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Малко над 21 мили-
она лева е бюджетът, с 
който община Пеще-
ра ще разполага, стана 
ясно след извънредно 
заседание на ОбС. На-
къде ще бъдат насочени 
средствата и ще бъдат 
ли достатъчни? На тези 
и други въпроси кметът 
Николай Зайчев отго-
вори в сутрешния блок 
„Добро утро, България“ 
на радио „Фокус“.

Водещ: Господин 
Зайчев, можем ли като 
добра да определим фи-
нансовата рамка и ще 
се гарантира ли глад-
кото продължение на 
управленската Ви про-
грама?

Николай Зайчев: 
Като цяло бих могъл 
да кажа, че бюджетът е 
наистина много добре 
балансиран, във вида в 
който сме го изготвили и 
бюджетните ни взаимо-
отношения с държавата 
на практика ни гаран-
тират изпълнението на 
този бюджет до степен, 
която е необходима, за 
да работят всички наши 
системи в абсолютен 
синхрон. Надявам се, че 
изпълнението ще бъде 
както сме го заложили. 
През изминалата 2018 
година имаме добро из-
пълнение на бюджета, 
като смея да твърдя, че 
данъчните и неданъчни-
те приходи надхвърлят 
над 106%. Това означава, 
че добре балансираме 
системите си. Последна 
управленска година от 
мандата е и е нормално 
да залагаме в бюджета 
вижданията си, които 
имаме. 

Както споменахте 
вече, бюджетът е 21 ми-
лиона 360 хиляди, мал-
ко отгоре. Имаме уве-
личение в сравнение с 
миналата година по от-
ношение на основните 
бюджетни взаимоотно-
шения с около 1 мили-
он и 200 хиляди. Това 
е нормално и се дължи 
основно на увеличени-
ята, които са свързани 
със заплащането в обра-
зованието. Знаете, че в 
една община основното, 
което формира разхо-
дите в бюджета са взаи-

моотношенията с обра-
зованието, като при нас 
тук завишението, както 
и в цялата страна е бли-
зо 20%. По отношение 
на общата изравнителна 
субсидия нямаме никак-
ва промяна, при нас е 
916 хиляди лв., колкото 
беше и миналата година. 
Имаме леко увеличение 
в зимното поддържане 
и в целевите разходи с 
около 10 хиляди лева, 
което не е кой знае кол-
ко. Има общини, които 
са по-добре от нас в това 
отношение. Но смятам, 
че като цяло бюджетни-
те взаимоотношения, 
свързани с държавата са 
на добро ниво. И като се 

има предвид, че и мест-
ните приходи са срав-
нително добри, както 
вече казах, добра съби-
раемост имаме, вклю-
чително и от предишни 
години, бюджетът е ба-
лансиран и дава въз-
можност във всяка една 
от дейностите. Образо-
вание, социално осигу-
ряване, здравеопазване, 
жилищно строителство, 
почивно дело, навсякъде 
сме разпределили едни 
добри средства като 
цяло. Смятам, че като 
основа това е наистина 
един добър бюджет за 
Община Пещера тази го-
дина.

Водещ: Да разбираме 
ли, че няма да се стигне 
и да се наложи да има 
увеличение на местни-
те данъци и такси през 
следващите месеци?

Николай Зайчев: 
При всички положения 

за тази година ние не 
предвиждаме увеличе-
ние, с изключение на 
това, което е заложено 
в законовите разпоред-
би за автомобилите. В 
края на миналата го-
дина, тъй като имахме 
проблем с извозването, 
знаете, че от началото 
на миналата година ние 
извозваме нашата смет 
на регионалното депо, 
наложи се наистина да 
направим едно частично 
увеличение, малко уве-
личение с около 20% на 
такса „Смет“, което ни 
гарантира пък правил-
ното изпълнение на дей-
ностите, свързани със 
сметопочистване, смето-

поддържане и сметоиз-
возване до регионалното 
депо. Чисто обективни 
обстоятелства наложиха 
това увеличение. Нато-
варихме малко хората, 
но в сравнение с това 
натоварихме и бизнеса. 
По този начин баланси-
рахме нашата система за 
сметосъбиране и смето-
извозване. Не се очаква 
иначе през тази година 
да завишаваме данъци, 
с изключение на тези за 
МПС, това, което е като 
законова рамка. Всич-
ко останало ще бъде на 
това ниво.

Водещ: Казахте до-
бра финансова рамка. 
Накъде обаче ще бъдат 
насочени конкретно 
средствата, остават 
ли приоритетите ви, 
заложени от края на 
миналата година?

Николай Зайчев: От 
рамката на бюджета, за 

който коментирахме, 
около 21 милиона и от-
горе, държавното фи-
нансиране е около 10 
милиона и половина и 
също толкова са мест-
ните дейности. Цифрата 
е наистина сериозна за 
размерите на Пещера, но 
това се дължи на сред-
ства, които са от минала-
та година. С две минис-
терски постановления 
ние получихме средства 
за реконструкцията на 
ул. „Хан Пресиян“, това 
е нашето околовръст-
но шосе, което свързва 
пътя за Пазарджик с ин-
дустриалната ни зона. 
Все още нямаме разпла-
щане по изпълнението 

на този път. Договорите, 
които сме заложили са 
след изпълнението на 
отделните етапи, тогава 
се разплащаме. Пора-
ди тази причина имаме 
един преходен остатък 
от над 5 милиона от ми-
налогодишния бюджет. 
Затова завишението е 
на такова ниво. Но ин-
тересно е, понеже каза-
хте, запазваме ли при-
оритетите си, да – ние 
запазваме приоритетите 
и започваме подготов-
ка за някаква степен на 
визията, която имаме за 
продължение на нашата 
политика. 

Като цяло строител-
ната ни програма или 
капиталовите разходи, 
които тази година не 
са наистина кой знае 
колко високи в сравне-
ние с първата година на 
мандата. Те са около 700 
хиляди извън целевото 

финансиране, което по-
лучаваме от държавата, 
но са насочени основно 
към няколко по-обстоя-
телствени неща, които 
сме заложили. На първо 
място проектиране на 
ремонти за два кварта-
ла в Пещера. Това са кв. 
„Изгрев“ и кварталът, 
който е около Сахата, 
където е историческа-
та част на града ни. Там 
имаме идея, след това 
проектиране съответно, 
да привлечем външни 
средства за направата 
на исторически по-стар 
център на града, както и 
иновативният нов квар-
тал, който е последният 
ни пък изграден през го-
дините, именно кв. „Из-
грев“. 

Продължаваме с иде-
ята за разширяване и 
обновяване на централ-
ната ни градска част. 
Също сме заложили там 
проектиране. И нещо, 
което е интересно, за 
разлика от други общи-
ни, както през минали-
те две години ние при-
добихме собственост, 
казвали сме вече във 
вашето радио, че при-
добихме собственост 
върху сградата на Об-
щинска администрация, 
след което отделихме 
средства, ремонтирахме 
съответно тази собстве-
ност и в момента там е 
един прекрасен изнесен 
информационен център, 
който обслужва гражда-
ните ни с всички услуги, 
които извършваме. По-
добен подход прилагаме 
и в настоящия бюджет 
и то е за едно от населе-
ните ни места, а именно 
за с. Радилово, където 
закупуваме собственост 
на приземния етаж на 
сградата от коопераци-
ята в селото. Инвестира-
ме и средства, заложени 
в бюджета за ремонт на 
тези помещения и всич-
ки услуги, които пред-
лага кметството също 
ще бъдат на приземния 
етаж, за да бъдат удобни 
за нашите съграждани. В 
строителната ни програ-
ма, като цяло, сме зало-
жили ремонтни дейнос-
ти, свързани с улици, ще 
направим един подход 

към кв. „Луковица“, не-
обходим за пешеходното 
преминаване. Заложили 
сме и нови улици в две-
те населени места извън 
Пещера, разширяването 
на тази мрежа. Смятам, 
че бюджетът залага на 
правилното развитие 
на инфраструктурата. 
Освен това залагаме и 
нещо, което е изключи-
телно важно за нас. Как-
то сме споменавали във 
вашите предавания, ус-
пяхме да изградим виде-
онаблюдение на трите ни 
населени места. Продъл-
жаваме, надграждаме на 
практика тази система с 
придобиване на уеб-ба-
зирана облачна система, 
която е за превантивен 
анализ и контрол на това 
видеонаблюдение. Сис-
тема, която ние свърз-
ваме директно с МВР, 
имаме такава договор-
ка със съответната ди-
рекция. Така че всичко, 
което се вижда на наша 
територия, първо да се 
наблюдава в самото ми-
нистерство, да се анали-
зира от изкуствен инте-
лект, който има вече в 
самото министерство и 
ние по този начин да га-
рантираме сигурността 
на нашите съгражда-
ни. Това е система, коя-
то на този етап работи 
единствено във връзка 
с председателството на 
България на ЕС в София 
и вече има изградена та-
кава система в Пловдив. 
Ние сме третите, кои-
то ще бъдем свързани с 
тази система. Смятам, 
че това е едно добро по-
стижение за една малка 
община, каквато е Пе-
щера, специално в тази 
посока. Нещо иноватив-
но, което ще даде добро 
предимство и сигурност 
на нашите съграждани. 
Иначе, по отношение на 
всички останали систе-
ми, заложили сме дос-
татъчно средства и по 
отношение на култур-
ния ни календар, защо-
то това е изключително 
важно за нас. Можем да 
обезпечим всички дей-
ности, които са през го-
дините и имаме допъл-
нителни такива нови.
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Aрх. Васев, като 
главен архитект на 
общината една от за-
дачите Ви е опазване-
то на архитектурно-
то и строителното 
наследство в региона. 
В какво състояние са 
църквите, читалища-
та и другите обекти 
от културната ин-
фраструктура? 

В общинския център 
има 40 сгради, обявени 
за паметници с мест-
но значение. Пещера 
е интересен град, и то 
в много направления. 
Наистина имаме много 
сгради – паметници на 
архитектурното и стро-
ителното майсторство, 
които са изградени в 
периода от Възражда-
нето насам. През това 
време градът се развива 
с изпреварващи темпо-
ве в сравнение с много 
от населените места в 
страната. Дълги годи-
ни той е бил околийски 
център. Сега община-
та, освен Пещера, има 
в структурата си още 
две села. От Освобож-
дението на България до 
1944 г. околийският град 
обединявал над 50 насе-
лени места, вкл. Батак, 
Велинград, Брацигово, 
Доспат. Сериозен адми-
нистративен, културен 
и икономически център 
– това е била Пещера. 
Впрочем общинският 
център винаги е бил с 
подчертано добро ико-
номическо развитие. 
Пещера е мултиетни-
чески град, което също 
е оказало значение за 
формирането на мул-
тикултурни пластове с 
традиции и в архите-
ктурното, и в строител-
ното наследство. Затова 
сред приоритетите на 
общината е да поддър-
жа своите запомнящи се 
здания, най-вече с фи-
нансиране от ОП „Реги-
они в растеж 2014-2020”. 
Направихме сериозен 
ремонт на Ритуална-
та сграда, която също е 
паметник на култура-
та. Не мога обаче да не 
споделя, че имаме доста 
трудности по отноше-
ние на някои от ценните 
постройки, където има 
частна собственост. Не-
винаги интересите, а и 
финансовите възмож-
ности на собствениците 
съвпадат с разпоредби-
те на Закона за памет-
ниците на културата и 
музеите. Голяма част от 
тези сгради са върнати 
на притежателите по 
силата на реституция-
та, но техните днешни 
наследници са много 
по-различни от строи-

телите и някогашните 
ползватели на имотите. 
До известна степен това 
е парадокс – те не гледат 
на наследството си като 
на културна, историче-
ска, архитектурна или 
строителна ценност от 
полза за цялото обще-
ство. И в много от слу-
чаите не желаят или не 
могат да я стопанисват.

Можете ли да из-
броите някои от тези 
архитектурни памет-
ници на културата от 
национално значение? 

Само ще спомена ня-
кои интересни факти за 
вашите читатели. През 
2002 г. храмът „Св. Ди-
митър”, строен в пе-
риода 1825 г. – 1831 г., е 
утвърден за паметник 
на културата от нацио-
нално значение. Това 
е голямо признание 
за Пещерската архи-
тектурно – строител-
на школа. Църквата е 
завършена и осветена 
през 1831 г. В оригинал-
ния си вътрешен и вън-
шен вид, с двата си чар-
дака и с трите кубета, тя 
е била същата, каквато 
е сега, само че първо-
начално била покри-
та с плочи, които през 
1856 г. били заменени 
с керемиди. Сградата е 
трикорабна, с вътрешни 
каменни колони, с мно-
го художествени цър-
ковно-коринтски капи-
тели. На източната си 
страна, въпреки трите 
си кораба, тя има само 
една олтарна издатина. 
Забележителен архитек-
турен и възрожденски 
паметник е и Часовни-
ковата кула, построена 
между 1650 г. и 1710 г. 
Тя е втората по възраст 
в България след тази на 
Сахат тепе в Пловдив 
и построяването й е 
свързано с нуждите на 
еснафа и необходимост-
та от отчитане времето 
на занаятчийските и 
търговските заведения. 
Особено значим памет-
ник на архитектурата 
е и болницата на лейди 
Странгфорд в с. Ради-
лово. Тя е строена през 
1876 г. и е едно от шест-
те лечебни заведения в 
България, дарения от 
английската благодетел-
ка. Интересни сгради 
в архитектурно отно-
шение са старата поща, 
къщата с часовника, ме-
тохът, читалището, Ра-
йонният съд…

Броят на населе-
нието на общината 
е около 20 000 души. 
Компактността на 
региона предполага лес-
но и удобно пътуване 
от вътрешността на 

страната. Как ще ко-
ментирате състояние-
то на пътищата?

Пътищата също са 
сред нашите приорите-
ти. Извършихме сериоз-
но изкърпване на пътя 
между двете ни села Ра-
дилово и Капитан Ди-
митриево. През мина-
лата година направихме 
много тротоари в об-
щинския център. Адми-
нистрацията ни търси 
възможности за ремонт 
на пътя до курорта „Св. 
Константин”.

Планинският релеф 
на цялата община га-
рантира достатъчно 
питейна вода за насе-
лението. Как осигуря-
вате пречистването 
на отпадната вода в 
един регион, който раз-
вива различни форми 
на туризъм? 

Ще започна с това, 
че ние имаме приемли-
ва цена на питейната 
вода, но не само заради 
това, че разполагаме с 
гравитачни водохва-
щания. Общината е със 
завършен воден цикъл, 
с изградена собствена 
ПСОВ, която след пре-
чистване на градските 
отпадни води ги зау-
ства в р. Стара река. В 
този смисъл, наред с 
пречиствателните съо-
ръжения, които функ-
ционират в промиш-
леността, ние даваме и 
съществен принос към 
цялостното екологосъ-
образно отношение към 
нашата красива приро-
да.

Условията и клима-
тът на община Пеще-
ра са благоприятни за 
лечение, възстановя-
ване, зимни спортове, 
екотуризъм, лов и рибо-
лов, спелеология. Всич-
ко това предполага 
и строителство на 
съпътстваща инфра-
структура - къщи за 
гости, семейни хотели, 

ресторанти?
Нашето вилно сели-

ще „Св. Константин” е 
най-старото в цялата 
Пазарджишка област, 
създадено още с указ 
на княз Фердинанд от 
1901 г. В момента там 
са ситуирани над 1200 
сгради. Администраци-
ята ни настоява то да 
бъде обявено за насе-
лено място, защото там 
има хора, които живе-
ят постоянно, а други 
– по пет-шест месеца 
годишно. При статут 
на село ние ще можем 
да извършваме напъл-
но резонно различни 
дейности – от благоу-
стройство до водопро-
вод. Ситуацията сега се 
определя от решението 
на съда, че земята там е 
държавна, със собстве-
ници Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то и Министерството на 
земеделието, храните и 
горите, а управлението 
е възложено на област-
ния управител. През 
годините хората са из-
ползвали отстъпеното 
право на строеж, което 
е било в правомощията 
на общината, и всички 
вили там имат съот-
ветните документи за 
собственост. Разбира 
се, частните инициа-
тиви в областта на ту-
ристическата инфра-
структура продължават 
да се развиват, което, 
освен че създава разли-
чен имидж на Пещера и 
околността, осигурява 
и принадена стойност, 
нови работни места и 
т.н.

Какво е състояние-
то на икономиката на 
общината? 

Хората свързват Пе-
щера с обувната индус-
трия, със завода за ан-
тибиотици и лекарства, 
с „Винпром”-а. На пър-
во място бих поставил 

развитието на фарма-
цевтичната промишле-
ност, която е структуро-
определяща за нашата 
община. В момента се 
развива много голямо 
строителство на нови 
мощности, изграждат 
се нов завод и складова 
база, ремонтират се ста-
ри съоръжения. Инвес-
тициите в тази сфера са 
за около 100 млн. евро. 
Добре се развива и тра-
диционната за Пещера 
обувна промишленост. 
Поне десетина са ак-
тивно работещите фир-
ми, които са открили и 
свои магазини. Мога да 
изброявам още, но из-
водът е един: сериозна 
промишленост с ново 
строителство – това е 
характерното за общи-
ната.

Условията на пазар-
ната икономика, демо-
графският проблем и 
свободният избор на 
младите хора налагат 
нов подход към общо-
то, професионалното и 
профилираното обуче-
ние в училищата на те-
риторията на общината. 
Как изглежда днес база-
та на образователната 
инфраструктура? 

Не се наемам до ко-
ментирам проблемите 
на родното образова-
ние, но що се отнася до 
грижата на екипа на на-
шия кмет Николай Зай-
чев за образователната 
инфраструктура, то оп-
ределено мога да кажа, 
че тя е в много добро 
състояние. Постоянно 
се извършват строител-
ни дейности – саниране, 
ремонти на покриви, 
отопление и т.н. Нався-
къде в града има изгра-
дени многофункцио-
нални детски площадки.

Какви са условията 
за развитието на зи-
мен туризъм? 

Е, ние нямаме пре-
тенциите да сме новото 
Банско или Боровец, 
просто условията не 
позволяват. Но разпо-
лагаме с добър влек, 
който активно се ползва 
от подрастващите при 
техните първи уроци по 
ски и сноуборд. Предим-
ството на нашия курорт 
„Св. Константин” е пре-
красният микроклимат, 
който е изключително 
благоприятен за лече-
ние и профилактика на 
белодробни заболява-
ния. Но независимо от 
прекрасния микрокли-
мат на „Св. Константин”, 
жителите на Пещера 
имат проблеми с възду-
ха. Безспорно е благо-
приятното въздействие 
на фармацевтичната 

промишленост върху 
бита и икономиката на 
града, но все пак това 
е химическо производ-
ство и периодично се 
получават проблеми с 
очистващите съоръже-
ния. Направено е много 
в това направление и е 
подчертан стремежът 
производството да от-
говаря на всички еколо-
гични норми. По отно-
шение на земята трябва 
да заявя, че тя не е от 
висока категория, а и 
нашият район е полуп-
ланински. Водещото за 
селските стопани е било 
и е животновъдството. 
Сега има една интересна 
тенденция да се отглеж-
дат маслодайни култу-
ри, защото се оказва, че 
нашият климат е сходен 
с този в Розовата доли-
на. Само през миналата 
година одобрихме до-
кументацията за стро-
ителството на две нови 
розоварни. Битовите 
отпадъци са принципен 
проблем навсякъде, но 
за нашето Капитан Ди-
митриево той дълги го-
дини беше от жизнено 
значение, защото селото 
граничеше с голямото 
регионално сметище. 
Сега нещата са овладе-
ни, има активно вто-
рично оползотворяване 
на битовите отпадъци. 
Само през 2018 г. ус-
пяхме да обновим над 
40 едно- и двуфамилни 
сгради по ОП „Регио-
ни в растеж 2014-2020”. 
Продължаваме рабо-
та и по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на мно-
гофамилни жилищни 
сгради.

Какво ще добавите 
в заключение? 

Пещера е жив град. 
Вие сигурно знаете, че 
тенденцията в цялата 
страна е за намалява-
не на населението чрез 
мигрирането по чужди 
държави в търсене на 
препитание, а и ниската 
раждаемост също вли-
яе отрицателно. Това го 
има и при нас, безспор-
но, но то е в значително 
по-малка степен. В на-
шата община има глад за 
квалифицирани работ-
ници и фирмите правят 
всякакви усилия в това 
направление. Развитие-
то на индустриалните 
зони в Пловдив доведе 
до истински икономи-
чески подем. Същото 
сега става и в Пещера и 
ние не можем да не сме 
горди от далновидната 
политика, която екипът 
на нашия кмет провеж-
да и отстоява.

Главният архитект: Сред приоритетите на общината 
е да поддържа своите запомнящи се здания

Представяме ви интервю на главния архитект на Община Пещера арх. Атанас Васев, дадено пред вестник „Строител“
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30 семейни двойки, 
които през 2019 годи-
на ще отбележат Златна 
сватба, отпразнуваха 
половинвековия брачен 
юбилей заедно, на тър-
жествен обяд. Общо 43 
са златните семейства 
в община Пещера през 
тази година и за тях, в 
навечерието на 14-ти 
февруари, Община Пе-
щера и читалище „Раз-
витие“ организираха 
традиционния празни-
чен обяд.

Всяка двойка мина 
тържествено под зву-
ците на Менделсоновия 
сватбен марш и цвет-
на арка, образувана от 
танцьори от  „Славей-
че“. Семействата бяха 
поздравени от кмета на 
Община Пещера Нико-
лай Зайчев, който им 
пожела да бъдат заедно 
и на Диамантената си 
сватба. На дамите гра-
доначалника подари по 
една роза, а кавалерите 
получиха златно сърце, 
което да им напомня за 
днешния ден и за причината, която ги е извела до златната сватба.

Музикална наздравица за златните семейства вдигна и Христо Кидиков 
със специален, празничен репертоар от незабравими песни. 

КУЛТУРА

Кметът на Община 
Пещера Николай Зайчев 
взе участие в работна 
среща с министъра на 
образованието Краси-
мир Вълчев, народния 
представител Десислава 
Костадинова, начални-
ка на РУО Валентина 
Кайтазова, учители и 
директори на училища-
та и детските градини 
в общината. Основната 
тема на срещата, чии-
то домакин бе СУ “Св. 
Климент Охридски“ бе 
изпълнението на Меха-
низма за съвместна ра-
бота на институциите 
по обхващане и включ-
ване в образователната 
система на деца и учени-
ци в задължителна пре-
дучилищна и училищна 

възраст. Според минис-
тър Вълчев, в община 
Пещера има отлично 
взаимодействие между 
институциите. А това 
може е предпоставка за 
изпълнение на така ва-
жната формула, всички 
институции заедно да 
работят за задължител-
но образование, ранно 
обхващане в детска-
та градина, свързано с 
мотивирани учители и 
подкрепа за всяко едно 
дете в образователните 
институции. 

В изпълнение на 
Механизма за съвмест-
на работа на институ-
циите, по обхващане и 
включване в образова-
телната система на деца 
и ученици в задължи-

телна предучилищна 
и училищна възраст, 
в община Пещера са 
формирани екипи към 
всички детски градини 
и училища. Екипът на 
община Пещера коор-
динира дейността на 

екипите в непрекъсната 
връзка с дирекция ,,Со-
циално подпомагане“ и 
полицията. В екипите 
са включени и кмето-
вете на с. Радилово и с. 
Капитан Димитриево, 
които оказват постоян-

но съдействие. До края 
на 2018 г. в системата са 
върнати 29 деца и уче-
ници. Обходени са над 
600 адреса. От началото 
на 2019 г. в училище са 
се завърнали още двама 
ученици.

В изпълнение на Ме-
ханизма за периода 25 
януари — 27 юли 2018 
г. са съставени 58 акта 
относно прилагане на 
разпоредбите на чл. 347 
ал. 2 и ал. 4 на ЗПУО. 21 
от тях за юли 2018 след 
влизане в сила на ПМС 
100/08.06.2018 г.

Основните пробле-
ми, с които екипите се 
сблъскват са често зами-
наване в чужбина, ран-
но отпадане на моми-
чета поради омъжване, 

ранно започване на ра-
бота, не припознаване 
на образованието като 
приоритет за семейства-
та и в резултат на това 
чести и безпричинни 
отсъствия от училище. 

Освен работата по 
механизма, на срещата 
бяха обсъдени и други 
текущи теми в образо-
ванието, като бе даден 
добър пример с дуално-
то обучение в Пещера. 

Обсъдена бе модер-
низацията на материал-
но-техническата база, 
от която се нуждаят 
училищата. Според ми-
нистър Вълчев, обез-
печеността с учители е 
едно от най-сериозните 
предизвикателства. 

Започна данъчната кампания
От Община Пещера информираха какви са сроковете за плащане на 

задължения за местни данъци и такса битови отпадъци за 2019 г. съглас-
но Закона за местните данъци и такси.

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък вър-
ху превозните средства може да се заплати на две равни вноски:

Първа вноска  –  до 30.06.2019 г.
Втора  вноска  –  до 31.10.2019 г.
На предплатилите до 30.04.2019 г. данъка за цялата година, се прави 

отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.
*Заб. Когато превозното средство е придобито през течение на година-

та, данъкът ПС се заплаща в двумесечен срок от придобиването му.
Задълженията си за местни данъци и такси към Община Пещера може 

да заплатите по един от следните начини:
- В брой – на касата в отдел „Местни приходи“ при Община   Пещера, 

който се намира в Административния център за обслужване на гражда-
ни;

- По банков път – по приходната банкова сметка на общината;
- С пощенски запис;
- Чрез касите на „ИЗИПЕЙ“ АД в страната и чужбина;
- Чрез касите в клоновете на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна;
- Чрез ПОС устройство на касата в отдел „Местни приходи“ при Об-

щина Пещера;

Празникът по случай Трифо-
новден бе организиран на 1 февруари 
на крепостта „Перистера“ от Общи-
на Пещера и читалище „Развитие“. 
Божествената напитка на Михаил и 
Петър Ангелови бе оценена най-ви-
соко от професионалната комисия на 
местния винпром. 

17 проби от вино си оспорваха 
царската титла. Първи подгласник на 
победителите стана Здравко Моллов, 
третото място бе отредено на Вен-
цислав Зонев. Журито присъди и по-
ощрителна награда на Петър Кръс-
тев.

Наградите по традиция връчи 
кметът Николай Зайчев. От името 
на победителите на сцената се качи 
Михаил Ангелов, който сподели, че с 
брат му правят вино едва от 4 години. 
Той благодари специално на човека, 
който му доставя гроздето от Бресто-
вица, сортът е мерло.

Разбира се, както повелява на-
родната традиция, бе извършено и 
ритуално зарязване от кмета и отец 
Димитър. За гостите на празника бе 
осигурено безплатно вино, а всички 
присъстващи бяха поздравени от на-
родния певец Николай Учкунов.

Също така, кметът Николай Зай-
чев, зам.-кметът Зехра Алиш и се-
кретарят на Общината Борис Фолев 
взеха участие и в отбелязването на 
празника на виното в Радилово. Как-
то всяка година на 14 февруари, ради-
ловци се  събраха на стадиона в края 
на селото, за да отбележат заедно ху-
бавия български празник. 

„Да бъде плодородна годината, да 

е здрава, да има хубаво вино, всичко, 
което ражда земята ни да е благодат-
но“, обърна се към присъстващите 
във ветровитото утро граждани кме-
тът Зайчев.

Водосвет за здраве и плодородие 
отслужи отец Димитър, той благо-
слови и лозята край Радилово, които 
символично зарязаха градоначални-
кът и кметът на Радилово Благой Ха-
ризанов.

Лозарството и винарството са 
традиционен поминък за селото. В 
неговото землище се отглеждат над 
700 дка лозови насаждения.

След това кметът бе гост на праз-
ника и в Капитан Димитриево.

Стратира тазгодишният конкурс 
„Спас Зафиров“

„Милосърдието като добродетел на сърцето” е тазгодишната тема на 
Националния литературен конкурс „Спас Зафиров“, който се организи-
ра от Общинска библиотека при НЧ “Развитие-1873“ Пещера. В конкурса 
могат да участват ученици от 8-ми до 12-ти клас. Есетата трябва да бъдат 
авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, както и да 
показват езиковата култура на автора.  За класираните на 1-во, 2-ро и 3-то 
място в конкурса НЧ ”Развитие – 1873” осигурява парични награди.

Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека на 
място или по пощата на адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Димитър Горов” № 4 
или на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg или biblioteka_peshtera@abv.bg до 
18 ч. на 22 април 2019 г.

В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: трите 
имена, възраст, адрес, клас, училище, телефон за контакт.

Номинираните за отличия ще бъдат поканени на връчването на на-
градите на 10 май 2019 г. в навечерието на 11 май – Ден на библиотекаря.

Образователният министър участва в работна среща в Пещера

Виното на двама братя спечели конкурса 
за „Цар на виното“ в Пещера 

Златна сватба за семействата 
от община Пещера

Празникът Трифон Зарезан 
в общината
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Успешни проекти, финансирани от Общинския фонд 
за подкрепа на местни инициативи

Изключително ви-
сок старт за 2019 година 
даде осъществяване-
то на проект „Детската 
градина - територия на 
здравето“ в ДГ “Слън-
чо“ в периода 07.01.2019 
г до 31.01.2019 г. Ини-
циативата се осъщест-
вява с финансиране от 
Общински фонд за под-
крепа на местни иници-
ативи, Община Пещера, 
създаден съвместно от 
Община Пещера и Плат-
форма АГОРА с подкре-
пата на фондация „Аме-
рика за България“.

С дейностите, вклю-
чени в проекта, педаго-
гическият колегиум на 
детската градина цели 
спортната дейност да се 
превърне в традиция, 
да променим отноше-
нието и нагласите на 
децата в положителна  
насока към физическа-

та активност като цяло. 
Чрез осъществяване на 
проектното предложе-
ние насочваме нашите 
усилия към намаляване 
агресията сред децата 
и изграждане един нов 
модел за здравословен 
начин на живот на деца-
та на Община Пещера, 
базиран на двигателна 
активност и любов към 
спортните занимания.

Проектът съдейства 
за усъвършенстване на 
условията за спортна 
дейност, подобряване 
на материалната база. 
Изцяло подновеният 
интериор на физкул-
турния салон и новите 
спортни придобивки 
ще ни предоставят нови 
идеи за активност на де-
цата и голямо желание 
за игри и забавления, 
тъй като двигателната 
активност и обучението 

по физическа култура 
и спорт в предучилищ-
на възраст имат водеща 
роля и са основен фак-
тор за изграждането на 
личностни качества на 
децата, за развитието и 
укрепването на детския 
организъм.

Обявената грипна 
ваканция не попречи 
на 29.01.2019г. да бъде  
отбелязано финализи-
ране на проекта чрез 
провеждане на спортен 
празник. Реализирахме 
поставените задачи ус-
пешно с ясната мисъл, 
че двигателната дейност 
трябва да се превърне в 
традиция за децата от 
Община Пещера.

Учители, родители и 
общественост сме убе-
дени, че спортът е онзи 
вълнуващ начин децата 
ни да участват в един 
по-голям свят.

Във връзка със спече-
ления проект „Бъди ак-
тивен, спортувай! Играй 
тенис на корт чрез ново 
и модерно оборудване. 

Тенисът е спорт за 
цял живот“ Сдружение с 
нестопанска цел „Спор-
тен клуб Вамос Пещера“ 
проведе презентации 
съответно в ОУ „Св. Па-
триарх Евтимий“ и СУ 
“Св. Климент Охридски“. 

Презентациите се 
проведоха с лицензиран 
треньор, а специално за 
случая поканихме шам-
пионите от държавно-
то първенство за деца 
до 14-годишна възраст 
Илиян Радулов и Йоана 
Радулова, които предста-
вят България в междуна-
родни турнири под ръ-
ководството на треньора 
Христо Боянов. Бяха 
проведени тренировки 
за запознаване с основ-

ните умения в играта на 
тенис на корт. Демон-
стрирахме някои от въз-
можностите на машина-
та за подаване на топки, 
която със съответните 
програми пресъздава иг-
рата в реални условия. 

Срещите се прове-
доха при изключително 
голям интерес сред де-
цата и те се забавлява-
ха истински. Тенисът е 
един от най-популярни-
те спортове в света днес. 
Той е свързан с редица 
здравословни ползи, 
както за тялото, така и за 
психиката. Някои от тях 
са краткосрочни, като 
например намаляване на 
стреса по време на тре-
нировка. Други бележат 
целия път на развитието 
на детето, загуба на те-
гло, укрепване на орга-
низма, придобиване на 
качества като упоритост, 

спортсменство, доверие 
и много други. Най-ва-
жното предимство на те-
ниса за деца е, че играта 
е забавна. 

Придобиването на 
тенис умения е трудно, 
но всички и най-вече ро-
дителите не трябва да за-
бравяме, че децата имат 
право да се забавляват. 

Тенисът наистина е 
спорт за цял живот.

Инициативата „Бъди 
активен, спортувай! Иг-
рай тенис на корт чрез 
ново и модерно оборуд-
ване. Тенисът е спорт за 
цял живот!“ се осъщест-
вява с финансиране от 
Общинския фонд за под-
крепа на местни инициа-
тиви, създаден съвмест-
но от Община Пещера 
и Платформа АГОРА, с 
подкрепата на фондация 
„Америка за България“.

Две специални го-
дишнини бяха отбеля-
зани в Капитан Дими-
триево - 110 години от 
създаването на читали-
ще „Сергей Румянцев“ 
и 10 години ДФГ “Капи-
танка“. 

Историята на двете 
годишнини представи 
секретаря на читали-
щето Стоянка Иванова. 
Своето съществуване 
културната институ-
ция започва през 1909 
г. с името „Родолюбие“. 
Министерство на на-
родната просвета при-
ема неговия устав на 
13.02.1909 г. На 20 януа-

ри 1931 г. то е преимену-
вано на „Царица Йоана“, 
а от 9 януари 1945 г. се 
казва „Сергей Румян-
цев“. Фолклорната група 
пък е създадена по по-
вод вековния юбилей на 
читалището по инициа-
тива на Мария и Гълъб 
Йорданови.

Днес историята на 
читалището е обобще-
на в малка книжка, а за 
певческата група раз-
казва пъстра брошура. 
И двете са издадени по 
проект „110 години НЧ 
“Сергей Румянцев 1909“ 
и 10 години ДФГ “Капи-
танка“ – история, тра-

диции и наследство за 
поколенията“, финанси-
ран от Общински фонд 
за подкрепа на местни 
инициативи, създаден 
от Община Пещера с 
подкрепата на Платфор-
ма АГОРА и фондация 
„Америка за България“.

По същия проект за 
първи път читалището 
се сдобива и със собст-
вена мултимедийна сис-
тема.

Гостите на празника 
бяха поздравени от кме-
та на селото и председа-
тел на читалището Иван 
Златинов.

В ДГ „Иглика“ се 
проведе спортен праз-
ник с деца, родители, 
учители и персонал под 
надслов „Спортувам с 
моето семейство“. Дет-
ското заведение участ-
ва в проект „Активни 
общности: изграждане 
на капацитет за про-
мяна“, реализиран от 
Сдружение „Платформа 

АГОРА“ в партньорство 
с Община Пещера, с фи-
нансовата подкрепа на 
Фондация „Америка за 
България“.

Целта на проекта е 
насърчаване на физиче-
ската активност и про-
веждане на спортни за-
нимания като средство 
за здравословен начин 
на живот на общност-

та. Бяха закупени нови 
уреди, пособия и игри 
на обща стойност 2993 
лева, които донесоха 
много радост и удо-
влетворение от игрите 
на всички участници и 
допринесоха за създава-
не на спортен дух и же-
лание за нови спортни 
изяви.

Големият български 
режисьор акад. Людмил 
Стайков дари над 800 
книги от личната си ко-
лекция на Библиотеката 
към НЧ “Развитие“ в Пе-
щера. Сред тях има кни-
ги, които носят личните 
послания на авторите 
им към акад. Стайков. 
Заедно с литературните 
творби, културната ин-
ституция получи всички 
отличия и грамоти на 
акад. Стайков, както и 
всички работни сцена-
рии, по които е правил 
най-добрите български 
филми. Безпрецедентни-
ят акт бе приветстван от 
пещерци, които имаха 
шанса лично да се срещ-
нат с академика. От името 
на обществеността бла-
годарност изказа Люба 

Шопова от Библиотеката, 
която го увери, че кни-
гите са в добри ръце. „В 
нашата библиотека вече 
е обособена дарителска 
колекция „Библиотека 
Людмил Стайков“, с око-
ло 450 тома отраслова и 
художествена литерату-
ра, предстои да включим 
и тези ценни издания, 
които днес ни подарихте. 
От името на читателите 
и екипа на Библиотеката 
при НЧ „Развитие-1873“ 
— Пещера, Ви благодаря 
за направеното добро, за 
предоставената възмож-
ност да притежаваме и 
популяризираме вашето 
дарение“, допълни Шопо-
ва. Людмил Стайков е 
роден в София, но него-
вите родители са родом 
от Пещера и съответно 

детството на талантли-
вия режисьор минава в 
родопския град. Тук той 
се среща за първи път с 
магията на киното, като 
именно в читалището за 
първи гледа филм. 

Пред развълнуваната 
публика акад. Стайков 
разказа моменти от своя-
та творческа биография, 
сподели успехите на свои 
ученици, отговори на 
много въпроси. 

Той сподели и нови-
ната, че тази година ще 
е готова новата версия 
на филма „Хан Аспарух“, 
който ще бъде първият 
български филм монти-
ран отново. От неговите 
три серии ще бъде създа-
дена нова история с дъл-
жина 2,20 ч.

Почетният гражда-

нин на Пещера бе при-
ветстван от кмета Нико-
лай Зайчев, който каза 
изключително силни 
думи за добродетелите на 
Людмил Стайков и бли-
зостта, която се е поро-
дила между двамата. 

Освен, че отгово-
ри на много въпроси, 
82-годишният доайен на 
българското кино, дълго 
раздава автографи върху 
оригинални снимки от 
филма „Хан Аспарух“.

Преди самата среща 
хората от Пещера има-
ха възможност да гледат 
документален филм пос-
ветен на 80-годишнината 
на акад. Стайков, а във 
фоайето на читалището 
бе подредена изложба с 
наградите, които е полу-
чил през годините.

Огромен жест към Пещера от акад. Людмил Стайков 


