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I. Модернизиране и подкрепа на образовател-
ната система

През учебната 2021/2022 г. в общинските детски 
градини се обучават и възпитават 483 деца. 

40 квалифицирани педагогически специалисти 
и 71 души непедагогически персонал са заети в дет-
ските градини за осигуряване на качествено образо-
вание, възпитание и социализация.  Детските гради-
ни са обезпечени и с непедагогически и медицински 
персонал. Материалната база на детските градини е 
в добро състояние.

С Решение 259/24.06.2021 г. на Общински съвет 
- Пещера беше изменена и допълнена Наредбата за 
определянето и администрирането на местните так-
си и цени на услуги на територията на община Пе-
щера. В резултат от приетите нормативни промени, 
родителите на 200 деца не заплащат такса за ползва-
не на детска градина. 

Всички детски градини в община Пещера са 
включени в проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Ак-
тивно приобщаване в системата на предучилищно-
то образование“ по Оперативна програма ,,Наука и 
образование за интелигентен растеж“. По проекта 
се заплащат такси за посещение на детска градина 
на родители, които получават социални помощи по 
реда на Правилника за прилагане на Закона за соци-
ално подпомагане.

Три институции от община Пещера бяха одо-
брени и изпълниха проекти от Националната кам-
пания „Чиста околна среда – 2021 г.“, финансирани 
от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда - Център за подкрепа на 
личностното развитие – Общински детски комплекс 
(ЦПЛР-ОДК), детски градини „Иглика“ и ,,Слънчо”. 
В ДГ „Иглика“ са поставени две двойни пързалки за 
групите в детската градина, една пързалка за яслена-
та група, монтирани са 8 люлки за площадките на от-
делните групи, поставена е една катерушка, засадени 
са 50 бр. туи. ЦПЛР – ОДК изпълни проекта си, като 

с помощта на Общинска администрация, родители и 
учители децата със СОП засадиха 10 дръвчета Маг-
нолии - Грандефлора на крепост „Перистера“.

През ноември 2020 г. Училищна Телерик Акаде-
мия – най-мащабната ИТ инициатива за ученици, 
стартира в 33 града в цялата страна – включително 
в град Пещера. Участието е безплатно за учениците 
и техните родители. Финансирането е осигурено от 
общинския бюджет с решение на Общински съвет 
- Пещера. Занятията ще се провеждат до юли 2021 
г., а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде 
съобразен с препоръките на здравните органи.

Във връзка с отбелязването на Първи юни — 
Деня на детето, при спазване на всички противоепи-
демични мерки се проведе детски празник с участи-
ето на деца от всички детски градини, включени в 
групи по интереси към ЦПЛР - ОДК гр. Пещера. 

В общинските училища през учебната 2021/2022 
г. се обучават 1392 ученици. Те се обучават и възпи-
тават от 153 квалифицирани педагогически специа-
листи и 59 души непедагогически персонал.

 С ПМС№262/29.07.2021 г. на ОУ ,,Св. Патриарх 
Евтимий” бяха отпуснати 170 249 лв. за вътрешен ре-
монт на класни стаи, общи части и санитарни възли. 
С финансовата подкрепа на МОН и със съдействие 
от „Биовет“ АД, училището изгради нова ограда на 
дворното пространство. 

Екипите за обхват и задържане в образователна-
та система на деца и ученици в задължителна преду-
чилищна и училищна възраст към детските градини, 
училищата, Община Пещера, с. Капитан Димитри-

ево и с. Радилово работиха ефективно и в координа-
ция между всички институции, въпреки епидемич-
ната обстановка.

Тържествено беше отбелязан 24 май — Ден на 
Светите братя Кирил и Методий, на българската 
азбука, просвета и култура и на славянската кни-
жовност. Беше извършен водосвет и освещаване на 
училищните знамена. Три училища получиха нови 
знамена — НУ ,,Михаил Каролиди”, НУ ,,Михаил Ку-
манов”, ОУ ,,Любен Каравелов”. През 2021 г. за пър-
ви път беше определен ,,Учител на годината”, който 
получи грамота и парична награда. Празникът за-
върши с голям концерт и тържествено изпращане 
на абитуриентите от духов оркестъп и мажоретния 
състав на ЦПЛР - ОДК.

Ученици, учители, представители на Община 
Пещера и общественици проведоха среща-разговор 
във връзка с 55 години от смъртта на Йордан Кова-
чев и се запознаха с живата и творчеството му.

Учебната година завърши с голям парад на хвър-
чилата на крепост ,,Перистера”.

През целия период беше извършван постоянен 
контрол на условията и организацията на дейност-
ите в предучилищното образование, в общинските 
детски градини, обхвата на подлежащите на задъл-
жително предучилищно и училищно образование 
деца и ученици, състоянието на материалната база 
на институциите в системата на образованието, ус-
ловията за функциониране и развитие на общин-
ския център за подкрепа за личностно развитие.

Във връзка със сигурността на децата и опазване 
на тяхното здраве, периодично училищата и детски-
те градини бяха подпомагани от община Пещера и 
от дарители, с така необходимите маски и дезинфек-
танти.

С цел поддържане е облагородяване на дворните 
пространства на училищата и детските градини през 
тази година беше сформирана комисия с участието 
на ландшафтен архитект за проверка на състоянието 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

2021-ва година отново беше белязана от 
разпространението на COVID-19 пандеми-
ята и последиците от нея, които засегнаха 
всички сектори на обществения живот. На-
ложи се да предприемем редица мерки за 
ограничаване на заболеваемостта, подпома-
гане на най-уязвимите и подкрепа на мест-
ния бизнес. 

Предизвикателствата, пред които се из-
правихме обаче, не спряха реализацията на 
значими проекти, които обществеността 
очакваше и бяхме поели като ангажимент. 

Втора година продължаваме последова-
телно да изпълняваме ангажиментите си, 
включени в Програмата за управление на 

община Пещера за мандат 2019-2023 г., не-
зависимо от здравните и икономически по-
следици на пандемията от COVID-19.

Усилията ни са насочени към опазване 
на здравето, грижата и спокойствието на 
жителите на  община Пещера, защото хора-
та са най-ценният капитал.

Всичко, което постигаме е благодарение 
на доброто партньорство между админи-
страция, Общински съвет, гражданите, ин-
ституции и бизнеса в община Пещера. Ра-
ботихме динамично за по-доброто качество 
на живот в община Пещера, за подкрепяща 
социална среда, за модерно образование и 
вълнуваща култура, за развитие на бизнес и 
уредена инфраструктура, за усещане за си-
гурност и грижа. 

Ключово в работата ни е тясното сътруд-
ничество с Общински съвет, бизнес и граж-
даните, защото заедно сме по-успешни.

Настоящият документ е изготвен в из-
пълнение на разпоредбите на чл. 44, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, съгласно които кме-
тът на общината  представя пред общин-
ския съвет годишен отчет за изпълнението 
на програмата в срок до 31 януари. 

Отчетът за изпълнение на Програма за 
управление на община Пещера за 2021г. е 
структуриран по направленията и страте-
гическите цели на документа.

С уважение,
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

(продължава на стр. 2)
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на дървесната растителност.
600 деца на възраст от 5 до 18 години са включени 

в дейността на ЦПЛР-ОДК, в две направления „Из-
куства“ и „Ресурсно подпомагане“. Допълнителна 
подкрепа чрез ресурсно подпомагане се предоставя 
на 52 деца и ученици със СОП, разпределени във 5 
ресурсни, 1 психологична и 1 логопедична групи. 
Планирани са над 25 изяви от всички форми на обу-
чение на общинско, регионално и национално ниво 
и творчески лагер за групите от направление „Изку-
ства“ през пролетта на 2022 г. 

Образователната институция предоставя обща 
подкрепа в терапевтична група за деца/ученици със 
СОП чрез музикотерапия. Сформираните групи в 
институцията са: народни танци, народно пеенe, 
народен хор, спортни танци, модерни танци, пиано, 
солфеж, приложни изкуства и мажоретен състав.

Екипът на ЦПЛР-ОДК разработи и изпълни 
проект по Национална програма „Предоставяне на 
съвременни условия за подкрепа за личностно раз-
витие на децата и учениците в институции в систе-
мата на предучилищното и училищното образова-
ние“ 2021, на стойност 21 180.04 лв. за оборудване 
и обзавеждане на репетиционна зала и прилежащо 
помещение.

II. Качествено управление, достъпност на соци-
алните услуги и осигуряване на трудова заетост на 
уязвими групи

1. В община Пещера функционират следните со-
циални услуги в общността:

— Домашен социален патронаж с капацитет 180 
потребители – финансирана от бюджета на Община 
Пещера. Услугата се предоставя във всички населе-
ни места на общината;

— Дневен център за деца и младежи с уврежда-
ния с капацитет 36 места – държавно делегирана 
дейност. Към 31.10.2021 година, услугата се ползва 
от 57 деца, както следва: дневна форма: 1-но дете; 
полудневна форма: 31-но деца; почасова форма: 25 
деца.  Възрастовата група на обхванатите деца е от 3 
до 18 години. През 2021 година чрез дарения се из-
гради и оборудва мулти-сензорна стая и се закупиха 
уреди за физиотерапия;

— Дневен център за пълнолетни лица с увреж-
дания с капацитет 28 потребители – държавно де-
легирана дейност. Към 31.10.2021 година услугата 
се ползва от 26 лица. През 2021 година е поднове-
но част от кухненското оборудване и е обособено 
самостоятелно мокро помещение с изработена и 
монтирана алуминиева врата. Закупени са уреди за 
рехабилитация;

— Център за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждане с капацитет 14 потребители – дър-
жавно делегирана дейност. Към 31.10.2021 година 
услугата се ползва от 8 деца;

— Кризисен център лица и деца пострадали от 
насилие с капацитет 12 потребители – държавно де-
легирана дейност. Към 31.10.2021 година услугата се 
ползва от 5 деца и 1 пълнолетен потребител;

— Асистентска подкрепа с капацитет 42 потре-
бители – финансира се от държавния бюджет. Към 
31.10.2021 година 13 асистенти, полагат грижи за 32 
лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност 
за самообслужване, които нямат определена по съ-
ответния ред степен на намалена работоспособност 
и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с 
трайни увреждания с определена чужда помощ, кои-
то не ползват асистентска подкрепа, помощ за оси-
гуряване на асистентска подкрепа или за които не се 
получава помощ за грижа в домашна среда по реда 
на друг закон;

2. От 01.10.2019 г. Община Пещера работи по ме-
ханизма за лична помощ, в изпълнение на разпоред-
бите на Закона за личната помощ. 

Предоставя се лична помощ за лица без оглед 
на възрастта им с трайни увреждания с определена 
чужда помощ и деца с 90 и над 90% степен на увреж-

дане без определена чужда помощ. Към 31.10.2021 г. 
114 асистенти предоставят лична помощ на 113 по-
требители.

3. Към 31.10.2021 г. 68 деца на възраст от 6 месе-
ца до 2 години ползват безплатно услугата „детска 
кухня“, след сключени договори с 2 детски млечни 
кухни.

4. Участие по Национални и Европейски програ-
ми:

Проекти в процес на реализация, както следва:
a) От 01.01.2021 година в община Пещера се реа-

лизира проект „Топъл обяд в условия на пандемия-
та от COVID-19 в Община Пещера“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално под-
помагане“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - То-
пъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 
Проектът е на обща стойност 135 342.90 лв. като се 
осигурява топъл обяд за 210 уязвими жители на об-
щина Пещера.

б) От 17.03.2021 година в община Пещера се ре-
ализира проект “Патронажна грижа + в община 
Пещера“, процедура „Патронажна грижа +”, Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
Продължителността на проекта е 13 месеца и е на 
стойност: 209 999.18 лв.

в) От 11.05.2015 г. до 31.12.2021 г. по Национал-
на програма „Активиране на неактивни лица“ в Об-
щинска администрация се осигурява трудова зае-
тост на 1 лице.

г) От 23.08.2020 г. по Национална програма „За-
етост и обучение на хора с трайни увреждания“, в 
рамките на 24 месеца се осигурява трудова заетост 
на 1 лице с трайно увреждане.

д) От 28.05.2021 година, чрез Регионална програ-
ма за заетост, за срок от 6 месеца е осигурена трудова 
заетост на 6 лица.

е) От 21.06.2021 година по Програма „Старт на 
кариерата“ в Общинска администрация за срок от 
12 месеца е осигурена трудова заетост на 1 лице.

ж) По Национална програма „Помощ за пенси-
ониране“ се осигурява трудова заетост на 3 лица. 

Изпълнени проекти, както следва:
— На 04.12.2020 г. приключи изпълнението на 

проект „Подобряване на материалната база чрез 
закупуване, доставка и монтаж на ново професио-
нално оборудване/обзавеждане на кухненски блок 
в Домашен Социален патронаж гр. Пещера“, финан-
сиран от Фонд „Социална закрила“ на стойност 35 
985,36 лв.;

— На 31.12.2020 г. приключи изпълнението на 
проект по Целева програма „Топъл обяд у дома  в ус-
ловията на извънредна ситуация-2020 г.“ Проектът 
бе на обща стойност 51 272,00 лв., като се осигури 
топъл обяд за 170 жители на община Пещера.

— На 31.12.2020 г. приключи изпълнението на 
проект “Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Пещера“.  Проектът бе 
на обща стойност 124 259,80 лв., процедура „Патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 
– Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“  2014 -2020 г.

— На 11.02.2021 г. приключи изпълнението на 
Национална програма „Заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания“. По програмата се осигури тру-
довата заетост на 1 лице с трайно увреждане.

— На 26.05.2021 г. приключи изпълнението на 

Национална програма „Помощ за пенсиониране“. По 
програмата се осигури трудовата заетост на 1 лице.

— На 31.08.2021 г. приключи изпълнението на 
проект „Обучение и заетост“ по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. 
По проекта се осигури трудовата заетост на 19 лица 
с трайни увреждания.

5. Социално подпомагане:
Отпуснатите социални помощи от бюджета на 

Община Пещера през 2021 г. са:
— еднократни помощи на стойност 4 300 лв.;
— помощи в натура за членовете на клубовете на 

инвалидите, на лицата с психични разстройства, на 
диабетиците и на пенсионерите на стойност 8 000 лв.

III. Подкрепа за развитието на културните дей-
ности от институциите и подкрепа на успешни 
творчески модели

Въпреки извънредната епиндемична обстанов-
ка, Община Пещера създаваше и разпространяваше 
култура и духовност, и реализира своя Културен ка-
лендар за 2021 г.

Успешно бяха изпълнени програмите за нацио-
налните празници – 3-ти март; 6 май – Ден на Пеще-
ра, 24-ти май — Ден на светите братя Кирил и Ме-
тодий, на българската азбука, просвета и култура и 
на славянската книжовност, 2 юни – Ден на Ботев и 
Деня на Независимостта.

Проведени бяха традиционни за общината кул-
турни прояви като Фестивала „Среди зима на мегда-
на“, Национален литературен конкурс „Спас Зафи-
ров“, Националния фолклорен събор на народното 
творчество, Лятната младежка творческа академия, 
Фестивала на кешкека (онлайн).

Отбелязани бяха и чествания на бележити дати и 
годишнини от националната и местна история като 
годишнини от смъртта на Васил Левски, Димитър и 
Атанас Горови, проф. Димитър Пасков, Йордан Ко-
вачев, годишнини на Спас Зафиров, Осман Ефенди, 
Петър Кьосеиванов и др.

На 26.02.2021 г. беше открита паметна плоча на 
почетния гражданин на Пещера — Красимир Узу-
нов. На официална церемония, паметният знак бе 
открит от вицепрезидента Илияна Йотова, Предсе-
дателя на Народното събрание — Цвета Караянчева 
и Йордан Младенов — Кмет на Община Пещера.

На празничния Трети март, честванията започ-
наха с поднасяне на венци и цветя пред паметниците 
на загиналите за свободата на България. Участие в 
празничната програма взеха мажоретен състав „Пе-
ристера“, детска фолклорна група и Танцова форма-
ция „Здравец“ при ЦПЛР- ОДК.

На 19.03.2021 г. крепост „Перистера“ беше отли-
чена за „Крепост на десетилетието“.

В резиденцията на Мароко в София, Нейно пре-
възходителство Закия Ел Мидауи събра Дипло-
матическия корпус у нас, за да бъде учреден клуб 
Приятели на чудесата на България. Нейно превъз-
ходителство даде ценни съвети на присъстващите, 
защото богатствата на България са дипломатически 
ресурс.

(продължение от стр. 1)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

(продължава на стр. 3)
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На тържествената заря-проверка на 5 май, по по-
вод Празника на Пещера, присъстваха Румен Радев 
— Президент на Р България, народни представите-
ли, политически лидери, видни пещерци и общест-
веници. Празникът беше отбелязан с концерт на 
танцова формация „Елика“, квартет „Интро“ и Тони 
Димитрова.

На 11 май 2021 г. ученици и официални лица 
от Пещера, Брацигово, Радилово и Капитан Дими-
триево се поклониха пред паметника на априлци в 
местността „Бялча“. СУ „Св. Климент Охридски’’ 
пое шефство над паметника – да поддържа прос-
транството около него, да организира поклонение 
и привлече вниманието на обществеността. Идеята 
намери пълна подкрепа от кмета на Общината Йор-
дан Младенов и председателя на Общинския съвет 
д-р Николай Пенев.

Облекчаването на епидемичните мерки даде въз-
можност по достойнство да отбележим 24 май — Де-
нят на светите братя Кирил и Методий, на българ-
ската азбука, просвета и култура. На пл. „България“ 
бе отслужен празничен водосвет и бяха осветени 
училищните знамена. Обединено училище „Любен 
Каравелов“ и началните училища „Михаил Каро-
лиди“ и „Михаил Куманов“ получиха своите нова 
знамена. На тържеството бяха връчени награди на 
заслужили учители и ученици. За първа година бе 
връчен приза „Учител на годината“.

По проект „Кръстопът на минало и съвремие“ 
Година II, се проведоха: Античен фестивал „Перис-
тера — крепост на вярата“, Парад на хвърчилата и 
представяне акустичната версия „Книга на песните“ 
от Стефан Вълдобрев.

Античният фестивал пресъздаде епизоди и съби-
тия от живота на древните и варварските племена, 
обитавали земите на римската провинция Тракия 
през Късната Античност, към които земи спадали и 
пещерските. Показахме сцени от ежедневния живот, 
занаяти, религиозни и цивилни ритуали, военно 
дело, игри, облекла и храни.

Това беше един прекрасен ден в който всички 
гости и туристи се потопиха в света на Късната Ан-
тичност и станаха съпричастни с едно вълнуващо 
духа събитие.

Крепостта „Перистера“ се преобрази в още 
по-приказно място, посрещайки парад на хвърчила-
та. Празникът беше организиран от Община Пеще-
ра, Крепост „Перистера“ и Библиотеката при Народ-
но читалище „Развитие 1873“. Над 80 деца с пъстри 
хвърчила взеха участие в празника със свои прияте-
ли от Ракитово, Бяга, Радилово, Козарско, Испери-
хово, Капитан Димитриево, Величково и Звъничево.

При голям интерес премина Националният съ-
бор на народното творчество Свети Константин 
2021. С камерно изпълнение на оркестър „Сто и една 
каба гайди“ гр. Смолян започна V-то издание на съ-
бора. Артисти и участници благодариха за създаде-
ните условия и организацията на събитието.

В художествена галерия ”Проф. Веселин Стай-
ков” бяха организирани 17 изложби през 2021 г. Из-
ложбите бяха самостоятелни, тематични, училищни 
и колективни. Въпреки пандемията, галерията бе 
една от най-добре работещите културни институти.

През 2021 г. поставихме началото на една нова 
културна инициатива – пътуващо лятно кино и ав-
токино.

В продължение на 2 дни пещерци и техни гости 
се наслаждаваха да гледат най-известните българ-
ски филми. 18 и 19 август събраха почитателите на 
големия екран абсолютно безплатно. След успеха на 
прожекцията на пл. „България“, българска лента се 
завъртя на екран на поляната до параклиса на „Св. 
Св. Петър и Павел“ над града. Гост на събитието 
беше популярната актриса Яна Маринова.

Кинопрожекции на открито се проведоха с го-
лям успех и в с. Радилово под егидата на Читалище 

„Зора“.

Активна онлайн дейност в пандемичната обста-
новка осъществи и НЧ “Развитие 1873“. Представе-
ни бяха авторите Здравка Евтимова, Мартин Ралчев-
ски, Гинка Богданова и Таня Мезева.

Петима от пещерските автори, с които библиоте-
ката активно работи и които се включват в нейните 
инициативи, са наградени от Международен литера-
турен конкурс „Небесни меридиани“ - 2021 г. гр. Бат 
Ям, Израел. Това са Зоя Кацарова, Георги Връбчев, 
Николина Барбутева, Памела Мекушина, Виктория 
Симонова. Други от авторите, от литературен клуб 
”Искри”, взеха участие в литературна среща в къ-
ща-музей „Яворов” гр. Чирпан

Читалище „Развитие 1873“ съдейства активно и 
за изпращане на детски творби на съвременни бъл-
гарски автори, /включително и пещерски автори, 
част от инициативата на библиотеката ”Българско 
слово без граница”/ в българско училище ”Райна 
княгиня” в Италия, в гр. Ричоне (община Римини).

Успешна концертна дейност и участие във фес-
тивали имаха и различните формации и групи от 
пещерските общински читалища. Всички те пред-
ставят с успех община Пещера в регионални и меж-
дународни фестивали и са носители на много призо-
ви награди. 

През 2021 г. бяха подновени някои текстове на 
паметници и паметни плочи на територията на об-
щина Пещера. Изяснен бе и въпросът с рождената 
дата и датата на смъртта на Осман Ефенди. Израбо-
тен е и регистър на паметниците и паметните плочи 
на територията на общината.

В Деня на народните будители се състоя награж-
даването на победителите във Второто издание на 
конкурса „Пещерските будители“, иницииран и про-
веден от „Биовет“ АД – Пещера. Всички участници 
получиха грамота за отлично представяне и сборник 
с конкурсните творби, издадени от организатора.

На 15 билборда, разположени на територията на 
град Пещера, вече са експонирани снимки от «Стара 
Пещера». Така на мястото на старите, овехтели и не-
актуални текстове пещерци ще видят позабравени 
снимки от близкото и далечно минало.

48 двойки от Пещера отпразнуваха „Златна сват-
ба“ през 2021 година. Наградите за юбилярите под-
несе по домовете Гълъбина Карамитрева — Замест-
ник-кмет на Община Пещера.

IV.Създаване на съвременни условия за разви-
тие на спорт, тренировъчна и състезателна дей-
ност

Въпреки епидемичната обстановка през 2021 г., 
спортните клубове активно участваха в обществе-
ния живот и взеха участие в турнири и състезания 
на общинско, регионално и назционално ниво. 

На 17 и 18 април Кметът на Община Пещера - 
Йордан Младенов откри Рали спринт Пещера. След 
осемгодишно прекъсване, в състезанието взеха 
участие 28 състезатели.

По повод 17 май — Ден на българския спорт и 
професионален празник на работещите в сферата 

на спорта, Кметът на Община Пещера награди Се-
рафим Тодоров за цялостен принос и заслуги към 
развитието на спорта в Пещера и България.

На 29 май 2021 г. Йордан Младенов – Кмет на Об-
щина Пещера и Гълъбина Карамитрева — Замест-
ник-кмет бяха гости на връчването на наградите 
на собственици на автомобили в Авто ретро поход 
„РОМБУС“ 2021.

Състезанието по ориентиране за купите „Сне-
жанка“ и „Пещера“, се проведе в село Св. Константин 
и Пещера. Участваха над 190 състезатели от цялата 
страна, разпределени в групи от 10 до 70-годишна 
възраст.

Детският футболен турнир «Peshtera Cup 2021» 
събра на градския стадион на 28 и 29 август дваде-
сет отбора от Пловдивска, Пазарджишка и Софий-
ска област. В състезанията се включиха 3 възрастови 
групи от набор 2008, 2010 и 2012.

През м. декември 2021 г. кметът на Община Пе-
щера награди най изявените спортисти - 34 деца и 
младежи, състезаващи се в осем вида спорт.

V. Модернизация на инфраструктурата и опаз-
ване на околната среда за подредена, чиста и зеле-
на община Пещера

Подобряването на визията на населените места в 
общината и повишаването на потенциала за предос-
тавяне на възможности за спорт и отдих на жители-
те е сред водещите ни приоритети в управлението за 
мандата. С изпълнението на дейностите по изграж-
дане и рехабилитация продължихме започнатото 
обновяване на общинската инфраструктура, за да 
постигнем по-чиста, зелена и модерна среда за жи-
вот и активност. 

На 12 март 2021 г. беше открит рехабилитирания 
участък от пътното платно на ул. „Стефан Караджа“. 
С изграждането му се подобри транспортната ин-
фраструктура към най-големия жилищен квартал 
в града – „Изгрев“. С проекта се подобриха транс-
портните връзки в източната част на Пещера, както 
и преките връзки на жилищния район с централната 
градска част и околовръстния път, свързващ път II-
37 Панагюрище – Пазарджик — Пещера с път III-377 
Пещера – Брацигово – Равногор.

На 12 март стартираха дейностите за подобрява-
не на ВиК инфраструктурата, включваща следните 
подобекти: реконструкция на съществуващ на водо-
провод на ул. „Иван Вазов“, водопровод и канализа-
ция на ул. „Изгрев“, изграждане на нова канализа-
ция по ул. „Георги Кьосеиванов“ и реконструкция 
на съществуващия водопровод по ул. „3-ти март “. 
Изгради се нов уличен канализационен клон в учас-
тъка от ул. „Изгрев “ за отвеждане на отпадните би-
тови и дъждовни води от имотите, разположени по 
южната страна на уличният участък. 

С реализирането на тези проекти се повиши ка-
чеството на живот на населението и бяха създадени 
предпоставки за привличане на нови инвестиции и 
възможности за регионалната конкурентоспособ-
ност на общината.

През м. април 2021 г. стартира изпълнение-

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

(продължение от стр. 2)

(продължава на стр. 4)
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то на Административен договор за безвъзмез-
дна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-
0148-C01/21.05.2021 г., проект „Реконструкция на ул. 
„Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 
до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“, с 
обща дължина 1206,42 м.

Реконструкцията и рехабилитацията на обекти-
те се финансират от Държавен фонд „Земеделие“ по 
Програмата за развитие на селските райони за пе-
риода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на инвестиционния проект е 
в размер на 1 001 904,07 лв. и представлява макси-
мален размер на безвъзмездната финансова помощ. 
Срокът за изпълнение на проекта е до 21.05. 2022 
г. С реализацията на проектното предложение ще 
се подобрят транспортно-експлоатационните ка-
чества на пътните настилки и тротоарните площи 
по уличната мрежа на града, вследствие на което ще 
се осигури по-добро качество на живот на жителите, 
възможностите за развитие на туризъм, привличане 
на инвеститорския интерес, директна транспортна 
свързаност, цялостен физически облик на населено-
то място.

След завършването на първия етап от проекта за 
рекултивация на съществуващо сметище – техниче-
ската рекултивация, чието изпълнение беше прието 
в края на 2020 г., през 2021 г. започна изпълнение-
то на втория етап – биологичната рекултивация на 
обекта.

На 29 април 2021 г. беше открита комбинирана 
детска площадка за игри, общуване и спорт в двора 
на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. В нея функционално 
са разположени люлки, катерушки и пързалки с обо-
собени зони за различните възрастови групи, пейки, 
тартанови настилки, оградни елементи и подходящо 
осветление. Площадката за игра е изградена и отго-
варя на изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. 
за условията и реда, за устройството и безопасност-
та на площадките за игра, както и на всички евро-
пейски изисквания за безопасност. Изграждането и 
оборудването на пощадката са финансирани от Об-
щина Пещера в размер на 43 200 лв.

През м. април 2021 г. започна изпълнението на 
проектните дейности за изграждане и оформяне на 
вертикалната планировка, изграждане на ВиК ин-
сталация за отвеждане на повърхностните води от 
дворнните пространства в ДГ „Изгрев“ и ДГ „Слън-
чо“. Изцяло подменени тротоарни плочи, полагане 
на градински бордюри и елементи с подходи за пре-
минаване и места за отдих на отделните групи с деца 
са част от изпълнените дейности в дворното прос-
транство на детските градини. Монтирани нови 
беседки, пързалки, люлки и катерушки в двора на 
детските градини, допълват изцяло подобрената ви-
зия на дворните пространства и радват най-малките 
жители на общината ни. Ремонтирана е съществува-
щата каменна ограда на двора на ДГ „Изгрев“, като е 
изградена рампа с подпорна стена, осигуряваща дос-

тъп в югоизточна посока на имота от специализиран 
превоз до детското заведение. 

Проектът е финансиран от МОН и Община Пе-
щера.

Във връзка с появили се свлачищни процеси в 
два участъка по трасето на общинския път Пещера 
– с. Свети Константин, Общинска администрация 
извърши необходимото обследване с „Геозащита” 
ЕООД – клон Перник, МРРБ и възложи изготвянето 
на работни проекти за обектите:

— Укрепване и отводняване на склонов откос и 
пътно платно, прилежащ на ул. „Пирин“ от о.т. 762а, 
о.т. 767 до о.т. 1214 в кв. 237 по ЗРП на гр. Пещера;

— Укрепване на склонов участък на общински 
път PAZ 1181 Дорково - Костандово - “Свети Кон-
стантин“, гр. Пещера, свлачище при км.29 +050“

— Укрепване на склонов участък на общински 
път PAZ 1181 ДОРКОВО-КОСТАНДОВО-“СВЕ-
ТИ КОНСТАНТИН“, гр. Пещера, свлачище при 
км.40+910 “ 

С цел подобряване качеството на живот на насе-
лението и градската среда, Община Пещера подаде 
заявление до ПУДООС за отпускане на средства за 
финансиране на ВиК проекти.

С Протокол № 3 от 16.04.2021 на Управителния 
съвет на Предприятие за управление на дейностите 
по опазване на околната среда е взето решение да 
бъде финансиран, съгласно изискванията на ПУДО-
ОС проект: „Реконструкция на улични ВиК мрежи 
и съоръжения на територията на гр. Пещера с девет 
подобекта“:

— ПОДОБЕКТ 1: „Реконструкция на ВиК мрежи 
и съоръжения по ул. „Беглика“ гр. Пещера, от ос. 
точка 432 до осова точка 433 “;

— ПОДОБЕКТ 2: „Реконструкция на ВиК мрежи 
и съоръжения по ул. „Панорама“ гр. Пещера, от ос.
точка 67 до осова точка 439 “;

— ПОДОБЕКТ 3: „Реконструкция на ВиК мрежи 
и съоръжения по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, 
от ос.точка 439 до осова точка 529 “;

— ПОДОБЕКТ 4: „Реконструкция на ВиК мрежи 
и съоръжения по ул. „Опълченска“ гр. Пещера, от 
ос. точка 440 до осова точка 431 “;

— ПОДОБЕКТ 5: „Реконструкция на ВиК мрежи 
и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев“ гр. Пещера, 
от ос. точка 27 до осова точка 13“;

— ПОДОБЕКТ 6: „Реконструкция на ВиК мрежи 
и съоръжения по ул. „Чаталджа“ гр. Пещера, от ос. 
точка 46 до ос.т.44 с дължина 145 м и от ос. т 44 до 
осова точка 109“;

— ПОДОБЕКТ 7: „Реконструкция на ВиК мрежи 
и съоръжения по ул. „Христо Ботев“ гр. Пещера, от 
ос. точка 425 до осова точка 586 “;

— ПОДОБЕКТ 8: “Реконструкция на съществува-
ща канализация и водопровод по ул.“Стефан Кън-
чев“, гр. Пещера от кръстовището с ул. “Чаталджа“ 
до кръстовището с ул.“Гео Милев“, гр. Пещера“;

— ПОДОБЕКТ 9: “Реконструкция на съществува-
ща канализация и водопровод на ул.“Стара крепост“, 
гр. Пещера от о.т.132 до о.т.142. /Изработване на тех-
нически проект на ул. “Стара крепост“, гр. Пещера /
ПИ с идентификатор 56277.501.9604/.

Предстои сключване на договор за финансиране 
с ПУДООС. 

След подмяната на водопровода и канализацията 
на улиците, Община Пещера ще извърши рехабили-
тация на пътната част и тротоарите на посочените 
улици, в рамките на проекти:

„Рехабилитация на ул. „Панорама“ от о.т. 67-79-
433 до кръстовище с ул. „Беглика“, ул. „Опълчен-
ска“ от о.т. 431-440 до кръстовището с ул. „Влади-
мир Рилски“, ул. „Христо Ботев“ от о.т. 535-425 до 
площад „Христо Ботев“, ул. „Стефан Кънчев““ до 
кръстовището с ул. „Св. Константин“ и ул. „Осво-
бождение“ от о.т. 27-13-110 в гр. Пещера“ и „Рекон-
струкция на съществуваща канализация и водопро-
вод на ул. «Стара крепост», гр. Пещера от о.т.132 до 
о.т.142 /Изработване на технически проект на ул. 
«Стара крепост», гр. Пещера ПИ с идентификатор 
56277.501.9604/- Част „Пътна и ВиК“ в гр. Пещера“. 

Общата дължина на улиците е 2 179,99 м., с площ 
13 008 м2 на пътното платно, тротоарни настилки - 
7143,00 м2.

С ПМС 403/2021 г. се предоставиха средства в 
размер на 1 300 000 лв., с които частично ще се из-
върши Основен ремонт на част от ул. „Стефан Кън-
чев“ до кръстовището с ул. „Св. Константин“ и ул. 
„Освобождение“ от о.т. 13-110, Реконструкция на ул. 
„Стефан Кънчев“ от о.т.13 до о.т. 27 и на ул. „Стара 
Крепост“, гр. Пещера от о.т.132 до о.т.142.

Със сключеното споразумение между Минис-
терството на регионалното развитие и благоустрой-
ството и Община Пещера в размер на 750 000 лв. се 
осигуриха средства за довършване на обектите фи-
нансирани с ПМС 403/2021 г. и за финансиране на 
основения ремонт на ул. „Панорама“ от о.т. 67-79-

433 до кръстовище с ул. „Беглика“, на ул. „Опълчен-
ска“ от о.т. 431-440 до кръстовището с ул. „Владимир 
Рилски“, на ул. „Христо Ботев“ от о.т. 535-425 до пло-
щад „Христо Ботев“.

Общата цел е да се подобри качеството на живот, 
подобряване на градската среда и възможностите за 
икономически растеж на гр. Пещера, чрез осигуря-
ване на комфортна и безопасна градска улична мре-
жа.

В периода от 2 април до 26 май, Общинското 
предприятие „Чистота и поддържане на общинска-
та инфраструктура“ извърши ремонтни дейности 
на ул. „Хаджи Димитър“. Уличното платно е пави-
рано, изградени са нови бетонни тротоарни площи. 
Монтирани са нови отводнителни шахти за дъждов-
на вода. Осъществяването на този ремонт е една от 
дейностите, включени в Програмата за управление 
за мандат 2019-2023.

През декември 2020 г. с Постановление на Ми-
нистерския съвет на Община Пещера бяха отпусна-
ти 2 500 000 лв. за обект „Реконструкция на част от 
Републикански път III-377 от км 0+927 до км 2+242, 
ремонт на местен път с идентификатор 56277.3.14.29 
от о.т. 916 до о.т. 900 и изграждане на прилежащата 
им инфраструктура“ и на проект „Ремонт на улица 
„Петър Раков“ от о.т. 625 до о.т. 770 - гр. Пещера“. 
Инвестицията ще осигури достъп до жилищни тере-
ни, новоизградени производствени мощности и ло-
гистична база, както и до производствена и складова 
база на „Биовет“ АД в местност Луковица. Днес ули-
ца „Петър Раков“ е с променен, изцяло нов облик. 

През м. юли 2021 г., Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване и подпомагане към Ми-
нистерския съвет на РБългария одобри проект на 
Община Пещера за укрепване и отводняване на 
склонов откос и пътно платно, прилежащ на ул. „Пи-
рин“. Финансирането на ремонтните и възстанови-
телни дейности е на стойност 768 749,83 лв. Общата 
дължина на разглеждания участък е 70.00 м. Целта 
на проекта е да се даде техническо решение за ук-
репване и отводняване на склонов откос и пътно 
платно, прилежащ на ул. „Пирин“. Проектното ре-
шение предвижда разширяване на пътното платно 
за достигане на проектния габарит и изграждане на 
укрепителни стени за укрепване на откоса. 

По ПМС № 471/2021 г. се предостави трансфер по 
бюджета на Община Пещера за разплащане на ава-
рийни работи по дренаж, помпена станция и напо-
рен тръбопровод до съществуваща канализация, гр. 
Пещера – 209 063 лв.

През 2021 г. Община Пещера изгради нови пред-
пазни мрежи около терена  на мини футболно иг-
рище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. Монтирани бяха 
стълбове за по-доброто осветяване на площадката 
за игра. 

Ежедневно се отстраняват възникналите повре-
ди и реагират своевременно на подадени сигнали по 
осветлението и захранването, както в общинския 
център, така и в останалите населени места на об-
щината.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

(продължение от стр. 3)
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VI. Ефективно управление на финансовите и 
публичните ресурси. Кандидатстване с проектни 
предложения.

Към настоящия момент Община Пещера успя 
да запази своята финансова стабилност въпреки 
продължаващата COVID криза. И тази година при 
съставяне на проекта за бюджет за 2021 г. Община 
Пещера приложи подхода, първо да си събере при-
ходите от нефинансови дълготрайни активи, а след 
това с решение на общинския съвет да извърши ак-
туализация на бюджета по приходите и разходите за 
финансиране на предложени от общинските съвет-
ници капиталови разходи в разчета за финансиране 
на капиталовите разходи.

Предварителният отчет на касовото изпълнение 
на бюджета на Община Пещера към 31.12.2021 г. е в 
размер на 20 130 124 лв. или 70,17 на сто.

В бюджета на Община Пещера за 2021 г. са плану-
вани за събиране данъчни приходи в размер на 1 884 
120 лв. Изпълнението им към 31.12.2021 г. е в размер 
на 2 068 122 лв., т.е 109.77 на сто. Събрани са приходи 
над плануваните от всички видове данъци с изклю-
чение на патентния данък.

Приходите и доходите от собственост са плану-
вани в размер на 260 138 лв., като изпълнението им 
към 31.12.2021 г. е в размер на 323 517 лв. или 124,36 
на сто. Приходите от общинските такси са изпълне-
ни на 110.25 на сто, при план 2 186 895 лв. са събрани 
2 410 949 лв. Най-висок процент на събрани приходи 
над плануваните е от такси за технически услуги и от 
такси за битови отпадъци. 

Община Пещера e съставила 307 броя актове за 
установяване на задължения за местни данъци и 
такси: на физически лица - 289 броя. и на юридиче-
ски лица - 18 броя. Предприети са действия по при-
лагане на облекчения ред за принудително събира-
не на местните данъци и такси. Съгласно Закона за 
местните данъци и такси, принудителното събиране 
се извършва по реда на Гражданския процесуалния 
кодекс. От частен съдебен изпълнител са образувани 
общо 16 броя изпълнителни дела, от които 10 броя 
на физически лица и 6 броя на юридически лица. 
Събраните данъчни задължения от частния съдебен 
изпълнител са в размер на 37 245 лв.

През 2021 г. Община Пещера кандидатства със 
следните проектни предложения за финансиране:

— по Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г., процедура „Енергийна ефективност в 
периферните райони - 3”, Приоритетна ос 2 „Под-
крепа за енергийна ефективност в опорни центрове 
в периферните райони“ 

Проектно предложение: „Въвеждане на енергос-
пестяващи мерки за повишаване на енергийната 
ефективност в учебна сграда и физкултурен салон 
на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ и ДГ „Изгрев“, находя-
щи се в гр. Пещера на стойност 1 385 236,92 лв. 

С писмо № 04-64-10/04.11.2021г. на Ръководите-
ля на Управляващия орган на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 2014-2020, Община Пещера 
е поканена да потвърди готовността за  реализация 
на проекта. През месец октомври 2021 г., в рамките 
на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центрове в периферните райони“ 
е формиран  финансов ресурс, който ще финанси-
ра част от класираните проекти по процедурата. 
Община Пещера потвърди обема на предвидените 
инвестиции по проекта и готовността да реализира 
проекта до 2023 г.

— по Програма „Възобновяема енергия, енер-
гийна ефективност, енергийна сигурност“, Процеду-
ра „Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено 
осветление на общините“ на Министерство на енер-
гетиката  във връзка с изпълнението на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо прос-
транство 2014-2021, 

Проектно предложение: „Повишаване на енергий-
ната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна 
на уличното осветление със светодиодно (LED)“  на  
стойност 537 010,13 лв.

Проектното предложение е одобрено и класира-
но, като резерва. Подписват се договори за безвъз-
мездна помощ до изчерпване на финансовия ресурс.

— по Програма „Опазване на околната среда и 
климатични промени“, открита покана № 3 „Кли-
мат“.

Проектно предложение: „Интегрирани мерки в 

подкрепа на ромското включване в община Пещера“, 
с партньори фондация „Тръст за социална алтерна-
тива“ и сдружение „Слънце за всеки“ по процедура 
за подбор на проекти по Програма „Местно разви-
тие, намаляване на бедността и подобрено включва-
не на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014 
– 2021.

Проектно предложение: „Подобряване на ка-
пацитета на администрациите и за пилотно при-
лагане на мерки за успешна адаптация към кли-
матичните промени на общините Пещера, Батак, 
Садово и Стрелча“ по Открита покана № 3 „Климат“ 
BGENVIRONMENT-4.004 - Резултат 4 от  програма 
„Опазване на околната среда и климатични проме-
ни“, процедура „Повишаване на способността на 
местните общности да намаляват емисиите на пар-
никови газове и да се адаптират към променящия се 
климат“.

— по Целева програма „Подобряване на матери-
алната база на домашен социален патронаж и/или 
обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Со-
циална закрила“ през 2022г.

Проектно предложение: „Строително-ремонтни 
работи на материалната база на ДСП гр. Пещера“

— по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, Кампания 
2022,  Мярка М02 „Подобряване на социалната ин-
фраструктура“ към Министерство на труда и соци-
алната политика

Проектно предложение: „Ремонт и реконструк-
ция на дворно пространство на Детска градина „Со-
кола“.

— Годишна програма за поддържане, ремонт, ре-
конструкция, цялостно обновяване или създаване 
на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения 
в държавните и общинските училища, Модул 3 „Из-
граждане и ремонт но открити спортни площадки“,  
към Министерство на образованието и науката

Проектно предложение: „Изграждане и ремонт 
но открити спортни площадки“ в ПГХВТ „Ат. Чен-
гелев“

VII. Изграждане, реконструкция и поддържане 
на водоснабдителната и канализационната мрежа, 
опазване на околната среда и качеството на възду-
ха

През 2021 год. ВКС ЕООД осигури непрекъсна-
тост на услугата - доставяне на вода за питейно-би-
тови нужди и не допусна режим на водата в населе-
ните места в Община Пещера.

Авариите, възникнали по вътрешната водопро-
водната мрежа бяха своевременно отстранявани. 
Инвестициите, които направи дружеството подо-
бриха качеството на предлаганата услуга. Направи се 
обход на всички каптажи и довеждащи водопроводи 
захранващи населените маста на територията на об-
щината с питейна вода. Констатираните запушвания 
и аварии бяха отстранени. Санитарно-охранителни-
те зони се поддържат в добро състояние. Всички хи-
дранти са проверени и подготвени за зимния сезон.

Извърши се подмяна на част от водопровода на 
ул. “Освобождение“ с дължина на трасето 80 метра с 
диаметър на тръбата ф 90.

Поради дъгогодишния проблем със замътване-
то на водата, идваща от „Новомахаленски каптаж“, 
захранваща част от град Пещера, дружеството пред-
прие изграждането на пречиствателно съоръжение, 
с което се надява, че този проблем ще бъде решен.

Във връзка с недостигане на вода в с. Свети Кон-
стантин се закупиха и ще бъдат монтирани два броя 
нови помпени агрегати. Бяха отстранени и аварии, 
както на тласкателния водопровод, така и във въ-

трешната водопроводна мрежа на населеното място.
Дружеството инвестира средства и подмени част 

от довеждащия водопровод на с. Свети Константин, 
с което ще се подобри значително качеството на во-
доснабдителните услуги.

Всички възникнали запушвания по канализа-
ционната мрежа през годината бяха своевременно 
отстранявани. Извършиха се инвестиции на текущи 
и аварийни ремонти, които подобриха качеството на 
услугата и отвеждането на отпадни води.

Пречиствателните станции за пречистване на 
отпадни води в гр. Пещера и с. Капитан Димитри-
ево функционират нормално и имат непрекъснатост 
на работния процес. Възстановяването на настилки 
след текущи и аварийни ремонти се същества във 
възможно най-кратки срокове.

Изгради се нова водопроводна инсталация на по-
ливен водопровод на ул. „Иван Вазов“ и ул. “Изгрев“ 
с дължина на трасето 800 метра и диаметър на тръ-
бата ф 90.

Дружеството инвестира финансов ресурс в из-
мервателни устройства - водомери. Бяха подменени 
със нови в гр. Пещера - 82 бр., с. Радилово - 38 бр., с. 
Капитан Димитриево - 39 бр. и на Свети Константин 
- 13 бр.

Автопаркът на „Водоснабдяване, канализация и 
строителство“ ЕООД се попълни с нов, комбиниран, 
мултифукционален багер. Авариите, възникнали по 
вътрешната водопроводната мрежа бяха своевре-
менно отстранявани. Инвестициите, които направи 
дружеството подобриха качеството на предлаганата 
услуга. Направи се обход на всички каптажи и до-
веждащи водопроводи, захранващи населените мас-
та на територията на общината с питейна вода. Са-
нитарно-охранителните зони се поддържат в добро 
състояние. 

През изминалата година, автопаркът на Общин-
ско предприятие „Чистота и поддържане на общин-
ската инфраструктура“ се допълни с нова техника – 
сметосъбираща машина и самосвал с възможност за 
прикачване на гребло за снегопочистване. Това спо-
мага за по-бързата и ефективана дейност на пред-
приятието. 

През 2021 г. общинското предприятие продължи 
подмяната на металните съдове за сметосъбиране 
с пластмасови, които са по-дълготрайни. В течение 
на времето ще бъдат подменени всички съдове тип 
„Мева“ и тип „Бобър“ с пластмасови съдове за отпа-
дъци. Осигурени са и специални съдове за изхвър-
ляне на пепел.

През 2021 г. продължи благоустрояване на меж-
дублоковото пространство в района на бензинос-
танция „Лукойл“. Старата и компроментирана бето-
нова настилка бе отстранена и положена нова, която 
спомага за по-доброто придвижване на гражданите 
и автомобилите в района. Към един от блоковете бе 
изградена пешеходна пътека. В процес на изгражда-
не е и детска площадка за най-малките. 

На ул. „Изгрев“ беше изградена подпорна стена 
и ново стълбище с парапет. Изградена беше и пло-
щадка за разходка на кучета в района на бившата 
Казарма

Ремонтни дейности в детски градини и Домашен 
социален патронаж бяха изършени от Общинското 
предприятие ЧПОИ. На крепост „Перистера“, в ра-
йона на Информационния център, се изгради дре-
нажна система с цел предпазване на сградата от под-
почвени води. Изгради се и нов, по-удобен и красив 
вход към крепостта. Изцяло бе изградена с павета 
и направени тротоари на улица „Хаджи Димитър“. 
Павира се и пътя за параклис „Свети Спас“

С цел удобство на гражданите бяха поставени 20 
нови бетонови кошчета в Централна градска част.

Подновена беше пътната маркировка на 38 пе-
шеходни пътеки. С настъпването на есенно-зимния 
период бяха изчистени основно уличните отточни 
шахти. Почистено беше от растителност и дървета 
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коритото на р. Стара река. Продължава почистване-
то на канавките по пътя за с. Свети Константин.

По различни национални и европейски програ-
ми в предприятието се осигури трудова заетост на 
20 безработни лица.

С работата на звено „Озеленяване“ успяхме да 
поддържаме близо 100 дка зелени площи. Извърше-
но беше пролетно и есенно зацветяване от цветни 
видове и храсти по централна градска част и зеле-
ните площи, както и засаждане на 30 броя дръвчета. 

През 2021 г. Общинското предпирятие „Паркин-
ги и пазари“ продължи да обновява Общинския 
пазар и прилежащите площи, като за целта са из-
вършени ремонти на металните маси за търговия, 
предприети са действия по отстраняване на течове 
от покривната конструкция и почистване на улуци-
те на Дъгов мост, частична подмяна на пешеходна 
настилка, поддръжка на тревни площи, подрязване 
на сухи и опасни клони от дървета в района на Об-
щински пазар и др.

Във връзка с дейността на Общинското пред-
приятие „Обредни дейности“, през 2021 г. бяха из-
вършени следните дейности: изграждане на обходен 
път с чакълирана настилка на Новия гробищен парк, 
за улесняване на достъп на гражданите до гробните 
места и обособяване на паркинг, изграждане на нов 
водопровод, нови чешми и нови стълбища от бетон.

VIII. Повишена ефективност на Общинска ад-
министрация 

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в Цен-
търа за административно обслужване на Община 
Пещера са приети, обработени и изпратени следните 
видове документи и административни услуги:

- Административни услуги и преписки по дей-
ността на Общинска администрация. Общ брой на 
постъпили преписки – 6155, Общ брой на изпратени 
преписки – 4265.

- Преписки и административни услуги по елек-
тронен път. Получени административни услуги и 
преписки – 930. Изпратени административни услу-
ги и преписки – 425.

- Административни услуги в областта на тър-
говията – 38.

- Административни услуги в областта на селско-
то стопанство, екологията и земеползването - 39.

- Административни услуги в областта на тери-
ториалното и селищно устройство – 824.

- Административни услуги в областта на об-
щинска собственост – 118.

- Административни услуги в областта на соци-
алните дейности – 185.

- Административни услуги по други закони и ко-
декси – 51.

- Административни услуги в областта на ГРАО 
– 2329.

През 2021 г. Община Пещера активно използва 
механизмите за електронна комуникация и предос-
тавяне на административни услуги по електронен 
път. Целта е непрекъснато да се улеснява достъпа до 
административните услуги и удовлетвореността на 
заявителите, което е свързаното с подобряване на 
качеството на административното ни обслужване.

Посредством внедрените от държавната адми-
нистрация механизми за електронна комуникация, 
електронният обмен на документите се осигурява 
чрез Системата за сигурно електронно връчване, 
предназначена за водене на кореспонденция по елек-
тронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и 
др.), без необходимост от физическо присъствие в 
деловодството на администрацията. Комуникаци-
ята чрез Системата за е-връчване замества класи-
ческия метод за препоръчана поща. Системата за 
електронно връчване се поддържа и администрира 
чрез Държавна агенция „Електронно управление“, а 
от 2020 г. Община Пещера е присъединена към Сис-

темата за е-връчване, което позволява своевременно 
получаване и обработване на електронни документи 
от заявителите.

През настоящата година, Община Пещера пре-
доставя в административното си обслужване 163 
административни услуги и 70 електронни адми-
нистративни услуги. Заявяването на електронните 
услуги се извършва посредством Единния модел за 
заявяване, заплащане и предоставяне на Държавна 
агенция „Електронно управление“, към който Об-
щина Пещера е присъединена.

От м. февруари 2021 г. Община Пещера участва 
като партньорска организация в изпълнението на 
Проект „Управление на идентичността в публични-
те услуги (IMPULSE - Identity Management in PUbLic 
Services). Проектът е с продължителност 36 месеца.

Проектът има за цел да разработи технология, 
способна да провери самоличността на гражданите 
по време на процесите, които възникват в рамките на 
предоставяните електронни услуги от страна на пуб-
личните органи по един сигурен, лесен и поверите-
лен начин. За да бъде изпълнено това, консорциумът 
ще работи върху концепцията за електронна иден-
тификация – начинът, по който потребителите могат 
да се идентифицират (и да бъдат идентифицирани) 
през мрежата и последиците в различни ситуации, 
чрез употребата на съвременни технологии като из-
куствен интелект (AI) и блокчейн (blockchain). 

Консорциумът се състои от следните партньор-
ски организации: Градиант от Испания, която е ко-
ординатор на проекта, технически университет ЛУТ 
(Финландия); Агенция за европейска интеграция и 
икономическо развитие (Австрия); Асоциация на 
клъстера за конкурентоспособност на сигурните 
електронни транзакции (Франция); Община Орхус 
(Дания); Отдел за държавна сигурност (Испания); 
Община Хихон (Испания); Община Пещера (Бъл-
гария); Общинска администрация на гр. Рейкявик 
(Исландия); Италиански съюз на търговски, про-
мишлени, занаятчийски и земеделски камари (Ита-
лия); Сайбъретикс Лаб (Италия); Аличе Биометрикс 
(Испания); Институт за изследвания и иновации на 
Фраунхофер (Германия); Трий Технолъджи (Испа-
ния); Инфочерт (Италия); Германски институт по 
стандартизация (Германия).

Бюджетът на Община Пещера като партньорска 
организация е на стойност 106 688 евро, финансиран 
изцяло от Програмата за научни изследвания Хори-
зонт 2020. 

През 2021 г. приключи изпълнението на проект 
DEFeND - „Управление на данни за изпълнение 
на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“. 
Всички дейности по проекта като партньорска орга-
низация са изпълнени и отчетени в срок. 

IX. Открито управление 
През отчетния период, за подпомагане на дей-

ността на Община Пещера с местния бизнес, инсти-
туциите, неправителствения сектор, лекари, обра-
зователни институции, спортни и културни дейци 

продължихме съвместната работа с Обществения 
съвет, в качеството му на консултативен орган към 
кмета на Общината, за осигуряване на откритост, 
прозрачност и ефективност при взимане на реше-
ния.

За постигане на публичност в дейността на ад-
министрацията, както и за своевременна реакция 
по постъпили сигнали, Общинска администрация 
използва всички начини за комуникация с населе-
нието на общината, включително чрез медии, ин-
тернет страницата, социални мрежи и „горещ“ те-
лефонен номер. Общо 81 са постъпилите сигнали 
към денонощните дежурни по Общинския съвет за 
сигурност, включително чрез ЕЕН 112 за оказване на 
помощ при спешни случаи, са приети и насочени по 
компетентност 43 сиганала от служителите.

X. Сигурност
Сред основните ни приоритети в управлението 

на община Пещера е опазването на обществения ред 
и сигурността на населението. 

През 2021 г. продължи доброто партньорство с 
органите на реда, за да са по-спокойни и с повишено 
доверие жителите на общината. От Общинска ад-
министрация своевременно се обработваха всички 
сигнали за нарушаване на обществения ред в насе-
лените места. С диалогичност и професионализъм, 
ръководството и служителите на РУ на МВР и ОД на 
МВР се отзоваваха и съдействаха за решаването на 
конкретните проблеми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Динамиката и стремежът да не оставим 

нито един проблем нерешен, съпътстваха ръ-
ководството, управлениетието и контрола на 
всички дейности през втората година от ман-
дата. Положихме немалко усилия - много от 
проблемите на жителите на общината ни бяха 
разрешени, други са в процес на търсене на ре-
шения. Не неглижирахме нито един проблем, 
защото знаем, че маловажни проблеми няма, 
когато работим в интерес на хората. 

През настоящата година ще продължим 
работата си така, че да отговорим на очаква-
нията на нашите съграждани, за да е община 
Пещера с все по-европейски облик и стандарт, 
управлявана с прозрачност, амбиция и прави-
ла.

Изказвам искренните си благодарности на 
ръководния екип и администрацията на Об-
щина Пещера, Общински съвет, гражданите, 
институциите и бизнеса, с чийто труд и все-
отдайност изпълнихме немалка част от целите 
на мандата.

Издава: Община Пещера; 
4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17;

 Телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; 
Редактор: Димитър Насков; 
Печат: “Щит Террос” ЕООД, 
гр. Септември, 0878 70 43 70
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