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Министърът на въ-
трешните работи Вален-
гин Радев, заместник-ми-
нистърът на регионалното 
развитие Деница Нико-
лова и кметът на Пещера 

Николай Зайчев преряза-
ха лентата на реновирана 
сграда на полицията и по-
жарната.

Министърът на въ-
трешните работи благода-
ри сърдечно на кмета на 
Община Пещера — Ни-
колай Зайчев, за прояве-
ната инициативност при 
цялостното реализиране 
на проекта, както и за от-
пуснатите от общината 
допълнителни средства 
за ремонт на вътрешните 
помещения. Той отбеляза, 
че постигнатото се дължи 
и на ползотворното взаи-
модействие с представи-
телите на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството и на 

МВР. По думите му подо-
брените условия за работа 
ще стимулират и мотиви-
рат служителите, от кои-
то зависи гражданите да 
се чувстват по-спокойни. 

Той сподели, че по проек-
ти за енергийна ефектив-
ност към момента в цялата 
страна, се реновират 22 
обекта на вътрешното ми-
нистерство. В знак на бла-
годарност министър Радев 
връчи на кмета на общи-
ната плакет на МВР.

На тържествената це-
ремония по откриването 
на обновената сграда при-
състваха заместник-ми-
нистрите на вътрешните 
работи и на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Стефан Балабанов 
и Деница Николова, ди-
ректорът на ГД „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението” главен ко-
мисар Николай Николов, 

народният представител 
Десислава Костадинова, 
областният управител 
Стефан Мирев, директо-
рите на ОДМВР и РДПБ-
ЗН в Пазарджик старши 
комисар Йордан Рогачев и 
комисар Иван Панайотов, 
представители на държав-
ни и общински структури, 
граждани и служители на 
МВР.

Проектът за обновява-
нето на сградата, в която 
се помещават Районното 
управление и Районната 
служба „Пожарна безопас-
ност и защита на насе-
лението” в Пещера, е по 
оперативна програма „Ре-
гиони в растеж” 2014-2020 
г., която е съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за Реги-
онално развитие. Целта 
на проекта е повишаване 
на енергийната ефектив-
ност на публичната ин-
фраструктура на община-
та. Общата стойност на 
проекта е 789 698.70 лева.

По инициатива на 
кмета на общината, с 
решение на Общинския 
съвет, са отпуснати и до-
пълнително 25 000 лева за 
ремонт на вътрешните 
помещения извън параме-
трите на проекта.

В сградата се помеща-
ват общо 108 служители 
на Районното управле-
ние и Районната служба 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“. 

Извършеното реновиране 
на сградата значително по-
добрява битовите условия, 
при които работят служи-
телите от двете структу-

ри, повишава качеството 
на полицейските услуги, 
предоставяни от админи-
страцията в полицейско-
то управление – прием на 

граждани в звено „Българ-
ски документи за самолич-
ност” и КОС.

Сватбените ритуали в 
Пещера се връщат в своя 
дом – Ритуалната зала на 
града. 

Сградата, която е па-
метник на културата, бе 
обновена по проект «По-
вишаване на енергийна 
ефективност на общинска 
публична сграда: Ритуална 
зала, гр. Пещера» по схема 
за предоставяне на без-

възмездна финансова по-
мощ: BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони”. 
Въпреки че бе санирана 
първа, съгласувателни 
процедури с Националния 
институт на паметници-
те на културата отложиха 
официалното рязане на 
лентата. Днес удоволстви-
ето да го направят имаха 

кметът Николай Зайчев, 
Ангел Палаозов – упра-
вител на фирмата изпъл-
нител „Сигма строй“ и 
ръководителят на проекта 
Стела Павлова. 

Емблематичната сгра-
да за хиляди пещерски 
семейства е построена в 
началото на 20 век, при-
тежава статут на архите-
ктурно-строителна недви-

жима културна ценност. 
Дейностите по енергий-
ната ефективност бяха 
извършени предимно от 
вътрешната страна, за да 
се запази оригиналният 
външен вид на сградата. 
Отвън бяха обновена бо-
ята и покривът.  Достиг-
нат е клас „А“ на енерго-
потребление на сградата. 
Монтирана е и рампа за 
трудноподвижни хора и 
колички.

„Благодаря на строите-
ля, който в много кратки 
срокове и изключител-
на прецизност извърши 
дейностите по проекта. 
Тази уникална сграда бе 
осъвременена, бяха из-
вършени и допълнителни 
дейности извън проекта 
по канализационна част, 

дворното място и други. 
Благодаря и на ръководи-
теля на проекта, както и на 
екипа от Община Пеще-
ра за свършената работа. 
Надявам се много млади 
хора от нашата община да 
започнат от тук своя щаст-
лив и успешен съвместен 
живот“, каза при откри-
ването на реновираната 
сграда градоначалникът.

И ако в една или дру-
га степен актовата зала е 
била поддържана през го-
дините, то първият етаж 
на сградата е бил напълно 
занемарен. Но днес той 
е ремонтиран и отново 
може да осигурява ком-
форт на младоженците в 
миговете преди да се вре-
кат във вечна вярност. Раз-
вълнувана от обновяване-

то на Ритуалната зала бе и 
длъжностното лице Хрис-
тина Стайкова, която има 
честта да бракосъчетава 
новите семейства. Средно 
по 150 сватбени ритуала 
се извършват всяка година 
в Пещера. А първото бра-
косъчетание в обновената 
зала бе в първата събота 
след нейното откриване. 
Новосъздаденото семей-
ство Шопови направиха 
стилен подарък на Ритуал-
ната зала. 

Общата стойност на 
проекта, който направи 
възможно преобразява-
нето на Ритуалната зала е  
207 999,97 лв. Като съфи-
нансирането от ЕФРР е 
176 799,99 лв., а нацио-
налното финансиране е 31 
199,98 лв.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
От името на ръководството и състава на Областна дирекция при Ми-

нистерството на вътрешните работи в Пазарджик отправям към Вас 
най-сърдечни благодарности за съществения Ви принос в опазване на 
обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите и гостите 
на Община-Пещера.

Благодарение на Вашата инициативност, ентусиазъм и детайлно по-
знаване на проблемите в работата на органите на МВР бе цялостно реа-
лизиран изключително важен проект за реновиране на сградата, в която 
се помещават Районното управление и Районната служба „Пожарна без-
опасност и защита на населението“ в Пещера. Това е първият реализиран 
проект в областта и чрез него се създават много по-добри условия за ра-
ботата на служителите, а от там подобряване обслужването на граждани-
те и предоставянето на качествени полицейски услуги. Отново по Ваша 
инициатива общинската администрация направи допълнително финан-
сиране в размер на 25000 лева за ремонт на вътрешните помещения на 
сградата. Не пожалихте усилия и средства в изграждането на система за 
видеонаблюдение в града.

Случващото се днес е много ярък пример за ефективно и ползотворно 
взаимодействие между органите на вътрешното министерство и местната 
власт !

С уважение старши комисар Йордан Рогачев
Директор на ОДМВР-Пазарджик

След десетилетия, министър на вътрешните работи, 
отново дойде в Пещера 

Ритуалната зала бе обновена
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Във връзка с реше-
ние № 368/28.09.2017г. 
на Общински съвет – 
Пещера, за прекратява-
не на съдружието на Об-
щина Пещера в “МБАЛ 
Проф. Димитър Ра-
нев” ООД и решение № 
397/28.12.2017 г. за при-
емане доклад за оценка 
на цяло предприятие, 
изготвено предизвестие 
на основание членове 
от Търговския закон и 
изготвена оценка от не-
зависими оценители на 

цяло предприятие в Об-
щина Пещера, е постъ-
пило предложение от 
Управителя на “МБАЛ 
Проф. Димитър Ранев” 
ООД д-р Ст. Апостолов. 

С него е предложено 
изплащане на стойност-
та на дяловете, които са 
в размер на 24,68% от 
дяловете на дружество-
то, относно които Об-
щински съвет Пещера 
прие левова равностой-
ност в размер на 839 345 
лв. Като 200 000 лв. са в 

паричен превод, в която 
сума е включена стой-
ността на основния ка-
питал от 134 250 лв. 

За остатъка от пола-
гащия се дял на Общи-
на Пещера до размера 

на 839 345 лв. бе пред-
ложено да се прехвър-
ли собственост върху 
недвижим имот, пред-
ставляващ администра-
тивна сграда, състояща 
се от сутерен, първи и 
втори етаж, ведно с 1/5 
идеална част от имота 
и общите части на сгра-
дата, находяща се в гр. 
Пещера, ул. Дойранска 
епопея № 5. Представе-
на бе пазарна оценка от 
лицензиран оценител, 
възлизаща на 658 400 

лв. със своето решение 
местните депутати при-
еха стойността на дяло-
вете на Община Пещера 
в “МБАЛ Проф. Дими-
тър Ранев” ООД да се 
овъзмезди съгласно 
предложението на упра-
вителя на Дружеството 
и упълномощиха кмета 
на Община Пещера, да 
сключи договор с МБАЛ 
Проф. Димитър Ранев” 
ООД относно овъзмез-
дяването на дяловете на 
Община Пещера.

Българската делега-
ция в Европейския ко-
митет на регионите се 
присъедини към Али-
анса за силна кохезион-
на политика. Алиансът 
настоява политиката 
на сближаване на ЕС 
трябва да продължи да 
представлява поне една 
трета от бюджета на ЕС 
след 2020 г. и да подкре-
пя всички европейски 
региони. Намаляването 
му рискува да задълбочи 
разделението в Европа и 
би подкопало бъдещето 
на Европейския съюз. 
Българските кметове, 
които са в Брюксел за 
редовната сесия на Ко-
митета, се подписаха 
под декларация, че като 
Алианс ще работят заед-
но за постигане на силна 
политика за насърчаване 
на икономическото, со-
циалното и териториал-
ното сближаване в Евро-
пейския съюз след 2020 г. 

„Обединихме се в 
подкрепа на 9 принци-
па и призоваваме пред-
ставителите на всички 
институции на европей-
ско, национално, регио-
нално или местно ниво, 
гражданското общество 
и бизнеса да направят 
същото през следващите 
месеци. Ние настояваме 
кохезионната политика 
да е дългосрочна инвес-
тиционна политика, тя 
е необходима повече от 
всякога като израз на 
европейската солидар-
ност за преодоляване 
на икономическото, со-
циалното и териториал-
ното разделение. Не на 
последно място кохези-
онната политика трябва 
да бъде опростена и по-
добрена“, сподели кме-
тът на Пещера Николай 
Зайчев, който е сред по-
дписалите декларацията.

От стартирането си 
декларацията на Алиан-

са е подписана от повече 
от 4000 отделни подпи-
сали страни, 100 реги-
она, 70 градове и окръзи, 
50 асоциации на регио-
нални и местни власти, 
40 членове на Европей-
ския парламент и 30 сек-
торни асоциации на ЕС.

След като положиха 
подписите си под декла-
рацията, българските де-
легати бяха домакини на 
колегите си от Комитета. 

На официално съби-
тие беше представено 
българското председа-
телство на ЕС. Тъй като 
една от теми на предсе-
дателството е Западните 
Балкани, по запитване 
на Българското Предсе-
дателството за този ре-
гион на полуострова и 
политиката на сближа-
ване по време на сесия-
та бяха разгледани две 
становища на тема „Раз-
ширяване: включване на 
местните и регионални-
те власти от Западните 
Балкани в инициативи-
те на ЕС за макрореги-
онално, трансгранично 
и транснационално съ-
трудничество“ и „Цената 
и рискът от липсата на 
сближаване: стратегиче-
ската стойност на поли-
тиката на сближаване за 
изпълнението на целите 
на Договора и справя-
нето с новите предизви-
кателства пред европей-
ските региони“.

След края на офи-
циалната част, всеки от 
кметовете представи ха-
рактерни за своя регион 
храни и напитки. С под-
крепата на „ВП Брандс 
интернешънъл“, кме-
тът на Община Пещера 
представи някои от пре-
красните вина на пещер-
ския винпром. 

Божествената напит-
ка получи висока оценка 
за качество и вкус.

Като член на Регио-
нално сдружение на об-
щините за управление 
на отпадъците – Пазар-
джик, Община Пещера 
изпълнява мерки заложе-
ни в приетата през 2016 г. 
Регионална програма  за 
управление на отпадъци-
те за регион Пазарджик, 
както и в самостоятелна-
та Общинска програма за 
управление на отпадъци-
те на територията на об-
щина Пещера с период на 
действие 2016-2020 г.

В тази връзка бе на-
правен отчет на дейност-
та. От него става ясно, че 
през 2017 г. са закупени 
700 бр. кофи тип „Мева“, 
22 бр. 4-кубикови контей-
нери и  27 бр. контейнери 
тип „Бобър“. Съдовете са 
разпределени в населе-
ните места според нуж-
дите им. 70 бр. кофи тип 
„Мева“ и 2 бр. контейнер 
тип „Бобър“ са били за 
с. Радилово, 60 бр. кофи 
тип „Мева“ и 2 бр. кон-
тейнер тип „Бобър“ за с. 
Капитан Димитриево и 
570 бр. кофи тип „Мева“, 
22 бр. 4 куб. контейнери 
и 23 бр. контейнер тип 
„Бобър“ за гр. Пещера

Организацията по 
събирането и транспор-
тирането на битовите 
отпадъци от населените 
места в община Пещера 
се осъществява от ОП 
«Чистота и поддържане 
на общинската инфра-
структура», съгласно 
План-график, който се 
изготвя ежегодно до 30  
октомври на предходната 
година и същият е нераз-
делна част от Заповед на 
кмета на Община Пещера 
за видовете услуги, които 
ще се извършват за под-
държане на чистотата и 
границите на районите, в 
които се предоставят ус-
лугите. 

Събраните битови 
отпадъци през 2017 г. са 
транспортирани за обез-
вреждане чрез депонира-
не на общинското депо за 
твърди битови отпадъци. 
Количеството на депони-
раните отпадъци за цяла-

та година е 6 167 тона. 
Съгласно чл. 60 и чл. 

64 от Закона за упра-
вление на отпадъците 
(ЗУО), собствениците на 
депа внасят по сметка на 
РИОСВ, на чиято тери-
тория се намира депото, 
два вида отчисления за 
тон депониран отпадък 
– отчисления за покри-
ване на бъдещи разходи 
за закриване и следекс-
плоатационни грижи на 
площадката на депото и 
отчисления за обезвреж-
дане на отпадъци на ре-
гионално или общинско 
депо. Предвид количе-
ствата събрани битови 
отпадъци през 2017 г. – 6 
167 т., Община Пещера е 
внесла отчисления по чл. 
60 от ЗУО в размер на 6 
598.69лв и отчисления по 
чл. 64 от ЗУО в размер на 
246 680.00 лв.

В община Пещера за 
разделно събиране на 
отпадъчни материали: 
хартия и картон, метали, 
пластмаси и стъкло от 
битовите отпадъци се из-
ползват контейнерите за 
отпадъци от опаковки на 
оползотворяващата орга-
низация  „Екопак Бълга-
рия“ АД, с която Община 
Пещера работи в сътруд-
ничество от 2007 г. насам.

За да се ограничи 
депонирането на реци-
клируемите битови от-
падъчни материали, ОП 
“ЧПОИ” има договор с 
“Янис-Лупанов” ЕООД, 
същите да се извличат и 
от работната площадката 
на депото.

За разделно събиране 
на масово разпростране-
ни отпадъци на терито-
рията на община Пещера 
има разположени кон-
тейнери, предоставени 
безвъзмездно от съот-
ветните оползотворява-
щи организации, с които 
общината е в сътрудни-
чество. 

Съгласно представе-
ната годишна справка от 
“Екопак България” АД, 
през 2017 г. са събрани 
194 152 кг отпадъци от 
опаковки от контейнери-

те за разделно събиране.
От представените дан-

ни може да се изчисли, че 
20,28 % от общо събрани-
те отпадъци от цветните 
контейнери се рецикли-
рат. В същото време, от 
разделно събиране на 
отпадъци от негодни за 
употреба батерии и аку-
мулатори са събрани 318 
кг., от разделно събиране 
на излязло от употреба 
електронно и електриче-
ско оборудване са събра-
ни 1163 кг и 18 тона из-
лезли от употреба гуми. 

През 2017 г. в резултат 
на извършени няколко 
регулярни проверки и 
залепени стикери за до-
броволно преместване 
или устно предупредени 
лица, констатираните из-
оставени автомобили са 
премахнати от собстве-
ниците им от заеманите 
общински терени.

Депонирането на 
строителни отпадъци 
на общинското депо се 
извършва след издаване 
от Общинска админи-
страция на Документ за 
насочване на строителни 
отпадъци и/или излишни 
земни маси. За 2017 г. са 
издадени 19 Документа 
за насочване на строи-
телни отпадъци и/или 
излишни земни маси. 

Депонирането на не-
опасни производствени 
отпадъци на депото се 
извършва на база склю-
чен договор с оператора 
на депото ОП “Чистота 
и поддържане на общин-
ската инфраструктура”. 

Към 2017 г. 36 фирми 
имат сключени договори 
за извозване на неопас-
ните им производствени 
отпадъци с ОП „Чистота 
и поддържане на общин-
ската инфраструктура”. 

През 2017 г., са из-
вършени две проверки 
от РИОСВ-Пазарджик 
(31.05.2017 и 20.11.2017 
г.) за наличие на нере-
гламентирани сметища 
и/или замърсявания с 
отпадъци на общинска 
и републиканска пътна 
мрежа. Констатираните 

при проверките локални 
замърсявания са почис-
тени от ОП „ЧПОИ“ в 
срока на предписанието. 

Изхвърлянето на от-
падъци и образуването 
на незаконни сметища 
е проблем, чието предо-
твратяване до значителна 
степен зависи от еколо-
гичната култура на на-
селението. Обикновено 
местата, на които се из-
хвърлят нерегламентира-
но отпадъци са крайпът-
ни участъци, дерета и 
речни корита.

Ежегодно замърсе-
ните терени се описват 
и почистването им се 
извършва в рамките на 
националната кампания 
„Да изчистим България 
заедно”. През 2017 г. кам-
панията се проведе на 
15 септември и в нея се 
включиха доброволци от 
всички училища и дет-
ски градини, общинска 
администрация, общин-
ските центрове и пред-
приятия, институции и 
граждани. С консумати-
ви и доброволци в ини-
циативата участие взеха 
и представители на мест-
ния бизнес.

Крайният резултат от 
проведената кампания е 
16 тона събрани отпадъ-
ци и почистени 9 места.

Длъжностни лица от 
РИОСВ-Пазарджик са 
извършили една про-
верка (25.08.2017 г.) на 
територията на община 
Пещера за наличие на 
изхвърлени отпадъци и 
образуване на сметища в 
речните легла и прилежа-
щите към тях територии 
в населените места. При 
проверките не са конста-
тирани замърсявания. 

Със Заповед №РД-
09-174/24.11.2017 г. на 
Директора на РИО-
СВ-Пазарджик, е спряна 
експлоатацията на депо 
за неопасни отпадъци, 
намиращо се в землище-
то на гр. Пещера, считано 
от 31.12.2017 г. и следва 
да се предприемат мерки 
за неговото закриване и 
рекултивация.

Николай Зайчев: 
Искаме опростена 

и подобрена 
кохезионна политика

Общинският съвет на Пещера взе решение 
за уреждане на имуществените отношения 

с “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД 

Сметосъбирането през 2017 г.
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Фирма „КЕАР 4Ю“ ЕООД с лиценз № 1190-

01 за извършване на социални услуги предлага 
работни места за социални асистенти в Белгия 
и Холандия - жени, без ограничения за възраст.

Предимство имат кандидати с опит в об-
грижване на възрастни хора, с познания по хо-
ландски, френски, немски или английски език. 

Не се изисква специално образование. 
Предлагаме постоянен трудов договор, здрав-
ни и пенсионни осигуровки на най-високия 
осигурителен праг за България, работа в колек-
тив и безплатно езиково обучение първо ниво. 
Осигурени самолетни билети, посрещане, нас-
таняване в квартира. 

Очакваме коректност, лоялност и отговор-
но отношение в процеса на работа.  Жени без 
опит и без езикови познания преминават през 
4-6 седмичен курс на обучение!  

Тел. за контакти: 0895171221.

С много слънце, ус-
мивки и приятни из-
ненади учителите от 
ОУ „Любен Каравелов“ 
- град Пещера посрещ-
наха своите деца и уче-
ници след пролетната 
ваканция.

По време на ва-
канцията, Гергана Во-
деничарова – старши 
учител в начален етап и 
Неждет Алиев – учител 
по физическо възпита-
ние, освежиха спортна-
та площадка и площад-
ката по безопасност на 
движението, и нари-
суваха на двора игри – 
дама, лабиринти и ин-
дийски шах.

Още първите учени-
ци, които бяха дошли 
рано сутринта, се из-
ненадаха от това, което 
видяха. Вестта за нея 

бързо се разнесе и по-
степенно училищният 
ни двор започна да се 
пълни с ученици. Кори-
дорите като че ли оста-
наха празни – толкова 
беше тихо! Учениците 
чакаха с нетърпение да 
чуят училищния звънец 
и да отидат да се порад-

ват на игра под топлото 
пролетно слънце!

И дворът се напъл-
ни с деца. Но нямаше го 
вече безцелното тичане 
и хаотичните игри! Ня-
маше спорове за топки 
и агресия!

Всеки искаше да 
види и да поиграе на 

предложените им игри.
А до тях, бяха тех-

ните учители, които 
с много търпение им 
обясняваха правилата 
на игрите.

Толкова щастие се 
четеше в детските очи! 
Но игрите са образо-
вателни. Можеш да иг-
раеш само, ако имаш 
нужните знания. Какъв 
по-добър стимул да зна-
еш, да се учиш, да си об-
разован!

А учителите имат 
още много идеи, с които 
се надяват да превърнат 
училището в прекрасно 
и желано място за обра-
зование и игри!

Иванка Павлова – 
старши учител в нача-
лен етап

на ОУ „Любен Кара-
велов“ град Пещера

Снимката показва 
засаждането на чинара 
пред Община Пеще-
ра. Това е станало през 
пролетта на 1954 година 
от градинаря Петър К. 
Тодоров и строителния 
техник Петър Т. Мил-
чев. Дървото е извозено 
от шофьора Никола Ив. 
Банков и краниста Геор-
ги Китипов. 

Чинарът тогава е бил 
на 10-годишна възраст. 
Излиза, че към проле-
тта на 2018 година той е 
вече на 74 години.

Сега гордо извисява 
снага пред сградата на 
Община Пещера, стро-
ителството на която 
започва през същата 
година на засаждането 
на чинара – 1954. Всъщ-
ност тогава започва под-
готовката за строител-
ството, а за официално 

начало се смята датата 4 
януари 1955 г. Амбици-
ята е да бъде построена 
до края на годината, но 
това става през втората 
половина на 1956 г. Пър-
воначално в тази сграда 
се помещава админи-
страцията на „Баташки 
водносилов път“.

за вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба 
на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

Със заповед No ОХ – 206 / 09.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, са 
обявени 62 (шестдесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на 
конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от състава на Съвместното командване на 
силите, както следва: 

1. за в. ф. 22980 - София, съгласно Приложение No 1;
2. за в. ф. 28860 - Горна Малина, съгласно Приложение No 2;
3. за в. ф. 32450 - Мокрен, съгласно Приложение № 3. 
Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик до 

09.05.2018 г. 
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА 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 – Пазарджик, ул.“Втори януари“ № 10, тел.: 034 / 445 463.

Отдел „Местни приходи“
 в Община Пещера уведомява, че на 30 април 
2018 г. изтича срокът за плащане на данък 
сгради, такса битови отпадъци и данък МПС с 
5 % отстъпка. 

Работно време: от 8.30 ч. до 12.30 ч.  
                             от 13.30ч.-17.30 ч.

От 2 април стопан-
ската вода отново е пус-
ната, съобщиха от „В 
К С“ ЕООД. От друже-
ството молят граждани-
те да не оставят безкон-
тролното изтичане на 
водата в градската кана-

лизационна мрежа. 
В пречиствателните 

станции за отпадъчни 
води не са предвидени 
нейните количества и 
преминаването й увели-
чава сметките на всички 
ни.

Финансиране в раз-
мер до 5 000 лв. ще по-
лучи СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“. 

Учебното заведение 
е одобрено за финан-
сиране от програмата 
ПУДООС. 

Средствата ще бъ-
дат осигурени след от-
личното представяне 
на пещерското школо в 
Националния конкурс 
„Чиста околна среда”, за 

най-оригинален и еко-
логично познавателен 
проект на тема „Обичам 
природата и аз участвам 
– 2018 г.”, съобщи Мария 
Атанасова – директор 
на училището. 

Проектът е разрабо-
тен вследствие на ин-
дентифициране на ре-
алните потребности на 
местната общност и е 
предпоставка за създа-
ване на условия за чиста 

околна среда. 
Сумата ще бъде из-

разходвана за обза-
веждане на кабинет по 
биология. Ще бъдат за-
купени микроскопи и 
опитни материали, нуж-
ни във възпитателния 
процес, допълни Петя 
Георгиева — препода-
вател. Ще бъдат израбо-
тени и монтирани табла 
със защитени и редки 
растения на територия-

та на Пещера. 
Специален „зелен 

коридор“ ще осигурява 
достъп на възпитани-
ците до ендемични рас-
тения, характерни за на-
шия регион. 

Те ще бъдат осигуре-
ни от ученици и родите-
ли, които ще се грижат 
за насажденията, до-
пълни Георгиева. 

За втора поредна го-
дина художествена га-
лерия „Проф. Веселин 
Стайков“ представи 
сътворените от 15 дами 
гоблени. 

До началото на месец 
май, всеки желаещ може 
да види избродирано-
то от Стоянка Чапаро-
ва, Мила Ангелчова, 
Нина Цветанова, Нина 
и Фаня Хамамджиеви, 
Стефка Башкехайова, 
Елена Аврамова, Еле-
на Игнатова, Иванка 

Дикова и Искра Стояно-
ва, които участваха и в 
първата изложба. 

За първи път своите 
гоблени пред публика 
показаха Любка Руйни-
на, Надежда Узунова, 
Мария Янува, Мария 
Чокова и Елена Бър-
дукова от с. Равногор.

Участничките в из-
ложбата бяха поздра-
вени от кмета Николай 
Зайчев, който ги поз-
драви за избродираните 
красиви и сложни го-

блени.
„С тази изложба ние 

поставяме началото на 
културните празници, 
посветени на празника 
на Пещера. 

Щастлив съм, че в 
галерията можем да ви-
дим такова разнообра-
зие от гоблени, толкова 
изящни творения“, до-
пълни градоначалника.

Всяка участничка 
имаше възможност да 
предостави между 3 и 5 
пана.

В България за начало 
на гобленарското изку-
ство се считат стенните 
платна „Плащаници“, 
изработени във Враца 
още през Средновеко-
вието. 

Най-близо до го-
бленарската техника са 
чипровските и котлен-
ските килими, с напра-
вата на които българска-
та жена е претворявала 
своето въображение и 
фантазия. 

Гоблените, които по-

знаваме днес в Бълга-
рия, започват да се бро-
дират едва в началото на 
ХХ век. 

Първите гобленарки 
се снабдяват с оригинал-
ни конци от Германия, а 
по-късно започват да си 
поръчват комплекти от 
прочутата гобленарска 
къща на Вилер.

Днес гобленарското 
изкуство продължава 
да се развива и усъвър-
шенства. 

Създават се дизай-

ни с различни видове 
бодове, а използваните 
материали при изработ-
ката им са все по-разно-
образни. 

С модерните техно-
логии днес на практика 
няма гоблен, който да не 
може да бъде ушит. 

Така картини на 
всички големи наши и 
чужди художници, кои-
то струват милиони ле-
вове, могат да присъст-
ват в дома.

 О Б Я В А

Зелен коридор в СУ “Св. Климент Охридски“

Изненада за учениците 
в ОУ “Любен Каравелов“

Празниците на културата започнаха
 с изложба на гоблени

Чинарът 
пред Общината 

вече е на 74 години

Започна поливният сезон
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„Биовет“ АД ще из-
гради и дари на Община 
Пещера многофункцио-
налната спортна пло-
щадка в двора на ОУ “П. 
Р. Славейков“. 

Проектът бе изгот-
вен от Община Пещера 
преди 3 години, но до 
този момент не са от-
пуснати целеви средства 
от бюджета на държава-
та за изграждането на 
съоръженията. 

До варианта, най-го-
лямото предприятие в 
Пещера и региона да 
финансира проекта, се 
стигна след проведени 
разговори между кмета 
Николай Зайчев и „Био-
вет“ АД.

На проведената сесия 
на местния парламент, 
Общинските съветници 
дадоха съгласие върху 
терен публична общин-
ска собственост, „Био-
вет“ АД да реализира 

чрез дарение проект за 
изграждане на Много-
функционална спортна 
площадка на открито, 
състояща се от игрище 

за минифутбол, ком-
бинирана площадка за 
баскетбол и волейбол, 
фитнес площадка, маса 
за тенис, външно освет-
ление, изграждане на 
алеи, беседка, озеленя-

ване и видеонаблюде-
ние от „Биовет“ АД.

Стойността на про-
екта е 266 552, 47 лв. 

Основната цел, която 

и ръководството на Об-
щината, и „Биовет“ АД 
си поставят с изгражда-
нето на спортните съо-
ръжения, е създаването 
на по-добри условия за 
масов спорт сред децата 

и младежите в Пещера. 
Мястото, на което 

ще бъде разположена 
площадката, е избра-
но след обсъждане още 
при изработването на 
проекта. ОУ “Петко Р. 
Славейков“ се нами-
ра в центъра на града, 
което предоставя добра 
възможност на всеки, 
който би желал да иг-
рае футбол, баскетбол, 
волейбол, тенис на маса 
или просто да тренира 
фитнес на открито. 

Осветлението ще 
увеличи времето за из-
ползване на всяко съ-
оръжение, а видеона-
блюдението ще следи 
да няма проблеми с 
опазването на много-
функционалната спорт-
на площадка. Районът 
ще бъде облагороден с 
алеи, озеленяване и бе-
седка за отдих.

Кирил Домусчиев – Председател на Над-
зорния Съвет на „Биовет“ АД:

Биовет е най-големият работодател и ин-
веститор в Община Пещера и региона. В края 
на миналата година Дружеството стартира ма-
щабна инвестиция за разширяване на произ-
водствените си мощности на стойност от 150 
милиона евро. В резултат на това, ще увеличим 
броя на работните места от 1110 на 1300. Ос-
новната част от нашия персонал са високок-
валифицирани специалисти: биолози, химици 
и инженери. Това не е първата наша социална 
инициатива в помощ на Общината и населе-
нието. Поредната стъпка в тази посока е този 
проект. Решението да направим това дарение 
отново идва да покаже нашата дългосрочна 
ангажираност към града и региона. „Биовет“ 
АД инвестира не само в нови производствени 
мощности и откриванете на нови работни мес-
та, но и в подпомагане на Община Пещера за 
изграждане на добра градска среда и условия за 
живеене, спорт и отдих на децата и жителите на 
Община Пещера.

Николай Зайчев кмет на Община Пещера: 
Благодаря на „Биовет“ АД, за това че поде 

инициативата на Община Пещера за изгражда-
не на Многофункционална спортна площадка 
на открито. Реализирането на проекта ще даде 
възможност да се играе минифутбол, баскетбол 
и волейбол и то на настилка, съобразена със 
съответния спорт, ще имаме фитнес площадка, 
маса за тенис. Така стъпка по стъпка подобря-
ваме условията за спорт в нашия град. Ще при-
помня, че вече успяхме да изградим площадка 
за стрийт фитнес. 

Като кмет на Общината имам за цел жиз-
нената ни среда да става по-добра и е чудесно, 
когато целите на местното управление в полза 
на обществото съвпадат с тези на най-големия 
инвеститор в нашия регион. Ръководството на 
„Биовет“ АД и до момента подпомага развитие-
то на спорта в Община Пещера, като спонсори-
ра футболния ни отбор и инвестира в ремонтни 
дейности на тенис площадка „Кавказ“. Подпо-
мага и културата, и социалната дейност в общи-
ната, за което сърдечно благодаря!

След изиграване-
то на 26 кръг на Трета 
югозападна футболна 
лига „Свобода“ /Пеще-
ра/ заема 10-то място. 

В мачовете от про-
летния дял пещер-
ци победиха „Рилски 

спортист“, „Пирин“, 
„Марек“ и завършиха 
на равно със „Септем-
ври“ и Балкан, тимът 
регистрира и три загу-
би. 

На отбора предстои 
гостуване на „Хебър“ 

в регионалното дерби, 
както и домакински 
мач на „миньор“ на 28 
април от 16 ч. 

На 5 май „Свобода“ 
ще приеме „Пирин“, а 
преди това на 2 май ще 
гостува на „Чавдар“.

 ОТБОР М Г.Р. Т.
1 ЦСКА 1948 (София) 26 +61 70
2 Хебър (Пазарджик) 26 +41 67
3 Вихрен (Сандански) 26 +25 52
4 Септември (Симитли) 26 +13 40
5 Банско 26 +10 39
6 Чавдар (Етрополе) 26 +6 37
7 Сливнишки герой 

(Сливница)
26 +3 36

8 Марек (Дупница) 26 -3 35
9 Миньор (Перник) 26  0 35

10 Свобода (Пещера) 26 -13 34
11 Балкан (Ботевград) 26 -3 33
12 Беласица (Петрич) 26 -7 32
13 Пирин (Разлог) 26 +3 31
14 Рилски спортист (Самоков) 26 -5 29
15 Пирин (Гоце Делчев) 26 -35 25
16 Ботев (Ихтиман) 26 -30 23
17 Германея (Сапарева баня) 26 -26 21
18 ОФК Елин Пелин 26 -40 17

Биовет дарява площадката

Класиране - ЮЗ Трета Лига

Тенис на маса. СКТМ Пещера спечели турнир 
по тенис на маса в Брацигово. 

„Искам да поздравя всички участници от на-
шия клуб за чудесното представяне на турнира, 
всички показаха голямо израстване, виждаме, 
че вървим в правилната посока“, сподели пред-
седателят на спортния клуб Валентин Делчев. 
Той отдели специално място за първото участие 
в голям турнир на 11-годишният Онур Ахмедов, 
който е една от надеждите на отбора. В турнира 
взеха участие отбори от Брацигово, Пещера, Па-
зарджик и Гоце Делчев. Победител стана Тодор 
Маринов от Пещера. Първи негов подгласник бе 
Емил Стругов – Гоце Делчев, 3-то място остана за 
Дуки Ахмедов от Пещера.

Художествена гимнастика. И най-малките 
момичета от детските градини вече тренират 
художествена гимнастика. Всеки вторник и чет-
въртък от 17:30 ч. те имат занимания с помощ-
ник – треньор Мая Петкова. Останалите трени-
рат красивия спорт с треньорката на пещерския 
клуб по художествена гимнастика Маргарита 
Николова.

Ученически игри. Започнаха Общинските 
ученически игри. Състезанията по седем вида 
спорт между пещерските училища продължа-
ват до края на месец април. В рамките на двата 
месеца децата от училищата ще се състезават в 
турнири по футбол, баскетбол, волейбол, бад-
минтон, тенис на маса, лека атлетика и шахмат.

НОВИНИ ОТ СВЕТА НА СПОРТА


