоти
5. Заменям имоти
6. Давам под наем

7. Търся под наем
8. Строителство
9. Хранителни стоки
10. Нехранителни стоки
11. Електроника, битови уреди
12. Курсове, уроци
13. Кинология, екзотика

Отбележете желаната от вас рубрика. 
БЮРО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЯВИТЕ: 

Пазарджик, ул. "Цар Шишман" 26, ет. 1, 9-11 ч. 

БЕЗПЛАТЕН ГРАЖДАНСКИ ТАЛОН

Обявите се подават на място или по пощата.
Фирмените обяви се таксуват по 0.25 лв. на дума без ДДС.

Всеки талон важи за 1 публикация.

ПазарджишкаПазарджишка

Димитър КОМСИЙСКИ 

Шампионът по
самбо и възпи-
таник на спортен

клуб „Бойни Спортове“
Иван Хърков е спортист
на Панагюрище за 2014
г. Той спечели надпрева-
рата за трета поредна го-
дина. Късно снощи при-
зьорите от топ 10 бяха
наградени на официал-
ната церемония, органи-
зирана от общинската
администрация и Асо-
циацията на спортните
клубове в средногорския
център.

Сред официалните
гости на награждаването

на най-добрите спортис-
ти бяха кметът на общи-
на Панагюрище Никола
Белишки, председателят
на ОбС Станимир Вел-
чев, съветници и шефове
на клубове. За трети по-
реден път спортист но-
мер 1 на Панагюрище
стана джудистът Иван
Хърков. Второто място
зае съотборникът му
Никола Петкански, а
трети се нареди Никола
Ралчев от Клуб по лека
атлетика Борис Мулеш-
ков. Топ10 за 2014-а до-
пълват Нелина Пет-
ришка от СК по тенис
Панагюрище, Йоана

Пишмишева от Бойни
Спортове, Стефка Цве-
танкова ХК Панагюри-
ще, Тодор Каловски от
Бойни Спортове, Злато-
мир Радев от лекоатле-
тическия Борис Мулеш-
ков, Петко Димитров от
Таокуон-до Один и Нен-
ка Тушлекова от СК по
тенис Панагюрище.

Със „Спортен Икар“
за най-голямо постиже-
ние през 2014 година бе-
ше отличен автомобил-
ният пилот Любен Ка-
менов. Наградата за най-
атрактивен състезател
пък грабна Генчо Гуле-
ков от СК Железни бра-

тя. Специални награди
за най-перспективни
млади състезатели шам-
пиони получиха Нико-
лай Йовчев от СК Бойни
Спортове, Илия Водени-
чаров, Георги Ефтимов и
Кръстина Иванова от
СК по тенис на маса
Асарел Медет, Нешка
Брандийска от СК Тао-
куон-до Один, Йорданка
Тодорова и Тотка Дойки-
на от ХК Панагюрище.
Наградата за най-добър
футболист отиде при ка-
питана на ФК Оборище
Кристиян Узунов. В ка-
тегорията ветерани бяха
наградени Кръстьо Не-

шев, Петър Петров и Ге-
орги Узунов.

Призът в категория
„Дългогодишен принос
към спорта в Панагюри-
ще“ получи Кръстьо
Тютюнджиев, а спе-
циалната награда за
„Спортист, прославил
родния град“ взе Мария
Оряшкова. Анелия Ка-
рова е с награда в кате-
гория „Най-перспекти-
вен млад треньор“. На-
рочен плакет за „Феърп-
лей“ грабна футболис-
тът от ФК Оборище Ге-
орги Нетов. Приз за
„Принос към спорта“ бе
връчен на Галина Мата-

нова, а проф. д-р Лъче-
зар Цоцорков получи
награда за „Цялостен
принос към развитието
на спорта в Панагюри-

ще“. Отбор на годината
в индивидуалните спор-
тове стана клубът по те-
нис Панагюрище. Спе-
циалната награда за

„Най-добър треньор на
общината“ отиде в ръце-
те на треньорката на ХК
Панагюрище Любка Ка-
рагьозова.

Джудист е № 1 на Панагюрище

Спас ИВАНОВ, 
председател 
на ОС на БФС
Интервю на 
Димитър КОМСИЙСКИ

- Г-н Иванов, какво
си спомняте за дата-
та 14 януари 2005 г.? 

- Да, това беше пър-
вият ми работен ден ка-
то председател на ОС на
БФС. Спомням си, че
започнах работа в доста
тежка обстановка. Има-
ше сериозно напреже-
ние, провокирано от
бойкот на клубовете
срещу моя предшестве-
ник Добри Пеев. След
разговор с тогавашният
шеф на БФС Иван Слав-
ков аз се съгласих и за-
почнах работа с нагла-
сата да направим така,
че да успокоим страсти-
те и да изготвим една
по-дългосрочна програ-
ма за развитие. Сега от
дистанцията на времето
през тези 10 години
мисля, че това се случи
и направеното е доста
повече от това, което е
пропуснато по една или
друга причина.

- Как успяхте да ук-
ротите страстите в

онази мразовита зи-
ма? 

- Сам нищо не бих
могъл да сторя. Винаги
съм казвал, че това е
екипна работа. За което
благодаря на всички
около мен - членове на
ОС на БФС, съдии и де-
легати. Благодаря и на
футболните клубове, за-
щото ни повярваха. Ви-
наги съм твърдял, че с
тях сме две страни, но
на една и съща монета и
от нашата съвместна ра-
бота зависеше какви
плодове ще берем.
Всичко това доведе до
там, че нашите първенс-
тва станаха интересни,
че броят на отборите се
увеличи двойно. Това е
най-голямата ми награ-
да за тези години.

- Какво друго бихте
отбелязал като успех
през тези две пети-
летки? 

- На първо място ис-
кам да подчертая, че аз
бях един от хората, кои-
то успяха да убедят то-
гавашното общинско
ръководство и това на
Общинския съвет, че
ние трябва да започнем
да субсидираме ама-
тьорски футбол. Защото
в годините на прехода

тези футболни клубове
бяха най-ощетените. В
смисъл такъв, че първо
бяха разбити структури-
те на футболните клубо-
ве, след това базата, а
пък безпаричието напра-
ви така, че много насе-
лени места, където е
имало големи традиции
във футбола нямаха
възможност за развитие
на най-популярната иг-
ра. Затова съм благода-
рен и на предишното об-
щинско ръководство, а и
на сегашнотои лично на
г-н Тодор Попов, че ус-
пяхме да прокараме то-
ва, и го направихме да-
деност. Дори в опреде-
лени години - между
2008-а и 2010-а сме
имали възможност да
даваме и по-големи суб-
сидии, така че да обезпе-
чим в най-голяма степен
издръжката на отбори-
те.

- Завърши ли вече
процесът на подмладя-
ване на съдийската ко-
легия и делегатския
апарат? 

- Това беше един от
първите проблеми, с
които се сблъсках в на-
чалото на моето управ-
ление. Заварих една изк-
лючително застаряла

съдийска колегия и де-
легати на преклонна
възраст. Постепенно
подменихме голяма
част от тези кадри. И то-
ва заедно с увеличения
брой на отборите в об-
ластта допринесе са изг-
раждане на едно ново,
приятно лице на ама-
тьорските футболни
първенства. В тях се иг-
рае повече от приличен
футбол, а скандалите от
миналото, които бяха
почти ежеседмични ос-
танаха само лош спо-
мен. В момента целта
ни е да запазим статук-
вото в рамките на 58 до
62 отбора. Това са 1400-
1500 футболисти, които
се занимават активно
със спорт. Това е и осно-
вата на аматьорския
футбол и спорт. 

- Кои са проблеми-
те, ангажирали ваше-
то внимание в бъдеще? 

- Естествено има и
още много неща, които
трябва да усъвършенст-
ваме, но всичко опира
до там, че клубовете ня-
мат пари и винаги това
ще бъде един от пробле-
мите в тяхното разви-
тие. Защото субсидията
една немалка помощ,
един начален плацдарм,
но след това работа на
ръководителите на от-
бори е да направят така,
че да се подсигурят до-
пълнителни спонсори.
Ние пък ще насърчава-

ме клубовете да разви-
ват детско-юношеския
футбол. Това ще бъде и
един от приоритетите ни
в бъдеще. Тези, които
откриват и развиват но-
ви гарнитури ще се под-
помагат от БФС и мест-
ната власт.

- Коя е вашата
мечта, свързана с ре-
гионалния футбол?

Искам да видя пак
един ден наша съдийска
бригада в „А“ група -
най-висшето ниво на
футбола в България. В
момента имаме съдии в
„Б“ група. Трудно е из-
качването към това най-
високо стъпало, защото
ни възпрепятстват мно-
го субективни фактори.
С тях трябва да се бо-
рим постоянно. А е важ-
но да имаме повече съ-
дии в профифутбола, за-
щото колкото е по-доб-
ра тяхната реализация
на това поприще, толко-
ва по-добре ще стоим и
в нашите си първенства.
Това също е сред прио-
ритетите ни в бъдеще.
В тази връзка искам да
изразя надежди, че мла-
дите момчета сред съ-
диите, които взеха ща-
фетата ще се запазят и
развият.

- Като че ли в пос-
ледните 3-4 години се
засили текучеството
сред младите рефери? 

- Това е и един от
проблемите пред съ-
дийската колегия и
въобще ОС на БФС.
Действително се получи
едно голямо текучество
при съдиите. Причините
за това са различни -
един стават студенти,
други заминават на гур-

бет в чужбина, трети
смениха местата, къде-
то живеят в страната. За
съжаление не можахме
да съхраним едно ком-
пактно ядро от млади и
перспективни рефери и
в бъдеще точно там ще
насочим усилия. А бих
казал, че поне едно вре-
ме такова ядро беше на-
лице.

- Коя друга непос-
редствена цел ще бъде
в дневния ред на ОС на
БФС оттук насетне? 

- Голямото ни жела-
ние е да продължи про-
цеса за развитие на ма-
териалната база. В нача-
лото клубовете демонс-
трираха упорство, кога-
то подехме този курс. А
всъщност критерии бяха
на БФС, не на Спас Ива-
нов. После самите клу-
бове разбраха, че това е
само за доброто на фут-
бол и работи за всички
ангажирани в тази игра.
Така постепенно се съз-
дадоха нови съблекални
в селата Сарая, Хаджие-
во. В момента се изг-
раждат такива в Ивайло
и Главиница с помощта
на средства от Община
Пазарджик. В Брациго-
во се прави чисто нов
стадион по проект, пре-
ди това в Батак беше
направен идентичен ста-
дион. Предстои изграж-
дане на нови спортни
съоръжения за футбол
по проекти в Лесичово и
Калугерово. В общи ли-
нии останаха малко мес-
тата, където нищо не е
пипнато. И точно на те-
зи места хората разбра-
ха, че също трябва да се
направят усилия за про-
мяна.

За трети пореден път

Измина още една го-
дина, изпълнена с много
футболни емоции, като
главни герои в тях се пре-
върнаха възпитаниците на
ДФК „Орлета“. Ще ви
представим кратък обзор
на последните месеци,
които донесоха много не-
забравими победи и спо-
мени. Поглеждайки данни-
те от пловдивските състе-
зания, се вижда, че ДФК
„Орлета“ участва в тях с 4
отбора в първенствата по
Футбол 5, 7 и 9. Предста-
вителният отбор на шко-
лата - набор 2003, участ-
ва във Футбол 9 за въз-
растта си, а най-малките
трупат емоции в Бейби ли-
гата (Футбол 5).

Започваме с най-мал-
ките „орлета“, родени
между 2006 г. и 2007 г.,
които за 11 кръга в своя-
та надпревара по Футбол
5 отбелязаха общо 41 го-
ла и заемат 4-то място,
като първи в класирането
е тимът на ПФК „Ботев“
(Пд). Отборът на ДФК „Ор-
лета“ набор 2005 се пред-
ставя на високо ниво в
своето първенство по
Футбол 7. След купища
летни турнири „орлетата“
се бият със зъби и нокти
за всяка победа. Тимът
определено заслужава ад-
мирации за своето израс-
тване, хубавите победи и
незабравими мигове. В
надпревара с 14 отбора
те са на втора позиция,
като загубиха само от ли-
дера ПФК „Ботев“ (Пд).

Като говорим за надп-
реварата по Футбол 7 за
родени 2004 г. там опре-
делено има сблъсъци на
много добри отбори. „Ор-

летата“ завършиха първия
полусезон на 6-то място,
като пред тях са само
пловдивските тимове.

Дойде ред и на децата,
родени 2003-а. Отборът
ще зимува на седмо мяс-
то, записа 7 победи, 5 за-
губи и 1 равен през пър-
вия полусезон на първен-
ството по Футбол 9. Той
изигра през лятото силен
турнир в Пловдив, „ВЕКТА
КЪП“, на който взе 1-во
място.През последната
една година децата създа-
доха и много нови прия-
телства с други футболни
клубове при посещенията
си на турнири в Пловдив и
Благоевград, като нався-
къде бяха посрещнати ра-
душно.

ДФК „Орлета“ върнаха
и гостоприемствата. На
„ОРЛЕТА КЪП“ 2014 г. гос-
туваха ПФК „Ботев“ (Пд),
ПФК „Локомотив-1926“
(Пд), ФК „Векта“ (Пд), ФК
„ДАФ“ (София), ДЮФК
„Национал“ (София), ФК
„Металик“ (Сопот) и ФК
„Бригада“ (Димитровг-
рад). В началото на всяка
година обикновено идва
време за равносметка. А
тя е, че за 4 г. децата на
ДФК „Орлета“ превърнаха
клуба в име, с което всич-
ки останали отбори да се
съобразяват както в плов-
дивските първенства, така
и в цялата страна. От 10
деца, започнали трени-
ровки през октомври
2011 г., в момента в шко-
лата тренират близо 150
деца, на възраст от 6 до
11 години и около 110 де-
ца в детските градини.

ДФК „Орлета“ - 
Пазарджик

Кошница с победи за ДФК „Орлета“

Никола Петкански и Никола Ралчев допълват топ 10

Иван Хърков(в средата) отново триумфира с наградата за спортист номер 1 
на Панагюрище за 2014-а 

10 години управление на ОС на БФС отбеляза нас-
тоящото ръководство на футболната централа в Па-
зарджик. Пред наш репортер Спас Иванов отчете най-
важните аспекти на своята работа и заяви приорите-
ти на футболния съюз в Пазарджик занапред. 

Шефът на БФС: 

Мечтая отново да имаме 
съдийска бригада в „А“ група

Читателска връзка


