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За едно денонощие 
полицията е установила 
3 опита за телефонни из-
мами в Пещера и съсед-
ните населени места. И в 
трите случая възрастните 
хора са били атакувани 
по позната схема. Обаж-
дащият се представя себе 
си за полицай, който раз-
следва телефонни изма-
ми. Той информира бъ-
дещата жертва, че днес 
ще бъде направен опит за 
телефонна измама. За да се 
разкрият и задържат из-
вършителите обаче било 
необходимо възрастният 
човек да подготви опре-
делена сума пари, които 
да предаде на „цивилен 
полицай” изпратен на ад-
реса му. Парите ще бъдат 
взети и белязани, а с тяхна 

помощ ще бъдат заловени 
телефонните измамници. 

За пореден път апе-
лираме към гражданите 
да не вярват на подобни 
твърдения на непознати 
хора по телефона, казаха 
пред „Родопска искра“ от 
полицията. Те призоваха 
възрастните хора под ни-
каква форма и начин да 
не предоставят спестените 
си пари, ценни предмети и 
вещи на непознати, дори 
когато се представят за по-
лицаи, адвокати или про-
курори. Ако имат подобни 
обаждания нека се свър-
жат незабавно със своите 
близки или да позвънят на 
телефона на районния си 
инспектор е призивът на 
органите на реда.  

Двадесет и осем са 
избирателните секции 
на територията на об-
щина Пещера за про-
извеждане на изборите 
за Народно събрание, 

насрочени за 26 март 
2017 г.  

В Пещера ще рабо-
тят 25 избирателни сек-
ции, в Радилово – 2 , в 
Капитан Димитриево 

ще има 1 избирателна 
секция. Николай Зай-
чев – кмет на Община 
Пещера, е утвърдил но-
мерацията, обхвата и 
адреса на избирателни-

те секции, става ясно от 
публикуваните в сайта 
на местната админи-
страция Заповеди на 
градоначалника.

В Пещера бе отбелязан 
Националният празник 
на България. Два лъча, 
предвождани от облечени 
в гвардейски униформи 
ученици от ОУ “Петко Р. 
Славейков“ и родолюбци, 
пременени като опълчен-
ци, в празнично шествие 
стигнаха до паметниците 
на Братя Горови и кап. Ни-
колай Сафонов. Там цветя 
и венци поднесоха кметът 
Николай Зайчев, председа-
телят на Общински съвет 
- Пещера д-р Цветана Ле-
парова, представители на 
политически партии, учи-

лища и граждани.
След това, на централ-

ния площад градоначални-
кът вдигна националния 
флаг под звуците на химна 
и поздрави съграждани-

те си: „Никоя друга дата в 
националния ни календар 
не събира така в едно ро-
долюбието, саможертвата, 
признателността, прекло-
нението и възторга на бъл-

гарите от това, че сме сво-
бодни, че сме народ!

Трети март е клетва за 
вярност пред идеалите на 
Ботев и Левски и всички 
онези борци, дали живота 
си за нашата свобода.

Да коленичим мълча-
ливо, за да изправим своя 
национален и духовен 
ръст с онзи забележителен 
призив на хъшовете “Да 
живее, България!”

Празникът бе увенчан 
с изпълнения на българ-
ски народни песни и хора 
от ансамбъл „Пазарджик“.

По повод 3 март кме-
тът на Пещера Николай 
Зайчев и съветникът в По-
солството на Руската фе-
дерация Алексей Ушаков 
откриха изложба с доку-
менти, свързани с кап. Ни-
колай Сафонов. За Пещера 
неговата личност е свър-
зана с освобождението на 
града от османско иго.

Историята за това, как 
са събрани документал-
ните данни за капитана, 
намерил смъртта си в Пе-
щера, разказа секретарят 
на Общината Борис Фо-
лев. Според справката във 
връзка с изследване на 
личността на кап. Сафо-
нов през март 1971 г. ГНС 
Пещера изпраща писма до 
Главното управление на 
архивите на тогавашния 
СССР и до Орловския му-
зей с молба да се изпрати 
информация, ако има та-
кава, за този руски офи-
цер, свързал живота си 
със съдбата на България 
и на град Пещера. През 
юни същата година е по-
лучен отговор от Главното 
управление на архивите на 
СССР, с което се изпращат 

4 фотокопия на служебния 
списък на кап. Сафонов, 
а от Орловския областен 
краеведски музей през 
март 1972 г. се получава 
писмо- отговор, в което 
се съобщава, че в музея не 
разполагат с данни за кап. 
Сафонов, но ще предпри-

емат проучвания за в бъ-
деще.

Проучването се под-
новява през 2016 год. от 
заместник-кмета Стефан 
Балабанов. След няколко 
запитвания до Главното 
управление на военните 
архиви на Русия се предос-

тавят на община Пещера 
всички документи нами-
ращи се в техните архиви 
за руския офицер. Тези 
документи са представени 
и във фотоизложба, подре-
дена във фоайето на чита-
лище „Развитие“.

От тези документи ста-

ва ясно, че Николай Ни-
колаев Сафонов е роден 
през 1836 г. в Орловска 
губерния и е от дворянски 
произход. Изброени са не-
говите отличия като участ-
ник в Кримската война 
1853 – 1856 г. , както и , че 
е командир на рота от 1870 

г. Като такъв той участва 
в Руско – турската война 
през 1877 – 1878 г. и е бил в 
състава на 123 пехотен Ко-
зловски полк от войските 
на 9 Армейски корпус.

 След освобождението 
на Пещера на 19 януари 
1878 г. Осма рота команд-
вана от кап. Сафонов е 
разположена в града. За 
съжаление много скоро 
след края на войната Ни-
колай Сафонов умира бо-
лен от тиф. Това става на 
9 март 1878 г. Погребан е 
в двора на църквата ”Св. 
Димитър” с почести от пе-
щерското население.

Днес там е паметни-
кът на кап. Сафонов, из-
работен от черен полиран 
мрамор. Той е открит през 
1962 г. точно в деня на Ос-
вобождението на Пещера 
– 19 януари. Всяка годи-
на, на този ден и на това 
място, признателното пе-
щерско население отдава 
дължимото на този руски 
офицер и на всички заги-
нали за освобождението 
на България.

1 март се превърна в 
общоградски празник в 
Пещера. Няколко съби-
тия създадоха настрое-
ние и усмихнаха пещер-
ци.

Още в 8 часа ученици 
в носии посрещаха слу-
жителите на Общинска 
администрация с мар-
теница и поздрав, сред 
накичените бе и кметът 
Николай Зайчев.

Клубът на диабетика 
пък сътвори истински 
народен празник – об-
лечени с носии, пред-

вождани от гайда и 
тропвайки хоро, те от-
ново, както и миналата 
година, подариха голя-
ма мартеница, която бе 
окачена на сградата на 
Общината.

Общината и няколко 
пещерски училища пък 
раздадоха над 600 мар-
тенички на пещерци. 
В празничното кичене 
се включиха и дечица, 
заедно с Баба Марта от 
Дневния център за деца 
с увреждания.

Внимание! 
Продължават 

опитите  
за телефонни измами 

в Пещера

Баба Марта 
в Пещера

На изборите за Народно събрание 
ще гласуваме в 28 секции

Трети март – преклонение пред 
Свободата

С признание към кап. Сафонов 
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ОБЩЕСТВО

„БИОВЕТ“АД стар-
тира изпълнението на 
дейностите по проект 
“Инвестиции за внедря-
ване на нов продукт в 
БИОВЕТ АД”. Проектът 
се изпълнява в рамките 
на сключен договор за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по процеду-
ра BG16RFOP002-1.001 
“Подкрепа за внедряване 
на иновации в предпри-
ятията”, финансиран в 
рамките на Оперативна 
програма “Иновации и 
конкурентоспособност” 
2014-2020 със средства 
осигурени от Европей-

ския фонд за регионално 
развитие и националния 
бюджет.

Общата стойност на 
допустимите разходи е в 
размер на 3 072 816.00 лв., 
от които 1 275 000.00 лв. 
европейско и 225 000.00 
лв. национално съфинан-
сиране. Проектът е с про-
дължителност 18 месеца 
и трябва да приключи 
през месец юли 2018 го-
дина.

Основната му цел е на-
сочена към повишаване 
на иновационния капа-
цитет на „БИОВЕТ“ АД, 
чрез подкрепа за внедря-

ване в производството на 
нов иновативен в свето-
вен мащаб продукт, с ви-

сок потенциал за пазарна 
реализация. В резултат от 
осъществяването на дей-

ностите по проекта ще се 
окаже пряк положителен 
ефект върху вътрешни-
те фактори обуславящи 
конкурентоспособността 
на предприятието.

 Инвестициите в ново 
и съвременно техноло-
гично оборудване, изра-
зяващо се в изграждането 
на нова разпрашителна 
сушилня гранулатор, ще 
създадат необходимия 
капацитет за внедрява-
не в производството на  
„БИОВЕТ“ АД на нови 
иновативни продукти. 
Това се очаква да допри-
несе за постигането на 

устойчиви резултати по 
отношение на дейността 
на дружеството, изразя-
ващи се в разширяването 
на производствения ка-
пацитет и разнообразя-
ване на продуктовото му 
портфолио. Освен това, 
ще бъдат разкрити нови 
16 работни места.

Проектът бе предста-
вен на пресконференция, 
на която бе припомнено, 
че предриятието в Пе-
щера работи от 1961 г. и 
произвежда продукти за 
ветеринарната медицина.

Главен инспектор Асен 
Гешев е назначен на длъж-
ност началник на сектор 
„Пътна полиция” в отдел 
„Охранителна полиция” 
при Областната дирекция 
на МВР в Пазарджик. Днес 
той беше представен пред 
ръководния състав на ди-
рекцията от старши коми-
сар Йордан Рогачев.

Главен инспектор Асен 
Гешев е на 31 години, за-
вършил е Академията на 
МВР. Започнал е работа 
във вътрешното минис-
терство през 2009 година, 
като е заемал различни 

длъжности в сектор „Път-
на полиция” и Районното 
управление в Пещера. Пре-
ди да оглави сектора е бил 
инспектор в група „Орга-
низация на движението, 
пътен контрол и преван-
тивна дейност” . За добро 
и съвестно изпълнение на 
поставените задачи, както 
и постигнати резултати 
в ежедневната служебна 
дейност е награждаван от 
началника на РУ-Пещера, 
директора на ОДМВР-Па-
зарджик и Министъра на 
вътрешните работи. 

ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА 
СГРАДА: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГР.ПЕЩЕРА” 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 

2014-2020 Г.
№ BG16RFOP001-2.001-0004-C01 

Цел: Повишаване на енергийната ефективност 
на публичната инфраструктура на община Пещера, 
в съответствие с целите на Инвестиционен приори-
тет 4с на процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна 
ефективност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа 
за енергийна ефективност в опорни центрове в пери-
ферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  677 762,27 ЛВ.
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 576 097,94 ЛВ.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 101 664,33 ЛВ.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.11.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 02.11.2018 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект 
BG16RFOP001-2.001-0004 «Повишаване на енергийната 
ефективност на публична общинска сграда: Общинска ад-
министрация гр. Пещера», който се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския фонд за регионално развитие. Цялата отговор-
ност 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 Ев-
ропейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

КРИМИНАЛНА 
ХРОНИКА 

Пещера. Екипи на РУ-Пещера са задържали два-
ма за незаконна сеч на широколистни дърва в района 
на местността „Грамадите”, информира бюлетинът на 
ОД МВР – Пазарджик.

През нощта на петък срещу събота служители от 
полицейското управление в Пещера провеждали по-
лицейска акция, като част от планирани полицейски 
действия на територията на цялата областна дирек-
ция в Пазарджик. Около 3.30 ч. в събота униформени-
те установили, че в района на местността „Грамадите”, 
между Пещера и Брацигово, е извършена поголовна 
сеч на дървета от вида габър. Отсечените дървета за-
плашвали дори безопасното движение по пътя и това 
наложило екипи на районното управление да го за-
творят временно. В резултат на проведеното разслед-
ване били засечени и задържани за срок от 24 часа Д. 
А. (26 г.) и А. И. (30 г.) от Пещера. Издирват се техни 
съучастници в извършването на сечта. Иззети са и 
две каруци с отрязани дърва. Щетите, нанесени на 
общинския поземлен фонд, се изясняват, а за случая 
незабавно е уведомена прокуратурата в Пещера.

Пещера. Двама тийнейджъри са пострадали в 
резултат на пътно-транспортно произшествие. Тази 
нощ 16-годишен младеж от Пещера се качил заедно 
със свой 15-годишен приятел в лек автомобил „Деу”. 
Двамата решили да се повозят по улиците на родоп-
ския град. Непълнолетният и неправоспособен водач 
обаче загубил управлението над колата и на улица 
„Свобода” тя се ударила във входната врата на къща. 
В резултат на удара двамата тийнейджъри са с лицеви 
травми, но без опасност за живота. Тe са транспорти-
рани в МБАЛ-Пазарджик, а от там в УМБАЛ „Све-
ти Георги”-Пловдив. На мястото е извършен оглед от 
дежурна група на местното полицейско управление, 
образувано е дознание. 

Община Пещера
Проект № BG05М9OP001-2.002 -0119-С001

„Заедно”

Схема за безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”
Напредък на проект “Заедно”

Община Пещера реализира проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.

Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Потребители на социалната услуга са:
1. Лица с увреждания;
2. Хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване;
По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предос-

тавяне на услугата “Личен асистент”.
Към 01.03.2017 година, капацитетът на услугата е 60 места. 
От началото на проекта до 01.03.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 74, от 

които 12 са деца. Осигурена е заетост на 64 лични асистенти. 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, като официална позиция на  Европейския съюз”

ПРОЕКТ
“ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНА 
СГРАДА: 

РСПБЗН И РПУ В ГР. ПЕЩЕРА”

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 

2014-2020 Г.
№ BG16RFOP001-2.001-0005-C01 

Цел: Целта на настоящото проектно предложение 
е повишаване на енергийната ефективност на публич-
ната инфраструктура на община Пещера, в съответ-
ствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на 
процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефектив-
ност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа за енер-
гийна ефективност в опорни центрове в периферните 
райони „ на ОПРР 2014-2020. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  790 422.31ЛВ.
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 671 858.96 ЛВ.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 118 563.35 ЛВ.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.11.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 02.11.2018 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект 
BG16RFOP001-2.001-0005 «Повишаване на енергийна ефек-
тивност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. 
Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфи-
нансирана 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 отра-
зява официалното становище на Европейския съюз и Упра-
вляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

„Биовет“ АД ще произвежда нов, иновативен 
в световен мащаб продукт

Нов началник 
на Пътната 

полиция
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Пресконференцията бе 
по подготвителния про-
ект по подхода ВОМР от 
ПРСР 2014-2020, договор 
№ РД 50 – 94/17.08.2016 г. 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по подмярка 19.1. „Помощ 
за подготвителни дейнос-
ти“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно раз-
витие“ от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони за периода 2014-2020 
година

Проектът стартира 
преди 6 месеца и имаше 
за цел придобиване на 
умения и създаване на 
капацитет за функциони-
ране на МИГ в програмен 
период 2014-2020 година;  
Информиране на местна-
та общност и включване 
на местните хора в раз-

работването и бъдещото 
прилагане на стратегия по 
подхода ВОМР; Подготов-
ка на стратегия за местно 
развитие, финансирана от 
ЕЗФРСР или с многофон-
дово финансиране.

Основните дейности 
бяха провеждането на ин-

формационни кампании 
в населените места; изда-
ване на информационни 
материали и поддържа-
не на интернет страница 
с актуална информация; 
провеждане на семинари, 
обучения, конференции; 
извършване на целеви 

проучвания и изготвяне 
на анализи; подготовка и 
консултиране, вкл. чрез 
обществени обсъждания, 
на Стратегия за мест-
но развитие по подхода 
ВОМР.

В резултат бе изготве-
на и подкрепена от мест-
ната общност Стратегия 
за местно развитие на 
територията на община 
Пещера за програмен пе-
риод 2014-2020 година; 
постигната максимална 
информираност за подхо-
да „Водено от общностите 
местно развитие“ и готов-
ност за прилагането му 
чрез изпълнение на стра-
тегията и други дейности.

Проектът обхвана 
всички населени места на 
територията на община 
Пещера.

ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4” 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 

2014-2020 Г.
№ BG16RFOP001-2.001-0124-C01 

Цел: Целта на настоящото проектно предложение 
е повишаване на енергийната ефективност на публич-
ната инфраструктура на община Пещера, в съответ-
ствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на 
процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефектив-
ност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа за енер-
гийна ефективност в опорни центрове в периферните 
райони „ на ОПРР 2014 2020.

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:
1. Букет, гр. Пещера, ул. „Беглика“ № 6 
2. Еделвайс гр. Пещера, ул. „Беглика“ № 2
3. гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 46
4. ЖСК Млада Гвардия, гр. Пещера, ул. „Г. Зафиров“ 

№ 33 и ул. „Г. Зафиров“ № 35 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 061 911.05 лв .
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 902 624.37 лв

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 159 286.68 лв.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.11.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 02.11.2018 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект 
BG16RFOP001-2.001-0124 «Повишаване на енергийна 
ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 
4», който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., 
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 2014-2020г.

„В К С„ ЕООД – гр. 
Пещера уведомява свои-
те абонати, че съгласно 
чл.34 а , ал.4 от Наредба 4 
на МРРБ от 2004 год. из-
вършва следните услуги 
относно индивидуалните 
водомери собственост на 
потребителите.

1. Подмяна на водо-
мер с нов, закупен от 
„ВКС„ ЕООД гр. Пещера, 
включващо демонтаж , 
монтаж и пломбиране – 
47 лв. с ДДС.

Предимства : Гаран-
цията се поема от Дру-
жеството. При настъпила 
повреда потребителите 
не заплащат повторно 
суми за демонтаж, мон-
таж и пломбиране.

2. Демонтаж, монтаж 
и пломбиране на водо-
мер, закупен от абоната 
- 18 лв. с ДДС .

3. Пломбиране на во-
домер закупен и монти-
ран от абоната – 5 лв с 
ДДС .

При покупка на во-
домери от търговската 
мрежа е необходимо да 
се съблюдава за година-
та на производство или 
наличието на пломба за 
последваща метрологич-
на проверка.

„В К С „ ЕООД – 
гр.Пещера не пломбира / 
не признава водомери / с 
изтекъл срок на метроло-
гична проверка .

На основание чл.16 (2) т.1 от ЗНЧ
и чл. 19  т. 1 от Устава на читалището

Настоятелството свиква
Общо събрание

на НЧ “Развитие - 1873”
на 29 март 2017 г. от 17.30 ч.

в салона на читалището

Дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на читалището през 

2016 г.
2. Отчет за изпълнение на годишния Бюджет за 2016 
3. Доклад на Проверителната комисия.
4. Приемане на план за работа през 2017 г.
5. Приемане Бюджет на Читалището за 2017 г.
6. Оповестяване счетоводната политика на читали-

щето и приемане на Бюджет за стопанска дейност за 
2017 г.

ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 5” 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 

2014-2020 Г.
№ BG16RFOP001-2.001-0139-C01 

Цел: Целта на настоящото проектно предложение 
е повишаване на енергийната ефективност на пуб-
личната инфраструктура на община Пещера, в съот-
ветствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос 
на процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефек-
тивност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в пери-
ферните райони „ на ОПРР 2014 2020.

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:
1. гр. Пещера, Хубав дом, ул. „Никола Донски“ № 5 
2. гр. Пещера, ул. „Ангел Калоянов“ № 23 
3. гр. Пещера, ул. „Йордан Ковачев“ № 47 и 47А 
4. гр. Пещера, ул. „Йордан Ковачев“ № 23 
5. гр. Пещера, ул. „Владо Рилски“ № 14 
6. гр. Пещера, ул. „Иван Цвеев“ № 8 
7. гр. Пещера, Попови къщи, ул. „Христо Смирненски“ 

№ 4
8. гр. Пещера, Филипови, ул. „Васил Левски“ № 24 
9. гр. Пещера, Комбоянови къщи, ул. „Михаил Такев“ № 

4 
10. гр. Пещера, ул. „Веселин Стайков“ № 31 
11. гр. Пещера, ул. „Коста Гьошев“ № 7 и 7А

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 899 660,19 лв.
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 764 711,15 лв.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 134 949,04 лв.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 13.10.2016 г.

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 13.10.2018 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект № 
BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна 
ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 
5», който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., 
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-
2020г.

 1.Със заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на минис-
търа на отбраната е разкрита процедура за обявяване 
на 92 матроски (войнишки) длъжности във форми-
рования от Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Ва-
пцаров” за приемане на военна служба на лица, за-
вършили граждански, средни или висши училища в 
страната и в чужбина.

Срок за подаване на документи до Началника на 
Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик до 17.03.2017г. 
включително!

2. Със заповед ОХ -115/06.02.2017 г. на министъ-
ра на отбраната на Република България е разкрита 
процедура по обявяване на 30 войнишки длъжности 
за приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански, средни или висши училища в страната 
и в чужбина, в 68 бригада Специални сили (военно 
формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

Срок за подаване на документи до Началника на 
Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик до 31.03.2017г. 
включително!

ОБЯВИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ 
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във  
Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и 
Брацигово Петьо Русеков, Община Пещера, ет.2, стая 
№ 8, тел.0350 / 622 12, или във Военно окръжие – Па-
зарджик, ул.“ Втори януари “№ 10,  тел. 034 / 445 463. 

ОБЯВА
Търся квартира дългосрочна за 5-ма работника.
Тел. за контакти : 0887 39 04 94 

МИГ – Пещера проведе 
заключителна пресконференция

„В К С“ ЕООД 
обяви цените на 

услуги за подмяна 
на индивидуалните 

водомери собственост 
на потребителите

О Б Я В А
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На Националната 
спортна база „Спорт па-
лас” край Варна се про-
веде държавното лич-
но-отборно първенство 
за всички възрасти – I 
кръг, по вдигане на те-
жести. В надпреварата 
участваха повече от 350 
щангисти. 

Състезанито започна 
с изявите на кадетите, 
в което участва и Ален 
Садарзански от Пещера, 

който стана шампион в 
категория до 77 кг. каде-
ти до 15 години. 

Сред гостите на със-
тезанието бяха Янко 
Русев, олимпийски 
шампион от Москва 
80, както и бронзовият 
медалист от Игрите в 
Атина`2004 Величко Чо-
лаков и другият олим-
пийски шампион Бори-
слав Гидиков, Сеул`88. 

Добринка Смиляно-
ва започна подготовка за 
Световните мастърс игри, 
които ще се проведат през 
април в Нова Зеландия. 
С партньорите, с които 
ще участва в турнира на 
смесени двойки и двойки 
жени — Тихомир Киров и 
Сибела Таракчиева, участ-
ваха в първи кръг от На-
ционалната верига по бад-
минтон. „Заедно с Тихомир 
участвахме в надпреварата 
на 1 ниво и стигнахме до 
финала, който загубихме и 

трябваше да се задоволим 
със сребърните медали. 
Със Сибела играхме във 
второ ниво, където бяхме 
най-добри и заслужено 
завоювахме златните ме-
дали“, сподели за Пещера-
инфо Смилянова. 

Изиграните срещи бяха 
за обиграване и са част от 
подготовката на бадмин-
тонистите за най-масовото 
спортно събитие в света. 
Предстои им и десет дне-
вен лагер. Смилянова ще 
участва и в още няколко 

турнира. „Естествено е да 
се притеснявам преди тол-
кова мащабен форум като 
Световните мастерс игри, 
но до известна степен ми 
помага опитът, придобит 
през годините и престиж-
ните форуми, в които имах 
възможност да участвам“, 
разказа на „Родопска ис-
кра“ Добринка.

Смилянова ще участва-
та в престижната над-
превара, благодарение на 
подкрепата на Община 
Пещера и „Биовет“ АД.

С два домакински 
мача започна пролетни-
ят полусезон „Свобода 
2011“. Първите два вече 
се изиграха на стадиона в 
Пещера. За съжаление, в 
първия загубиха от водача 
в класирането „Струмска 
слава“, но във втория спе-
челиха 3 точки срещу „Пи-
рин“ /Гоце Делчев/. Нови-
те точки в актива засега 
изваждат отбора от зоната 
на изпадащите. В момента 
„Свобода 2011“ заема 15 
място с 18 точки.

На 18 март, предстои 
ново домакинство на пе-
щерския тим срещу „Гер-

манея“, срещата ще запо-
чне от 15 часа. В 22 кръг 
на първенството на Трета 
Югозападна лига „Свобо-
да 2011“ ще гостува на „Бе-

ласица“ /Петрич/.
От началото на година-

та всички мачове вече се 
играят в събота

Клубът по лека атлетика 
спечели три сребърни медала 
на лекоатлетически крос на 
3 март 2017 г в гр. Пловдив: 
Костадин Тахов при юноши-

те, Цветелина Бадалова при 
девойките, Щерьо Бадалов 
при ветераните и четвърто и 
пето място за Атанас Джимов 
и Стефани Анчева.

Класиране:

                                                                       М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Сливнишки герой (Сливница)      19   14   0   5   44:13   42        [1 0 0  2:1  3]
-------------------------------------------------------------------
 2. Струмска слава 1927 (Радомир)    19   12   6   1    45:10   42        [0 0 1  1:2  0]
 3. ФК Миньор (Перник)                      19   12   4   3    29:17   40       
 4. Беласица (Петрич)                            19   11   6   2    29:14   39       
 5. Септември (Симитли)                     19   10   6   3    31:17   36 [-]   
 6. Пирин (Гоце Делчев)                        19   10   3   6    33:17   33       
 7. Рилски спортист 2011 (Самоков)  19    8   5   6    31:30   29        [1 0 0  2:1  3]
 8. Чавдар (Етрополе)                             19    9   2   8      36:24   29 [+][*] [0 0 1  1:2  0]
 9. Марек 1915 (Дупница)                     19    8   4   7    23:27   28 [+]   
10. Ботев 1937 (Ихтиман)                     19    8   1  10   32:34   25       
11. Хебър 1918 (Пазарджик)                19    7   3   9    28:30   24 [+][*]
12. Балкан 1929 (Ботевград)                 19    5   5   9    30:34   20 [+]   
13. Германея (Сапарева баня)              19    5   4  10   31:31   19        [1 1 0  3:2  4]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Велбъжд (Кюстендил)                    19    5   4  10    28:33   19        [0 1 1  2:3  1]
15. Свобода 2011 (Пещера)                  19    5   3  11   16:41   18 [+]   
16. Вихрен 1925 (Сандански)              19    5   2  12   15:29   17        [1 1 0  1:0  4]
-------------------------------------------------------------------
17. Пирин (Разлог)                                  19    4   5  10     13:30   17 [-][*] [0 1 1  0:1  1]
18. Чепинец (Велинград)                       19    1   1  17    15:78    4       

Добринка Смилянова преди Нова Зеландия 

„Свобода 2011“ стартира 
с победа и загуба 

Лекоатлетите с 
чудесно представяне 

в Пловдив

Злато за Садарзански

Престижното класи-
ране е във възрастова 
група U10 момичета в 
ски алпийски дисци-
плини. 

Малката скиорка се 
представи много добре 
в национално първен-
ство по ски алпийски 
дисциплини гигантски 
слалом за деца 6-12го-

дини за Купа „Здравец 
– САГ“. 

В надпреварата 
участваха над 270 скио-
ри от България, Сърбия, 
Македония и Гърция. 
Мариана е единствената 
състезателка в тази въз-
растова група от област 
Пазарджик.

Мариана Якофова влезе в Топ 30

ТД „Купена“ 
се представи 

отлично 
в Сува планина

С тридневен, успешен 
преход и изкачване на 
връх Трем (1810м.н.в.) в 
Сува планина се похвали 
Георги Киев - председател 
на ТД „Купена“. Деветима 
представители от Пещера 
потеглиха в петък за Ниш, 
за да вземат участие в ма-
совото покоряване на пла-
нинския масив. 

Поканата за участие е 
отправена към нашенците 
от ТД „Железник“ и се 
провежда ежегодно в по-
следните дни на февруари. 
„Тази година се включиха 
800 планинари от Македо-
ния, Сърбия, България и 
Черна Гора. 

Мъглата, вятърът и 

заледяванията не успяха 
да попречат на опитни-
те планинари да постиг-
нат целта си“, коментира 
Киев. В приятелска среща  
алпинистите са размени-
ли паметни сувенири и са 
уверили, че отново ще се 
видят през 2018 г.  

Сува планина се на-
мира в югоизточната 
част на Сърбия, дълга е 
45 км. и широка 15 км. 
Тя започва на изток от 
Ниш и завършва югоза-
падно от Бабушница в 
Лужничката долина, къ-
дето тече река Лужница. 
Cyвa плaнинa е внyши-
тeлeн плaнинcĸи мacив в 
югoизтoчнa Cъpбия. Cъc 

cвoитe въpxoвe и гopиcти cĸлoнoвe, дoми-
ниpa лaндшaфтa нa тoзи дял нa Cъpбия. 
Ceвepнaтa и cтpaнa ce oтличaвa cъc 
cтpъмни и oтвecни вapoвиĸoви cтeни и 
yлeи, пo ĸoитo ce cпycĸaт cтpъмни cипeи. 
Двaтa нaй–лични въpxa на Сува планина 
са Tpeм и Coĸoлoв ĸaмeн, paздeлeни oт 
ceдлoвинaтa Дeвoячĸи гpoб. Зapaди внy-
шитeлнитe cтeни и вapoвиĸoви xpeбeти, 
ĸoитo пpeдлaгaт чyдecни oбзopни глeдĸи, 
тя e иcтинcĸo пpeдизвиĸaтeлcтвo зa плa-
нинapитe, ĸoитo я нapичaт „Aлпитe в 
Южнa Cъpбия“.


