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Над 30 см снежна по-
кривка донесоха първите 
дни на новата година в 
Пещера и малко повече на 
летовище „Св. Констан-

тин“. Снегът извади целия 
състав на Общинското 
предприятие „Чистота и 
поддържане на общинска-
та пътна инфраструктура“, 
което извършва зимното 
поддържане и снегопо-
чистване на територията 
на община Пещера. Тери-
тория, обхващаща 35 ки-
лометра общински пъти-

ща, които се обработват 
по План за зимното под-
държане и снегопочиства-
не за оперативния период 
2016-2017 г.

Уличната и пешеходна-
та мрежа на територията 
на гр.Пещера, с. Радилово, 
с. Кап. Димитриево и лет. 
„Св. Константин” е с площ 
41,3 ха.

Техниката, с която 
фирмата разполага са два 
колесни трактора снегори-
ни, верижен булдозер ДТ-
75 ситуиран на лет. ”Св. 

Константин”, два товарни 
автомобила, оборудвани 
с гребло и устройство за 
опесъчаване, един товарен 
автомобил, оборудван за 

опесъчаване.
За този зимен сезон са 

закупени и осигурени 300 
куб.м. пясък за опесъча-
ване, 30 т. сол за опесъ-
чаване, 1000 кг. препарат 
„Айсмелт”, с възможност 
за закупуване на допълни-
телно количество

В готовност се поддър-
жат екипи на две смени от 

по 4 човека за работа при 
зимни условия и екип за 
премахване на паднали 
дървета и клони от пътно-
то платно. 

Снегопочистването се 
осъществява по приори-
тетно групиране на улици 
и райони.

От І-ва степен са ули-
ците до лечебните заведе-
ния, РС ПБЗН и районите 
около тях; автогара; цен-
трална градска част; ча-
стите от републиканските 
пътища – ул. „Михаил Та-
кев”, ул. „Йордан Ковачев”, 
част от ул. „Васил Петлеш-
ков”.

ІІ-ра степен – подходи 
за детски градини, учили-
ща, социални заведения 
– ДЦДМУ, ДЦВХУ, ДСП, 
Дирекция „Социално под-
помагане” събирателни 
улици.

ІІІ-та степен – всички 
останали улици.

Тежката зимна обста-
новка и силният вятър, 
който образува преспи по 
пътя Радилово-Капитан 
Димитриево, затвориха за 
2 дни пътната отсечка до 
нормализиране на ситуа-
цията.

За втора, поредна го-
дина Михаил Комбуянов 
улови кръста в ледените 
води на езерото в Пещера. 
Общо четирима младежи 
се записаха в църквата 
„Св. Димитър“, за да спа-
зят мерките предприети за 
спокойното протичане на 
ритуала на Богоявление. 
Те бяха облечени със спе-
циални тениски, изработе-
ни от община Пещера.

Ритуалът започна със 
шествие, водено от всич-
ки пещерски свещеници. 
В шествието се включиха 
кметът Николай Зайчев, 
ръководството на община-
та, десетки миряни. Лошо-
то време не попречи да се 
извърши Богоявленският 
ритуал пред множеството, 
събрало се около водата. 

В ледените води ско-
чиха Венцислав Лилов, 
Пламен Харизанов, Тодор 

Добрев и Михаил Комбуя-
нов. Последният успя и 
тази година да стигне пръв 

до кръста.
По-късно Михаил по-

лучи от кмета Зайчев па-

рична награда за смелост-
та си и изваждането на 
кръста.

Годината започна с много 
студ и сняг

Четирима скочиха за кръста 
на Йордановден

Първите 3 блока, които 
се обновяват по Национал-
ната програма за енергий-
на ефективност са готови. 
Десетки семейства още 
тази зима усещат разлика-
та, ще им е по-топло, а ще 

плащат по-малко за това. 
Освен ефекта върху до-
макинствата, програмата 
променя и заобикаляща-
та ни среда и кв. „Изгрев“ 
придобива по-красив и 
по-приветлив вид. 

Община Пещера изгра-
ди в двора на ПГХВТ „Ата-
нас Ченгелев“ за любите-
лите на активния спорт 
стрийт-фитнес и рампи 
пригодени за изпълнение 
на скейт трикове.

Общата стойност на 
направената инвестиция  
възлиза на 24 000лв. За 
безопасност на спотрува-
щите стрийт-фитнес на 
площадката е монтирана 
противоударна настилка.

Община Пещера при-
ключи реконструкцията 
на част от улица „Славей“.

Общата стойност на 
строително монтажни-
те работи възлиза на 36 
800 с ДДС. В това число 
влизат направата на ново 

пътно легло, нова пътна 
конструкция, нови трото-
ари с дължина 142 м и 5 см 
асфалтобетонова настилка 
с дължина 71 м от общата 
дължина на улицата. Бяха 
благостроени и прилежа-
щите 202 кв. м тротоари. 
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ОБЩЕСТВО

В края на 2016 годи-
на бе сключен договор 
със строителна фирма за 
свлачищата по пътя за 
летовище „Св. Констан-
тин”. Въпреки че фирма 
„Еко хидро” продължава 
да обжалва обществената 
поръчка, в която дори не 
е участвала и през фев-
руари казусът ще се гледа 
от ВАС, изпълнението не 
е спряно. Освен това об-
щина Пещера е получила 
разрешение от финансо-
вото министерство тези 
близо 700 000 лв., отпус-
нати за свалчищата, да се 
използват през 2017 годи-
на.

На последното редов-

но заседание на Общин-
ски съвет стана ясно, 
че през 2016 г Община 
Пещера е обявила 22 об-
ществени поръчки за 6 

000 000 лв, по които вече 
са сключени 77 договора, 
предстои да бъдат подпи-
сани още 40. За сравнение 
през 2014, обществени-

те поръчки са били 21 за 
малко над 2,5 милиона лв 
и 24 договора, а миналата 
година те са били едва 11 
за 500 000 лв, по които са 
сключени 26 договора.

На заседанието ста-
на ясно още, че всичко 
включено в строителната 
програма за 2016 година е 
реализирано. Кметът Ни-
колай Зайчев, уточни, че 
ул. „Славей” в кв. Лукови-
ца, за чието асфалтиране 
миналата година са били 
заложени 120 000 лв по 
проект, сега е изпълнена 
за малко над 30 000 лв., 
а направената икономия 
ще бъде използвана през 
следващата година.

На 20.12.2016г. от 10:00 часа в пленарна-
та зала на Общински Съвет Пещера в сграда-
та на Община Пещера се проведе заключителна 
пресконференция по повод изпълнението на 
договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-8.003-0001-C01, бюджетна линия 
BG16RFOP001-8.003-0001„Подкрепа за подобря-
ване на административния капацитет в Община 
Пещера“, процедура за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бю-
джетна линия за 28 - общини на малки градове от 
4-то ниво, съгласно НКПР”, която се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Пресконференцията бе от-
крита от Николай Зайчев- Кмет на Община Пе-
щера. Стефан Балабанов– Заместник-кмет и Ръ-
ководител на проекта представи изпълнението на 
дейностите по проекта и постигнатите резултати.

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

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

стративния капацитет в Община Пещера“ цели да 
подобри административния капацитет на Общи-
на Пещера чрез участие в специализирано обуче-
ние и 2 конференции в областта на енергийната 
ефективност на публични и жилищни сгради, на 
служители на общината, представители на звена-
та за подготовка и изпълнение на проекти по про-
цедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефектив-
ност в периферните райони” на ОПРР.

Общата цел на проектното предложение бе 
постигната чрез: 

— Повишаване на знанията на служители на 
Община Пещера в областта на енергийната ефек-
тивност на сградите, мониторинг и управление 
на процеса на внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и отчитане чрез участия в специфич-
ни теоретични и практически обучения; 

— Проучване на добри европейски практики 
в областта на модернизация и реконструкция на 
съществуващи сгради с цел подобряване на ЕЕ, 
устойчиво строителство и реконструкция, зеле-
ни обществени поръчки, включително усвояване 
на добри практики, участие в дискусии, наблю-
дение на място, посещение на техническо изло-
жение. Всички тези дейности са насочени към 
подобряване на качеството и ефективността на 

изпълнение, управление, мониторинг и отчитане 
на проектите по процедура BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони”, 
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центрове в периферните райо-
ни“ на ОПРР 2014-2020 г.

Резултатите от осъществяването на мерките 
по проекта са:

— Успешно обучени 14 общински служители, 
участващи в звената за подготовка и изпълнение 
на проектите по процедура BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в периферните райони”, 
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центрове в периферните райо-
ни“ на ОПРР 2014-2020 г.; повишени знания на 
тези служителите в областта на енергийна ефек-
тивност в сградите, мониторинг и управление 
на процеса на внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и отчитане; подобрена информира-
ност за устойчивото и зелено строителство и об-
новяване; усвоени добри европейски практики за 
модернизация и реконструкция на съществуващи 
сгради, устойчиво строителство и реконструкция, 
зелени обществени поръчки; усвоен европейски 
опит за приложени решения и иновативни мето-
ди.

Общината първа приключи 
проект по ОПРР

Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-8.003-0001-C01, бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0001 „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера“,  коя-
то се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

През 2016 година са обявени 22 
обществени поръчки 

за 6 милиона лева 53 бебета по-малко 
са се родили през 2016 г. 
в сравнение с предход-
ната 2015 г. Това показва 
справка в регистъра за 
раждаемостта. Това е и 
поредното доказателство, 
че демографската криза се 
задълбочава. Данните со-
чат, че през 2015 г. са про-
плакали 252 малчугани. 
През 2016 г. на бял свят са 
дошли 199 бебета. Децата 
са родени както в различ-
ни градове на България, 
така и в специализирани 
клиники в чужбина.

Между 250 и 300 деца 
са се раждали в Пещера 
от 2010 до 2015 година, 
показва по задълбочен 
анализ на раждаемост-
та. Най-големият набор 
е 2011, когато в Пещера 

на бял свят са дошли 300 
деца. От тях обаче в дет-
ските градини са обхвана-
ти едва половината - 156 
деца, от следващия набор 
2012 година при родени 
257 момичета и момчета, 
на градина ходят едва 104. 
И ако приемем, че част от 
липсващите деца просто 
не ходят на градина, то 
показателен е набор 2010, 
които в момента трябва 
да посещават задължи-
телните предучилищни 
групи. При родени 285 
деца, едва 131 са на гра-
дина или училище. Оста-
налите деца са извън Пе-
щера. Ако тази негативна 
тенденция продължи, 
новините за учебните за-
ведения няма да са добри.

Раждат се все по-
малко деца

На последното си засе-
дание за 2016 година Об-
щинският съвет на Пеще-
ра актуализира бюджета 
на Община Пещера за 2016 
г. и разчета за капиталови 
разходи за 2016 г. в дей-

ности местна отговорност.
Във връзка с постъпи-

ли по-малко приходи от 
продажба на нефинансови 
активи в бюджета на об-
щината, кметът на общи-
ната предложи на местни-

те депутати 
да се нама-
ли бюджета 
за 2016 г. 
в приход-
ната част с 
57 938 лв. 
В същото 
време, през 
годината са 
депонира-
ни с над 700 
т. повече 
о т п а д ъ ц и 
в депото 
на града, 

което налага да се платят 
допълнително 24 400 лв. 
такси по Закона за упра-
вление на отпадъците. 

Освен това е закупена 
компютърна конфигура-
ция за сървър за запис 

на сесиите на Общински 
съвет с два харддиска в 
размер на 1 850 лв.. Като 
субсидия за юридически 
лица с нестопанска цел 
са предоставени 5 000 лв. 
за закупуване на спортна 
екипировка на футболен 
клуб „Свобода-2011“. С 
актуализацията на бюдже-
та се промени източникът 
на финансиране за теку-
щия ремонт на стадиона 
в града в размер на 5 636 
лв. от средства за сметка 
на реализирания облига-
ционен заем да бъдат за 
сметка на резерва. През 
м. ноември е възстановен 
данъчен кредит по ЗДДС 
от доставката на допълни-
телното количество тръ-
би за реконструкцията и 

рехабилитацията на ВИК 
мрежата в с. Радилово и с. 
Капитан Димитриево и от 
реализирани икономии на 
извършени СМР на обек-
ти, ето защо е възникнала 
необходимост от промяна 

на източника на финанси-
ране между отделни обек-
ти от целевата капитало-
ва субсидия и собствени 
средства на разчета за фи-
нансиране на капиталови-
те разходи за 2016 г.

Съобщение
Община Пещера осигурява обществен достъп в 

14-дневен срок, считано от 11.01.2017 г. до инфор-
мация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на въз-
действието върху околната среда за Инвестиционно 
предложение на „БИОВЕТ“ АД: „Планирано изграж-
дане на лаборатория за готови лекарствени средства и 
филтрационно отделение“, съобщиха от пресцентъра 
на администрацията в града. Информацията е на раз-
положение на заинтересованите лица за изразяване 
на становища в указания срок, всеки работен ден от 
8.30 ч. — 12.30 ч. и от 13.30 ч. – 17.30 ч. в стая № 5, ет. 
ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Актуализираха бюджета
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КУЛТУРА

25 години от учредява-
нето на общинска стукту-
ра на клуб „Оптимист“ в 
Пещера бяха отбелязани с 
празничен концерт.

Дейността си неправи-
телствената организация 
започва на 26 ноември 
1991 г. В учредяването й 
участват 28 човека, а пър-
ви председател става Люба 
Наздрачева. За своя при-
нос към оргаизацията тя 
бе отличена със знак на 
Община Пещера, който 
и бе връчен от кмета Ни-
колай Зайчев. По случай 
годишнината градона-
чалникът връчи знака и 
на един от най-активните 
председатели и един от 
учредителите на клуба — 
Георги Лазаров. Посмърт-
но бе отличена и Грозден-

ка Терзиева, нейният знак 
получи съпругът й.

„Именно Грозденка 
стана причина аз да прие-
ма каузата на клуб „Опти-
мист“ като моя и да правя 
всичко възможно да по-
магам на хората с увреж-
дания в Пещера. Тя беше 
много важен човек в моя 
живот, от нея научих мно-
го и съм доволен, че днес 

можем да я почетем. Но 
искам да изкажа своята 
благодарност на всички, 
които през годините са 
били част от организация-
та и са направили така, че 
тя да се развие от 28 души 
през 1991 г. до 480 члено-
ве днес. Вие сте спечелили 

доверието на тези хора, за 
това ви пожелавам да сте 
добри и да изваждате ви-
наги най-доброто от себе 
си в полза на нашата общ-
ност“, каза в своето при-
ветствие Николай Зайчев.

Председателката на 
клуба Дафинка Василева 
не пропусна да благодари 
на кмета за това, че вина-
ги откликва на нуждите 
им. Освен хранителни 
пакети за всички членове, 
той е осигурил на органи-
зацията дълго чаканата и 
много необходима допъл-
нителна бройка за сътруд-
ник.

След като приключи 
официалната част, гостите 
станаха свидетели на пре-

125 двойки от Пещера 
са сключили граждански 
брак през календарната 
2016 г., съобщи Ина Стай-
кова от местната админи-
страция. На 26 ноември 
са се врекли във вярност 
последните мераклии за 
годината, сочи справка 

в книгата за весели ри-
туали. Според Стайкова,  
най-предпочитани месеци 
за сватби са юли и август. 

Само един граждански 
ритуал се е сътоял тази го-
дина на крепостта „Перис-
тера“, каза Стайкова.

Момичетата и момче-
тата, загубили родител, се 
срещнаха с кмета на об-
щината Николай Зайчев, 
който продължава вече 
16-годишната традиция. В 
навечерието на Рождество 
Христово кметът на града 
организира „Пещерска Ко-

леда”. 
„Днешният ден се случ-

ва, защото имаме подкре-
пата на двете структуро-
определящи предприятия 
в града – „Биовет“ и „ВП 
Брандс интернешънъл“. И 
тази година те осигуриха 
средствата, за да направим 

предстоящите празници 
по-леки и по-поносими за 
всички вас. Пожелавам ви 
да бъдете здрави и добри 
ученици“, каза пред децата 
кметът Зайчев. 

Тази година децата, 
които имат право на помо-
щта са с 13 повече в срав-

нение с 2015 година. Всич-
ки те получиха пликче със 
130 лв.

За да се създаде праз-
нично настроение пък 
всички присъстващи бяха 
поздравени от ВГ “Звезди-
ци“ към СУ “Св. Климент 
Охридски“.

230 лв. събраха на 
Благотворителния Ко-
леден базар малките до-
броволци към детския 
отдел на библиотеката 
на читалище „Развитие“. 
В продължение на месец 
те изработваха предме-
ти, свързани с Коледа. 
Красотите, създадени от 
сръчните ръце на моми-
четата и момчетата бяха 
подредени в хипермаркет 

„Лазур“, който се намира 
в кв. “Изгрев“. 

Всички средства, съ-
брани от Коледния базар 
ще отидат за изграждане-
то на паметник на Васил 
Левски в Пещера. Със 
своя труд децата искат 
да участват в кампанията 
за набиране на средства, 
организирана от общин-
ския комитет „Васил Лев-
ски“.

18 художника от Пе-
щера организираха тра-
диционната Годишщна 
изложба в навечерието 
на Коледа. В градската га-
лерия бяха подредени 88 
творби. 

Вниманието обаче бе 
насочено към 89-годиш-
ната Евгения Маркова, 
която получи признание 
за цялостен принос в об-

ластта на изобразителното 
изкуство и развитието на 
културата в община Пеще-
ра. Тя бе поздравена лично 
от кмета Николай Зайчев, 
който изказа възхище-
нието си от творческото й 
дълголетие.

Специален гостуващ 
автор на изложбата е Еле-
онора Хаджиниколова от 
Пазарджик.

Най-много сватби 
е имало 

през юли и август

В името на 
Васил Левски

25 години клуб „Оптимист“ в Пещера 
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Предложението е за рехабилитация на следните улици : 
1. ул. „Петър Горанов“ от о.т. 677 до о.т. 653. – гр. Пещера, община Пещера
2. ул. „Първи май“ – гр. Пещера, община Пещера
3. ул.“Веселин Стайков“ от о.т.607 до о.т.766 – гр. Пещера, община Пещера
4. ул. „Кольо Фичето“ – с. Радилово, община Пещера
5. ул. „Лиляна Димитрова“ – с. Радилово, община Пещера
6. ул. „Димитър Благоев“ – с. Радилово, община Пещера
7. ул. „Георги Ангелиев“ – с. Радилово, община Пещера
8. ул. „Динко Баненкин“ – с. Радилово, община Пещера
9. ул. „Никола Вапцаров“ – с. Радилово, община Пещера
10. ул.“Александър Стамболийски“ – с. Кап. Димитриево, община Пещера
11. ул.“Желязко Илиев“ – с. Кап. Димитриево, община Пещера
и реконструкция на ул.“Хан Пресиян“ от о.т. 142 до о.т. 766 – гр. Пещера, община Пещера“
Целта на проектните разработки е да се подобрят условията за движение на гореописаните улици. Реализа-

цията на проектите ще доведе до подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на пътните 
платна и повишаване безопасността на движението чрез хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. 

Кметът на Община 
Пещера – Николай Зай-
чев подписа Договор по 
процедура за предос-
тавяне на безвъзмез-
дна финансова помощ 
BG05M2OP001-3.002 „Об-
разователна интеграция 
на учениците от етниче-
ските малцинства и/или 

търсещи или получили 
международна закрила“ 
по Оперативна програ-
ма «Наука и образование 
за интелигентен растеж», 
съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Общата стойност на 

проект“Шарени мъниста” 
е в размер на 665 659.59 лв.

Проектните дейности 
ще се изпълняват 30 ме-
сеца в партньорство със 
Сдружение „Асоциация 
образователно лидерство“ 
и  училищата в гр.Пещера.

Общата цел на проек-
та е създаване на работещ 

модел за повишаване броя 
на успешно интегрираните 
в образователната система 
на община Пещера учени-
ци от маргинализираните 
общности, включително 
роми чрез комплексен 
подход на интерактивни 
педагогически взаимо-
действия

Кметът на Пещера Ни-
колай Зайчев и изп. дирек-
тор на „Биовет”АД Ангел 
Желязков откриха обно-
вения лабораторен корпус 
на ПГХВТ ”Атанас Чен-
гелев”. През август тази 
година професионалната 
гимназия стана общин-
ска, а едновременно с това 
най-голямото предприя-
тие в Пещера инвестира 
средства в създаването на 
съвременни лаборатории, 
в които да се обучават уче-
ниците.

„Това е пример за 
сътрудничесво меж-

ду бизнес, образование 
и публичната институ-
ция Община”, коментира 
Зайчев. От своя страна 
Ангел Желязков призова: 
„Идвайте с желание да се 
обучавате. Днес възста-

новяваме връзката между 
гимназията и индустрия-
та. Работейки заедно дано 
направим нещо по-добро”. 
Той добави, че всеки, кой-
то завърши училището ще 
има правото на личен из-

бор дали ще работи след 
това в „Биовет” или не.

Двигател на идеята са 
Иван Бонев и Валери На-
заров. Активно в реализи-
рането на проекта,участва 
и Красимир Киров, който 
освен, че работи в пред-
приятието, е общински 
съветник в Пещера.

„Биовет” ежемесечно 
изплаща стипендии на 
ученици от гимназията, а 
Общината изгради в дво-
ра на училището първата 
площадка за стрийт фит-
нес.

ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ вече разполага
 с модерни лаборатории 

Община Пещера ще изпълнява проект 
„Шарени мъниста“ 

Инвестиционно предложение  
на Община Пещера

„Пещерска Коледа“ зарадва 61 деца от Пещера

красен концерт на местни 
формации. Най-много 
аплодисменти обаче полу-
чи вокална група „Горска 

теменужка“, в която пеят 
и свирят членове на клуб 
„Оптимист“, а ръководи-
тел е Рашко Тилев.
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Корпоративната сгра-
да на „Биовет“ АД в Пе-
щера спечели наградата в 
категорията „Обществени 
сгради с бизнес предназ-
начение“. На тазгодишния 
конкурс „Сграда на годи-
ната“ е отличена корпора-
тивна сграда „Биовет“ — 
Пещера.

Рекорден брой гости, 
над 500 водещи архитекти, 
проектанти, инвеститори, 
консултанти, представи-
тели на научните среди и 
на националната и местна 
власт, присъстваха на гала 
вечерята и връчването на 
наградите СГРАДА НА 
ГОДИНАТА 2016 в Sofia 
Event Center.

Националният кон-
курс се провежда под па-
тронажа на МРРБ, със 
съдействието на бран-
шовите организации в 

строително-инвестицион-
ния сектор. Партньо-
ри на събитието са AG 
Capital, ETEM, Euromarket, 
AGC Flat Glass, Schneider 
Electric, AMF, Пощен-
ска банка, Wienerberger, 
Alukönigstahl, Semmelrock.

Завършваме една ус-
пешна 2016 г. и това е ви-
дно от сградите, които 
тази година се конкурират 
в конкурса „Сграда на го-
дината“. Това отбеляза ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството в оставка Лиляна 
Павлова, при откриване на 
церемонията по връчване 
за 15-ти път на наградите 
в националния конкурс 
Сграда на годината.

Докато 2015 г. отбеля-
захме като бум в строител-
ството, благодарение на 
инвестициите от еврофон-

довете, то настоящата го-
дина бележи ръст в стро-
ителството благодарение 
на частни капитали – над 
12% увеличение при жи-
лищните сгради и над 28% 
- при административни и 
други сгради.

Министър Павлова 
благодари на всички, кои-
то инвестират и продъл-
жават да разширяват свои-
те инвестиции в условия 
на непрекъснати предиз-
викателства. Всички вие 
сте заслужили да получите 
награди, затова не бе лесно 
и на журито, каза от име-
то на патрона на конкурса 
министърът в оставка.

Министър Павлова 
изрази специална благо-
дарност към Камара на 
строителите, Камара на ар-
хитектите и всички, които 
се включват кампанията 

за безвъзмездно възстано-
вяване на 11 къщи в с. Хи-
трино, където преди дни 
се случи трагичен инци-
дент и пострадаха много 
хора. Това са моментите, в 
които трябва да сме един-
ни и да имаме обща кауза 
да помагаме, допълни ми-
нистър Павлова.

В огромната конку-
ренция от проекти, в Кон-
курса „Сграда на годината 
2016“ участваха 69 сгра-
ди, разпределени в над 
10 различни категории. 
Традиционно най-много 
са отличените проекти в 
района на столицата – 12, 
за регион Пловдив – 6, 
Варна – 4, Бургас – 3 и за 
Благоевград – 2 проекта. 
Пазарджишка област бе 
представена единствено 
със сградата в Пещера.

 

В Пещера е корпоративната сграда на годината

Функционално разпределение
Сградата се издига на шест етажа, като първите 

два са доминирани от представително фоайе. С бога-
тото си остъкляване към улицата фоайето изпълнява 
ролята на малко покрито площадно пространство – 
продължение на представителната площ пред сграда-
та. Срещу входа на сградата е разположена рецепция 
за прием на посетители, на чиято стена в естествено 
озеленена среда е позиционирано логото на компа-
нията. Непосредствено до фоайето е разположен 
централният вертикален комуникационен възел с 
богато остъклено стълбище - част от фасадната ком-
позиция. На първия етаж са проектирани заседателна 
зала, рекреационна зона, и административни зони за 
непосредствен достъп на посетителите. Следващите 
четири офисни етажа са решени съобразно админи-
стративните изисквания на компанията. Шестият, 
последен етаж е обособен като многофункционален 
конферентен блок с мобилни телескопични прегра-
ди, даващи възможност за многофункционално пла-
ниране, съобразно различните събития. Към него са 
проектирани и съответните рекреационни и обслуж-
ващи зони, свързани с потребностите на отделните 
мероприятия.

За сградата
 БИОВЕТ АД е водещ, европейски лидер във фар-

мацевтичната промишленост. Компанията се стреми 
да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани 
върху едно пълноценно партньорство с всички свои 
клиенти. Модернизацията на предприятието в гр. Пе-
щера и съвременните потребности на администраци-
ята поражда потребност от изграждане на нова кор-
поративна сграда, която да отговаря на изискванията 
за съвременна офис среда с вдъхновяваща модерна 
визия, отразяваща високотехнологичния и иновати-
вен дух на компанията.

Концепция
Проектът бе възложен след проведен конкурс от 

възложителя през 2010 година. Строителството бе 
стартирано в края на 2014. Концепцията на проек-
та е да съчетае по интелигентен начин най-добрите 
строителни практики и съвременни технологии, съ-
образени със заобикалящата я високотехнологична, 
производствена среда. Сградата е позиционирана в 
своеобразния устройствен център на предприятието, 
изцяло отворена към околната градска среда.

Архитектура и фасадно 
решение

Формообразуването е подчинено на проста и ор-
тогонална структура, позволяваща отлично функ-
ционално решение на етажните разпределения, 
облечено в изчистена и ясна мрежа, създаваща ем-
блематичен силует не само за компанията, но и за 
града. Предвидената обемна фасадна структура е 
постигната посредством оригинална система на фор-
мообразуване. Концепцията за геометрията на мре-
жата е инспирирана от хексагоналната структура на 
бензеновото ядро на ароматните въглеводороди. Тази 
хексагонална структура е основа на органичната хи-
мия и фармацевтиката. Създаването на характерна 
физико – химична структура, чрез ефирност и леко-
та внушава посланието за модерните и иновативни 
технологии на фармацевтичната промишленост. От 
строително – технологичен характер, това е постиг-
нато посредством класическа „окачена“ модулна фа-
садна структура с прости и еднакви хексагонални мо-
дули. Редуващи се на неотваряеми и отваряеми части 
тип „клапа“. В модулния елемент на фасадното реше-
ние е интегриран и корпоративният символ – лого на 
компанията. Изключително внимание е обърнато на 
околното пространство, отговарящо на модерните 
тенденции на един европейски завод. Посредством 
иновативна система за фасадно осветление е постиг-
ната ефирността и лекотата на обема, създавайки от 
осветената фасадна структура – скулптурна инстала-

ция.

Атанасов - Башкехайов 
вицешампиони в рали шампионата 

и шампиони в своя клас за 2016 г
Най-добрите състеза-

тели и отбори през сезона 
получиха своите отличия 
по време на церемония 
по връчване на награди-
те на Българската феде-
рация по автомобилен 
спорт. Родната централа 
избра за място на събити-
ето Националния истори-
чески музей като символ 
на това, че призьорите са 
тези, които са написали 
поредната страница на 
спортa през 2016 година. 
Състезатели, навигатори 
и отбори в 10 дисциплини 
взеха напълно заслужено 
над 230 купи, връчени 
им от председателя Вла-
димир Илиев, членове на 
УС и официални гости. 
Бяха отличени ветерани, 
получили титлата „Поче-
тен член на БФАС“, както 

и държавни и общински 
институции, спонсори 
и журналисти. В две от 
дисциплините – „Рали 
спринт“ и „Шампионат 
за хора с увреждания“, за 
първи път имаше годиш-
но класиране. Станислав 
Владимиров получи на-
градата „Торор Славов“ 
за млад рали състезател с 
автомобил с един двига-
телен мост, а Виторио По-
пов бе отличен за дебюта 
си в същата дисциплина. 
В нея през 2016 година 
триумфира екипажът 
Пламен Стайков – Давид 
Кварацхелия, които оста-
виха след себе си Йордан 
Атанасов-Ангел Башке-
хайов (карал и с Янаки 
Янакиев) и Дилян Стан-
ков-Младен Карчев.

Йордан Атанасов и 

Ангел Башкехайов ста-
наха шампиони в техния 

клас RC 2 със своя Мит-
субиши Лансър ЕВО 9.

Талантливата състе-
зателка по тенис на маса 
Неврие Садулова получи 
сертификат за преминат 
курс на обучение за тре-
ньор от Международния 
олимпийски комитет. До-
брата новина съобщи за 
Пещераинфо Славия Зла-
танова, директор на учи-

лището, в което Неврие 
учи в 11 клас. Освен, че е 
активен състезател, въз-
питаничката на ПГХВТ 
„Атанас Ченгелев“ работи 
с подрастващи в действа-
щата зала по тенис на 
маса, която се намира в 
двора на СУ „Св. Климент 
Охридски“.

Неврие Садулова 
премина курс 
на обучение 
за треньор 
към МОК

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 
0350/ 6 - 22 - 16

Всеки работен ден от 08: ч. до 17:30 ч. се 
приемат сигнали за забелязани нередности 
и нарушения на територията на град Пеще-
ра, Радилово и Капитан Димитриево. 

При подаването на сигнал, за да се при-
еме като действителен, моля посочете име, 
адрес и телефон за връзка.

АНОНИМНИ СИГНАЛИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!


