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за Вас, медици“. Коледното 
дърво засия с пъстроцвет-
ни светлини и накара мало 
и голямо да запечатат с 
камера красивата гледка. 
Събитието премина при 
спазване на всички проти-
воепидемични мерки.

Младенов сподели, че 
мислено изпраща своите 
позитивни пожелания към 
всички свои съграждани 

за благополучие и благо-
денствие. В края на праз-
ничната церемония хората 
отнесоха по домовете си 
усещането, че животът ще 
победи всички неволи.

Идеята на градона-
чалника, в Пещера да има 
три коледни елхи, обедини 
фирми от града и те дари-
ха две на пещерци. 

Биовет украси своето 
дръвче на кръговото в по-
сока за Брацигово, обув-

ните фирми зарадваха 
мало и голямо с настрое-
ние, като поставиха елха 
на кръговото на входа на 
града. 

Така — въпреки че 
трудните времена, породе-
ни от коронавируса, поп-
речиха на масовите праз-
нинства — три надежди 
белязаха пътя на светли-
ната и показаха, че заед-
но можем да се справим с 
трудностите на времето.
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Честита Нова 
година !

Уважаеми съграждани,
Изпратихме още 365 

дни. За община Пещера 

2020 година беше успеш-
на. Справихме се с много 
предизвикателства, реши-
хме общественозначими 
проблеми. Постигнахме 
доста, защото сме заедно 
и работим в една посока. 
Предстоят ни много неиз-
вестни, но вярвам, че ще 
успеем, защото искаме да 
живеем в уредена, при-
ветлива и европейска об-
щина. С увереност и с от-
говорност ще посрещнем 
предизвикателствата на 
времето, за да просперира 
нашият общ дом, за да за-

вещаем на децата си сигур-
ност и спокойствие.

През 2021 година ви 
пожелавам, огънят в до-
машното огнище да не из-
тлява, здравето и успехът 
да са спътниците ви, ми-
рът и благоденствието да 
са редом до всеки жител от 
Пещера, Радилово и Капи-
тан Димитриево!

Весела и успешна, 
щастлива и благодатна 
2021 година !

Йордан Младенов
Кмет на Община Пещера

Уважаеми 
съграждани,

В дните на най-светли-
те празници се обръщам 
към вас с пожелания за 
много здраве и благополу-
чие!

В началото на Нова го-
дина идва надеждата и вя-
рата за по-добро!

Изминалата година 
беше година на изпита-
ния. Пожелавам на всич-
ки, грижите и трудностите 
да останат далеч назад, а 

това, че устояхме, ме из-
пълва с вяра, че ни очакват 
по-добри дни.

Нека Новата година 
бъде по-добра, по-успеш-
на и изпълнена с много 
радости! 

Нека имаме много по-
води да се гордеем с по-
стигнатите резултати, с 
по-добри условия за жи-
вот в Община Пещера, за 
да градим едно по-добро 
бъдеще!

Здрава, мирна, успеш-

на и щастлива Нова 2021 
година!

Д-р Николай Пенев
Председател на Об-

щински съвет-Пещера

Нека 2021 година да бъде пълна със здраве, успехи, мир и благоденствие, уважаеми читатели и рекламодатели на Родопска искра!
Пожелаваме много успехи на вас и на вашите деца!  Бъдете честити и благословени! Нека в новата година бъдем още по-единни, сплотени и добри! Нека 

извървим пътя си заедно, за да живеем още по-добре в нашата община! За много години !

Ученици от ОУ “П. 
Р. Славейков“ раздадоха 
първата порция любов от 
работилницата на дядо 
Коледа. „Зарадвахме деца-
та от детско отделение на 
МБАЛ „Проф. Димитър 
Ранев“ - Пещера, като им 
изпратихме изработени с 
много любов снежни чове-
ци. Посланик в тази мисия 
беше Светла Чиперкова 
– старша медицинска сес-
тра в Детското отделение 
на болницата.“, каза Пенка 
Христоскова - директор на 
пещерското школо. „Уче-
ниците от 6 а клас, с класен 
ръководител Дафинка Чо-
жгова, изработиха всичко 
това, за да зарадват децата 
и близките на децата, кои-
то са в отделението в тези 
празнични дни. Благода-
рим на медицинските ра-
ботници от отделението, 
които ни върнаха жеста, 
като ни изпратиха сним-
ков материал и ни нака-
раха да се почувстваме 
полезни и значими! Благо-
дарим на всички родители, 

които заедно с децата си 
творят и създават надеж-
да и усмивки!“, допълни 
Христоскова.

Благотворителна ини-
циатива на пещерското 
школо тази година бе пос-
ветена на тихите герои на 
деня — медиците. Акцията 
мина под мотото „Подари 
надежда“. Под ръковод-
ството и вещите съвети 
на Никола Руков - препо-
давател по изобразително 
изкуство са изработени 
около 400 поздравителни 

картички. Всички те са 
различни и са изпълне-
ни по различна техника, 
но носят посланието за 
здраве, късмет и доброта. 
Посланиците на зимата 
ще пристигнат до МБАЛ 
„Здраве“ чрез д-р Лиля-
на Кавръкова и ст. сестра 
Светла Чиперкова. Жела-
нието на дарителите е част 
от картичките да бъдат 
връчвани на всеки паци-
ент, който е излекуван и 
ще бъде изписан от здрав-
ното заведение. 

За първи път в историята на Пещера, 
Нова година се посреща на пощада през 
1957 година, четем на страниците на 
Енциклопедичен речник на Анастас Б. 
Пунев. Тогава общоградското веселие се 
е състояло на днешния пл. „България“. 
Жителите и гостите на града се радвали 
на богато украсени елхи, надписи и кар-
тини. Площадното пространство е било 
озвучено и осветено подобаващо, пише 
Пунев. За настроението на празнуващи-
те е имало духова музика, песни, хора 
и танци. Кулминацията по посрещане-
то на Нова година е съпроводена със 
стрелба, ракети и илюминации.

Кметът на община 
Пещера Йордан Младе-
нов, д-р Николай Пенев 
- председател на местния 
парламент, Елена Рядкова 
и Гълъбина Карамитрева 
- зам.-кметове, граждани, 
гости и малчугани се съ-
браха на пл. „България“, 
за да отброят секундите до 
запалването на Коледното 
дърво.

„Коледа е най-светлият 
и най-хубавият празник за 
малки и големи. Нека от-
ворим сърцата си, да сто-
рим добро, да се усмихнем 
и да бъдем един до друг в 
тези дни. Длъжни сме да 
запазим надеждата и да я 
дарим на ближния, за да 

се справим заедно“, каза 
Младенов преди да даде 
началото на коледното на-
строение в града.

ГРЕЙНАХА НЕ ЕДНА, 
А ТРИ КОЛЕДНИ ЕЛХИ В 
ПЕЩЕРА

Заедно с кмета, деца от 
Пещера вдигнаха букви, 
които гласяха „Светлина 

ЦПЛР-ОДК ПЕЩЕРА 
представи Коледен онлайн 
концерт “С ДЪХ НА КОЛЕ-
ДА” на 18 декември. 

Празничното събитие 
беше гледано, на страницата 
на културната институция 
във Фейсбук, от десетки пе-
щерци и почитатели на мла-
дите творци.

Популярният изпъл-
нител на народни песни 

Здравко Мандаджиев, кой-
то е преподавател в ОДК, 
зарадва родители, зрители и 
малчугани, които с интерес 
наблюдаваха появяването 
му в мрежата. В проявата, 
посветена на светлия хрис-
тиянски празник, участие 
взеха ТС “Здравец” с р-л 
Борис Генчев, СК “Импулс” 
с р-л Ваня Александрова. В 
програмата бяха включени 

изпълнения на солисти от 
Школата по пиано с р-л Ива 
Ивайлова, както и школите 
по народно пеене и солфеж 
с р-л Илиян Сандрев, по 
акордеон с р-л Велизар 
Цонев и по народно пеене 
с р-л Здравко Мандаджиев. 
Концертът протече със спе-
циалното участие на деца 
със специални образовател-
ни потребности.

ЛЮБОПИТНО: Пещера празнува Нова година 
на площада за първи път преди 63 години

Ученици от ОУ „П. Р. Славейков“ раздадоха първата 
порция любов от работилницата на дядо Коледа

Коледното настроение завладя Пещера 
въпреки всичко

Коледен онлайн концерт “С ДЪХ НА КОЛЕДА” 
представи ЦПЛР-ОДК Пещера

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! Мир, любов и доброта през новата 2021!
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монтирани са нови модул-
ни пейки. Дейностите са 
финансирани по договор 
с Държавен фонд „Земеде-
лие“ по Програмата за раз-
витие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г.

Проектът е на обща 
стойност 94 147,00 лв., 
като сумата представлява 
максимален размер на без-
възмездната финансова 
помощ.

Теренът, отреден за 
мини футболно игрище, е 
с размери 20/40 м., игри-
щето за волейбол и баскет-
бол е с размер 24/13 м. Из-
граждането на безопасна и 
достъпна спортна площад-

ка, както и осигуряване на 
равен достъп на всички 
групи от обществото до 
изградената спортна пло-
щадка, са част от целите, 
включени в програмата 
за управление на Община 
Пещера на кмета Йордан 
Младенов.

Община Пещера ще 
изгради нови предпазни 
мрежи около терена на иг-
рищата през следващата 
година. С подобни проек-
ти ще се подобри визията 
на общинския център и ще 
се повиши потенциалът за 
предоставяне на възмож-
ности за спорт и отдих в 
Пещера.

Изпълнителният ди-
ректор на Биовет АД и 
неговият екип дариха на 
Дневния център бягаща 
пътека и велоергометър. 
Повод за дарението е 3 де-
кември — Международен 
ден на хората с уврежда-
ния, който отбелязахме и 
в Пещера. С тези две при-
добивки се постигат още 
по-добри резултати при 
пациентите с увредени 
зони.

„Радвам се, че молба-
та за помощ, която от-
правих до г-н Желязков е 
удовлетворена, изказвам 
своята искрена благодар-
ност за този акт на чо-
вещина и внимание към 
нашите пълнолетни деца 
и възрастни ползватели. 
Най-младият от тях е на 19 
г., но услугите ни се полз-

ват до 91- годишни пълно-
летни мъже и жени, които 
са наши съграждани. Ус-
лугите ни са достъпни за 

всички желаещи от 2008 
година, когато отвори 
врати ДЦПЛУ“ – разказа 

Соня Бурова - директор на 
Дневен център за пълно-
летни деца с увреждания.

Капацитетът на со-

циалното заведение е 28 
човека. Толкова са и полз-
вателите му към момента. 

Хората прекарват в цен-
търа осем часа. Извърш-
ват се рехабилитационни, 
психологически, трудоте-

рапевтични занимания и 
сеанси от специалистите в 
социалното заведение.

„При нас работят два-
ма трудотерапевти, двама 
рехабилитатори, един со-
циален работник и един 
психолог“ – допълва г-жа 
Бурова. „Материалнотех-
ническата база е на отлич-
но ниво, за което благода-
рим на Община Пещера. 
Сградата се поддържа и 
отговаря на всички съвре-
менни европейски изиск-
вания за работа с такава 
категория хора. За 28-те 
потребители са осигурени 
необходимите предвидени 
от здравното законодател-
ство условия за престой и 
терапия. Надяваме се да 
ни забележат, да ни прием-
ат такива, каквито сме и да 
ни помагат. Защото човек с 

увреждане не е втора ръка, 
защото и той е пълнопра-
вен и пълноценен предста-
вител на обществото. Чест 
е за нас, че фирма „Био-
вет“АД показва уважение 
и разбиране към нашите 
проблеми. И с правилно-
то си отношение формира 
усещане за справедливост 
в днешната забързано 
ежедневие. Подобни знаци 
на добронамереност карат 
обслужващия персонал да 
работи още повече, а полз-
вателите на услугите — да 
се чувстват сигурни и за-
щитени. Защото когато 
работим заедно успехите 
са видими, а ние можем да 
им се радваме. Благодаря 
за дарителските сърца на 
всички от „Биовет“. Това 
се казва пример!“ – допъл-
ни г-жа Бурова.

Община Пещера ус-
пешно приключи проект 
„Подобряване на матери-
алната база чрез закупу-
ване, доставка и монтаж 
на ново професионално 
оборудване/обзавеждане 
на кухненски блок в До-
машен социален патронаж 

гр. Пещера“, финансиран 
от Фонд „Социална закри-
ла“.

Кухненският блок на 

Домашен социален патро-
наж вече разполага с ново 
кухненско оборудване 
– хладилен шкаф, газова 
печка с четири горелки, 
електрическа печка с че-
тири квадратни плочи, 
електрически парокон-
вектомат с директна пара, 
с автоматична система 
за измиване на камерата, 
зеленчукорезачка в ком-
плект с пет диска, тави от 
неръждаема стомана и съ-
дове за разнос на готовата 
храна на три нива, израбо-
тени от емайл.

С реализирането на 
дейностите по проекта 
се подобриха условията 
на труд на работещите в 
ДСП, повиши се и качест-
вото на предоставените от 
Домашен социален патро-
наж услуги.

Припомняме, че об-

щият бюджет на проекта 
е 35 985,36 лева, от които 
32 386,83 лева са осигуре-
ни от ФСЗ и 3 598,54 лева 
са собствени финансови 
средства от Община Пе-
щера.

Капацитетът на Дома-
шен социален патронаж в 
Пещера е 180 потребители 
от Пещера, Радилово и К. 
Димитриево.

Приключи изпълне-
нието на строително мон-
тажните дейности на пло-
щадка за мини футболно 
игрище в ПГХВТ “Ат. Чен-
гелев“, както и комбинира-
но игрище за баскетбол и 
волейбол. Кметът Йордан 
Младенов, инж. Румяна 
Григорова, представители 
на инвеститорски контрол 
и фирмата изпълнител 
на обекта се срещнаха на 
мястото на новата придо-
бивка.

Припомняме, че пър-

вата копка на обекта бе да-
дена на 15 юни 2020 г. 

Извършена е подмяна 
на настилките в зоната на 

обособените игрища, из-
градено е ново осветление, 

Рязко покачване на 
подпочвените води през 
активния летен сезон и 
заливане на големи площи 
с вода в градския гроби-
щен парк, който се нами-
ра близо до вододайната 
зона, предизвика тревога 
в Общинската управа на 
Пещера. Кметът на Общи-
на Пещера, след проведени 
консултации със специа-
листи, реши, че проблемът 
трябва да бъде отстранен 
спешно.

Според заключенията, 
в гробищния парк тряб-
ваше да бъде обособен 
дренажен канал, който 
да отведе водата. Спеш-
ните мерки на Общината 
включваха монтиране на 
помпена станция и из-

граждане на напорен тръ-
бопровод за прехвърляне 
на водата в съществуващ 
канал.

ИСТОРИЯТА:
Поради високи под-

почвени води на 25.08.2020 

г. частично беше наводнен 
централен гробищен парк 
в Пещера, което можеше 
да доведе до увреждане 
на здравето на хората и 
замърсяване на почвата и 
водата с биологически ве-

щества.
Това съз-

даде и невъз-
можност за 
извършв ане 
на погребе-
ния в засегна-
та част на гро-
бищния парк.

На про-
ведено за-
седание на 
25.08.2020 г., 
О б щ и н с к и 
щаб за из-
пълнение на 

общински план за защита 
при бедствия, взе решение 
да се обяви частично бед-
ствено положение на те-
риторията на Пещера и се 
въведе в изпълнение Пла-
на за защита при бедствия 
на община Пещера в част 
„Наводнение“.

МЕРКИТЕ:
Със заповед № 

522/25.08.2020 г. на Кмета 
на Община Пещера беше 
обявено частично бедстве-
но положение на терито-
рията на Пещера. Неот-
ложните аварийни работи 
бяха възложени на „Завод-
ски строежи-ПС“ ЕАД.

Заповедта за обявява-
не на частично бедствено 
положение бе изпратена 
на Министъра на вътреш-

ните работи, на Областния 
управител - Пазарджик, 
както и на Оперативния 
център на РДПБЗН - Па-

зарджик.
Въз основа на изготвен 

технически проект: „Дре-
наж, помпена станция и 

напорен тръбопровод 
до съществуващ канал 
в Пещера с иденти-
фикатор 56277.1.1461/
Общинска публична 
собственост - за вто-
ростепенна улица/ 
местност Копривeц“ по 
плана на Пещера и из-
дадено разрешение за 
строеж № 41/27.08.2020 
г. бяха извършени не-
отложни аварийни 
строително-монтажни 
работи, като строител-
но-монтажните работи 
бяха приети с Акт 16 от 
04.12.2020 г.

Още един проблем на Пещера заминава в историята

Ново професионално оборудване 
и обзавеждане на кухненски блок 
в Домашния социален патронаж

Приключи изпълнението на проект 
„Целево подпомагане с топъл обяд в община 

Пещера“

Соня Бурова: 
Бягаща пътека и велоергометър дари „Биовет“ АД 
на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

На 31.12.2020 година 
приключи изпълнението на 
проект „Целево подпомага-
не с топъл обяд в община 
Пещера“ по Целева про-
грама „Топъл обяд у дома 
в условията на извънредна 
ситуация — 2020 г.“, финан-
сиран от Агенция за соци-
ално подпомагане.

Чрез проекта се осигури 
топъл обяд на 181 потре-
бители от следните целеви 
групи: лица с ниски дохо-
ди, под линията на бедност, 
определена за страната, за 
времето, за което са по-
ставени под задължителна 
карантина, уязвими лица, 
в т.ч. и възрастни над 65 
години, без доходи или с 
доход под линията на бед-
ност, определена за стра-
ната, които живеят сами и 
нямат близки, които да се 
грижат за тях и в условия-

та на извънредното поло-
жение, обявено за страна-
та, не са в състояние да си 
осигурят прехраната. От 
програмата се възползваха 
и лица, които поради въз-
растта си, поради трайно 
увреждане или в резултат 
от заболяване, не могат да 
се самообслужват и не мо-
гат да осигурят сами или 
с помощта на близките си 
своите ежедневни потреб-
ности от храна.

Предоставянето на 
топлия обяд стартира на 
03.08.2020 г. и приключи 
на 31.12.2020 г. Срокът 
на изпълнение на проек-
та беше 104 дни. Общата 
стойност на проекта е 51 
272,00 лв.

Проектът получи ши-
рока обществена подкрепа 
и одобрение и във връзка 
с продължаващата епиде-

мична обстановка в стра-
ната. Община Пещера 
предприема действия за 
кандидатстване по Опера-
тивна програма за храни 
и/или основно материално 
подпомагане, процедура за 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова по-
мощ BG05FMOP001-5.001 
„3.1 – Топъл обяд в условия 
на пандемия от COVID-19“.

Проектът цели пригот-
вяне и доставка на топъл 
обяд в подкрепа на 170 
уязвими жители на общи-
на Пещера, които поради 
бедност и продължаващата 
епидемична обстановка в 
страната са в затруднение 
да осигурят прехраната си. 

Предоставянето на 
топлия обяд ще стартира 
на 01.02.2021 г. и ще при-
ключи на 27.04.2021 г.

Изпълнено: Ново мини футболно игрище и комбинирано 
игрище за баскетбол и волейбол в ПГХВТ “Ат. Ченгелев“
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Четвъртокурсничката 
по медицина Елис Фейзула 
от Пещера е сред новото 
попълнение доброволци 
в МБАЛ – Пазарджик. От 
втори декември момичето 
е на работа в Спешното 
отделение на най-голямо-
то здравно заведение в об-
ластта.

Елис Фейзула е завър-
шила СУ“Св. Климент Ох-
ридски“ в Пещера, но от 
дете мечтае да облече ле-
карската манта, ето защо 
след последния училищен 
звънец у нея няма никакви 
колебания, след успешна 
подготовка, тя прекрач-
ва прага на Медицинския 
университет в Пловдив.

Така тя избира едно 
от най-тежките за работа 

към момен-
та отделения 
в областта 
– Спешното. 
Смените, кои-
то дава про-
дължават 12 
часа и са на-
истина измо-
рителни, но тя 
смята, че по 
този начин се 
калява волята 
и се минава 
през ситуации, които ина-
че човек няма как да види. 
“Работата е много, но в мо-
менти като този лекарите 
трябва да си помагат“ – ка-
тегорична е Елис.

Тя мечтае след завърш-
ването си да специализира 
„Вътрешни болести“. „За 

мен няма съмнение, че 
вирусът е с естествен про-
изход, има научни доказа-
телства, че той мутирал от 
прилеп. Категорично каз-
вам „Да“ и на ваксините, 
защото те са единствени-
ят път за преодоляване на 
Covid-кризата“.

Андон Кирилов Геор-
гиев, ученик от IX клас в 
СУ „Свети Климент Ох-
ридски“ – Пещера, спече-
ли годишна стипендия от 
Министерството на об-
разованието и науката /
МОН/, за класирането му 
на първо място в Нацио-

нално ученическо състеза-
ние по ракетомоделизъм в 
Ловеч.

За пореден път клуб 
„Кондор“ - град Пещера, 
излъчва победител в на-
ционално състезание по 

ракетомоделизъм.
Школата по ракето-

моделизъм в града ни е с 
многогодишна традиция. 
Нейните членове успеш-
но участват в световни и 
национални състезания, 
където завоюват призови 
отличия.

Орг а низ а-
тори на състе-
занието в Ловеч 
са Българска 
федерация по 
а в и о м о д е л и -
зъм, съвместно 
с Национален 
дворец на де-
цата.

Андон Геор-
гиев е класиран 
на първо мяс-
то, във финал 

в клас S3A (парашут) за 
юноши от VIII до XII клас, 
и е награден с диплом. 
Състезанието е включено 
под № 2 в Раздел Б, на На-
ционалния спортен кален-
дар на МОН за учебната 

2019/2020 г. Новината съ-
общиха от пресцентъра на 
местната администрация 
и бе потвърдена от инж. 
Стоян Вранчев – председа-
тел на Ракетомоделен клуб 
„Кондор“ гр. Пещера.

В Общината е постъ-
пило писмо и искане за 
закрила на детето с изяве-
ни дарби и предоставяне 
на стипендия. Кметът на 
Община Пещера е издал 
заповед за отпускане на 
стипендия на Андон, за пе-
риод от 12 месеца в размер 
на 135 лв. месечно, счита-
но от 01.10.2020 г.

„По този начин младе-
жите от общината, които 
имат потенциал и моти-
вация за развитие, ще бъ-
дат стимулирани от наша 
страна да се развиват в 
избраната от тях област 
и да осъществят мечтите 
си.“, коментира кметът на 
Община Пещера Йордан 
Младенов.

За четвърта поредна 
година Община Пеще-
ра награждава изявени 
спортисти, прославили 
общината на регионални, 
национални и междуна-
родни спортни състеза-
ния.

„Многобройни са за-
воюваните отличия и по-
стигнатите успехи през 
2020 г.“, каза кметът Йор-
дан Младенов на церемо-
ния по връчване на отли-
чия, грамоти и купи на 36 
спортисти в 9 вида спорт. 
Присъстваха спортисти, 
треньори и представите-
ли на спортните клубове в 
Пещера. Тържеството пре-
мина при стриктно спаз-
ване на санитарно- епиде-
миологичните изисквания 
за физическа дистанция и 
носене на защитни маски 
от присъстващите в зала-
та на ХГ „Проф. Веселин 
Стайков“.

„Искренно се надявам 
и ще направим всичко 
възможно спортните на-
дежди в града да израснат 
и достигнат успехите на 

големите пещерски спор-
тисти, начело със Сера-
фим Тодоров, прославили 
Пещера в страната, Евро-
па и света. Прието е в на-
вечерието на Рождество 
Христово, да отправяме 
пожелание за здраве, до-

бавям високи спортни 
постижения, много награ-
ди и поводи за радост и 
щастие. Бъдете щастливи 
и окрилени, в попрището 
което сте поели!“, добави 

Младенов.
Припомняме, че Об-

щината подпомага дей-
ността на спортните клу-
бове „Бадминтон СКБ“, 
„Тенис на маса“, „Шахмат“, 
клуб тенис на корт „Ва-
мос“, ММА „Лайф“, раке-

томоделен клуб „Кондор“, 
художествена гимнастика 
„Далия старс“, ФК „Свобо-
да 2011“ и ски клуб „Пам-
порово“.

Благотворителна сре-
ща на децата сираци от 
общината се проведе под 
патронажа на кмета Йор-
дан Младенов. В залата на 
ХГ „Проф. Веселин Стай-

ков“ градоначалникът 
събра деца, които са загу-
били родител. Поредната 
кампания отново бе под-
крепена от Биовет АД, ВП 
,,Брандс интернешънъл“ 

и ,,Делчев инжинеринг“, 
които отвориха сърцата 
си, за да подарят вълшеб-
ни преживявания.

Освен финансовата 
помощ, децата от общи-

ната получиха с много 
обич послания за здраве 
и повече радост, с изпъл-
нения на песни, поднесени 
от децата от Центъра за 
подкрепа на личностно-

то развитие-ОДК Пещера 
с ръководител Здравко 
Мандаджиев.

С този жест Община 
Пещера успя да направи 
Коледата им по-красива 
и превърна поне за малко 
делниците им в празници.

„Благотворителността 
е символ на най-висшите 
човешки качества — ми-
лосърдието и добротата. 
По този начин ние общу-
ваме градивно. Сплотява-
ме усилия, за да преодоле-
ем трудностите в живота 
и заедно продължаваме 
напред. И нека не забра-
вяме, българинът помага 
на и свои, и на чужди. А 
ние сме едно- и в добро, 
и в зло.“, сподели кметът 
Младенов.

Той пожела на пещер-
ските деца здрава и успеш-
на Коледа и Нова година, 
и заръча „никога да не 
забравяме, че сме родени 
и замислени да бъдем чо-
веци.“

С постановление на 
Министерския съвет, Об-
щина Пещера получава 2 
млн. 500 хил. лв. Средства-
та са под формата на це-
лева субсидия и ще бъдат 

вложени за ремонт и бла-
гоустрояване на републи-
кански път III -377 с иден-
тификатор 56277.3.1429  от  
О.Т. 916 до О.Т. 900. Ремон-

тът ще обхване отсечка от 
км. 0+927 до км. 2+242 от 
пътя Пещера-Брацигово. 
В същата сума е предви-
дено да се ремонтира и 
ул. „Петър Раков“, както 
и  прилежащата й инфра-
структура.

„Със средствата ще 
бъде реновирана инфра-
структурата в югоизточ-
ната част на Пещера и в 
тази си част градът ще 
придобие нов облик. В 
проекта ще заложим нов 
водопровод, осветление до 
река Пиздица, велоалея до 
Стадиона и паркинг пред 
него. Подобренията ще са 
в услуга на производстве-
ните и жилищните имо-
ти в този район“, каза за 
Peshtera prim Йордан Мла-

денов -  кмет на Община 
Пещера.

Той допълни, че за от-
пускане на средствата е 
допринесъл фактът, че на 
територията на общината 
функционира „Биовет“, 
която притежава серти-
фикат Клас „А“ за инвес-
титор. 

„Тук е мястото да спо-
деля, че огромна заслуга за 
идейния проект на пред-
стоящата реконструкция 
имаше инж. Николай Ата-
насов, който вложи много 
труд в това да направим 
Пещера по-добро място за 
живеене и развитие. Убе-
ден съм, че ще изпълним 
този проект с отговорност 
и воля“, допълни Младе-
нов.

Община Пещера предоставя 12 нови 
електронни услуги в административно-
то обслужване на гражданите и бизнеса. 
Така общият брой на електронните ус-
луги, въведени от месец април 2020 г. до 
момента е 68.

Новите електронните услуги са:
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 

от Закона за местните данъци и такси, 
за притежаван лек или товарен автомо-
бил, с технически допустима максимална 
маса не повече от 3,5 тона;

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 
от Закона за местните данъци и такси, за 
притежавано пътно превозно средство, с 
изключение на леки и товарни автомоби-
ли, с технически допустима максимална 
маса не повече от 3,5 тона;

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 
от Закона за местните данъци и такси, за 
притежавано въздухоплавателно сред-
ство;

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 
от Закона за местните данъци и такси, за 
притежавано плавателно средство;

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 
от Закона за местните данъци и такси 
за необходимите данни за определяне 
на данъка върху недвижимите имоти на 
новопостроена сграда, завършена в груб 
строеж и на самостоятелните обекти в 
нея;

Данъчна декларация по чл. 27 от За-
кона за местните данъци и такси за осво-
бождаване от данък върху недвижимите 

имоти или за ползване на данъчно облек-
чение;

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 
от закона за местните данъци и такси за 
облагане с данък при безвъзмездно при-
добиване на имущества;

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси за об-
лагане с данък върху наследствата;

Искане за прихващане или възстано-
вяване на недължимо платени задълже-
ния и такси по ЗМДТ;

Данъчна декларация по чл. 61н от За-
кона за местните данъци и такси за обла-
гане с патентен данък;

Искане за отписване на публични об-
щински вземания, погасени по давност 
на основание чл. 173, във връзка с чл. 171 
от ДОПК;

Данъчна декларация по чл. 61х от 
ЗМДТ за облагане с данък върху такси-
метров превоз на пътници.

   Електронните услуги са достъп-
ни на официалната интернет стра-
ница на Община Пещера, раздел 
„Електронни услуги“ - https://www.
peshtera.bg/index.php?option=com_
content&view=article&id=5489.

Заявяването им става посредством 
Единния модел за заявяване, заплащане 
и предоставяне на електронни админи-
стративни услуги на Държавна агенция 
„Електронно управление“, към който Об-
щина Пещера е присъединена.

Елис: В медицината човек не може да 
разчита само на теория.

Елис Фейзула от Пещера е доброволка 
в Спешното отделение 
на МБАЛ – Пазарджик

Ученик от IX клас в СУ „Св. Кл. Охридски“ 
спечели годишна стипендия от МОН

Благотворителността в Пещера продължава

Награди за спортистите от Пещера 
за постигнати успехи

Още 12 нови електронни услуги 
в административното обслужване 

на Община Пещера

Младенов: 
Община Пещера получава допълнително 
2 млн. 500 хил. лв. за 2020 година
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