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Официално регис-
трираните украински 
граждани на територия-
та на област Пазарджик 
са 365. 

Те са посочили ре-
гистрация по настоящ 
адрес в частни жилища 
и хотели в общините 
Пазарджик, Септември, 
Пещера, Лесичово, Па-
нагюрище, Велинград, 
Белово, Ракитово, Батак 
и Стрелча. 19 са хотели-
те в областта, в които от 
началото на бежнаската 
вълна до момента е има-
ло настаняване на укра-
ински граждани. 

Автоматизираната 
информационна систе-
ма „Бежнаци“ е инста-
лирана на три работни 
места в ОДМВР Па-
зарджик – две в група 
„Миграция“ в Пазар-

джик и едно в РУ Велин-
град, което ускори рабо-
тата по предоставяне на 
„временна закрила“ на 
желаещите. 

В координационния 
център в помощ на бе-
жанците от Украйна 
към Областна админи-
страция Пазарджик, 
ежедневно се обработва 
и предоставя информа-
ция за наличните ре-
сурси за настаняване на 
граждани пристигащи 
от Украйна. Центърът 
приема обаждания на 
телефони +359 34 40 00 
12, 40 00 01 от 9:00 до 
17:30 ч. и денонощно на 
тел: +359 887 796 579. 

През изминалата 
седмица екипите на ди-
рекциите „Социално 
подпомагане“ в област 
Пазарджик са анкети-

рали 27 възрастни и 24 
малолетни и непълно-
летни украински граж-
дани с регистрация по 
настоящ адрес. 5 лица 
са изразили желание 
да бъдат трудово под-
крепени, чрез програ-
мите които предоставя 
Агенция по заетостта. 
16 лица желаят достъп 
до здравеопазване с 
избор на общопракти-

куващ личен лекар или 
стоматолог, 8 ученици 
са пожелали да бъдат 
подкрепени с достъп до 
интернет за обучение от 
разстояние в украинска 
образователна платфор-
ма. Постъпила са и 14 
заявления – декларации 
от украински граждани 
за подпомагане с едно-
кратна помощ, по реда 
на чл. 16, ал. 1 от Пра-

вилника за прилагане 
на Закона за социално 
подпомагане. По данни 
на РУО Пазарджик след 
подадени заявления от 
украински семейства, 
шест ученици са на-
сочени в три училища 
в област Пазарджик – 
НУ „Васил Левски“, гр. 
Пазарджик, СУ „Васил 
Левски“, гр. Велинград 
и СУ „Александър Ива-
нов-Чапай“, гр. Белово. 

Определени са дни-
те от седмицата и часа 
за провеждане на до-
пълнителното обучение 
по български език като 
чужд във всяко учили-
ще, приело ученици от 
Украйна. 

Проведена е онлайн 
среща с началника на 
РУО-Пазарджик и ди-
ректорите на държав-

ните и общинските 
училища в областта във 
връзка с благотворител-
ната инициатива „Деца 
помагат на деца“, в ре-
зултат на което Пазар-
джик е втората област 
с най-много събрани 
пакети за хуманитарна 
помощ. В петте дирек-
ции „Бюро по труда“ в 
областта са сформирани 
мобилни екипи, които 
провеждат срещи с ук-
раинските граждани по 
настоящ адрес и жела-
ещите попълват анкета 
за проучване нагласите 
им за работа. 

Изготвени са регис-
три на  работодатели, 
които желаят да наемат 
украински граждани, 
както и на лица от Ук-
райна, заявили желание 
за работа.

Общинска админи-
страция Пещера уведо-
мява, че на 17.04.2022 
г. в град Пазарджик 
от 9-12 часа, в Профе-
сионална гимназия по 
строителство и архитек-
тура, ще се приемат ка-
пачки. Кампанията е ор-
ганизирана от „Капачки 
за бъдеще“. 

Община Пещера ще 
се включи в инициа-
тивата, като за целта 
е необходимо всички 
желаещи да се включат, 
да донесат събрани-
те количества капачки 

най-късно до 15.04.2022 
г. в сградата на Общи-
на Пещера. Събраните 
количества капачки, да 
се предоставят в тор-
би или чували – не във 
пластмасови бутилки.

Екопак България и 
Община Пещера стар-
тираха провеждането 
на кампания „Екоучи-
лище“. Акцията е за обу-

чение и мотивиране на 
учениците за разделно-
то събиране и последва-
що рециклиране. Днес 
ресорни служители от 

Общината разнесоха из 
местните школа нуж-
ните консумативи пре-
доставени от Екопак. 
Началото на инициати-
вата е на 30.03.2022 г., и 
ще продължи 1месец, до 
30.04.2022г. включител-
но.

Кампанията включ-
ва два задължителни 
компонента – образо-
вателен (провеждане на 
уроци по темата за раз-
делното събиране и ре-
циклиране) и състезате-
лен (състезание между 
училищата в събиране 
на рециклируеми пласт-
масови бутилки и алу-

миниеви кенчета). Кам-
панията има за цел да 
информира и мотивира 
учениците и техните 
семейства да събират 
разделно и да предават 
за последващо рецик-
лиране пластмасови и 
алуминиеви отпадъци и 
така да помогнат за чис-
тотата на природата и 
града, в който живеят. В 
нея ще бъдат обхванати 
всички деца от І до ХІІ 
клас от училищата в Об-
щина Пещера.

Организаторите са 
предвидили награден 
фонд за победителите.

Първата риболов-
на забрана за пролет-
но-летния период вли-
за в сила от 15 април, 
действа до 31 май и се 

отнася за водоемите, на-
миращи се до 500 м над-
морска височина. 

Напомнянето за за-
браната е на Мариян 
Христев от Пещера. Ма-
риян допълва, че от 1 
май до 15 юни се забра-
няват водоемите, нами-
ращи се от 500 до 1500 
м. 

По време на забрани-
те риболовът на повече-
то българските язовири, 
реки и други водоеми е 
сторого забранено.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Пещера Йордан Мла-

денов кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да 
вземат участие в публичното обсъждане за поемане на дългосрочен дълг при условията на финан-
сов лизинг за закупуване на автомобил за нуждите на община Пещера.

Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на община Пещера;
• Максимален размер на дълга – 80 900 (осемдесетхиляди и деветстотин) лева
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
• Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
• Срок на погасяване – до 18 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
• Условия на погасяване:
- Авансова вноска - 35 % от цената на актива;
- погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно пога-

сяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
- остатъчна стойност – до 7% от стойността на актива.
• Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
- фиксирана годишна лихва в размер до 2,0% за целия период на лизинга;
- еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застра-

ховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;
• Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателно-

то погасяване на дълга.
Публичното обсъждане ще се проведе на 18 април 2022 г. /вторник/ от 16 часа и 30 минути часа в 

заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.

Украинските граждани на територията на област Пазарджик са 365

В Пещера сe проведе кампанията „Екоучилище“
Забрана за пролетно-лятно 

размножаващи се шаранови, 
сомови и други топлолюбиви 

риби

Община Пещера се включва 
в инициативата „Капачки 

за бъдеще“
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На 27.03.2022 г на х. Старина /над Юндола/ се 
проведе поредно, регионално /Област Пазарджик/ 
ски-алпийско състезание /GS - Гигантски слалом, 
за деца до 8 до 10 и до 12 г. 

На старт застанаха 32-а участника от Пловдив, 
Пазарджик, Пещера, Батак, Велинград и др. 

Представителите на ОУ „Отец Паисий“ гр. Ба-
так - Мария Власева и Ангел Власев, достойно за-
щитиха честа на училището — съответно златен 
медал при момичета U12 и момчета U8. Борис До-
мусчиев се пребори успешно със своите конкурен-
ти — сребърен медал при U10. Гергана Хрискова и 
Надя Тумбева заложиха на по-сигурно каране и се 
класираха съответно на 4-то и 5-то място при U12. 
Петър Домусчиев — в групата с най-силна конку-
ренция U12-четвърто място. В групата на малките 
участници до 8 г., Вася Шенкинова /Пещера/ из-
пусна първото място за много малко — 0.03 стот-
ни. Йордан Анев и Мария Варсанова /от Пещера/, 
в групата до 10 г. се класираха съответно на 5-о и 
6-о място.

Браво на всички!
Имаше и международно участие — Евгения /на 

8 г. от Одеса Украйна/, която спечели първо място. 
Състезанието се проведе при страхотно, слънчево 
време и много добра организация, от страна на 
организаторите - СК „Канари“ гр. Пловдив. До-
макините от СК „Атлас“ Велинград любезно пре-
доставиха ски-влека. А децата, със своето добро 

настроение, зара-
зиха публиката... 
и всичко неусетно 
се превърна в един 
истински зим-
но-пролетен праз-
ник! Като за край 
на сезона - слалом, 
за деца до 8 до 10 и 
до 12 г.

Георги Юруков 
- СК „Фаворит“, 
учител по ФВС ОУ 
„ Св. Паисий“ гр. 
Батак

Завърши сезон 2021- 2022 г., съобщи Валентин Делчев — председател на 
пещерския тим. Той допълни, че финалният етап се е провел в залата на Сктм 
Пещера. „В крайното класиране с добрите си 
мачове през сезона, отборът на СКТМ ПЕ-
ЩЕРА зае пето място. На 4 април се състоя 
годишният турнир, организиран от СКТМ 
БРАЦИГОВО за купата на Васил Петлешков.“ 
- допълни Делчев. Първо място зае Тихомир 
Мичев от Варна, второ място - Валентин Дел-
чев - СКТМ ПЕЩЕРА. Трето място спечели 
Онур Ахмед, представител на СКТМ ПЕЩЕ-
РА. „Благодарности на всички наши състеза-
тели, които през сезона и турнирите показаха 
добри резултати“, каза Делчев.

Пламен Стоянов завоюва I-во място на 
турнира по блиц на Държавното индивидуал-
но първенство по шахмат в гр. Асеновград. В 
една от най-конкурентната възрастова група - 
юноши до 16 години. Той финишира без загу-
ба, с пет победи и две ремита, и общо 6 точки 
от 7 кръга. Към постигнатия успех през април, 
Пламен добави и сребърен медал по ускорен 
шахмат. Отличното представяне донесе много 
радост и лично удовлетворение на младежа, 
който отпразнува и рождения си ден!

Екипът на Родопска искра му желае много 
здраве и още много успехи в шахмата и жи-
вота!

Каузата, в която се включиха второкласниците, e за пови-
шаване на интереса към четенето и функционалната грамот-
ност сред подрастващите. „Походът на книгите“ стартира на 
2-ри април - Международният ден на детската книга и при-
ключи на 23-ти април, когато отбелязваме Международния 
ден на книгата и авторското право. Учениците от втори клас, 
участващи в проект „Уча и играя”, с ръководител г-жа Такева, 
взеха любимите си книжки и се включиха в една от дейностите 
на „Походът на книгите”, а именно - Маратон на четенето. Сред 
красивата природа на крепост Перистера те имаха възмож-
ността да прочетат част от любимите си книжки. Друга дей-
ност в тази инициатива е – „Известни личности четат на деца“. 
За тази цел, на поканата на второкласниците се отзоваха г-жа 

Цвета Йовчева от дет-
ския отдел на библи-
отеката в Читалище 
Развитие гр. Пещера 
и г-жа Златка Злата-
нова - секретар на 
МКБППМН - Община 
Пещера. Те прочетоха 
на децата откъси от 
свои любими детски 
книжки. Дейностите, 
свързани с тази ини-
циатива, ще продъл-
жат в училището през 
целия месец април.

НЧ „Развитие-1873“ представи 
на пещерци романа на Минка Геми-
ева „Шестата заповед“. Литературна-
та проява се състоя на 14 април в ХГ 
„Проф. Веселин Стайков“. Минка Ха-
лачева-Гемиева е родена в гр. Пловдив, 
но живее и работи в Пещера. Издала е 
3 стихосбирки и два романа. Ръково-
дител е на Литературен клуб „Искри“ 
към читалището. 

К н и г а -
та „Шеста-
та заповед“ 
е написана 
по действи-
телен случай 
и засяга един 
от най-труд-
норазрешими-
те проблеми 
на съвремен-
ното обще-
ство - детско-
то насилие.

Още от първата изява на фолклорната група 
„Капитанка“ за 2022 г., с индивидуалното си из-
пълнение Ангелина Николова, с художествен ръ-
ководител Маестро Иванка Паунована, покори с 
изпълнението си публика и жури на „Празника на 
цалапишкия бабек и вино“. 

Честит златен медал на младата изпълнител-
ка от с. Капитан Димитриево, която прославя 
НЧ „Сергей Румянцев – 1909“ и община Пещера 
с уникалните автентични песни от региона. Ор-
ганизаторите на това вкусно и пивко събитие са 
Кметството на с. Цалапица и Читалище „Светли-
на-1900“, с. Цалапица. Празникът се проведе на 28 
март, на площад „Демокрация“ в селото. 

За доброто настро-
ение се погрижиха над 
30 фолклорни състави 
от Пловдивско и Па-
зарджишко, а местните 
винари и майстори на 
бабеци показаха своята 
продукция. Имаше кон-
курси за най-вкусен ба-
бек и най-добро вино, а 
комисия оцени и излъчи 
победителите.

Б ъ л г а р с к а т а 
агенция по без-
опасност на хра-
ните извършва 
засилени провер-
ки в обектите за 
производство и 
търговия с хра-
ни, пакетиращи 
центрове за яйца, 
складове за тър-
говия на едро с 
храни, заведения 

за обществено хранене и търговски обекти за 
търговия на дребно, пазари и борси, във връзка 

с предстоящите официални празници - Великден 
и Гергьовден, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. 
В периода до 08.05.2022 г. включително, ще се из-
вършва засилен контрол върху производството 
и търговията на традиционно предлаганите за 
празниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, 
включително боядисани яйца, пресни зеленчуци), 
както и на боята за яйца. Ще се следи за произхо-
да и правилното съхранение на суровини и храни, 
за коректното етикетиране и маркировка. По от-
ношение на предлагането на трупно агнешко месо 
ще се контролира наличието и цветът на здрав-
ната маркировка (син цвят – месото е с произход 
България, червен цвят – с произход, различен от 
българския), коректното предоставяне на инфор-

мация за потребителите за страната на произход 
на месото. Инспекторите ще следят и за предлага-
не на размразено като охладено агнешко месо. Ще 
се съблюдава начинът на съхранение, етикетира-
нето и маркирането на яйцата. С цел мониторинг 
ще се вземат проби от пратките с яйца, влизащи 
през границите. 

По време на официалните празнични дни (01 
- 02.05.2022 г. и на Гергьовден - 06.05.2022 г.) ще 
бъдат осигурени дежурни инспектори във всички 
ОДБХ, които да осигуряват дейността на контрол-
ния орган и да реагират на сигнали на граждани. 
БАБХ припомня, че сигнали за нередности приема 
на Горещия телефон – 0700 122 99 и през онлайн 
формата на сайта.

Засилени проверки по предстоящите празници
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Радост и удовлетворение от успехите

Тенисистите на маса с още две отличия 
в колекцията си

ОУ “Петко Славейков” и походът 
към книгите

Ангелина Николова 
от К. Димитриево донесе 

първи златен медал

Минка Гемиева 
представи новата 

си книга „Шестата 
заповед“


