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Такситата в Пещера да 
останат 3. Това ще пред-
ложи администрацията на 
общинските съветници. 
Решението е взето след 
среща на специалистите от 
Общината с действащите 
таксиметрови превозвачи 
в Пещера. На предстоящо 
заседание, местният пар-
ламент ще разгледа това 

предложение, а също така 
трябва да приеме мини-
мални и максимални цени 
за таксиметров превоз на 
пътници за един киломе-
тър пробег по съответ-
ната тарифа, които да са 
валидни за територията 
на Община Пещера. С ре-
шение от 29 април 2011 г. 
Общински съвет – Пещера 

е приел максимални цени 
за таксиметров превоз на 
пътници през деня от 1,30 
лв на километър и съот-
ветно от 1,50 през нощта.

Сега от общината пред-
лагат да има и минимална 
цена от 80 ст. през деня и 
90 ст. през нощта, а мак-
сималната цена да остане 
тази, която е в момента.

Община Пещера има 
възможност да усвои ин-
вестиция от 3 385 000 лв., 
срещу собствено участие 
на общината в размер 
на едва 24 019.58 лв, или 
по-малко от 1% от стой-
ността на инвестицията. 
С тези средства трябва 
да се изгради компости-
раща инсталация, която 
да се захранва със зелени 
отпадъци и да произвеж-
да компост, който от една 
страна може да се прода-
ва, а от друга да се използ-
ва за рекултивиране на 
съществуващото сметище 
над кв. “Луковица“. Освен 
това ще бъдат закупени 
103 броя контейнери за 
разделно събиране на зе-
лени отпадъци, които ще 
бъдат поставени в насе-
лените места в общината, 
и сметообслужваща тех-
ника – един автомобил за 
сметосъбиране 16 куб. м. 

и саморазтоварващ се ав-
томобил с кран.

Изграждането на тази 
система за разделно съби-

ране на зелени отпадъци и 
компостиращата инстала-
ция ще спести извозване-
то на повече от 2000 тона 
отпадъци до Пазарджик 
годишно. Спестяванията 
само от таксите за депо-
ниране на регионалното 
депо в Пазаржджик ще 
са от порядъка на 220-230 
хил. лв годишно, което 

е достатъчно да покрие 
всички разходи, свърза-
ни с функционирането на 
компостиращата инста-

лация и дори се спестяват 
по 47 591 лв. на година 
при най-негативния сце-
нарий. По този начин ще 
се минимизира и нуждата 
от увеличение на таксите 
за битови отпадъци след 
преминаване към депо-
ниране на регионалното 
депо в Пазарджик.

Не на последно място 

в резултат на проекта ще 
бъдат открити 7 нови ра-
ботни.

Крайният ефект от 

проекта е намаление на 
оперативните разходи 
вследствие на оптимизи-
ране на сметосъбирането 
и сметоизвозването и на-
маляване на количествата 
отпадъци, депонирани на 
регионалното депо.

Част от общински-
те съветници на Пещера 
обаче се обявиха против 

проекта за изграждане на 
компостираща инстала-
ция и разделно събиране 
на зелени отпадъци на 
територията на община 
Пещера. Те не одобриха 
изработването на Подро-
бен устройствен план за 
изграждането на път до 
компостиращата инстала-
ция, която трябва да бъде 
в близост до действащото 
сметище, както и прокар-
ване на елекропровод до 
нея. Въпреки това мно-
зинството разреши на об-
щината да кандидатства 
за този проект.

Този проект се подгот-
вя от 2 години, като преди 
днешните решения е на-
правена морфология и са 
изчислени количествата 
зелени отпадъци, които се 
събират в общината. На 
базата на тези изчисления 
община Пещера попада 
сред онези, които имат 

право да кандидатстват за 
безвъзмездно финансира-
не за изграждане такива 
инсталации.

Ако компостиращата 
инсталация не бъде изгра-
дена тук, то тези отпадъци 
ще трябва да се извозват 
до компостиращата ин-
сталация на новото Реги-
онално депо в Пазарджик.

Заради меко казано не-
възпитаното поведение на 
общинския съветник Пе-
тър Хамаджиев, който не 
спря да надвиква говоре-
щите на микрофон, оста-
налите съветници и граж-
даните, присъстващи на 
заседанието не успяха да 
чуят повечето от инфор-
мацията, която предста-
вители на организацията, 
изготвяща финансовия 
анализ на проекта се опи-
та да представи от трибу-
ната на ОбС.

Под ръководството на 
Районна прокуратура-Па-
зарджик е привлечен като 
обвиняем полицейски слу-
жител от РУ на МВР-Пе-
щера – К. Б., за извършва-
не на престъпление от общ 
характер. До момента е ус-
тановено, че за периода от 
1 август 2013 г. до 18 юли 
2016 г. в гр. Пазарджик и в 
гр. Пещера, при условията 
на продължавано престъ-
пление, с цел да набави 
за себе си имотна облага 
е възбудил и поддържал 
заблуждение у предста-
вителите на две фирми, 
регистрирани съответно 
в гр. Пазарджик и гр. Пло-
вдив, в размер на общо 3 

750 лева, като измамата е 
извършена от длъжностно 
лице – служител на МВР – 
престъпление по чл. 210, 

ал. 1, т. 3, предл. 1-во, във 
вр с чл. 209, ал. 1, във вр 
с чл. 26, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс. Данните 

от разследването сочат, че 
полицейският служител е 
искал парични средства от 
управителите на търгов-

ските дружества, с обяс-
нение, че получените суми 
се използват за ремонт на 
служебни автомобили на 

МВР и закупуване на го-
риво за същите.

Престъплението е ус-
тановено след извършва-
не на действия от отдел 
“Вътрешна сигурност” на 
МВР и ОД на МВР-Пазар-
джик.

На обв. К. Б. е опреде-
лена мярка за неотклоне-
ние „парична гаранция“ в 
размер на 2000 лв. Обви-
няемият не може да бъде 
задържан под стажа пора-
ди здравословен проблем, 
констатиран от лекарски 
екип.

Пресцентър на Апела-
тивна прокуратура-Пло-
вдив 

Общината 
подава ръка на 70 

социално слаби
Обвиниха полицай от Пещера 

в престъпление от общ характер

Компостираща инсталация ще пести пари 
от извозването на отпадъци до Пазарджик

Община Пещера стар-
тира реализирането на 
проект “Подай ръка“, по 
процедура „Осигуряване 
на топъл обяд-2016“. Про-
ектът цели създаването на 
нов вид социална услуга в 
общността — обществена 
трапезария за жителите 
на град Пещера. Общест-
вената трапезария ще 
функционира в сградата 
на Домашен социален па-
тронаж. Проектът пред-
вижда осигуряване на то-
пъл обяд и предоставяне 
на съпътстващи мерки за 
70 потребители от опре-
делени целеви групи. Чрез 
предоставяне на разно-
образно седмично меню, 
включващо супа, основно 
ястие и хляб ще се осигу-
ри балансирано хранене за 
целевата група, при спаз-
ване на изискванията за 

безопасност на храните и 
националните стандарти и 
норми на хранене.

Община Пещера ще 
предоставя и съпътстващи 
мерки на потребителите 
на услугата, изразяващи се 
в индивидуално консулти-
ране и съдействие за въз-
можностите за ползване 
на други социални услуги, 
ползване на администра-
тивни общински услуги, 
подпомагане достъпа до 
здравни и образователни 
услуги.

Предоставянето на 
топлия обяд стартира на 
08. 08. 2016 г. и ще приклю-
чи на 30 април следващата 
година.

Срокът на изпълнение 
на проекта е 9 месеца, а 
общата му стойност е 32 
586,40 лв.

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 
0350/ 6 - 22 - 16

Всеки работен ден от 08: ч. до 17:30 ч. се приемат 
сигнали за забелязани нередности и нарушения на те-
риторията на град Пещера, Радилово и Капитан Ди-
митриево. При подаването на сигнал, за да се приеме 
като действителен, моля посочете име, адрес и теле-
фон за връзка.
АНОНИМНИ СИГНАЛИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Такситата остават  3, 
но с минимални цени
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ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ 

На основание чл. 151 ал. 2 от Закона за адими-
нистративните нарушения и наказания се налага 
административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПО-
РИЦАНИЕ на непълнолетния СИМЕОН РЕНЕ-
ТОВ КАМЕНОВ за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД/ На 
20.05.2016 г. около 20:50 ч. в с. Пчеларово, община 
Черноочене при полицейска проверка не може да 
представи документ, с който да удостовери само-
личността си. Данните за самоличността на лицето 
са установени след извършена справка в РУ-Кърджа-
ли/, съгласно Наказателно постановление № 238 от 
31.05.2016 г., издадено от Началника на РУ-Кърджали.

На 10.08.2016 г. от 11:00 часа в пленарната зала на 
Общински Съвет — Пещера, в сградата на Община 
Пещера, се проведе встъпителна пресконференция по 
повод стартирането на договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0001-C01, бю-
джетна линия BG16RFOP001-8.003-0001 „Подкрепа за 
подобряване на административния капацитет в Общи-
на Пещера”, процедура за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна 
линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, 
съгласно НКПР”, която се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014 — 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие. На 
нея присъстваха Николай Зайчев — Кмет на Общна 
Пещера и Стефан Балабанов — Заместник-кмет и Ръ-
ководител на проекта.

Проектът е на обща стойност 57 366,86 лв., от които 
48 761,83 лв. са съфинансиране от ЕФРР и 8 605,03 лв. 
съфинансиране от националния бюджет. 

Период за изпълнение на проекта: 10 месеца
Проект „Подкрепа за подобряване на администра-

тивния капацитет в Община Пещера” цели да подобри 
административния капацитет на Община Пещера чрез 
участие в специализирано обучение и 2 конференции 
в областта на енергийната ефективност на публични 
и жилищни сгради, на служители на общината, пред-
ставители на звената за подготовка и изпълнение на 
проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергий-
на ефективност в периферните райони” на ОПРР.

Общата цел ще бъде постигната чрез: 
— Повишаване на знанията на служители на Об-

щина Пещера в областта на енергийната ефективност 
на сградите, мониторинг и управление на процеса на 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и от-
читане чрез участия в специфични теоретични и прак-
тически обучения; 

— Проучване на добри европейски практики в об-
ластта на модернизация и реконструкция на същест-
вуващи сгради с цел подобряване на ЕЕ, устойчиво 
строителство и реконструкция, зелени обществени 
поръчки, включително усвояване на добри практики, 
участие в дискусии, наблюдение на място, посещение 
на техническо изложение. Всички тези дейности са на-
сочени към подобряване на качеството и ефективност-
та на изпълнение, управление, мониторинг и отчи-
тане на проектите по процедура BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони”, При-
оритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в 
опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 
2014-2020 г.

Очакваните резултати от осъществяването на мер-
ките по проекта са:

— Успешно обучени 14 общински служители, 
участващи в звената за подготовка и изпълнение на 
проектите; повишени знания на тези служителите в 
областта на енергийна ефективност в сградите, мони-
торинг и управление на процеса на внедряване на мер-
ки за енергийна ефективност и отчитане; подобрена 
информираност за устойчивото и зелено строителство 
и обновяване; усвоени добри европейски практики 
за модернизация и реконструкция на съществуващи 
сгради, устойчиво строителство и реконструкция, зе-
лени обществени поръчки; усвоен европейски опит за 
приложени решения и иновативни методи.

Този документ е създаден в рамките на договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-
0001-C01, бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0001 
„Подкрепа за подобряване на административния ка-
пацитет в Община Пещера”, която се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пещера и при ни-
какви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Ев-
ропейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-
2020 г.”

Община Пещера обя-
ви пълен списък на об-
ществените и жилищните 
сгради, за които в срок до 
31 май са подадени про-
ектни предложения за 
повишаване на енергий-
ната ефективност на пуб-
лични държавни, общин-
ски и жилищни сгради в 
гр. Пещера по процедура 
B G 1 6 R F 0 OP 0 0 1 - 2 . 0 0 1 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони”, 
Приоритетна ос 2: „Под-
крепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центро-
ве в периферните райони” 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 
2020 г.

Ето кои са обхванатите 
сгради:

„Повишаване на енер-
гийната ефективност 
на публична общинска 
сграда: Общинска адми-
нистрация гр. Пещера” 
бюджет за енергийно об-
новяване: 1 227 060,68 лв.

“Повишаване на енер-
гийна ефективност на 
публично държавна сгра-
да: РСПБЗН и РПУ в гр. 
Пещера” бюджет за енер-
гийно обновяване: 1 209 
737,15 лв.

„Повишаване на 
енергийна ефективност 
на публично държавна 
сграда: ПГХВТ „Атанас 
Ченгелев” бюджет за енер-
гийно обновяване: 1 323 
237,76 лв.

„Повишаване на енер-
гийна ефективност на 
публично общинска сгра-
да: Обединен детски ком-
плекс” бюджет за енергий-
но обновяване: 410 846,47 
лв.

„Повишаване на 
енергийна ефективност 
на жилищни сгради в 
гр.Пещера ЛОТ 1” с общ 
бюджет за енергийно об-
новяване:  2 332 775,81 лв. 
включваща 6 бр.жилищни 
сгради, както следва:

1. гр. Пещера, ул. „Цар 
Симеон“ № 1 , Вх. А и Вх. 
Б с бюджет за енергийно 
обновяване: 480 514,20 лв.

2. гр. Пещера, ул. „Цар 
Борис I“ № 6, Вх. А и Вх. Б 
с бюджет за енергийно об-
новяване: 440 568,93 лв.

3. гр. Пещера, ул. „Пе-
тър Стайков“ №2А и ул 
„Никола Дуров“ № 10 с 
бюджет за енергийно об-
новяване: 94 080,07 лв.

4. гр.Пещера, ул. „Ми-
хаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пе-
щера с бюджет за енергий-
но обновяване: 217 975,50 
лв.

5. гр. Пещера, ул. „Ми-

хаил Такев“ № 1, гр. Пеще-
ра с бюджет за енергийно 
обновяване: 194 369,08 лв.

6. гр. Пещера, ул. Ми-
хаил Такев № 37 с бюджет 
за енергийно обновяване: 

158 999,09 лв.
„Повишаване на енер-

гийната ефективност на 
публична общински сгра-
ди: Ритуална зала и Къща,/ 
Дом БСД гр. Пещера, ул. 
„Веселин Стайков“ №12 ” 
бюджет за енергийно об-
новяване: 419 179,65 лв.

„Повишаване на енер-
гийната ефективност на 
публично държавна сгра-
да: Ветеринарна лечебни-
ца ” бюджет за енергийно 
обновяване: 361 210,26 лв.

„Повишаване на енер-
гийната ефективност на 
публично държавна сгра-
да: Горско Стопанство” 
бюджет за енергийно об-
новяване: 278 168,72 лв.

„Повишаване на енер-
гийна ефективност на 
жилищни сгради в гр. 
Пещера ЛОТ 2” с общ 
бюджет за енергийно об-
новяване: 776 717,78 лв. 
,вкл. 10 бр. многофамилни 
жилищни сгради; както 
следва:

1. гр. Пещера, ул. „Пе-
тър Грънчаров“ № 3 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 31 823,84 лв.

2. гр. Пещера, ул. „Ста-
рата крепост“ № 2 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 56 000,28 лв.

3. гр. Пещера  ул.”Д-р 
Петър Цикалов“ № 35 с 
бюджет за енергийно об-
новяване: 64 753,18 лв.

4. гр. Пещера, ул. „Про-
фесор Янко Тодоров“ № 1 
и 1А с бюджет за енергий-
но обновяване: 70 635,60 
лв.

5. гр.Пещера, ул.“Си-
мон Налбант“ № 34 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 87 482,49 лв.

6. гр. Пещера, ул. „Си-
мон Налбант“ № 41а с бю-
джет за енергийно обновя-

ване: 43 047,72 лв.
7. гр. Пещера, ул. „Ми-

хаил Такев“ № 128 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 64 547,50 лв.

8. гр. Пещера, ул. „Све-

ти Константин“ № 15 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 62 107,09 лв.

9. гр. Пещера, ул. „Про-
фесор Янко Тодоров № 6” 
с бюджет за енергийно об-
новяване: 68 334,42 лв.

10. гр. Пещера, ул. „Св. 
Константин“ № 6-6а с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 80 105,65 лв.

„Повишаване на енер-
гийна ефективност на 
жилищни сгради в гр. 
Пещера ЛОТ 3“ с общ бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 641 143,80 лв., вкл. 10 
многофамилни жилищни 
сгради, както следва:

1. гр. Пещера, ул. „Алек-
сандър Стамболийски“ № 
28 с бюджет за енергийно 
обновяване: 57 665,71 лв.

2. гр. Пещера, ул. „Сте-
фан Кънчев“ № 3 и 3А с 
бюджет за енергийно об-
новяване: 68 257,53 лв.

3. гр. Пещера, ул. „Гео 
Милев“ №38А с бюджет за 
енергийно обновяване: 37 
041,81 лв.

4. гр. Пещера, ул. „Сте-
фан Кънчев“ № 29А с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 47 218,10 лв.

5. гр. Пещера, ул. „Алек-
сандър Стамболийски“ № 
50 с бюджет за енергийно 
обновяване: 50 860,89 лв.

6. гр. Пещера, ул. „Св. 
Константин“ № 70 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 50 002,51 лв.

7. гр. Пещера, ул. „Св. 
Константин“ № 33 и № 33А 
с бюджет за енергийно об-
новяване: 56 330,38 лв.

8. гр. Пещера, ул. „Гео 
Милев“ № 8 с бюджет за 
енергийно обновяване: 48 
969,97 лв.

9.  гр. Пещера, ул. „Сте-
фан Кънчев“ № 57 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 49 243,11 лв.

10. гр. Пещера, ул. „Па-
норама“ № 15 с бюджет за 
енергийно обновяване: 53 
366,78 лв.

”Повишаване на енер-
гийна ефективност на 
жилищни сгради в гр. 
Пещера ЛОТ 4” с общ 
бюджет за енергийно об-
новяване: 1 365 996,50 лв., 
вкл. 5 бр. многофамилни 
жилищни сгради, както 
следва:

1. гр. Пещера, ул. 
„Беглика“ № 6 с бюджет 
за енергийно обновяване: 

140 389,79 лв.
2. Еделвайс гр. Пещера, 

ул. Беглика № 2 с бюджет 
за енергийно обновяване: 
126 840,85 лв.

3. гр. Пещера, ул. „Си-
мон Налбант“ № 46 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 342 451,85 лв.

4. гр. Пещера, ул. „Г. 
Зафиров“ № 33 и ул. „Г. 
Зафиров“ № 35 с бюджет 
за енергийно обновяване: 
296 392,76 лв.

5. гр. Пещера, ул. „Пе-
тър Раков“ № 17 с бюджет 
за енергийно обновяване: 
204 257,23 лв.

”Повишаване на енер-
гийна ефективност на 
жилищни сгради в гр. 
Пещера ЛОТ 5” с общ 
бюджет за енергийно об-
новяване: 1 030 215,44 лв., 
вкл. 12 бр. многофамилни 
жилищни сгради; както 
следва:

1. гр. Пещера, ул. „Ни-
кола Донски“ № 5 с бюджет 
за енергийно обновяване: 
101 131,63 лв.

2. гр. Пещера, ул. „Ан-
гел Калоянов“ № 23 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 82 615,60 лв.

3. гр. Пещера, ул. „Йор-
дан Ковачев“ № 47А с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 112 236,34 лв.

4. гр. Пещера, ул. „Йор-
дан Ковачев“ № 23 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 58 524,66 лв.

5. гр. Пещера, ул. „Вла-
до Рилски“ № 14 с бюджет 
за енергийно обновяване: 
48 853,07 лв.

6. гр. Пещера, ул. „Иван 
Цвеев“ № 8 с бюджет за 
енергийно обновяване: 47 
856,61 лв.

7. гр. Пещера, ул. 
„Христо Смирненски” с 
бюджет за енергийно об-
новяване: 64 694,06 лв.

8. Гр. Пещера, ул. „Ва-
сил Левски“ №24 с бюджет 
за енергийно обновяване: 
52 916,29 лв.

9. гр.  Пещера, ул. „Ми-
хаил Такев“ № 4 с бюджет 
за енергийно обновяване: 
47 061,06 лв.

10. гр. Пещера, ул. „Ве-
селин Стайков“ № 31 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 58 698,65 лв.

11. гр. Пещера, ул. 
„Коста Гьошев“ № 7 и 7А 
с бюджет за енергийно об-
новяване: 53 018,33 лв.

12. гр. Пещера, ул. 
Христо Цикалов № 1 с бю-
джет за енергийно обновя-
ване: 106 029,74 лв.

Общият размер на ис-
каната безвъзмездна фи-
нансова помощ депозира-
на в МРРБ чрез е: 11 376 
290,02 лв. с ДДС.

Към момента подаде-
ните проектните предло-
жения са в етап на оценка. 
За целите на програмата в 
Община Пещера постъпи-
ха 46 заявления за интерес 
и финансова помощ от 
заинтересовани гражда-
ни, от които 43 жилищни 
сгради ще получат фи-
нансиране по процедура 
B G 1 6 R F 0 OP 0 0 1 - 2 . 0 0 1 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони”.

Обявиха сградите, които ще се 
санират с Европейски средства

ОБЩЕСТВО
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Четирима индивиду-
ални изпълнители от НЧ 
“Развитие 1873” в Пещера 
завоюваха призови места 

и медали от завършилия 
Регионален фестивал на 
народното творчество “Св. 
Константин 2016”. Както 

вече ви съобщихме в тази 
категория Гран при полу-
чи Исмаил Козарев. Освен 
него отлично се предста-
виха Теодора Иванова и 
Елизабет Цикалова, които 
журито класира на 1 мяс-
то. Със сребърен медал и 
второ място бе удостоена 
Таня Дамянова от култур-
ната институция в Пеще-
ра. Със сребърни медали 
се окичиха още ДФГ „Ка-
питанка” и Мария Панева 
от НЧ ”С. Румянцев 1909” 
с. Капитан Димитриево.

За първи път картини 
на именития творец бяха 
изложени в ремонтирана-
та галерия, носеща негово-

то име. Възпоменателната 
изложба бе уважена от 
представители на семей-
ството на Стайков и кмета 

на Пещера Николай Зай-
чев. Но в галерията, да си 
припомнят творчеството 
на художника се събраха 
много хора на изкуството. 

Откриването на из-
ложбата премина под 
музикалния съпровод на 
Цигулково дуо — Камен 
Петков (Симфоничен ор-
кестър на щата Илинойс) 
и Хедър Бродбент (Габров-
ски Камерен Оркестър).

Картините на проф. 
Веселин Стайков ще се по-
казват до 30 август.

Невена Мулетарова 
тренира художествена 
гимнастика едва от 2 го-
дини, но вече има в актива 
си 4 златни и 2 сребърни 
медала от общо 7 състеза-
ния, в които участва. По-
следното златно отличие, 
Вени завоюва на силния 
международен турнир по 
художествена гимнасти-
ка, чиито домакин беше 
Пазарджик. Тя участва в 
надперварата в категория 
„Б“ без уред и се пребори с 
конкуренцията на 120 мо-
мичета от България, Вели-
кобритания и Белгия.

Талантливото дете 
пътува за тренировки в 
своя клуб — СКХГ “Ди-
ляна Прима“ в областния 
град. Там тя се подготвя 
под вещото ръководство 
на Маргарита Николова, 
с нея работи и голяма-

та българска треньорка 
Райна Афионлиева, която 
през годините е била ли-
чен треньор на „златните“ 
Анелия Раленкова и Или-
яна Раева.

Нейното семейство е 
благодарно за подкрепата 
от страна на хореографа 
на клуба Диди Кирова.

Близките на Вени са 
изключително доволни, че 
въпреки крехката си вър-
заст тя успява да съчетава 
тренировки и училище. 
Бъдещата звезда на худо-
жествената гимнастика е 
завършила с пълно отли-
чие 1 клас в НУ “Михаил 
Каролиди“.

Четири награди Гран 
при бяха раздадени на 
Първия регионален фес-
тивал на народното твор-
чество „Свети Константин 

2016“, който се проведе 
под патронажа на минис-
търа на туризма Николина 
Ангелкова. След двуднев-

ната надпревара между 94 
състава и индивидуални 
изпълнители, журито при-
съди голямата награда в 4 
категории. Така със стату-

етка и парична награда от 
събора си тръгнаха Исма-
ил Козарев от читалище 
„Развитие“ — Пещера, Во-

кална формация „Деница“ 
към читалище „Република 
1950“ с. Мокрище, с ръко-
водител Маестро Иванка 
Илиева, Гайдарски състав 

и вокална група „Родоп-
чанка“ от Девин и Ансам-
бъл за народни песни и 
танци с. Кладница, с ръко-

водител Петър Нецов.
Призовете връчи кме-

тът на Община Пещера 
Николай Зайчев, който 
благодари на всички учас-
тници и на целия екип от 
община Пещера и читали-
ще „Развитие“, които орга-
низираха първия събор с 
конкурсен характер.

От своя страна пък, 
директорът на фестивала 
Николай Балабанов благо-
дари на градоначалника за 
доверието и възможност-
та, която е предоставил на 
хората, милеещи за кул-
турата в Пещера, да орга-
низират мероприятието. 
Балабнов допълни, че не 
всички могат да спечелят, 
но от „Св.Константин“ 
никой не си тръгна като 
загубил.

На-важната оценка 
дойде от участниците във 
фестивала и неговите зри-
тели, които определиха 
традиционния за вилното 
селище събор, като най-

добре организираният не 
само в конкурсната и за-
бавната му част, а и като 
цялостна организация от 
паркирането до осигуре-

ните тоалетни.
Висока оценка постави 

и емблематичната тракий-
ска певица Бинка Добрева, 
която бе част от журито.

Освен стотиците учас-
тници, курортът над Пе-
щера посрещна хиляди 
зрители, които видяха ог-
нено шоу, слушаха народ-
ната певица Поли Паскова 
и оркестър „Сияние“, ан-
самбъл „Чинари“. Възста-
новена бе и традицията на 
паленето на голям огън, 
пламна и името на Пеще-
ра.

За сигурността на 
всички се грижеха поли-
цаи от Пещера и Пазар-
джик, екипи на пожарната 
и Спешна помощ. Служи-
тели на Община Пещера 
имаха ангажимент да под-
помагат паркирането на 
автомобилите на оформе-
ните паркинги, чистотата 
бе грижа на общинското 
предприятие.

Официални гости на 
фестивала бяха министъ-
рът на туризма Николина 
Ангелкова и народният 
представител Десислава 
Костадинова.

ХИЛЯДИ ДОЙДОХА НА СЪБОРА

Исмаил Козарев, читалище „Развитие“-Пещера

Изпълнители от община 
Пещера взеха 4 награди 

от Събора

В Пещера бяха отбелязани 
110 години от рождението 
на проф. Веселин Стайков

8-годишна от Пещера 
— по стъпките на големите 

български гимнастички

КУЛТУРА

МАЛКИ ОБЯВИ
Продават се 6 дка 

земя на пътя за Пазар-
джик, от дясната стра-
на. Имотът е до пътното 
платно, срещу свинар-
ника. Цена по догова-
ряне. Тел.0887901977/
по всяко време/.

Продава се земя, 
3,5 дка в местността 
„Широките ливади“, до 
„Св. Марина“. 

Ливадата е под 
вода, има и прекара-
на ел. енергия. Тел. 
0887901977

Продава спеш-
но монолитен апар-
тамент 72 кв. м. в кв. 
„Изгрев“. Продавам 
спално бельо хасе и 
ямболен – изгодно. 
Тел. 0888924314

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
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Неизвестни вандали 
оскверниха параклиса 
„Св. св. Константин и Еле-
на“ на курорта. От молит-
вения дом е открадната 
касата, в която хората пус-
кат парите за запалените 
свещи. Липсата е устано-
вена в една сутрин, когато 
на нея се натъкнал един 
от постоянните жители на 
вилното селище, който се 
грижи за параклиса. 

Това провокира по-
стоянно пребиваващи-
те на летовище „Свети 
Константин” да вземат 
решение за поставяне на 
камери за наблюдение в 
едноименния параклис.

Неведнъж Божият 
храм е ставал обект на 
кражби, затова миряните 
вярват, че камерите ще 
държат крадците по-дале-
че от мястото.

КАТАСТРОФА ПО 

ПЪТЯ ЗА КУРОРТА
64-годишният Т.С. от Пещера е навлязъл с 

пежото си в лентата за насрещно движение 
в района на летовище „Св. Константин”, край 
яз. „Батак”. Последвал е удар в джип „Опел”, 
с водач Т.С. – 44 г., от Пазарджик. Пострадала 
е возещата се в леката кола, съпруга на шо-
фьора. Жената е транспортирана и настанена 
в МБАЛ „Д. Ранев” – Пещера, с фрактура на 
дясното рамо. Органите на полицията са из-
вършили оглед и са образували дознание.

Питейна вода е 
изтичала през послед-
ните няколко години в 
Стара река. Аварира-
лото място е било ло-
кализирано и от „ВКС“ 
ЕООД отстраниха ава-
рията. Пробивът е ста-
нал близо до отбивката 
за пещера Снежанка, 
обясни управителят на 
„ВКС” инж. Звезделин 
Вукев. Аварирал е но-
вомахленският водо-
провод, който захранва 
с питейна вода основно 
блоковете на изхода на 
града по посока Батак. 
В реката ежедневно са 
изтичали по 5-6 литра 
в секунда, коментира 
инж. Вукев. Работни-
ците на Водното дру-
жество са прекъснали 
отклоненията по по-
сока старите варници. 
Загубата на водата е 
била една от причините 
за проблемите с водо-
снабдяването на тази 
част от Пещера.

„БИО МЕС ИНВЕСТ“ ООД
със седалище и адрес 
на управление: обл. Па-
зарджик, гр. Пазарджик, 
ул. „Есперанто“ №6

Уведомява заинтере-
сованото население и об-
ществеността за инвести-
ционно предложение:

„Инвестиционен проект 
за изграждане на овце-
ферма  за производство 
на овче мляко с капацитет 
1 200 овце майки“, с мес-
тонахождение: обл. Па-
зарджик, общ. Пещера, 
гр. Пещера, м. Долна бял-
ча, ПИ с идентификатори: 
56277.1.154, 56277.1.185, 
56277.1.184, 56277.1.175.

• • •
На основание чл. 6, 

ал. 10, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за из-
вършване на оценка на 
въздействието върху окол-
ната среда,

Община Пещера осигу-
рява обществен достъп в 
14-дневен срок, считано от 
17.06.2016 г., до информа-
ция по Приложение №2 към 
чл. 6 от Наредба за услови-
ята и реда за извършване 
на оценка на въздействие-
то върху околната среда за 
Инвестиционно предложе-
ние на „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ 
ЕООД за изграждане на 
СВИНЕФЕРМА на площад-
ка с местонахождение: гр. 
Пещера, обл. Пазарджик 
в УПИ IV-11584, за произ-
водствена и животновъдна 
дейност в ПИ с идентифи-
катор 56277.3.1584 в м. Су-
хия дъбовик.

Информацията е на раз-
положение на заинтересо-
ваните лица за изразяване 
на становища, всеки рабо-
тен ден от 8.30 до 12.30 и от 
13.30 до 17.30 ч. в стая №5, 
ет. III на Общинска адми-
нистрация – Пещера.

Пещера почете па-
метта на Осман Нури 
Ахмед, известен като 
Осман ефенди. През 
2016-а се навършват 
176 г. от рождението 
и 120 г. от смъртта 
на видния пещерски 
гражданин. Десетки 
дойдоха да отдадат 
значимото уважение 
и признателността 
си към личността на 
Осман Нури Ефенди, 
която е вплетена в 
съдбата на Пещера и 
Радилово, в славни-
те и трагични дни на 
Априлското въстание 
от 1876 г. Пред памет-
ната плоча на остана-
лия в историята като 
Спасителя на Пещера 
се поклониха кметът 
Николай Зайчев, не-
говите заместници, 
представители на по-
литически партии и 

много граждани, сред 
които правнукът на 
Осман Ефенди Сурай 
Мюфтиев и неговата 

дъщеричка Ирен. 
След Освобождени-

ето Осман Нури Ефен-
ди е обявен за наро-

ден герой и получава 
пенсия като български 
герой и борец, припо-
мни пред присъства-

щите заместник-кметът 
Зехра Алиш. Делата 
му започват с това, че 
неведнъж спира баши-
бозуците да разграб-
ват и убиват мирното 
население, спира мю-
сюлманите, които след 
Априлското въстание 
искат да избиват, като 
сам застава пред една 
орда на башибозуците 
с думите, че трябва 
да минат през трупа 
му. Като главен мюф-
тия, Осман никога не 
е забравял празника 
на спасеното от него 
население на Пещера 
(19 януари). Винаги 
пристигал официално 
облечен, декориран с 
ордените си. Присъ-
ствал на водосвета и 
на военния парад при 
Кавака, където подна-
сял поздравленията си 
на видните граждани. 

ОБЯВА
Георги Велков

Пещера, ул. „Дойранска епопея” 5А
Извършва:

- счетоводство с офис програма;
-  решаване на икономически задачи за учени-

ци и студенти;
- оценка на движимо и недвижимо имущество. 

Контакти: 08976 769 236

Общинският съвет на 
Пещера актуализира съста-
ва на Общинската комисия 
по безопасност на движе-
нието по пътищата. Ето кои 
са нейните членове, както 
следва:

Председател: 
Стефан Балабанов – 

зам.-кмет на община Пеще-
ра;

Зам.-председател: 
Стоян Пейчинов – ин-

спектор „ПК” в РУ – Пеще-
ра;

Секретар: 
Димитър Симонов – гл. 

специалист „ОСН”;
Членове:
1. Борис Фолев – ИД сек-

ретар на Община Пещера;
2. инж. Димитър Миразчи-

ев – началник на РСПБЗН – 
Пещера;

3. Иво Шуманов – ин-
спектор в РУ – Пещера;

4. Галина Стоянова – ди-
ректор на дирекция „ХД” в 
Община Пещера;

5. инж. Стела Павлова – 
директор на дирекция 
„ТСУ” в Община Пещера;

6. Али Чешмеджиев – гл. 
експерт „СДИ” в Община 
Пещера;

7. Зафир Танкинов – на-
чалник „РПС” – Пещера;

8. д-р Стоил Апосто-
лов – управител на МБАЛ 
„Проф. Д. Ранев” ООД – гр. 
Пещера;

9. Иван Спиров – дирек-
тор на ОП „ЧПОИ”;

10. Анета Шопова – ди-
ректор на ОП „ПП”;

11. Звезделин Вукев – 
представител на „ВКС” 
ЕООД – гр. Пещера.

ПОСЕГНАХА НА ПАРАКЛИСА НА
„СВЕТИ КОНСТАНТИН“

АКТУАЛИЗИРАХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
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Отборът на ФК “Сво-
бода 2011” (Пещера) изи-
гра първия си мач в Юго-
западна Трета Лига на 14 
август, когато в първи 
кръг от сезон 2016/ 2017 
гостува на “Струмска 
слава” в Радомир. 

Пещерци се възполз-
ваха от уникалния шанс 
при реорганизацията на 
българския футбол да 
попълнят групата, след 
отказа от участие на съсе-

дите от ФК “Брацигово”. 
Дали те имат готовност 
да играят на това ниво, 
защото по план те тряб-
ваше да атакуват баража 
и влизане в тази група 
догодина, ще разберем 
съвсем скоро. В тази 
статия ще дадем повече 
информация за отбора, 
историята, състава, ръ-
ководството и стадиона 
и как новаците ще стар-
тират сезона. Основан е 

през 2011. Настоящият 
тим на Пещера е учреден 
на 2 юни 2011 година, но 
официалната му регис-
трация в съда е от 22 юни 
същата година. Това е нов 
клуб, който съществува 
на футболната карта вече 
5 години. Още след пър-
вия си сезон „Свобода“ 
печели първенството на 
“Б” ОФГ Юг и влиза в “А” 
ОФГ, където играе до ми-
налия сезон.

Стадионът на Свобо-
дата в град Пещера има 
400 седалки, подредени и 
оцветени хоризонтално в 
бяло, зелено, червено — 
цветовете на национал-

ното знаме. Старото име 
на Стадиона е „Градски“. 
След инспекцията има 
предписания за баня и 
тоалетна за съдиите, тоа-

летна за публиката, нови 
преграждения и огради 
на стадиона за сигурност, 
отделен сектор за гос-
тите и табло за смените, 
което клубът ще закупи. 

Клубът се ангажира да 
спази предписанията и за 
първия домакински мач 
те да са налични. Закупе-
ни са конуси и копия за 

тренировки, освежени са 
съблекалните, подготвят 
се и тренировъчните иг-
рища и ще бъдат поста-
вени лампи за трениров-
ки. Доста средства ще се 

отделят, за да може ста-
дионът в Пещера да бъде 
по-добро съоръжение в 
помощ на играчите, тре-
ньорите и публиката. 

Ето всички сезони в хронологичен ред: 
2011/2012 — 1 място в “Б” ОФГ Юг — 18 мача, от които 16 победи, 1 равен и 1 

загуба, при голова разлика 75:10 и 49 спечелени точки — промоция в “А” ОФГ 
2012/2013 — 7 място в “А” ОФГ — 28 мача, от които 12 победи, 5 равни и 11 за-

губи, при голова разлика 40:42 и 41 спечелени точки
2013/2014 — 12 място в “А” ОФГ — 26 мача, от които 7 победи, 4 равни и 15 за-

губи, при голова разлика 36:51 и 25 спечелени точки 
2014/2015 — 14 място в “А” ОФГ — 30 мача, от които 7 победи, 6 равни и 17 загу-

би, при голова разлика 47:61 и 27 спечелени точки - спасява се от изпадане
2015/2016 — 4 място в “А” ОФГ — 30 мача, от които 16 победи, 3 равни и 11 за-

губи, при голова разлика 64:46 и 51 спечелени точки

Футболните отбори на Пещера
Футболът в града има 

своите традиции. Пър-
вият футболен клуб носи 
името “Христо Ботев” и 
е учреден през есента на 
1923 година, но е регис-
триран официално през 
зимата на 1924 г. Освен 
него, в Пещера има и 
доста махленски отбо-
ри: „Бенковски“ в Зафир 
махала, „Тича“ в Сива 
махала, „Родопи“ в Пане 
махала, „Балканска сла-
ва“ в Габер махала и дру-
ги. През 1925 г. след сли-
ването на два махленски 
клуба, а именно „Тича“ и 
„Балканска слава“ се уч-
редява вторият градски 
тим “Левски”, който съ-
ществува до 1931 годи-
на, когато преустановява 
дейността си. „Ботев“ от 
своя страна, продължава 
да играе мачове до 1936 

година, а след това няма 
данни за проведени сре-
щи. През юни 1945 г. се 
учредява нов клуб с име-
то „Свобода“, което е и 
името, просъществувало 
най-дълго — от 1946 до 
1993 година, с прекъсва-
ния между 1949 и 1957, 
когато има реорганиза-
ция във футбола на про-
изводствен принцип и е 
основано ДСО в града. 
През сезон 1974/1975 г., 
„Свобода“ завършва на 
първо място в “А” Окръж-
на група и участва в ква-
лификационен турнир от 
10 до 18 юни 1975 г. във 
Велико Търново, с пър-
венците на Пловдивски, 
Смолянски, Хасковски и 
Кърджалийски окръг за 
влизане в Южна “Б” РФГ. 
Въпреки доброто пред-
ставяне, „Свобода“ не ус-

пява да влезе в “Б” група. 
„Свобода“ постига ус-

пехи и за националните 
купи, като се класира на 
1/16 финал за Купата на 
България през 1968/1969 
и на 1/4 финал за Купата 
на БФС през 1990/1991. 
През 1993 година отборът 
е преименуван на ФК „Пе-
щера“, който прекратява 
своето същуствуване и в 
града е основан нов клуб 
„Спартак“, който е осно-
ван през 2000 година и е 
закрит през 2010 година. 
За една година пещерци 
играят с регистрация на 
ФК „Спортист 2010“ (Ка-
питан Димитриево) като 
в същото време другият 
клуб е само ФК „Спор-
тист“ (Капитан Димитри-
ево), а през 2011 е основан 
новият клуб с традицион-
ното име „Свобода“. 

Участие в третото ниво на българския футбол 
Досега отборите от Пещера имат 16 участия в трета дивизия, а предстоящият 

ще бъде 17 поред, като имат също така и един непълен сезон. Ето подробностите, 
като „Свобода“ (Пещера): 

сезон 1959/1960 — Югозападна зона — класира се като първенец в “А” окръж-
на - това е и първият сезон на третото ниво в българския футбол — 9 място от 16 
отбора 

сезон 1960/1961 — Югозападна зона — 14 място от 15 отбора – изпада
сезон 1962/1963 — зона Тракия — 9 място от 12 отбора 
сезон 1963/1964 — зона Тракия — 8 място от 14 отбора, но изпада от групата 

сезон 1969/1970 — зона Тракия — 16 място от 16 отбора, изпада от групата сезон 
1972/1973 — зона Тракия — 14 място от 16 отбора 

сезон 1973/1974 — зона Тракия — 10 място от 15 отбора — зоните се разфор-
мироват за 1 година и „Свобода“ участва като първенец на “А” окръжна в бараж за 
влизане в “Б” група 

сезон 1975/1976 — зона Тракия — 5 място от 12 отбора 
сезон 1976/1977 — зона Тракия — 3 място от 16 отбора 
сезон 1977/1978 — зона Тракия — 7 място от 16 отбора 
сезон 1978/1979 — зона Тракия — 11 място от 16 отбора — зоните се разфор-

мироват 
сезон 1990/1991 — Югозападна “В” група — 11 място от 14 отбора 
сезон 1991/1992 — Югозападна “В” група — 12 място от 16 отбора 
сезон 1992/1993 — Югозападна “В” група — 12 място от 16 отбора 
сезон 1993/1994 — “В” група - зона София — 12 място от 16 отбора. Изпада 

заради реорганизация като ФК „Пещера“
сезон 1994/1995 — Югозападна “В” група — отказва се от участие и резултатите 

му са анулирани — 18 място от 18 отбора, изваден като ФК „Спартак“ 
сезон 2005/2006 — Югозападна “В” група — 20 място от 20 отбора — изпада.
Като ФК „Свобода 2011“
сезон 2016/2017 — Югозападна Трета Лига — 18 отбора 

Настоящо ръководство 
Президент: Атанас Чапаров 
Управителен съвет: Димитър Батаклиев, Илиян Петров, Денис Кърджалиев и 

Георги Кавлаков 
Треньорски щаб: 
Старши треньор мъже: Спас Спасов 
Помощник треньор и треньор вратари: Васил Василев 
Треньор юноши старша възраст: Стоил Фърцов 
Треньор деца: Костадин Аргиров

Състав мъже сезон 2016/2017: 
Вратари: Станислав Томов Стефан Кошлуков. 
Защитници: Борислав Петров от „Балкан“ (Варвара); Димитър Зайков от „Бал-

кан“ (Варвара); Венцислав Димитров, играл във „Вихрен“ (Сандански), „Велбъжд“ 
(Кюстендил), „Чепинец“ (Велинград) и „Левски“ (Елин Пелин); Веселин Банчев — 
от „Чико“ (Бяга) — не е картотекиран, заради работни ангажименти; Тодор Дин-
чев; Младен Манов; Денис Кърджалиев; Васил Йорданов; Цветан Кузовски — за-
щитник от U-19 на „Славия“ (София).

Полузащитници: Атанас Велев; Станислав Чочков от „Чико“ (Бяга); Мартин 
Маринов; Заприн Голачки от „Чико“ (Бяга); Атанас Трендафилов от „Балкан“ (Вар-
вара), наказан за първите два кръга; Костадин Павлов — не е картотекиран; Ми-
лен Шуманов от „Балкан“ (Варвара); Николай Кръстанов; Янаки Пискюлев; Сте-
фан Стоичков от U-19 на „ЦСКА“ (София).

Нападатели: Димитър Стоянов от „Чико“ (Бяга); Костадин Харизанов; Георги 
Василев от „Балкан“ (Варвара) — не е картотекиран

Стадионът

„Свобода 2011“ отново във „В“ група

Контролите в предсезонната подготовка
„Свобода“ изигра няколко контроли. Ето съперниците и резултатите:
С „Левски“ (Паталеница) 5:4 — Веселин Банчев, Заприн Голачки, Атанас Тренда-

филов, Георги Василев и Янаки Пискюлев. Със „Сарая“ 6:0 — Костадин Харизанов 
(два гола), Димитър Стоянов, Заприн Голачки (два гола) и Николай Кръстанов. С 
„Чико“ — „Бунара“ (Бяга) 3:2 — Георги Василев, Атанас Трендафилов, Димитър По-
пов. С „Ботев“ (Ихтиман) 1:2 — Димитър Стоянов.

Първи кръг
В първи кръг пещерци гостуваха в Радомир на „Струмска слава“ в неделя, къде-

то загубиха с 4:0. 
Въпреки проблемното начало, желаем успех на „Свобода“ през целия сезон!

Страницата подготви - Александър Алексиев, pzsport.info
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