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Кметът на Община 
Пещера Николай Зайчев 
получи правомощия от 
Общинския съвет да из-
върши всички необходи-
ми правни и фактически 
действия във връзка с из-
пълнение на решението за 
преобразуване на летови-
ще „Свети Константин“ в 
населено място. Решение-
то на Общински съвет ще 
бъде изпратено до Област-
ния управител за изготвя-
не на мотивирано пред-
ложение за създаването 
на ново населено място и 
внасяне в Министерски 
съвет за издаване на реше-
ние и Указ на Президента 
за определяне на наимено-
ванието му. 

Съгласно чл. 18 от За-
кона за административно 
– териториалното устрой-
ство на Република Бълга-
рия, територия на населе-
ното място е селищната 
територия, определена от 

строителните му грани-
ци, и извънселищната те-
ритория, определена от 
границите на землището. 
Наименованието на насе-
леното място се определя 
с указ на президента на Ре-
публика България.

Съгласно чл. 19, ал. 1 
от закона нови населени 
места се създават в зем-
лищата на съществуващи 
населени места. Условията 
за създаване на ново насе-
лено място са определени 
в ал. 2 на същия член и те 
са:  1. (Изм. – ДВ, бр. 154 от 
1998 г.) трайно заселване 
на население в съществу-
ващо селищно образува-
ние в определена с устрой-
ствен план територия или 
възникнала потребност от 
заселване в нея; 2. (Отм. – 
ДВ, бр. 154 от 1998 г.); 3. 
(Изм. – ДВ, бр. 154 от 1998 
г.) наличие на постоянно 
живеещо население и на 
изградена социална ин-

фраструктура.
Предложението на об-

щинската администрация 
е да бъде създадено ново 
населено място в Общи-
на Пещера, област Па-
зарджик с наименование 
„Свети Константин“. На-
лице са условията, предви-
дени в чл. 19 от ЗАТУРБ за 
създаване на ново населе-
но място

Територията, на която 
се предлага да се създа-
де новото населено мяс-
то, е обявена за курорт 
по смисъла на Закона за 
здравето през 1963 г. и за 
нея има изготвен, одобрен 
и влязъл в сила подро-
бен устройствен план. На 
съответната територия 
има изградена социална 
инфраструктура, както и 
постоянно живеещо насе-
ление. Eдни oт ocнoвнитe 
пpoблeми, ĸoитo могат дa 
се peшaт c пpeoбpaзyвaнeтo 
нa ĸypopтa в населено 

място, e дa ce пoдoбpи 
инфpacтpyĸтypaтa, дa ce 
изгpaди ĸaнaлизaция и дa 
ce пoдoбpят ycлoвиятa зa 
oтдиx в ĸypopтa. Слeд ĸaтo 
cтaнe населено място, щe 
имa и пoвeчe възмoжнocти 
дa ce пpивлeĸaт cpeдcтвa 
oт eвpoпeйcĸите пpoeĸти, 
ĸoитo ce paзpaбoтвaт.

В момента летовището 
се управлява от държа-
вата, но Община Пещера 
трябва да се грижи за ин-
фраструктурата, осветле-
нието, сметопочистване-
то, снегопочистването на 
територията му. А в съ-
щото време Общината не 
може да построи там дори 
една детска площадка за 
децата, които прекарват 
ваканциите си на Курор-
та, защото той е чужда 
собственост.

Изградената инфра-
структура е реализирана 
изцяло със средства на 
Община Пещера – основ-

ните пътища са павирани 
или асфалтирани, изгра-
дена е водопроводна мре-
жа, довеждащ водопровод 
с филтър, почти изцяло 
изградена канализацион-
на система, както и елек-
трификация – мрежи и 
трафопостове. На тери-
торията на летовището 
има изградени от Община 
Пещера 414 осветителни 
тела, 25 км. кабелна мрежа.

За изграждане на во-
допроводната мрежа на 
летовище „Св. Констан-
тин“ са инвестирани 1 771 
879.68 лв. от страна на Об-
щина Пещера.

При юридическа липса 
на собственост на Общи-
на Пещера върху терито-
рията, всички процедури, 
касаещи собственост или 
ограничени вещни права, 
свързани с устройството 
на територията са в ком-
петенциите на Областна 
администрация и се реа-

лизират в гр. Пазарджик. 
Това създава бюрократич-
ни и реални затруднения, 
загуба на време за получа-
ване на нужната докумен-
тация съгласвуане, разхо-
ди за такси, пътни и т.н.

Това обстоятелство 
създава редица затруд-
нения по прилагането 
на одобрения през 1979 
г. подробен устройствен 
план на летовище „Св. 
Константин“ и предпри-
емане на бъдещи дейст-
вия по благоустрояване и 
развитие на инфраструк-
турата, туризма и отдиха 
на летовището, както и 
във връзка с администра-
тивното му обслужване и 
управление.

След обявяването му за 
населено място, „Св. Кон-
стантин“  ще запази ку-
рортния си характер.
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Община Пещера пода-
де проектни предложения 
по три процедури, обяве-
ни от Министерство на зе-
меделието и храните.

Единият проект може 
да е с максимална стой-
ност левовата равностой-
ност на 600 000 евро и 
касае реконструкция на 
улиците „Георги Кьосеива-
нов“, „Иван Вазов“ и „Из-
грев“.

По процедура „Спорт“ 
Общината ще кандидат-
ства с проект за изграж-
дане и оборудване на иг-

рище за минифутбол и 
комбинирана площадка 
за волейбол и баскетбол 
на територията на ПГХВТ 
“Атанас Ченгелев“. 

Проектът предвижда 
около игрището за мини-
футбол да има сектори със 
седалки, както и осветле-
ние.

В рамките на до 400 000 
евро е проектът за „Рекон-
струкция на обществен 
парк в ПИ 56277.502.1144 
по КК на територията на 
гр. Пещера“.

Проведе се обществено 
обсъждане на предложе-
нието за инвестиционен 
проект за обект „Рекон-
струкция на обществен 
парк в ПИ 56277.502.1144 
по кадастралната карта на 
територията на гр. Пеще-
ра“.

Участие в него взеха 
кметът Николай Зайчев, 
заместник-кметът Зехра 
Алиш, главният архитект 
Атанас Васев, директорът 
на дирекцията, която се 
занимава с европейски-
те проекти инж. Веселин 
Джелатов и директорът на 
правната дирекция Цве-
тан Христов. 

Община Пещера, ще 
кандидатства за отпускане 
на безвъзмездна финансо-
ва помощ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 
7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за 
развитие на селските райо-
ни за периода 2014 -2020 г.

Подробности какво 
предвижда проектът пред-
стави арх. Васев. Той уточ-
ни, че предложението об-
хваща градинката срещу 
общината, пространство-

то пред сцената и фонтана. 
Останалите площи в 

центъра по плана на града 
са улици, които не могат 
да се ремонтират по Про-
грамата за развитие на 
селските райони, в която 
попада Пещера.

Общата площ, която ще 
бъде обновена е 6250 кв.м. 
ще се запазят тези части от 
инфраструктурата, кои-
то са в добро състояние. 
Настилката от реолит ще 
бъде почистена, както и 

подпорните стени, които 
завършват с мрамор. По-
вечето цветарници също 
ще се запазят.

Ще се преработят 
алеите в зелените площи, 
там ще бъдат подменени 
настилките. Ще се обосо-
бят нови кътове за сядане. 
Ще се изгради фонтанка, 
обградена с пейки и нови 
цветарници. Ще се пре-
работи зоната на детската 
площадка, която е в лошо 
състояние. Там за децата 
ще бъде осигурено мно-
гофункционално съоръ-
жение, около което ще се 
оформят нови цветарници 
и пейки. В тази зона ще се 

преместят и масите за шах. 
Предвидено е изграж-

дане на парково осветле-
ние. В момента градинката 
не е осветена.

Чинарът пред община-
та ще се запази и освети.

Фонтанът ще се прера-
боти основно. Частично 
ще се запазят някои стени. 
Ще се изгради съвременно 
съоръжение.

Новите настилки ще 
бъдат естествени – камен-
ни плочки, а на определе-
ни места като акцент ще се 
поставят павета.

Със свое постановле-
ние Министерски съвет 
отпусна на Община Пеще-
ра допълнителни средства 
за предотвартяване на бед-
ствия. 

Средствата в размер 
на 292 993 лв. са за осно-
вен ремонт на мост над р. 
Пишманка в с. Капитан 
Димитриево, съобщи кме-
тът Николай Зайчев. 

На практика ще бъде 
изградено ново съоръже-
ние.

Конструкцията на 
моста, свързващ североиз-

точната и северозападната 
част на селото е с недопус-
тимо провисване в сред-
ната си част и с частична 
загуба на устойчивост. 
Мостът е опасен за преми-
наване на превозни сред-
ства и пешеходци. 

Въз основа на тези кон-
статации още през 2014  е 
забранено движението по 
моста на пешеходци и пре-
возни средства. 

В селото има само още 
един мост, през който мо-
гат да преминават автомо-
били

Общината с три проекта 
пред Програмата за развитие 

на селските райони

Представиха проекта за обновяване на част  от центъра

След години на чакане е осигурено  финансиране 
за ремонт на мост в Капитан Димитриево 

Община Пещера се опитва да си върне „Свети Константин“ 
като населено място
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По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 
РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 
по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефек-
тивност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: 
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центро-
ве  в  периферните райони” – 7 400 345,58 лв. с ДДС.

Към момента се изпълняват следните проекти:
• „Повишаване на енергийната ефективност на пуб-

лична общинска сграда: Общинска администрация гр. 
Пещера” –  677 762,27 лв.

• “Повишаване на енергийна ефективност на пуб-
лично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера”  
–  789 698,79 лв.

• „Повишаване на енергийна ефективност на пуб-
лично общинска сграда: Общински детски комплекс” 
– 406 793,74 лв.

• „Повишаване на енергийната ефективност на пуб-
лична общински сгради: Ритуална зала, гр. Пещера” –  
207 999,97 лв.

• „Повишаване на енергийна ефективност на жи-
лищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 1” включваща 6 бр. жи-
лищни сгради –  1 962 652,47 лв.

• „Повишаване на енергийна ефективност на жи-
лищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 2” вкючваща 10 бр. 
многофамилни жилищни сгради –  772 030,16 лв.

• „Повишаване на енергийна ефективност на жи-
лищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 3” включваща 10 бр. 
многофамилни жилищни сгради –  628 253,66 лв.

• „Повишаване на енергийна ефективност на жи-
лищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 4” включваща 4 бр. 
многофамилни жилищни сгради –  1 060 298,17 лв.

• „Повишаване на енергийна ефективност на жи-
лищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 5” включваща 11 бр. 
многофамилни жилищни сгради –  894 856,35 лв.

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕ-
ДА“ 2014-2020 г.

Проект: „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инста-
лация за предварително третиране на битови отпадъци 
за общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пеще-
ра, Пазарджик и Септември“.  Проектното предложение 
е одобрено.  Проектът е финансиран по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ с наименование „Комбинирана процедура за про-
ектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 
на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Опера-
тивна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на стой-
ност 19 693 675,14 лева. Община Пещера е партньор, а 
водеща организация е Община Пазарджик.

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

Проект “Заедно”, схема за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Неза-
висим живот”.

На 31.10.2017 г. приключи изпълнението на проект 
„Заедно“, схема за  предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ BG05М9OP001-2.002 „Независим жи-
вот” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. Проектът, чиято цел е  предоставя-
не на  социалната услуга „личен асистент” стартира на  
01.03.2016г.     

Общо 91 потребители – лица с увреждания и въз-
растни хора с невъзможност за самообслужване са 
ползвали социалната услуга, от които 11 деца. Осигуре-

на е заетост на 89 лични асистенти. Общата стойност на 
проекта е в размер на  465 591.19 лв.

Със средства от националния бюджет, в периода от 
04.12.2017г. до 31.12.2017г., Община Пещера осигури за-
етост на 57 лични асистенти, които полагаха грижи за  
64 потребители.

За осигуряване на устойчивост на схемата за  пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ “Незави-
сим живот”, отново чрез средства от държавния бюджет 
са осигурени средства за предоставяне на услугата „ли-
чен асистент“. На 22.12.2017 г. Община Пещера сключи  
споразумение  с Агенция за социално подпомагане за 
предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ и 
осигуряване на финансиране в размер на 262 020.00 лв. 
до 31.12.2018 г.

Проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, соци-
ална и професионална интеграция на лица от рискови 
групи чрез социално предприятие в община Пещера“, 
финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Разви-
тие на социалното предприемачество.

На 12.06.2018 г. Община Пещера подписа с Минис-
терство на труда и социалната политика, Управляващ 
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”  Административен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-
2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа 
за осигуряване на заетост, социална и професионална 
интеграция на лица от рискови групи чрез социално 
предприятие в община Пещера“, финансиран по про-
цедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целта на процедура е да се улесни достъпа до зае-
тост и да се осигури подкрепа за социалното включване 
на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия 
за тяхната професионална интеграция в сферата на со-
циалната икономика.

В  проекта е предвидено реализирането на дейности 
за психологическо подпомагане, мотивиране, социална 
и професионална интеграция на лица от уязвимите гру-
пи, с цел  насърчаване участието им на пазара на труда 
и създаване на умения за успешно справяне на работ-
ното място и/или адаптиране към работните условия 
при включването им в заетост. В рамките на проекта ще 
бъде създадено общинско социално предприятие.

Общата стойност на безвъзмездната финансова по-
мощ е в размер на 376 488,57 лв.

Проектните дейности ще се изпълняват 17 месеца
По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБ-

РАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-
2020 г.

Община Пещера е бенефициент по договор за без-
възмездна финансова помощ за проект „Шарени мъ-
ниста“, процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“ 
по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж». 
Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение 
„Асоциация за образователно лидерство“  и училища-
та в гр. Пещера. Стойността на договора за безвъзмез-
дна финансова помощ за проект „Шарени мъниста“ е в 
размер на 665 659,59 лв. и е със срок на изпълнение 30 
месеца.

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/
ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

От 01.08.2016 г. в община Пещера функционира нов 

вид социална услуга в общността-обществена трапеза-
рия за жителите на град Пещера в рамките на проект 
“Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд 
– 2016-2020“. Ежедневно, в работни дни,  се предоставя 
топъл обяд на 70 потребители. За 19 трудноподвижни 
и лежащо-болни лица доставката на храна се извърш-
ва по домовете им. Освен топъл обяд, за потребителите 
се предоставят и съпътстващи мерки – индивидуално 
консултиране за здравословно хранене, планиране на 
семеен бюджет, информиране, относно възможностите 
за ползване на административни и други социални ус-
луги в Община Пещера и други.

Предоставянето на  социалната услуга стартира 
на 08.08.2016 г. и продължи до 30.04.2017 г. След крат-
ко прекъсване, на 13.09.2017 г. е подновена дейността 
на социалната услуга, чиято дейност ще продължи до 
31.12.2019 г. Към настоящия момент, Дирекция „Соци-
ално подпомагане“ – Пещера извършва оценка на по-
требностите на целевите групи с оглед възможностите 
за увеличаване капацитета на социалната услуга. Обща-
та стойност на проекта е в размер на 145 199 лв.

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, Ключова Дейност 2 – 
Стратегически партньорства в областта на образова-
нието и обучението

Проект „Две минути и половина до полунощ – Ино-
вативен образователен подход за справяне с пробле-
мите на изменението на климата в началните училища“ 
се изпълнява съвместно с Република Македония – Ко-
муналната компания „Водовод Кочани“ гр. Кочани, Ма-
кедонската геотермална асоциация (MAGA) гр. Скопие, 
ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари и Републи-
ка Хърватия – община Лудбрег, Регионална енергийна 
агенция „Север“ (REAN) гр. Копривница и  Основно 
училище „Лудбрег“ гр. Лудбрег. От Р България партньо-
ри на Община Пещера са Регионална енергийна аген-
ция – Пазарджик (REAP) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ 
гр. Пещера. Проектът има за цел да повиши компетен-
циите и уменията на учителите и учениците в основно-
то училище, за да разберат науката за климата и да се 
справят с изменението на климата и необходимостта от 
използване на възобновяемите енергийни източници 
във и извън класната стая, както и да развият умения 
за систематично мислене на глобалните климатични 
промени, като се насърчава подхода на критичното ми-
слене към основните причини за настъпването на тези 
промени. Промяната на климата е международен въ-
прос, пред който е изправено човечеството, а отговор-
ностите и участието на местните и регионалните власти 
е от решаващо значение за смекчаване на негативните 
въздействия.      Продължителността на проекта е 24 
месеца, неговата стойност е 135 050 €.

ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“, Киберсигурност: 
Поверителност, Защита на данни, Цифрова идентифи-
кация - Проект „DEFeND“.

По проекта има 10 партньора, като водещата орга-
низациа е от Испания.

Проектът DEFeND (заб. defend = защитавам) ще 
създаде платформа, която ще даде възможност на орга-
низации от различни сектори да направят оценка на съ-
ответствие за текущото си състояние, да планират дей-
ности, които да помогнат за хармонизиране на своята 
система с изискванията на „Общия регламент относно 
защитата на данни“.

Проектът стартира от 01.07.2018 г., продължител-
ността му е 30 месеца. Проектът е на стойност от 3 326 
987,50 €

Д-р Пламен Маджаров положи клетва като 
общински съветник. Той заема мястото на Яков 
Джаров в групата на ПП ГЕРБ. През юни месец 
Общинската избирателна комисия освободи Джа-
ров по негово собствено желание.

Добро дело - охранител 
помогна на възрастни хора

Бързата реакция на частен охранител спа-
си мъж и жена от сигурна смърт. Извънред-
ната ситуация се е разиграла в град Пещера. 
В 6,20 ч. сутринта дим задействал алармата на 
жилище на ул. „Горно броди“, в което живеели 
болни мъж и жена. След минути на сигнала се 
отзовал патрул на „Радио СОТ“. Пристигна-
лият охранител видял пламъци и гъсти кълба 
пушек да излизат от прозорците на къщата. 
Мъжът реагирал светкавично. Притекла се на 
помощ съседка му дала брадва, с която гардът 
разбил вратата и измъкнал от пожара болно-
то семейство. Малко след това пристигнала и 
повиканата пожарна, която изгасила огъня в 
жилището.

Млад мъж подпали 
два автомобила
22-годишният Валентин Ди-

митров от Пещера, който запа-
ли два автомобила в родния си 
град остава в ареста, реши Ок-
ръжен съд-Пазарджик. Делото 
беше гледано при закрити врата, 
а подпалвачът призна вината си 
и нарече деянието си „глупост“.

Заради чистото му съдебно 
минало адвокат Радка Кръстева 
поиска по-лека мярка за Дими-
тров. В крайна сметка решение-
то на съдията бе Валентин Ди-
митров да остане в ареста.

В изпълнение на Дейност 3 „Ученически лагери“ по проект BG05M2OP001-
3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,  в 
периода от 10.07.2018 г.  до 14.07.2018 г. се проведе ученически лагер. 

В рамките на ученическия лагер бяха създадени условия за успешна социали-
зация на учениците от етническите малцинства и от маргинализирани групи в гр. 
Пещера, за повишаване мотивацията им за участие в образованието чрез дейнос-
ти, насочени към съхраняване и развиване на културната им идентичност и тех-
ните връстници в  обща интеграционна среда,  взаимно опознаване на учениците 
от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност. 

По време на ученическия лагер по инициатива на учениците бяха създадени 
училищни клубове за по-високо качество на образованието във всяко училище. 
Дейността се организира по начин, съобразен с възрастта на учениците.

Община Пещера е бенефициент  по сключения Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. 

Партньори на Община Пещера са всички училища от Община Пещера и Сдру-
жение„Асоциация образователно лидерство“. 

Срокът на договора е до 23.07.2019 г. 
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект 

№BG05M2OP001-3.002-0303 “Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв. 

Отчет за работата на Община Пещера с евро 
фондовете за периода януари 2017 г. – юни 2018 г.

Нов общински 
съветник положи 

клетва



3 Искра
Родопска

КУЛТУРА

Три училища от Пеще-
ра ще закупят нови шкаф-
чета за ученици от I до VII 
клас със средства по на-
ционална програма „Оси-
гуряване на съвременна 
образователна среда”. Това 
са ОУ“Любен Каравеов“, 
НУ“Михаил Куманов“ и 
ОУ“Патриарх Евтимий“. 
За цялата пазарджишка 

област са одобрени 36 учи-
лища.

Общо 742 училища 
кандидатстваха за съфи-
нансиране от Министер-
ството на образованието и 
науката. Класирането беше 
извършено от експерти 
от дирекция „Учебници и 
училищна документация“ 
според най-ниската иска-

на сума на брой шкафче. 
Предвижда се да бъдат 
закупени 111 815 такива, 
като необходимите сред-
ства са в размер на 2 894 
068 лв. Списъкът на кла-
сираните е публикуван на 
официалната страница на 
МОН.

Закупуването на шкаф-
чета за учениците е една от 

мерките, които министер-
ството предприе за оле-
котяване на ученическите 
раници. В тях децата могат 
да съхраняват учебници, 
учебни комплекти, пома-
гала и други материали, 
необходими за образова-
телния процес, екипи за 
физическо възпитание и 
лични вещи.

Четири ваканции за 
учениците и промени в 
датите за изпитите през 
следващата учебна година. 
Това предвиждат планове-
те на образователното ми-
нистерство. 

Началото на учебната 
2018 – 2019 година няма 
да бъде на 15-и септем-
ври каквато е традицията, 
защото се пада в събота. 
Вместо това първият звъ-
нец ще бие на 17-и септем-
ври. Броят на ваканциите 
се запазва. 

Есенната ще бъде от 
1-ви до 4-и ноември, а ко-
ледната от 22-ри декември 
до 1-ви януари. Децата ще 
имат също междусрочна 
почивка от 4 дни и про-
летна ваканция от края 
на март до 7-и април. За 
първи път изпитите за 7-и 
и 12-и клас ще бъдат на 
различни дати. Матурите 
остават на досегашните, 
но седмокласниците ще 
се явяват на изпити през 
юни. Всичко това обаче не 
е окончателно.

В периода от 26 юни 
2018 г. до 30 юни 2018 г. 
в гр. Пещера, Република 
България се проведе Вто-
ра краткосрочна обучени-
телна сесия, във връзка с 
изпълнението на проект 
«Две минути и половина 
до полунощ» по Ключова 
дейност 2 «Сътрудничест-
во за иновации и обмен на 
добри практики» по про-
грама «ЕРАЗЪМ+».

Обучението на екипите 
на партньорите по проек-

та от Република Македо-
ния, Република Хърватия 
и Република България се 
проведе по предварително 
изготвена програма в две 
паралелни групи.

Учителите, участващи 
в обучението, разработиха 
практически експеримен-
тални задачи за ученици-
те, свързани с проблема с 
изменението на климата, 
които ще бъдат демон-
стрирани на учениците от 
трите основни училища, 

участващи в проекта, през 
следващата учебна година.

В другата група, учас-
тие взеха представители 
на публичните власти, 
НПО и директорите на 
трите основни училища, 
като нейната цел беше да 
разработи дългосрочен 
стратегически документ 
за сътрудничество в об-
ластта на образованието 
и климатичните промени 
между община Пещера, 
община Лудбрег (Р. Хърва-

тия) и община Кочани (Р. 
Македония). 

Работната група успя 
да разработи този стра-
тегически документ, 
който предстои да бъде 
разгледан и одобрен от 
партньорските организа-
ции при следващото по-
следно съвместно кратко-
срочно обучение. 

То е планирано да бъде 
проведено в края на месец 
юли 2018 г. в гр. Лудбрег, 
Република Хърватия.

С оглед осигуряване 
спокойствието и почив-
ката на летовище „Свети 
Константин” през актив-
ния летен сезон кметът 
Николай Зайчев забрани 
всякакъв вид строител-
ство и подготовка за стро-
ителство през периода 
15 юли  до 30 август 2018 

година на територията на 
летовище „Св. Констан-
тин”, Община Пещера.

При констатиране на 
нарушения да се обра-
зуват административ-
но-наказателни преписки 
срещу виновните лица за 
налагане на предвидени-
те  в цитираната наредба 

санкции.
За ефективно изпъл-

нение на настоящата за-
повед, за предотвратява-
не и преустановяване на 
нарушения длъжностно-
то лице Гавраил Богда-
нов – тел. за контакти 
0893/330243 да поддържа 
непосредствен контакт 

със секретаря на община 
Пещера – Борис Фолев, 
с инж. Стефан Камбе-
ров – директор дирекция 
„ТСУ” при Община Пеще-
ра, с Мария Цурева – гл. 
специалист ”Незаконно 
строителство определяне 
строителна линия  и ар-
хив”.

Крепостта “Перисте-
ра” оживя от магическите 
звуци на млади и утвър-
дени таланти в Първия 
фестивал на класическата 
музика. Организатор на 
грандиозното събитие бе 
Интер мюзик ревю експо, 
а водещ беше Мария Сил-
вестър.

Фестивалът бе открит 
лично от кмета Николай 
Зайчев. Градоначалникът 
поздрави участниците, 
зрителите и организатори-
те: „С тази инициатива на-
шата крепост се превръща 
в дом освен на българския 

фолклор и на рока, но и на 
класическата музика. На-
дявам се, че този фестивал 
ще стане традиционен“, 
каза Зайчев.

Публиката в Пещера 
се запозна с прекрасните 
млади изпълнители като 
сопраното Стефани Кръс-
тева, двамата цигулари 
– братята Мартин и Алек-
сандър Зайранови, под-
крепени от вече утвърдени 
и със опит преподаватели 
и изпълнители като проф. 
Ростислав Йовчев, Атанас 
Кръстев, Ивона Недева.

Първи фестивал на класическата 
музика в Пещера 

Програма ще осигури шкафчета за три 
пещерски училища

Важна 
информация за 

учениците

До края на август строителството 
на курорта е забранено

Вие ни изпратихте
Първото издание на 

фестивала за класиче-
ска музика на крепостта 
„Перистера“ беше въл-
шебно преживяване.

Висока музика, ви-
соко място – древно и 
магично, и стъписващо 
красивия естествен де-
кор на планината.

Имаме нужда от та-

кива съприкосновения 
с висоти.

За да останем високи 
същества – такива, ка-
квито сме замислени. 

Уважаеми г-н Зайчев, 
благодаря, че Ви е грижа 
за най-важното – духа 
на тоя град.

Цветана Чучева
Уважаема Редакция,
Желая чрез вестни-

кът да изкажа сърдеч-
ната си благодарност на 
Община Пещера и Дру-
жеството на сержантите 
и офицерите от запаса 
и резерва в Пещера за 
откриването на памет-
на плоча на загиналия 
преди 105-години в 
Междусъюзническата 
война мой сродник, по-

ручик Богдан Христов 
Миндизов.

За пореден път двете 
институции доказаха, 
че обичат България и 
почитат паметта на за-
гиналите за нея. Годи-
ните отминават, а под-
вигът им не трябва да 
бъде забравен.

Д-р Екатерина 
Миндизова

СЪОБЩЕНИЕ
На основание на чл.4, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, Ви уведо-
мяваме, че АСЕН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ, има Ин-
вестиционното предложение /ИП/ за „Търговия 
и услуги с черни и цветни метали, площадка за 
разкомплектоване на автомобили /ИУМПС/ в 
поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по 
кадастралната карта на гр. Пещера, община Пе-
щера, област Пазарджик с площ 2.000 дка.

ОБЯВА
Инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ус-
ловията и реда за извършване на оценка на въз-
действието върху околната среда, Ви уведомя-
ваме, че „Братя Ангелови“ ООД, гр. Пазарджик, 
има Инвестиционното предложение (ИП): 

Извършване на ремонт на съществуващи 
сгради и подмяна на технологичното оборудване 
в тях“ в поземлен имот с № 014072 в землището 
на гр. Пещера, общ. Пещера, област Пазарджик.  

Какво предстои 
за ФК“Свобода“

ФК “Свобода“ има нов 
управителен съвет в със-
тав Васко Тилев, Младен 
Манов, Христослав Мечев 
и Али Бурунсузов, пред-
седател остава Анастас 
Чапаров. Всички те и тре-
ньорите в отбора се срещ-
наха с кмета на общината 
Николай Зайчев, за да 
обсъдят бъдещето на клу-
ба. След 2 години в Трета 
лига, тимът не може да 
събере достатъчно сред-
ства, за да продължи учас-
тието си в това ниво на 
футбола. Община Пещера 
осигурява субсидия от 15 
000 лв. и 36 000 лв. дава 
за поддръжка на стадиона 
и заплати на охранители-
те, 60 000 лв. осигурява 
„Биовет“АД. Готовност да 
продължи да подпомага 
отбора има и „ВП Брандс 
интернешънъл“. Всички 
обаче се обединиха около 
това, че акцент в работата 
оттук нататък трябва да 
бъде детско-юношеската 
школа. В мъжкия отбор 
не играе нито един фут-
болист от Пещера. Всички 
футболисти пътуват, кое-
то оскъпява издръжката 
на тима. Над 26 000 лв. са 
разходите само за транс-
порт и гориво, 66 000 лв. са 
изплатени като хонорари 
и премии.

„При хвърления ре-

сурс през последните две 
години се оказа, че няма 
достатъчно деца, които 
да тренират в „Свобода“, 
малките футболисти са 
отишли в други отбори, 
родителите са принуде-
ни да поемат разходи по 
превозването на децата 
до другите населени мес-
та. На този фон в мъж-
кия отбор не остана нито 
един футболист от Пеще-
ра. Всички се обединихме 
около това да започнем да 
развиваме детско-юноше-
ския футбол. Треньорите 
са съгласни с това. За мен 
е важно децата на Пещера 
са спортуват в Пещера“, 
коментира кметът Зайчев.

Градоначалникът до-
пълни, че общината оси-
гурява субсидия за спорт-
ните клубове в размер на 
50 000  лв. Най-голямата 
сума отива за футбол, а ос-
таналите 12 клуба си делят 
останалите пари. „В тези 
клубове тренират десетки 
деца от Пещера. Откакто 
дойдох в общината спорт-
ните клубове се удвоиха. 
Може субсидията да не 
е голяма, но те имат ня-
каква сигурност. Все пак 
клубовете са сдружения 
с нестопанска цел и тряб-
ва да намират начини да 
се финансират“, допълни 
Зайчев.
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СПОРТ

170 групи и индивиду-
ални изпълнители - певци 
и инструменталисти, са 
заявили участие на Третия 
регионален събор на на-
родното творчество „Св.
Константин“, съобщи Ни-
колай Балабанов. 

Готова е и програмата 
за събора. Тя ще започне в 
9.30 ч. на 28 юли. 

За 11.00 часа е предви-
дено официалното откри-
ване на събора. 

Конкурсната програма 
ще продължи до 18.30 ч. 
Тогава на сцената ще изле-
зе народният певец Нико-

лай Учкунов. От 19.30 ще 
започне „Бела съм, бела 
юначе“ - концерт-спекта-
къл на Росица Пейчева и 
танцова формация „Етно-
ритъм“. В 21.00 ч. кметът 
Николай Зайчев ще запа-
ли традиционният летен 
огън.

На следващия ден – 29 
юли, конкурсната програ-
ма ще продължи от 9.30 до 
16.30 ч. В 17 часа ще бъдат 
наградени лауреатите.

Журито ще бъде в пет-
членен състав. Негов пред-
седател ще бъде Николай 
Балабанов и членове: 

проф. д-р Светла Станило-
ва – вокален педагог, дири-
гент и преподавател в АМ-
ТИИ гр. Пловдив, Светла 
Караджова – преподавател 
по пеене, изпълнител и 
създател на квартет „Сла-
веите на Надка Караджо-
ва“, Милчо Георгиев – хо-
реограф и етномузиколог, 
Пламен Иванов – танцьор 
в Северняшки ансамбъл 
„Иван Вълев“ гр. Плевен

И тази година Съборът 
се провежда под патрона-
жа на министъра на тури-
зма Николина Ангелкова.

На 31 юли и 1 август 
2018 г. в Пещера ще се 
проведе ІV Международен 
етнокултурен фестивал 
„Културата на бъдещето и 
бъдещето на културата”.  

Седем държави, с Бъл-
гария включително, ще 
участват в проявата, която 
е едно от ключовите съби-
тия в културния календар 
на Пещера през лятото. 

Голямата изненада на 

фестивала ще са гостите 
от Индонезия и Мексико.  
Ще участват още ансамбли 
от  Украйна, Франция, Ма-
кедония и Грузия. 

Първата вечер от 18.30 
часа ще се състои дефиле 
на съставите. Те ще тръг-
ват от Железния град, ще 
преминават по ул. ”М. Та-
кев” и по Главната улица 
ще стигат до сцената на пл. 
„България”, където ще из-

насят кратки концерти. 
Входът за събитията е 

свободен.
Екипът на община 

Пещера, работещ по фес-
тивала е организирал бо-
гата паралелна културна 
програма за гостуващите 
групи на фестивала, коя-
то включва обиколка на 
забележителностите на 
Пещера, както и на важни 
обекти в региона.  

В Пещера се реализира 
успешен проект на отбор 
по минифутбол. „Райдърс“ 
е тим, изграден основно от 
група пещерски момчета, 
който вече получи първо-
то си отличие. 

В отбора играя 15 фут-
болисти, от които 11 са от 
Пещера. 

Те се състезават в Пло-
вдивската лига, която е из-
градена от 3 дивизии. 

Първата година Рай-
дърс завърши на 3-то мяс-
то в Трета дивизия и спе-
чели промоция за Втора 
дивизия. 

Тази година при стра-
хотна борба с конкурен-
тите, Райдърс спечели 

1-во място и догодина ще 
участва във Висшата Лига.

119 шахматисти от 22 
клуба взеха участие в тре-
тото издание на детския 
турнир „Контур Глобал 
Марица изток 3“, който се 
проведе в Раднево. 

Ученикът от OУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ Пла-
мен Стоянов се предста-
ви отлично, спечелвайки 
първото място в генерал-
ното класиране на турни-
ра. 

Актив от 5 победи и 2 
ремита от 7 изиграни пра-
тии му донесе купа, златен 
медал и предметмна на-
града. 

Наградите връчиха 
Невена Димитрова, пред-

ставител на генералният 
спонсор на надпреварата и 
кметът на Община Радне-
во д-р Теньо Тенев. 

Пламен от няколко 
месеца тренира в име-
нития полвдивски клуб 
„ЧесБомб“.

170 заявки за Събора

11 човека от Пещера направиха 
отбор по минифутбол

Нов успех за Пламен Стоянов

Групи от Мексико 
и Индонезия идват 

за етнофеста 


