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На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за 
общинския дълг (30Д) Община Пещера предлага 
за публично обсъждане с местната общественост 
проектите, за изпълнението на които ще е необхо-
димо поемането на дългосрочен дълг, средствата 
от който ще бъдат използвани за осъществяване на 
разходи от капиталовата програма на общината.

Средствата са планирани да се използват за:
• Рефинансиране на съществуващ банков 

кредит 
• Рефинансиране на съществуващи кредити 

към ФЛАГ 
• Финансиране на собствено участие по проек-

ти финансирани от Оперативни Програми на ЕС
• Други инвестиционни проекти в полза на 

местната общност
Планира се поемането на дългосрочен дълг 

да стане чрез банков кредит и/или емисия об-
щински облигации.

Банков кредит - револвиращ:
Максимален размер на дълга - до 1 000 000 лв.;
Предназначение - капиталови разходи (бъ-

дещи и неразплатени) за финансиране на про-
екти по ОП на ЕС, други инвестиционни проекти 
и разходи по дейността на Общината.

Валута – лева
Максимален лихвен процент - до 6 месечен 

SOFIBOR + 2.40%;
Срок за погасяване - до 10 години 
Гратисен период - без гратисен период по 

лихвените и амортизационните плащания;
Обезпечение - с обезпечение под формата на 

залог върху бюджетната сметка на Община Пе-
щера, по която постъпват собствените приходи 
и Общата изравнителна субсидия;

Начин на погасяване:
 на лихвите - ежемесечно;

на главницата - от постъпления на междинни 
и окончателни плащания от Оперативни про-
грами по изпълнение на проекти и от бюджета 
на общината;

Такси и комисионни - по Тарифа на Кредитна-
та институция.

:
Максимален размер на дълга - до 4 000 000 лв.;
Предназначение - капиталови разходи (бъ-

дещи и неразплатени) и погасяване на същест-
вуващи задължения на общината, поети под 
формата на общински дълг, съгласно Закона 
за общинския дълг, закупуване на самостояте-
лен обект в сграда - бивш ресторант „Родопски 
светлини“ и северната част на пристройка към 
административната сграда;

Валута – лева
Максимален лихвен процент - до 6 месечен 

SOFIBOR + 2.40%;
Срок за погасяване - до 12 години;
Гратисен период - до 3 години;
Обезпечение - с обезпечение под формата на 

залог върху бюджетната сметка на Община Пе-
щера, по която постъпват собствените приходи 
и Общата изравнителна субсидия;

Начин на погасяване на лихвите - на всеки 6 
месеца

Начин на погасяване на главницата - на до 18 
равни вноски по главницата, след изтичане на 
гратисния период;

Такси и комисионни - по тарифи на Централен 
депозитар АД, инвестиционен посредник и др.

Чрез поемането на нов дълг и рефинансира-
нето на съществуващия, ще се промени източ-
никът на финансиране.

Основна цел е намаляването на лихвените 
разходи на Общината, осигуряване на необхо-
димите средства за собствено участие в про-

екти, финансирани от ЕС и финансирането на 
други текущи разходи във връзка с дейността 
на Общината.

При поемането на новия дълг, Община Пеще-
ра ще се стреми да постигне и по-добри усло-
вия по основните параметри на заемите – лих-
вен процент, гратисен период и обезпечение.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБ-
СЪЖДАНЕТО.- 26.04.2016г. 17.00 ч. в заседател-
ната зала на Общински съвет гр. Пещера.

Мястото за свободен достъп до материалите 
по проекта се определя стая № 5 на Общинска 
администрация от 10.00-12.00 ч. 14.00-16.00 ч. 
всеки работен ден и на Интернет страницата на 
Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите 
могат да се изпращат на електронната поща на 
общината е-mail-  mayor@peshtera.bg и в ОЦУ-
ИГ на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, 
ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на електронната поща, на който може 
да се изпращат становища и предложения по 
проектите: е-mail-  mayor@peshtera.bg 

Адрес на официалната електронна страница 
на Община Пещера: www.peshtera.bg 

С поканата се кани местната общност, синди-
кални и бизнес организации, неправителствени 
организации, търговски дружества и юридически 
лица с нестопанска цел, които имат регистрация, 
осъществяват дейност или ползват услуги на те-
риторията на община Пещера, ръководители на 
бюджетни звена, кметове и км. наместници,  об-
щински съветници, медии, второстепенни разпо-
редители с бюджетни кредити.

Лице за контакти: 
Кръстина Андреева – директор дирекция „ФСД”

Кметът на Община 
Пещера Николай Зай-
чев прие своя македон-
ски колега – кмета на 
Община Дебрца Игор 
Трайковски. Hадона-
чалниците обсъдиха 
възможностите за бъ-
дещо сътрудничество 
в различни сфери на 
обществения живот. 
Между Пещера и Дебр-
ца вече са установени 
добри контакти на кул-
турно ниво, тъй като 

миналата година ансам-
бъл от македонската 
община е участвал в Ет-
ноклутурния фестивал, 
организиран от община 
Пещера. Добрите впе-
чатления от родопския 
град стават повод за 
днешната визита.

В хода на разговора 
стана ясно, че две-
те общини споделят 
идентични проблеми, 
като един от най-се-
риозните е липсата на 

кадри. Причината и в 
двете страни квалифи-
цираните служители 
да избягват работа в 
администрацията са 
ниските заплати, за-
ключиха Зайчев и 
Трайковски.

В двата дни на сво-
ето посещение гостите 
от Македония посети-
ха СОУ „Св.Климент 
Охридски”, както и 
обувна фирма „Гидо“ и 
„Винпром Пещера“, за 

да се запознаят с две 
от основните производ-

ства в Пещера. Кметът 
Трайковски и неговите 

колеги видяха и кре-
постта „Перистера“.

М АКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЯМ АКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
Щ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НАМЕРЕНИЕПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НАМЕРЕНИЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ
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Две трети от нужните средства за ре-
монт на часовника в центъра на Пещера 
са осигурени, съобщи Димитър Павлов 
от Общинска администрация. На място бе 
и специалист, който взе мерки за новите 
механизми, които движат стрелките на ци-
ферблата.

Припомняме, че граждански инициа-
тивен комитет поде инициативата да въз-
станови часовника на Стайковата къща. 
Инициаторите са решили да възстановят 
оригиналният и автентичен външен вид на 
часовника, като механизма ще бъде после-
ден модел, електронен с GPS синхрониза-
ция за точен час, преминаване към лятно 
и зимно часово време, без необходимост 
от техническа поддръжка. Всеки кръгъл 
час ще се отброява от 40 кг. камбана, която 
ще бъде отлята от потомствени майстори 
от Пловдив. Отмерването на времето със 
звук ще спира от 22.00 ч. до 06.00 ч., за да 
се осигури спокойствието на живеещите в 
близост до кулата.

Любомир Брациклиев е в основата на 
благородната инициатива. Не се събират 
дарения от политически сили и представи-
тели на партии за да не се опорочи идета и 
да не се партизира, допълни Павлов.

Полицията и жандармери-
ята организираха съвместна 
акция в Пещера. Целта бяха 
разпространителите на нар-
котични вещества в един от 
ромските квартали. В резул-
тат бяха задържани трима. 
Окръжен съд – Пазарджик 
взе мярка за неотклонение 
„Задържане под стража” по 
отношение на С.В., К.В. и В.Д. 
Същите са  привлечени като 
обвиняеми за това, че са раз-
пространявали наркотици – 
хероин и методон на терито-
рията на гр. Пазарджик, гр. 
Пещера, гр. Батак и гр. Бра-
цигово.

От събраните по делото 
доказателства съдът счете, че 

съществува обосновано пред-
положение обвиняемите да са 
извършил посоченото деяние. 
Съдебният състав намира, че 
има реална опасност да из-
вършат друго престъпление.

При постановяване на съ-
дебния акт съдът отчете не-
гативните им характеристични 
данни и обремененото им 
съдебно минало – предишни 
осъждания.

Определението подлежи 
на обжалване и протест пред 
Апелативен съд гр. Пловдив в 
3-дневен срок.

При постъпване на жалба 
или протест делото е насро-
чено за 21.04.2016 г. от 10.00 
часа.

ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ

С два златни медала се завърна от Дряново 
бадминтонистката Добринка Смилянова. Игра-
ещият треньор на бадминтон клуба в Пещера 
отчете поредното си отлично представяне в 3-ти 
кръг от националната верига в Дряново. Смиля-
нова завоюва златните отличия в състезанието 
на двойки жени с партньор Мира Георгиева от 
Гълъбово и на смесени двойки с Владислав Ива-
нов от Кърджали.

ËÅÊÀ ÀÒËÅÒÈÊÀ

Състезатели от клуб „Атлетик” - Пещера 
се представиха отлично на проведения в гр. 
Пловдив Национален лекоатлетически крос. 
Равносметката – три златни, един сребърен и 
един бронзов медал за участниците в надпре-
варата. Златен медал получи Галина Вълчинова, 
бронзов медал получи Томина Жилева – VII клас 
при девойките до девети клас в категория крос 
800 м. Сребърен медал грабна Джамил Бозан – 
ученик в VII клас при юношите до девети клас - 
крос 800 м. Първо място при мъжете завоюва 
Щерьо Бадалов.

ÒÅÍÈÑ ÍÀ ÌÀÑÀ

Десетокласничката от ПГХВТ „Атанас Ченге-
лев“ в Пещера Неврие Садулова завоюва сребъ-
рен медал на Държавното отборно първество за 
жени по тенис на маса. Републиканският турнир 
се проведе в зала „Арена Арсенал“ в Панагюри-
ще. Неврие се състезава за СКТМ „Пазарджик”.

От 15 април се забранява уловът 
на риба и други водни организми 
през пролетно-летния размножи-
телен период във водите на Черно 
море, река Дунав и вътрешните 
водни обекти, съобщават от Изпъл-
нителна агенция по рибарство и 
аквакултури. 

Любителският риболов през 
периода на забраната е разрешен 
в следните водни обекти на терито-
рията на област Пазарджик:

- баластриера при с. Лозен;
- баластриера при с. Динката;
- „Дупките”, с. Говедаре;
- „Малък гьол”, с. Звъничево;
- студен канал на р. Марица, 

с. Синитово;
- студено пере при „Фазанари-

ята”;
- канал „Кривата вада”.

Чаканият дълго време ремонт на фасадата на читалище „Развитие“ започна. За възстановяване 
и боядисване на външните стени на културната институция Община Пещера отпусна 25 000 лв. 

ÊÐÈÌÈÍÀËÍÀ ÕÐÎÍÈÊÀÊÐÈÌÈÍÀËÍÀ ÕÐÎÍÈÊÀ

КВАРТАЛ В ПЕЩЕРА ОСЪМНА 
ПОД ПОЛИЦЕЙСКА БЛОКАДА
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ЧАСОВНИКЪТ НА СТАЙКОВАТА ЧАСОВНИКЪТ НА СТАЙКОВАТА 
КЪЩА ОТНОВО ЩЕ ОТМЕРВА ВРЕМЕТОКЪЩА ОТНОВО ЩЕ ОТМЕРВА ВРЕМЕТО
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КЪДЕ МОЖЕМ ДА ЛОВИМ РИБАКЪДЕ МОЖЕМ ДА ЛОВИМ РИБА

СПОРТНА ХРОНИКАСПОРТНА ХРОНИКА


