
БЛАГОДАРИМ ВИ, Г-Н ВАРСАНОВ
В благодарствено писмо до кмета на об-

щина Пещера г-н Стелиян Варсанов Упра-
вителният съвет на Клуба на пенсионера 
сърдечно благодари за отпуснатата парична 
сума за екскурзия и за културни мероприя-
тия, благодарение на което хората от третата 
възраст се почувстваха потребни и показа-
ха, че могат да се забавляват и да се веселят.
 С отпуснатите парични средства проведохме 
няколко културни мероприятия, в които взеха 
участие голям брой пенсионери.

 От името на всички още веднъж благодарим 
на кмета с пожелания за бъдещи съвместни 
действия на Клуба на пенсионера с Общината.

От ръководството
Председател: Р. ГОТЕВА 

Със Заповед № 785 на 
кмета на община Пеще-
ра Стелиян Варсанов с 
оглед осигуряване спо-
койствието и почивката 
на летовище Св. Кон-
стантин през активния 
летен сезон и в съот-
ветствие с разпоредба-
та на чл. 43 от Наред-
бата за обществения 
ред, чистотата и спе-
циализираната закрила 
на деца на обществени 
места и на основание 
чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от За-
кона за местното само-

управление и местната 
администрация, се за-
бранява всякакъв вид 
строителство и подго-
товка за строителство 
през периода от 15 юли 
до 30 август.

При констатиране на 
нарушения да се обра-
зуват административ-
но-наказателни препи-
ски срещу виновните 
лица за налагане на 
предвидените в цитира-
ната наредба санкции.

За ефективно изпъл-
нение на заповедта за 

предотвратяване и пре-
установяване на нару-
шения длъжностното 
лице на „ДАГА ПОЛИС” 
АД Борислав Водени-
чаров да поддържа 
непосредствен контакт 
със секретаря на Общи-
ната Красимира Стои-
менова, с инж. Васил 
Миленков – директор 
на дирекция „Терито-
риално и селищно ус-
тройство”, и с Атанас 
Пискюлев - главен спе-
циалист „Незаконно 
строителство, регистър 

и архив”.
Контролът по изпъл-

нение на заповедта се 
възлага на секретаря 
на Общината Красими-
ра Стоименова.

Кметът на общината 
Стелиян Варсанов 

даде брифинг, на който 
представи по-важните 
за общината проекти. 

През изтеклите 2 месе-
ца е финализирана адми-
нистративната работа по 
няколко важни за общи-
ната проекта:

По проекта за град-
ската среда са обявени 
2 обществени поръчки 
– за избор на изпълни-
тел, изпълнител за СМР, 

които са разделени на 
2 позиции - рехабилита-
ция на зелените площи, 
включващи градския 
парк и още 9 квартални 
градинки, и рехабили-
тация и реконструкция 
на 3 основни улици - 
„Ал. Стамболийски“, „Г. 
Зафиров“ и „Свобода“; 
и изпълнител за строи-
телния надзор.

Сега тече законоуста-
новеният срок за заку-
пуване на документация 
– поясни г-н Варсанов.

Направен е външен 
одит на проекта за 
е-управление, който кон-
статира пълно съответ-
ствие на изпълнението 

на проекта с норматив-
ните изисквания. 

Финализирана е 
обществената поръч-
ка за избор на фирма, 
която ще извърши СМР 
по обновяването на 
читалище „Зора” – с. 
Радилово. Този проект 
се финансира по програ-
ма „Красива България” с 
участието на Общината.

След избора на фирма-
та – 4 фирми са закупили 
документация, подпис-

ваме договора, а срокът 
за изпълнение е 3 месе-
ца.

Има становище от пред-
варителния контрол на 
обществена поръчка за 
изпълнение на СМР по 
селските райони. През 
тази седмица ще нане-
сем необходимите коре-
кции, след което ще обя-
вим обществена поръч-
ка.

Получихме и предва-
рително становище по 
проекта за модерниза-
ция на водния цикъл и 
изграждане на пречис-
твателна станция за 
отпадни води в Пещера.            

на стр.3

Приключи успешно 
поредният проект в об-
щина Пещера.

Община Пещера ре-
ализира проект „Въ-
веждане на система за 
електронно управле-
ние в Община Пещера” 
към приоритетна ос 
на ОПАК „Качествено 
административно об-
служване и развитие 
на електронното упра-
вление”, подприори-
тет 3.1. „Подобряване 
на обслужването на 
гражданите и бизнеса, 
в това число чрез раз-
витие на електронното 
управление”.

Проектът стартира 
преди две години, ко-
гато през месец юни 
2009 г. Община Пеще-

ра сключи договор с 
МДААР за предоста-
вяне на безвъзмездна 
финансова помощ по 
Оперативна програ-
ма „Административен 
капацитет”, съфинан-
сирана от ЕС чрез Ев-
ропейския социален 
фонд. 

Екипът, сформиран 
за изпълнение на про-
екта, работи при добра 
организация и коорди-
нация. Желанието за 
работа беше изразено 
в разпределяне зада-
чите и поемане на отго-
ворностите с оглед ус-
пешното реализиране 
на проекта. Започнах-
ме своята работа, ус-
пешно я довършихме 
и нашата среща днес е 

за да ви информираме 
за осъществяването на 
проектните цели и да 
представим вече из-
градената система за 
е-управление.

Целта на проекта е 
да се облекчи админи-
стративното обслуж-
ване на гражданите и 
бизнеса в Община Пе-
щера чрез създаване 
на цялостна система 
за електронно упра-
вление. По своята същ-
ност това е мащабно 
начинание, което ще 
повиши нивото на об-
служване в нашата 
община и ще модер-
низира управлението. 
Ще бъде облекчена 
работата на Общинска-
та администрация, на 

гражданите и бизнеса, 
в това число и на хора-
та в неравностойно по-
ложение.

Използването на сис-
тема за е-управление 
ще гарантира прозрач-
ността на процесите 
и управлението и ще 
повиши удовлетворе-
ността на потребители-
те. Гражданите ще имат 
по-голям достъп до 
информация за упра-
влението на общината. 
Създаде се механизъм 
за по-добра обратна 
връзка между гражда-
ни/бизнес и Община.

Създадоха се усло-
вия за облекчен дос-
тъп до услугите, пре-
доставяни от Община 
Пещера.             на стр. 3

БР. 9 /849/ ГОДИНА ХХХV 
17 юни 2011 г. 
ЦЕНА 0.20 лв.

тел. 0350/ 6-56-37; 6-03-10; 6-56-19
факс: 0350/ 6-56-07; 6-56-36

РАДИЛОВО СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН РАДИЛОВО СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ 

УМЕНИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИУМЕНИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

на стр. 3на стр. 3

В МЕСТНОСТТА В МЕСТНОСТТА 
НИКУЛСКАНИКУЛСКА

ЧЕРКВАЧЕРКВА
ГОЛЯМГОЛЯМ

ПРАЗНИКПРАЗНИК

на стр. 4на стр. 4

Всяка година на 2 
юни – Деня на Ботев 
и на загиналите за 
свободата и незави-
симостта на България, 
пещерци отдават за-
служена почит на па-
метника му в града ни.

С встъпителни думи 
водещият Стоян Йов-

чев откри възпомена-
телното тържество.

Слово за безсмърт-
ния подвиг на Ботев 
произнесе историкът 
Георги Шопов.

Стоянка Динева ре-
цитира стихотворение-
то „Елегия”.

С едноминутно мъл-

чание и падане на ко-
лене присъстващите 
почетоха паметта на 
героите.

Венци и цветя под-
несоха кметът на об-
щина Пещера Стелиян 
Варсанов, Народно 
читалище  “Развитие - 
1873”, гр. Пещера, Съ-

юзът на офицерите и 
сержантите от запаса 
и резерва, Военният 
клуб - гр. Пещера, СОУ 
“Св. Кл. Охридски”, 
ПГЛПМ “В. Левски”, 
ОбС на БСП, ОбС на 
СДС, партия “Новото 
време”, партия “Ата-
ка”, граждани.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА СЪС СИСТЕМА ЗА Е-УПРАВЛЕНИЕ
МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА

2 ЮНИ – ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

ОТ 15 ЮЛИ

ЗА СПОКОЙСТВИЕТО НА ЛЕТОВИЩЕ СВЕТИ КОНСТАНТИНЗА СПОКОЙСТВИЕТО НА ЛЕТОВИЩЕ СВЕТИ КОНСТАНТИН

ДЕН НА ПОЧИТДЕН НА ПОЧИТ

РАБОТИ СЕ КАЧЕСТВЕНО ПО ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИРАБОТИ СЕ КАЧЕСТВЕНО ПО ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

ЩЕ СЕ ПОДМЕНИ ЩЕ СЕ ПОДМЕНИ 
16 КМ ОСТАРЯЛА16 КМ ОСТАРЯЛА  
ВОДОПРОВОДНА ВОДОПРОВОДНА 
МРЕЖАМРЕЖА
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“СТИГА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ!“СТИГА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ!
ОПОЗНАЙТЕ РОМИТЕ”ОПОЗНАЙТЕ РОМИТЕ”

Навършиха се 97 г. от рож-
дението и 25 г. от смъртта на 
проф. д-р Димитър Пасков.

За мнозина името и делото 
му не са познати. Но хората от 
по-старото поколение са за-
пазили спомена за него като 
млад, енергичен и талантлив 
лекар, направил първите си 
стъпки в професията в Пеще-
ра и в Бяга.

Жизненият му път е свиде-
телство за една многостранна 
творческа дейност в областта 
на медицината, една решител-
ност и хуманност, характерна 
за твореца.

Причините за недостатъч-
ната популярност в първите 
години от живота му се ко-
ренят в неговото  бежанско 
потекло.

Роден в село Горно Бро-
ди – Македония, съдбата му 
е нерадостна. Това е съдбата 
на хилядите бежанци, оста-
вили родните си места след 
подписването на Парижкия 
договор.

Още като ученик проф. 
Пасков проявява подчертан 
интерес към естествените 
науки – химия, биология, фи-
зика. Към това се добавя и 
семейната среда, и кипящият 
живот в двете средни учили-
ща е благоприятен в нрав-

ствено-психологически план 
за неговото идейно и духовно 
развитие.

Възпитан в родолюбие, 
ученолюбие и хуманизъм, той 
получава солидна закалка, от 
която по-късно ще се родят 
богатите плодове на неговото 
творчество.

След завършване на 
Медицинската академия в 
София, проф. Димитър Пасков  
посвещава половин век от 
живота си на благородната и 
хуманна лекарска професия. 
За него тя не е просто занаят, 
а истинско призвание.

Като лекар той се занима-
ва с активна научноизследо-
вателска дейност в областта 
на фармакологията. Най-го-
лямото му откритие е лекар-
ството дибазол, но става све-
товноизвестен фармаколог с 
нивалина, по откриването на 
който работи едно десетиле-
тие. Нивалинът е патентован 
като лекарствено средство на 
негово име. 

Проф. Пасков изживява 
много напрегнати мигове 
от опитите на долнопробни 
плагиати - лекари в одежди 
на партийни величия, които 
оспорват неговия талант и 
патент за нивалина.

В резултат на интриги-

те, под давлението на акад. 
Малеев, проф. Пасков е 
снет от заеманата длъжност 
- зам.-директор на Института 
по фармакология и експери-
ментална медицина, и вместо 
Димитровска награда за жи-
вотоспасяващото лекарство 
е удостоен със званието „За-
служил лекар”.

Освен на „Нивалин” и „Ди-
базол”, той е автор и открива-
тел още на „Нивалет”, „Инха 
17, „Тиматон”, „Алцит-2”, „Ди-
мекс”, „Вербаксон” и др.

   Подготвил е 25 аспиран-
ти, автор е на над 300 научни 
труда, отпечатани на няколко 
езици. С неговия нивалин у 
нас и в чужбина са спасени от 
детски паралич стотици деца, 
за което човечеството му е 
благодарно.

Проф. Пасков почива на 14 
април 1986 г. в София, където 
е и погребан.

Имайки предвид огромни-
те му заслуги в развитието на 
българската и световната фар-
макология, Общинският съвет 
- Пещера на заседание, състо-
яло се на 22 февруари 2002 г., 
с Решение №462 посмъртно го 
удостои със званието „Поче-
тен гражданин на Пещера”. 

СТЕФАН ПОПЧЕВ
историк

СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ФАРМАКОЛОГ

Ромският футболен 
отбор на Пещера, с под-
крепата на Община Пеще-
ра, под ръководството на 
Юксел Яшаров взе учас-
тие в 32-ия Национален 
ромски футболен турнир 
в гр. Септември от първи 
до трети май 2011 г. 

Участие в турнира 
взеха и още 31 отбора от 
цялата страна. Мотото на 

турнира бе “Стига пред-
разсъдъци! Опознайте 
ромите”.

Първият мач завърши 
с победа за пещерци /2:1/ 
над отбора на Злокучене. 
Вторият мач, изигран с 
миналогодишния фина-
лист - отбора на Самоков, 
приключи със загуба за 
нашите с минималното 0:
1, като през второто по-

лувреме съдията отмени 
гол на пещерци. Отборът 
се представи достойно 
в рамките на два дни. 
Пещерци  се превърна-
ха в един от любимите 
на публиката отбори на 
турнира, като по време 
на мачовете публиката 
постоянно аплодираше и 
викаше за тях.

ЮКСЕЛ ЯШАРОВ

ФУТБОЛЕН ТУРНИР

ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И МАШИНОСТРОЕНЕ

”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ГР. ПЕЩЕРА

С Ъ О  Б  Щ А  В  А
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА ЩЕ ПРИЕМА 

УЧЕНИЦИ В 9-и КЛАС ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

1. Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия - 
дневна форма на обучение.

2. Оператор в дървообработването – дневна форма на обучение.
3. Машинен оператор – вечерна форма на обучение.
4. Работник в дървообработването - след 6-и клас - вечерна форма.
След успешното  завършване на 12-и клас учениците получават  документ 

за завършено средно образование  и свидетелство за професионална квали-
фикация.

В рамките на учебния план учениците изучават организация на среден и 
дребен бизнес.

За първа година ще се приемат и ученици за вечерна форма на обучение 
със завършен 6-и клас в професия „Работник в дървообработването” и 3 години 
срок на обучение. След успешното завършване на 8-и клас учениците получават 
документ за завършено основно образование, а след 9-и клас - и свидетелство 
за професионална  квалификация.

В рамките на учебния план учениците изучават организация на среден и 
дребен бизнес.

ПГ ”В. ЛЕВСКИ” е единственото училище в региона за подготовка на специа-
листи в обувно и шевно производство.

Учениците имат богата база и възможност активно да спортуват в изградени-
те секции по футбол, волейбол и баскетбол.

Училището разполага с модерен компютърен кабинет и е включено в INTE-
RNET.

С решение на МОМН на училището е предоставена сграда в бившето поде-
ление, която е ремонтирана, санирана и очакваме да бъде пусната в експлоата-
ция. 

Учениците, отговарящи на изискванията, получават редовно стипендии. 
След успешното завършване на 12-и клас имат право да продължат образова-
нието си.

Срок за подаване на документи:

1. За първо класиране - 5.07.2011 г.
2. За второ класиране - 12.07.2011 г.
3. За трето класиране - 20.07.2011 г.

Класиране  чрез балообразуване по  документи.

ЗА СПРАВКА: тел. 6-21-40, e-mail: pg_v.levski@abv.bg

Една благородна идея 
на кмета на Радилово г-н 
Йордан Коев бе осъщест-
вена. По негова инициа-
тива в обновената изцяло 
детска градина с директор 
г-жа Русенова се проведе 
среща с децата, на коя-
то  д-р Гергана Начкова 
ги запозна с хигиенните 

навици, които трябва да 
се придобият още от най-
ранна детска възраст. Тя 
наблегна на редовното 
измиване на ръцете преди 
и след хранене и на про-
филактичните прегледи. 

Стоматоложката д-р 
Емел пък ги запозна с 
редовното измиване на 

зъбите, използването на 
четката и пастата, наблег-
на и на периодичните пре-
гледи на зъбите.

Кметът Йордан Коев  
зарадва децата с подаръ-
ци, в които имаше паста 
за зъби, четка, балони… 
и им пожела да растат 
здрави, радостни и без-
грижни.

РАДИЛОВО

С ВНИМАНИЕ И ГРИЖА

КМЕТЪТ ЗАРАДВА НАЙ-МАЛКИТЕ

ДА СИ  СПОМНИМ ЗА  ПРОФ.  Д -Р  ДИМИТЪР  ПАСКОВ

КОНКУРС ЗА ОБЩНОСТНИ МОДЕРАТОРИ

Център „Амалипе” 
обявява конкурс за свободни работни места на длъжността „Модератор в общността”, 
по проект „Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи 

на ромската общност, финансиран от Европейската комисия по Програма „ДАФНЕ”.
За да кандидатствате за работното място, е необходимо:

� Да имате завършено минимум средно образование.
� Да владеете ромски и/или турски език – в зависимост от говоримия език в съответната ромска общност.
� Да имате умения за общностна работа и умения за формиране и организиране дейността на различни 
 клубове. 
� Да имате желание да работите за развитието на ромската общност.
� Да имате определено влияние и контакти сред местната общност.
 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
� Молба (свободен текст).
� Автобиография.
� Мотивационно писмо, което да съдържа Вашето виждане за развитие на местната ромска общност, 
 както и дейностите, необходими за това.
� Копие от дипломата за завършено средно (висше) образование.
� Други удостоверения и документи от завършени курсове и обучения.
� Препоръка от местна организация или институция, показваща досегашната Ви дейност за развитие 
 на ромската общност е предимство.
След като Вашите документи бъдат разгледани, с Вас ще се свърже представител на център “Амалипе”. С кан-

дидатите, отговарящи на всички изисквания, ще бъде проведено интервю и обучение на 26 – 28 юни във В. Търново, 
разходите за които ще бъдат покрити от център “Амалипе”.

Очакваме Вашите документи да бъдат получени на електронната поща на център “Амалипе” – amalip-
e.social@gmail.com, не по-късно от 21 ЮНИ 2011 г. За повече информация търсете г-жа Силвия Боянова на телефон/
факс: 062 600-224 или на мобилен: 0884 858 655.

В Пещера за 18 месеца ще бъдат назначени двама общностни модератори за двата квартала - “Луковица” и „Пирин”. 
Сдружение “Слънце за всеки” ще бъде партньор по проекта.

Координатор - Юксел Яшаров, е-mail:  yuksi_i@abv.bg  и GSM: 0894677708
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РАДИЛОВО СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН
ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ
УМЕЕНИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Радилово вече има 
своя фестивал. Той бе 
организиран за първи път 
през миналата година. И 
през тази година още от 
сега хората тук се подгот-
вят усилено за него, за да 
бъде фестивалът отново 
уникален и атрактивен.

По този повод на 2 
юни се проведе втората 
гражданска дискусия за 
фестивала, организирана 
от НЧ „Зора - 1903”. Дис-
кусията е част от втория 
етап на проекта „Активни 
граждански общности 
чрез читалищата в Бъл-
гария” на платформа 
„Агора” и НЧ „Зора - 1903” 
– Радилово, подкрепян 
от фондация „Америка за 
България”.

Гражданската диску-
сия бе открита от секрета-
ря на читалището Марена 
Вачкова. 

Работната група на 

срещата представи виж-
данията си за фестивала и 
стигна до заключението, 
че и през тази година той 
трябва да бъде на много 
високо ниво, да спомогне 
за развитието на Радило-
во.

Предложено бе името 
на фестивала да бъде 
– „Радилово - фестивал 
на кешкека и народните 
умения”.

В програмата се пред-
вижда през двата дни, 
през които ще се проведе 

фестивалът да има дегус-
тация и демонстрация 
– кешкек, представяне 
на традиционни рецепти, 
представяне на английска 
традиционна рецепта от 
Ан, представяне на зеле-
но сирене от Черни Вит, 

приготвяне на традици-
онни ястия от гостуващи 
участници, продажба на 
готови ястия, земеделски 
продукти, сувенири, кар-
тини и др., представяне 
на легенди, обичаи и 
фолклор, представяне на 
традиционни игри, мини 
курс за месене на обред-
ни хлябове и пити, мини 
курс за тъкане на стан, 
мини курс за фолклорни 
танци, мини курс за из-
учаване на радиловски 
песни и мини концерт от 
научените песни и танци 
по време на фестивала.

Целта на фестивала ще 
бъде:

- Съхраняване и попу-
ляризиране на традиции-
те като се вплетат в съвре-
менния начин на живот.

- Стимулиране на из-
куството

- Насърчаване на земе-
делските производители 

за развитие на традицио-
нен поминък

- Утвърждаване на 
фестивала като значимо 
събитие в културния ка-
лендар на Общината, в 
национален и междунаро-
ден мащаб, възможност 
за развитие на културен 
туризъм. 

Дискусията бе много 
оживена, дадоха се инте-
ресни идеи, които ще се 
включат в програмата.

Безспорно фестивалът 
ще прослави Радилово. 
Работната група вече се е 
ориентирала и към опре-
делени рекламодетели.

Работната група пред-
вижда още една среща 
през август.

На дискусията присъ-
стваха Камелия Чолакова 
– медиатор от платформа 
„Агора”, и Божидара 
Илиева – координатор на 
проекта.

Въпреки развитите ад-
министративни структури, 
административните услуги, пре-
доставяни от общината, досега 
можеха да се ползват единстве-
но в сградата на общината. Това 
беше реална физическа пречка 
за гражданите и бизнеса, от-
далечени от общинския център. 
Пречката беше по-сериозна за 
представителите на уязвими 
групи и хората с увреждания. 

Въвеждането на система 
за е-управление облекчи раз-
плащането, като позволи да 
се използват всички модерни 
разплащателни средства. Освен 
вноските на каса и банковия 
превод ще се използват и 
електронни средства за раз-
плащане. 

Ще се намали себестой-
ността на административното 
обслужване. В момента в общи-
ната услугите се предоставят от 
специално назначен персонал, 
като процедурите изискват 
значително инвестиране на 
човекочасове за предоставя-
нето им. Предоставянето на 
услугите по електронен път ще 
автоматизира процесите и това 
ще доведе да намаляване на 
себестойността им.

Най-важният принос на този 
проект е да се спестят време и 
средства на потребителите.

Целите на проекта ще 
спомогнат и за постигане на 

основна цел 3 от стратегическа-
та рамка за развитие на община 
Пещера – постигане на дина-
мична и конкурентноспособна 
икономика и подобряване на 
публичните услуги.

Проектът се разработва 24 
месеца чрез заложени 5 основ-
ни дейности. 

По Дейност 1. бяха про-
учени най-добрите европей-
ски практики и беше дадена 
оценка на административната 
готовност на общината. Бяха 
определени административните 
услуги, които да се предоставят 
по електронен път. Проучиха се 
възможности за ускоряване и 
разширяване на информацион-
ния поток между потребителите 
и общината. 

По Дейност 2. беше създа-
дена оперативна рамка и метод 
за изграждане на работеща сис-
тема за електронно управление, 
въз основа на която стана въз-
можно предоставяне на услуги 
по електронен път. Обсъдиха се 
и се формулираха конкретните 
потребности на гражданите. 
Тази дейност определи съдър-
жанието на потребителските 
страници, услугите, които да 
бъдат предоставяни и начина за 
обмяна на информация, а това е 
логическата матрица за изграж-
дане на софтуерната платформа 
– едно място за достъп до всич-
ки услуги. 

Дейност 3. е самото създа-
ване на системата за електрон-
но управление. Във функциони-
раща софтуерна платформа се 
интегрираха следните основни 
елементи:

- интернет портал и модули 
за електронни услуги, 

- подсистеми за управление 
на процесите, 

- модули за защита на ин-
формацията и информационна-
та сигурност, 

- подпечатване на електрон-
ни документи, 

- заплащане на услуги, 
- персонализиране на до-

стъпа.
Гражданите вече могат да 

комуникират с държавната ад-
министрация по електронен път. 
Затова се въведе механизъм за 
потвърждаване на действител-
ността на транзакциите.

По Дейност 4 се закупиха 
сървърен блок, хардуерни 
компоненти, 3 броя терминали 
за обществен достъп, които 
се разположиха в сградата на 
общината и в кметствата на с. 
Радилово и с. Капитан Димит-
риево. Те ще осигурят достъп до 
системата на гражданите, които 
нямат персонален компютър. 

Бяха обучени 10 експерти 
от администрацията на община 
Пещера, които ще отговарят за 
работата на системата. Система-
та за е-управление вече работи 

в реални условия.
Дейностите по проекта, бяха 

възложени чрез процедури по 
ЗОП /Закон за обществените 
поръчки/. Изчакването на за-
коноустановените срокове 
наложи удължаване на първо-
началния срок на проекта.

Цялата документация по 
проекта, като протоколи, до-
клади, тръжна документация, 
договори, приемно-предава-
телни протоколи, сертификати, 
финансови документи, копия от 
публикации в медиите, снимки 
от събитията и др. се комплек-
това и съхранява в досие по 
проекта и се предостави на 
одитор, който при приключване 
на проекта предостави доклад 
за изпълнение и коректност на 
проекта пред Управляващия 
орган на Оперативна програма 
„Административен капацитет”.

Община Пещера вече пред-
лага 152 електронни админис-
тративни услуги, които са на 
качествено ново равнище. 

Електронната система е оце-
нена и сертифицирана съгласно 
изискванията на Наредбата за 
общите изисквания за опера-
тивна съвместимост и информа-
ционна сигурност и Закона за 
електронно управление.

Работата по проекта е над-
граждане в информационните 
услуги в Община Пещера. 
Резултатите от изградената 
електронна система ще бъдат в 
полза и интерес на гражданите. 
Всичко това е доказателство 
за компетентност, отговорност 
и стремеж към просперитет на 
екипите, които работят в общин-
ска администрация.

Елена РЯДКОВА 
– ръководител на проект

 ОБЩИНА ПЕЩЕРА СЪС СИСТЕМА... 

На 10 юни т. г. в за-
лата на Общинския съвет 
се проведе заключителна 
пресконференция по повод 
завършилия успешно проект 
за въвеждане на система за 
електронно управление в 
община Пещера.

Въведение по темата 
направи ръководителят на 
проекта Елена Рядкова. 

Пресконференцията от-
кри кметът на общината Сте-
лиян Варсанов. Той подчерта 
възможностите за използва-
нето на електронните услуги. 
Общината е единствена с тол-
кова много административни 
електронни услуги – 152 на 
брой. Услугите ще се усетят 
не само от хората на общи-
ната, а и от тези, които имат 
нужда от тях извън страната.

Кметът благодари на 
екипа, на администрацията 
на общината и фирмите 
- партньори и пожела всяка 
една община да имат такива 
електронни услуги, облекча-
ващи работата.

Дадени бяха практичес-
ки насоки за използване на 
е-системата.

152 

ЕЛЕКТРОННИ 

УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЯ 

ОБЩИНАТА

от стр.1
След отстраняване на забележките 

предстои подписване на договор с Управ-
ляващия орган към МОСВ на стойност 28 
милиона лева. Този проект е изключително 
важен за Общината, защото той решава 
проблем, който вече се появява при всеки 
проливен дъжд – вероятно доста съграж-
дани са забелязали, че уличните шахти в 
ниските части на града – при железния град 
например се превръщат в гейзери – това е 
така, защото на времето канализационната 
мрежа е изграждана с тръби Ф 200мм, които 
сега са крайно недостатъчен размер да по-
емат отпадните и дъждовни води на града. 
С този проект, 16 км канализационна мрежа 
в града ще бъде подменена с по-широки 
тръби. Ще бъде подменена и 16 км. остаря-
ла водопроводна мрежа.

 В спортната дейност комисия от 
длъжностни лица на Общината ще напра-
ви избор на фирма, която ще ремонтира 
спортната площадка зад бившия ДАП и ще 
изгради футболно игрище.

Това е първата спортна площадка в 
Общината, която ще отговаря на всички 
съвременни изисквания.

В социалната дейност в желанието си 
да сме по-близо до проблемите на хората и 
да ги решаваме, създаваме нови социални 
услуги, а съществуващите разширяваме.

Социалният патронаж, който и към 
момента се ползва от 150 възрастни, пре-
димно самотно живеещи хора е търсена 
услуга, но до сега обслужва само хора от 
града. Направихме проучване, разяснител-
на кампания и се оказа, че към тази услуга 
има интерес и потребност и в селата. Ето 

защо на следващата сесия ще предложим 
увеличаване капацитета на Социалния пат-
ронаж с още 20 места, за да може и хората 
от селата да получават ежедневно храна 
срещу минимално заплащане. Храната се 
доставя по местоживеене. 

 В селското стопанства – собстве-
ниците и ползвателите по параграф 4 в 
местността Копривец и Узун Драгасия, а 
това са повече от 300 човека, получиха 
своите заповеди, с които са обявени за 
собственици. На 9,10, 13 и 14  този месец, 
вече с геодезичната фирма ще бъдат въ-
ведени във владение, ще им се дадат скици 
и вече стават собственици на съответната 
земя.Надявам се в скоро време да приклю-
чи и работата ни за останалите местности в 
землището на Пещера – каза в заключение 
г – н Варсанов.

Честването на 135 – та го-
дишнина от Априлското въста-
ние в Радилово бе отбелязана с 
възстановка на събитията.

Пресъздаването  на рево-
люционен комитет от Георги 
Бенковски – в ролята бе  Ди-
митър Данчев, Георги Ангелиев 
– в ролята бе Темелко Джутов, 
отец Георги Предьов – в ролята 
бе  отец Борис Манов, Никола 
Коцев – в ролята бе Георги Бо-
журин, Тончо Попов – в ролята 
бе Петър Вачков, Кото Иванов 
– в ролята бе  Йордан Велев, 
Стоян Игнатов - в ролята бе 

Тодор Донев, Януш Рабаджиев 
- в ролята бе Атанас Бакалов и 
Димитър Вачков - в ролята бе 
Васил Вачков.

Прочитане на кървавото 
писмо от Георги Ангелиев.

Подготовката за въстанието  
и тръгване за Брацитово.

Сценарият, режисурата и 
изпълнението бяха изцяло на 
самодейците при Народно Чита-
лище „Зора -1903” в Радилово. 

Настоятелството на чита-
лището благодари на всички, 
спомогнали с реквизити за осъ-
ществяване на възстановката.

Участниците в пресконференцията

от стр.1

 ВЪЗСТАНОВКА НА АПРИЛСКОТО 
ВЪСТАНИЕ В РАДИЛОВО

РАБОТИ СЕ КАЧЕСТВЕНО...
На основание чл.117 

от Закона за местните 
данъци и такси и чл. 175, 
ал.1 от Закона за вете-
ринарно-медицинската 
дейност всички собстве-
ници на кучета следва да 
ги декларират в община 
Пещера.

Таксата за притежа-
ване на куче е 15 лева и се 
заплаща в Деловодството 
на Община Пещера, 
ОЦУИГ – Пещера, ул. 
„Дойранска епопея” №17.

ВАЖНО ЗА 
СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА КУЧЕТА
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Ръкописи не се връщат

По повод 5 юни 
- Световния ден на 
околната среда, и във 
връзка с темата тази 
година: „Горите: При-
родата на ваше разпо-
ложение”, Община Пе-
щера организира по-
чистване на 1.05.2011 
г. района на лет. Свети 
Константин от служи-
тели към Общинска ад-

министрация. Събрани 
бяха над 40 чувала с 
отпадъци, предимно 
PVC бутилки, чашки, 

торбички, найлони, за 
които са необходими 
стотици години, за да 
се разградят.

Самодейките от 
Женска певческа 
фолклорна група при 
НЧ „Сергей Румянцев 
- 1909” в Капитан Ди-
митриево сърдечно 
благодарят на кмета 
Иван Златинов за фи-
нансовата подкрепа за 
реализиране участието 
на групата в гр. Банско 

и гр. Костандово на 21 
и 22 май 2011 г.

Певческата група се 
представи достойно и 
завоюва отличия:

- Отличия за ЖПФГ 
при НЧ „Сергей Румян-
цев - 1909”, с. Капитан 
Димитриево за учас-
тие във фолклорния 
фестивал „Между три 

планини” - гр. Банско 
на 21 май 2011 г.

- Отличия за ЖПФГ 
при НЧ „Сергей Румян-
цев - 1909”, с. Капитан 
Димитриево за учас-
тие в XVI-я Национален 
фолклорен фестивал 
„Костандово - 2011” на 
22 май 2011 г.

СТОЯНКА ИВАНОВА

Националният фес-
тивал за български 
градски песни „Нежни 
чувства” награди с  по-
четна грамота за отлич-
но представяне Групата 
за стари градски песни 
при НЧ „Развитие - 
1873” в Пещера с худо-
жествен ръководител 
Рашко Тилев. Те пред-
ставиха творческата си 
продукция и във Вечер 
на старата градска пе-
сен във Велинград.

Най-малките само-
дейци на читалището 
имаха натоварена 
конкурсна програма в 
последните дни. Въз-
питаниците на Николай 

Балабанов от вокална 
група „Петленце” са  
отрупани с медали и 
грамоти. В седмото из-
дание на Детския фол-
клорен фестивал „Ве-
селяче” в гр. Кресна те 
получиха специалната 
награда на журито. Со-
листите Йоана Иванова 
и Теодора Балабанова 
завоюваха второ мяс-
то, а Иван Стоименов 
– трето в конкурса 
за индивидуални из-
пълнения. В детския 
фолклорен фестивал 
„С песните на Ружа Пе-
нева” кметът на община 
Нова Загора връчи  
специалната награда 

за най-малък участник 
на Дани Динчева, а 
Силвия Маркова за-
воюва трето място. 

„Петленцата” получиха 
Диплом и поощрителна 
награда от журито на 
Националния фестивал 

на детската забавна 
песен  на фолклорна 
основа „Златен извор” 
– община Димитров-
град .

В единадесетия на-
ционален музикално-
фолклорен фестивал 
„Орфеево изворче” с 
грамота за постижения 
е отличен художестве-
ният ръководител на 
юношеската формация 
на Групата за автен-
тичен фолклор при 
читалището в Пещера  
Павел Куцев. Негови-
те възпитаници Петя 
Билбилева и Валентин 
Кичуков са класира-
ни за заключителния 

етап  на конкурса и 
участваха тази неделя 
в Регионален детски 
фолклорен празник в 
Пазарджик. Групата за 
автентичен фолклор и 
Етнотанцова формация 
„Кулминация” пяха и 
танцуваха в национал-
ния фолклорен фести-
вал „Песни между три 
планини” - гр. Банско. 

Всичко това в рам-
ките само на няколко 
дни. 

Танцьори и певци 
вече подготвят програ-
мите си за участие до 
дни в международни 
фолклорни фестивали 
в Гърция и Македония.

На 12 юни т.г. стоти-
ци хора от Радилово,  
Пещера, Пазарджик…  
се отправиха към 
местността Никулска 
черква, за да отпраз-
нуват големия праз-
ник Петдесетница или 
Св. Троица.

Събитието бе ува-
жено от кмета на об-

щина Пещера Стелиян 
Варсанов, от народния 
представител д-р Кра-
симира Симеонова 
и кмета на Радилово 
Йордан Коев.

Водосвет отслужи 
отец Борис. След ли-
тургията поръси всич-
ки присъстващи със 
светена вода.

Поздравление от-
прави кметът Варсанов 

с пожелание за здраве 
и благополучие.

Присъстващите за-
палиха свещичка в па-
раклиса „Св. Никола.”

Приготвени бяха 
курбан и красиви об-
редни пити.

Започна народното 
веселие. За добро-
то настроение се 
погрижиха  децата 
от танцовия състав 
при НЧ „Зора-1903” 
в Радилово, танцов 
клуб „Елица” от Па-

зарджик. Оркестър 
„Красен” през целия 
ден веселеше хората. 
Хорото поведе  кметът 
на Радилово г-н Коев. 
На него се хванаха 
всички, то се виеше на 
няколко ката. 

Празникът дълго 
ще се помни. Може би 
до следващия, защото 
той вече се превръща 
в традиция – трайна, 
желана и очаквана.

В МЕСТНОСТТА НИКУЛСКА ЧЕРКВА

ОТЛИЧИЯ ОТЛИЧИЯ 
ЗА ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА  ЗА ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА  

5 ЮНИ - 
СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ГОЛЯМ ПРАЗНИКГОЛЯМ ПРАЗНИК

ПЕВЦИ И ТАНЦЬОРИ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПЕВЦИ И ТАНЦЬОРИ НА ЧИТАЛИЩЕТО 
С НАГРАДИ ОТ ФЕСТИВАЛИС НАГРАДИ ОТ ФЕСТИВАЛИ




