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Кметът на Пещера Ни-
колай Зайчев присъства 
на откриването на новото 
Регионално депо за бито-
ви отпадъци в землището 
на село Алеко Константи-
ново, община Пазарджик. 
Лентата прерязаха минис-
търът на околната сре-
да и водите Нено Димов, 
изпълнителният дирек-
тор на Предприятието за 
управление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУДООС) Ренета 
Колева и кметът на Пазар-
джик Тодор Попов. С от-
варянето на Регионално-
то депо с площ от 145 504 
кв.м., пазарджишка област 
се сдобива с регионална 
система за третиране на 
отпадъци. 

„Тази поредна стъпка, 
финансирана от МОСВ 
чрез един от двата основ-
ни инструмента, с които 
разполагаме – ПУДООС, 
е изцяло българска ин-
вестиция. Чрез ПУДООС 
и Оперативна програма 
„Околна среда“ МОСВ ще 
продължи активно да фи-
нансира местната власт, 
защото това е начинът 
гражданите да усетят ре-
ално грижата на държава-
та“, каза министър Димов.

Правилното третиране 
на отпадъците е един от 
приоритетите на МОСВ и 
на европейската полити-
ка и това не е случайно. 
То е пряко свързано със 
здравето и с качеството на 
живот на гражданите. По-
добни стъпки подобряват 

състоянието на околната 
среда, която косвено влияе 
върху нашето здраве, по-
сочи министърът. Инвес-
тицията е почти в обема 
на годишния бюджет на 
общината – над 15, 8 млн. 
лв. и ще обслужва около 
250 хил. души в района. 

Министър Димов увери 
присъстващите, че до края 
на годината България ще 
се справи и с останалите 
стари сметища от наказа-
телната процедура срещу 
страната ни.

Строителството на 
Клетка 1 започна през ок-
томври 2015 г. Депото ще 
ползват 9 от единайсетте 
общини в региона – Па-
зарджик, Пещера, Белово, 
Лесичово, Брацигово, Сеп-
тември, Батак, Велинград 
и Ракитово, чиито смети-
ща се закриват и предстои 
рекултивацията им. 

Предстои изграждане-
то на втора клетка, инста-
лации за рециклиране и 
компостиране.

„Днес е поредният ху-
бав ден не само за община  
Пазарджик, защото сла-
гаме началото на края на 
една повече от 30-годишна 
сага, свързана с  депонира-
нето на битови отпадъци 
в нашия район“, каза кме-
тът на Пазарджик Тодор 

Попов на официалната 
церемония. Той благодари 
на партньорите от цен-
тралната власт в лицето 
на МОСВ. „Истината е, че 
без подкрепата на държа-
вата – с това финансиране 
в размер на близо 16 млн. 
лв., ние нямаше как да се 
справим“, призна кметът.

Новото Регионално 
депо за неопасни отпадъ-
ци е на границата с общи-
на Пещера. Изграждането 
на депото ще предотврати 
многогодишното обгазя-
ване на селата Капитан 
Димитриево, Алеко Кон-
стантиново и Главиница с 
население 5764 жители.

Приемната зона 
включва:

Клетка 1 за депониране 
с площ 53,369 кв.м. и бру-
тен обем 827 102 куб.м.

В клетката е изградена 
дренажна система за фил-
трационни води, колекто-
ри и ревизионни шахти.

Ретензионен басейн 
за филтрационни води от 
клетката и експлоатацион-
ния път на депото. Съ-
щият е с обем 6500 куб.м. 
Басейнът е свързан с пом-
пена шахта за подаване на 
филтрационни води към 
оросителната система на 
клетката.

Газоулавяща и газоот-
веждаща система за из-
важдане на депонийния 
газ. Включва 2 броя га-
зосъбирателни станции, 
шахта за отделяне на кон-
дензат, главен газопровод, 
газова шахта при инста-
лацията за изгаряне и ин-
сталация за изгаряне на 
депониен газ с темпера-
тура 1200о С гарантиращ 
пълно изгаряне на депо-
нийния газ, включително 
диоксини и фурани. След 
натрупване на депонира-
ни отпадъци минимум 2 м. 
ще се изградят 11 бр. хори-
зонтални газови дренажа.

Метеорологична пло-
щадка за осъществяване 
на постоянен мониторинг 
на територията на депото.

Експлоатационен и 
контролен път с дължини 
500 м и 220 м

Изградена е система от 
охранителни канавки.

Кметът на Пещера 
Николай Зайчев участва 
в 125-та пленарна сесия 
на Комитета на региони-
те. Сесията премина под 
знака на две ключови из-
казвания – на Председа-
теля на Европейския ко-
митет на регионите (КР) 
Карл-Хайнц Ламберц и 

председателя на Европей-
ския съвет Доналд Туск, 
които говориха по темата 
„Състоянието на Европей-
ския съюз: гледната точка 
на регионите и градове-
те“.  Речта на председателя 
Ламберц имаше за цел да 
направи преглед на насто-
ящото положение на гра-
довете и регионите в ЕС 
и да насочи вниманието 
към основните предизви-
кателства през следващите 
години.

„В Европейския коми-
тет на регионите наблю-
даваме Съюза отдолу, от 
перспективата на обикно-
вените хора, през погледа 
на нашите 350 местни и 
регионални представите-
ли. Именно това е перс-
пективата, която бихме 
искали да представим“, 
каза Ламберц.

„Европа заема все 
по-важно място в дей-
ностите на местните и 
регионалните лидери. Те 
прилагат най-голямата 
част от законодателството 
на ЕС. Те изграждат, съфи-
нансират и управляват 
европейски проекти. Те 
дебатират на тема Европа 
в своите асамблеи и със 
своите съграждани. По 
същия начин, както евро-
пейското равнище влияе 
върху местното и регио-
налното равнище, така и 
местното и регионалното 
равнище би трябвало да 
може да упражни изцяло 
влиянието си върху евро-
пейското“, допълни той.

Председателят на Ев-
ропейския съвет Доналд 

Туск подкрепи този въз-
глед, като подчерта, че 
„Увереността в собстве-
ните сили и благосъстоя-
нието на Европа зависят 
от жизнеспособността на 
нашите градове, региони и 
общини“ .

В рамките на своя при-
нос към дебата относно 

бъдещето на Европа, КР 
даде ход на възходяща 
инициатива, наречена 
„Размисъл за Европа“, коя-
то се състои от диалози с 
гражданите и от дебати в 
градските съвети с учас-
тието на 350 членове и 
заместници. Тази консул-
тация се допълва от пане-
вропейска онлайн анкета, 
която е съставена от набор 
от въпроси за бъдещето на 
Европа и има за цел да съ-
бере обратна информация 
от гражданите. В резул-
тат на това КР ще приеме 
своята визия за бъдеще-
то на Европа от местна и 
регионална перспектива 
през първата половина на 
2018 г. Той ще проведе сре-
ща на високо равнище на 
местните и регионалните 
лидери през първото три-
месечие на 2019 г.

На 9 октомври Евро-
пейският комитет на ре-
гионите заедно с водещи 
сдружения на градовете 
и регионите в ЕС стар-
тира европейска коали-
ция – #CohesionAlliance, 
с призива бюджетът на 
ЕС след 2020 г. да направи 
политиката на сближава-
не по-силна, по-ефектив-
на, видима и достъпна за 
всички региони в Съюза. 
Местни и регионални ли-
дери от цяла Европа, както 
и членове на Европейския 
парламент и представите-
ли на гражданското обще-
ство и бизнес сдружения 
са поканени да се подпи-
шат по декларацията на 
Алианса.

На този етап се работи 
по третото и най-голямо 
свлачище. Общо 3 са свла-
чищата по пътя от Пещера 
до летовище Свети Кон-
стантин, които се появиха 
през зимата на 2015 г. По 
първото свлачище, нами-
ращо се в непосредствена 
близост до къщите в ро-
допския град, основните 
дейности са приключили, 
като там предстои оглед 
от представители на меж-
дуведомствената комисия 
за възстановяване и под-
помагане към Министер-
ски съвет. На пролет от 
долната страна на пътя, 

над къщите ще бъдат за-
садени близо 200 акации, 

които най-добре задържат 
почвата. Далеч по-сложна 

е ситуацията при третото 
свлачище по пътя. Там са 
изградени две подпорни 
стени – на ската и под пътя, 
като са забити 120 опорни 
пилоти, а част от съоръже-
нията минават под асфал-
товата настилка. Предстои 
изграждането на дренаж 
и канавка. За укрепването 
на този свлачищен процес 
Междуведомствената ко-
мисия е одобрила сумата 
от 800 000 лева. За цялост-
но справяне със свлачища-
та община Пещера очаква 
от комисията по бедствия 
и аварии сумата от малко 
над 1 200 000 лева.

Откриха Регионалното депо, 
идва краят на старите сметища

От Брюксел:
Размисъл за Европа

Продължава работата по свлачищата 
на пътя Пещера  -  Свети Константин
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ОБЩЕСТВО

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩАТА – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ 
„ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЩЕ ИЗЯВЯ-
ВАТ СВОИТЕ ТАЛАНТИ В 48 АТЕЛИЕТА, СЕКЦИИ И КЛУБОВЕ 
ПО ИНТЕРЕСИ

В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“ по проект BG05M2OP001-3.002-
0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите мал-
цинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в училищата в гр.Пе-
щера са сформирани 48 ателиета, секции и клубове по интереси, в които учениците 
ще изявят своите таланти.

Целта на дейността е да се повиши мотивацията за участие в образованието на 
учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегрира-
не през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на 
таланти  и занимания с изкуство. Важен и търсен ефект при  сформирането на ар-
тистичните студия, секциите за научни изследвания и групите по интереси е създа-
ването на естествена мотивация за участие в образователния процес. 

Придобиването на нови социални контакти и умения като развитие способнос-
тта за работа в екип, изграждане на липсващи навици за етикет в различен социален 
контекст и овладяване на средства за успешна комуникация с голяма група хора или 
публика, както и опознаването на особеностите на културата на  другия,  изучаване 
и осъзнаване на собствената културна идентичност извън  контекста на битовите 
предразсъдъци и неравенство в ежедневието на учениците от маргинализирани гру-
пи ще помогне на учениците да  намерят най-верния път към мотивиране за участие 
в образованието. 

Проект „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство със 
Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София, Начално училище 
„Михаил Каролиди“ гр. Пещера, Начално училище „Михаил Куманов“ гр. Пещера, 
Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Пещера, Основно училище „Петко 
Рачов Славейков“ гр. Пещера, Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Пещера, 
Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера, Професионална гимназия по 
лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ гр. Пещера и Професионална 
гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера.

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.
Проектните дейности се изпълняват 30 месеца -  до 23.07.2019 г.
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ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Проектът ще се осъ-
ществява с финансовата 
подкрепа  на Център за 
образователна интеграция 
на децата и учениците от 
етническите малцинства, 
по конкурсна процедура 
33.16-2017,  Приоритет 2. 
Развиване на дейности, га-
рантиращи равния достъп 
до качествено образование 
за децата и учениците от 
етническите малцинства, 
включително и за преодо-
ляване на сегрегацията и 
вторичната сегрегация на 
децата и учениците от ет-
ническите малцинства.

На 03.10.2017 г. беше 
подписан договорът меж-
ду Община Пещера пред-
ставлявана от Николай 
Зайчев, кмет на Община 
Пещера и Центъра за об-
разователна интеграция 
на децата и учениците от 
етническите малцинства 
гр. София. 

Партньори по проекта 
са Детска градина ,,Дени-

ца”, Детска градина ,,Игли-
ка”, Детска градина ,,Слън-
чо”. 

Проектът е на стой-
ност 26 404, 20 лв. и ще се 
изпълнява в период от 24 
месеца.

Целта на проекта е 
увеличаване на обхвата и 
посещаемостта на децата 
билингви в детските гра-
дини и тяхната пълноцен-
на социализация. Равен 
старт в училищното обра-
зование, преодоляване на 
тенденцията за изоставане 
и отпадане от образова-
телната система. 

Проектът ще се реали-
зира в период от две пълни 
учебни години. В него ще 
бъдат включени 110 деца, 
от различни етнически 
групи, 21 родители, 9 учи-
тели и 15 доброволци.

В детските градини ще 
развиват своята дейност 
шест клуба по интереси, 
в които в подкрепяща и 
развиваща интересите и 

способностите на децата 
среда, ще се стимулира из-
граждането на образова-
телни, социални, здравни 
умения и навици. 

С помощта на игрови 
и иновативни подходи, 
децата ще овладяват бъл-
гарски език и ще подобрят 
своите образователни ре-
зултати. 

Родители на децата от 
всички етноси ще участ-
ват в ,,Клуб съвременен 
родител“ за обсъждане и 
разрешаване на възник-
нали проблеми и обмяна 
на добри практики между 
родителите от различните 
детски градини. 

Учителите и родители-
те ще преминат съвместно 
обучение. Ще се запозна-
ят с нови, нетрадиционни 
методи за работа с деца и 
родители билингви и с до-
бри практики за препода-
ване на български език в 
мултикултурна среда.

Проектът е „Две ми-
нути и половина до по-
лунощ – Иновативен об-
разователен подход за 
справяне с проблемите на 
изменението на климата в 
основно училище“ по про-
грама Еразъм +, Ключова 
дейност 2 – „Сътрудни-
чество за иновации и об-
мен на добри практики” 
–  дейност „Стратегиче-
ски партньорства“, сектор 
„Училищно образование“ 
–  „Стратегически парт-
ньорства за подкрепа на 
иновациите“(КА201).

На 14.09.2017 г. се  под-
писа договор между Об-
щина Пещера и Национал-
на агенция за Р България 
на Европейската комисия 
по Програма „Еразъм+“ на 
Европейския съюз.

Проектът се изпълня-
ва съвместно с Република 
Македония – Комуналната 
компания „Водовод Коча-
ни“ гр. Кочани, Македон-
ската геотермална асоци-
ация (MAGA) гр. Скопие, 
ОУ „Кръсте Петков Ми-
сирков“ – Оризари и Репу-
блика Хърватия – община 
Лудбрег, Регионална енер-
гийна агенция „Север“ 
(REAN) гр. Копривница и  
Основно училище „Луд-
брег“ гр. Лудбрег. От Р 
България партньори на 
Община Пещера са Регио-
нална енергийна агенция 
Пазарджик (REAP) и ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ 
гр. Пещера.

Проектът е насочен 
към повишаване на ком-
петенциите и уменията 
на учителите и учениците 

в основното училище, с 
цел да се разбере науката 
за климата и да се обърне 
внимание на изменението 
на климата и необходи-
мостта от използване на 
възобновяемите енергий-
ни източници във и извън 
класната стая, както и да 
се развият силни умения 
за систематично мисле-
не относно прогнозите 
за промяна в глобалния 

климат, като се насърчава 
подходът на критическото 
мислене към основните 
причини за този природен 
феномен.

Международният ха-
рактер на предизвикател-
ството за смекчаване на 
последиците от измене-
нието на климата сам по 
себе си насърчава транс-
националното сътрудни-
чество и екипната работа 
сред всички страни по 
света. Тъй като много мла-
ди хора от много страни 
осъзнават сериозността на 
този проблем и спешната 
нужда от адекватни мер-
ки, които трябва да бъдат 
предприети, човечеството 
има по-добри шансове да 
се справи с него. Трансна-

ционалното популяризи-
ране и обмен на иноватив-
ни подходи, както и добри 
практики, е нещо, което 
„трябва да се прилага“ 
на всяко възможно ниво, 
особено в образователния 
процес на младите поколе-
ния.   

Включването на раз-
лични социално-икономи-
чески типове партньори 
по проекта от три различ-

ни страни ще даде възмож-
ност за мултидисциплина-
рен подход, възможност за 
сравняване на различни 
казуси и по-алтернативни 
подходи за постигане на 
целите на проекта, които 
могат да бъдат използвани 
в бъдещия образователен 
процес.

Промяната на климата 
е международен въпрос, 
пред който е изправено 
човечеството, а отговор-
ностите и участието на 
местните и регионалните 
власти е от решаващо зна-
чение за смекчаване на не-
гативните въздействия.

Продължителността 
на проекта е 24 месеца, а 
стойността е 135 050 евро.

В Пещера ще има хос-
пис. Това стана ясно при 
разглеждане на точката 
от дневния ред на Об-
щинския съвет „Вземане 
на решение за приемане 
на бизнес план на МБАЛ 
“Проф. Димитър Ранев” 
ООД, свързан с необходи-
мостта от извършване на 
нови инвестиции в дру-
жеството, както и осигу-
ряване на финансиране 
съгласно дяловото участие 
на съдружниците“. Включ-
ването и в сесията бе във 
връзка с постъпила покана 
за провеждане на общо съ-
брание на съдружниците 
в “МБАЛ Проф. Димитър 
Ранев” ООД  от  д-р Сто-
ил Апостолов, в качест-
вото му на управител на 
дружеството, за приемане 
на бизнес план на МБАЛ 
“Проф. Димитър Ранев” 
ООД и вземане на решение 
за извършване на допъл-
нителни парични вноски 
в съотношение с дяловото 
участие на съдружниците 
и в изпълнение на предло-
жения за приемане бизнес 

план.
С оглед на факта, че Об-

щина Пещера е съдружник 
в “МБАЛ Проф. Димитър 
Ранев” ООД е необходимо 
провеждане на общо съ-
брание, на което да се взе-
ме решение за приемане на 
бизнес план на болницата 
и вземане на решение за 
извършване на допълни-
телни парични вноски. От 
дебата стана ясно, че ста-
ва въпрос за създаването 
на хоспис, което обуславя 
необходимостта Община 
Пещера да направи допъл-
нителни парични вноски 
в съотношение с дяловото 
участие на съдружниците 
и в изпълнение на предло-
жения за приемане бизнес 
план в размер на 262 694 
лева.

При това положение 
общинският съветник 
Петър Хамаджиев предло-
жи на кмета на общината 
да прекрати съсобстве-
ността и да открие про-
цедура по прехвърляне 
на дружествените дялове 
на останалите съдруж-

ници. Предложението бе 
прието единодушно от 
Общинския съвет, кой-
то упълномощи кмета да 
предприеме тази мярка. 
Съветниците дадоха пра-
вомощия на Общото съ-
брание Николай Зайчев 
да приеме предложение 
бизнес план и да гласува за 
неизвършване на допъл-
нителни парични вноски 
в съотношение с дяловото 
участие на съдружниците 
и в изпълнение на предло-
жения за приемане бизнес 
план в размер на 262 694 
лева.

По същество, съдруж-
никът на Община Пещера 
в МБАЛ “Проф. Дими-
тър Ранев“ – „Булфарма“ 
ЕООД имат намерение да 
инвестират 1 милион лева 
в създаването на хоспис 
в Пещера. МБАЛ “Проф. 
Димитър Ранев“ беше 
приватизирана през 2009 
година, когато частната 
фирма се сдоби с повече от 
50% от капитала на друже-
ството.

Община Пещера 
спечели проект 

,,Щастливи и успешни заедно“

По иновативен подход ученици 
от Пещера ще учат за проблемите 

на изменението на климата

Нови инвестиции в болницата
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Книгата „Професор 
Пасков – един голям и 
славен български учен“, 
с автор Здравка Попова, 
е посветена на известния 
български лекар и учен. 
Пред обществеността из-
данието бе представено в 
деня, когато се навършват 
103 години от неговото 
рождение. 

„Поводът да напиша 
тази книга, която няма 
претенциите да бъде на-
учен труд, бе заръката на 
моя баща да разкажа за де-
лото на проф. Пасков. Ос-
вен това ми направи лошо 
впечатление, че никъде в 
биографията на професо-
ра не се споменава силна-
та му връзка с Пещера, а 

искам пещерци да знаят, 
че той е тръгнал от нашия 
град и да се гордеят с този 
факт“, сподели любимата 
на поколения свои възпи-
таници авторка и учителка 
по история.

Така чрез писаното 
слово ще бъде съхране-
на завинаги историята на 
проф. Пасков за приноса 
му към световната меди-
цина чрез направените от 
него открития и най-вече 
на нивалина, спасил хи-
ляди хора от тежки и ко-
варни заболявания. Пред 
присъстващите бяха спо-
делени вълнуващи исто-
рии на хора от България 
и чужбина, които са били 
излекувани с помощта на 

нивалин.
Книгата е доставена 

във всички училища и 
библиотеката, за да могат 
повече хора да се запоз-
наят с работата на проф. 
Пасков.

С издаването на твор-
бата на Здравка Попова се 
затвърждава кампанията 
подета от кмета Николай 
Зайчев, Община Пещера 
да финансира издаването 
на книги, написани от пе-
щерски автори. По-рано 
през годината, благодаре-
ние на тази инициатива бе 
отпечатана стихосбирката 
на незрящата поетеса Ма-
рия Георгиева „Невидими-
ят свят на душата“.

Обновен и цветен е 
дворът на ДГ“Деница“ в 
Пещера. Учебното заведе-
ние реализира проект „За 
всяка болка-билка“. 

Проектът е финанси-
ран с 5000 лв. от Нацио-
налната кампания „Чиста 
околна среда 2017“. 

Тази година конкурсът 
на МОСВ и ПУДООС бе 
на тема „Обичам природа-
та и аз участвам“. 

„Целта, която си поста-
вяме с настоящия проект 
е приобщаване на децата 
към природата и създа-
ване у тях  грижовно от-
ношение към природата 
и нейното опазване, чрез 
иновативни методи и сред-
ства за възпитание“, споде-
ли директорът на детското 
заведение Верка Климен-

това,в което се възпитават 
над 100 деца. 

По проекта е оформен 
тематичен кът „За всяка 
болка - билка“,  в близост 
до който е монтирано ин-
формационно табло с опи-
сание на билките и лечеб-
ните им свойства. 

На доброволни начала 
се предвижда да бъде от-
гледан разсаден материал, 
който да  се засее в обосо-
бените лехи. 

Проектът предвижда 
да се направи алпинеум 
под формата на слънце, 
чиито диск  ще е изграден 
от автомобилна гума, за-
садена с жълто цъфтящи 
билки, а лъчите на слънце-
то ще са своеобразни пъ-
теки, очертаващи цветни-
те лехи,  в които ще бъдат 

засети билки. 
Освен това на добро-

волни начала се предвиж-
да да се изгради алпине-
ум от стари автомобилни 
гуми в затревеното прос-
транство при централния 
вход на детската градина, 
които ще бъдат боядисани 
в цветовете на българско-
то знаме. В гумите ще бъ-
дат засети цветя, цъфтящи 
с цветовете на трибагре-
ника. 

Целта е, родителите и 
децата ежедневно да виж-
дат трикольора и  чрез 
грижите по засетите цветя 
подсъзнателно да получат 
патриотично възпитание. 

Най-видимият резул-
тат от този проект е въз-
становения заслон, който 
от една неугледна, счупе-

на постройка вече е 
превърнат в приятно 
място за игри и зани-
мания и дори стана 
сцена на празника по 
повод първия учебен 
ден в детската гради-
на.

О Б Я В А
1. Със заповед № ОХ - 978/12.09.2017г. 

на министъра на отбраната на Република 
България е разкрита процедура по обявяване 
на 188 войнишки длъжности за приемане 
на военна служба на лица, завършили 
граждански, средни или висши училища, във 

военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. Във в. ф. 28330 – Смолян, 73 длъжности- Приложение № 1          
1.2. В гарнизони Благоевград и Враца, 60 длъжности- Приложение № 2         
1.3. Във в. ф. 24490 - Асеновград, 20 длъжности- Приложение № 3
1.4. Във в. ф. 54100 - Ямбол, 15 длъжности-Приложение № 4
1.5. Във в. ф. 28610 - София, 20 длъжности- Приложение № 5         
Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен – 

Пазарджик до 07.11.2017 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. 

Съобщение от Библиотеката при НЧ “Развитие“
Уважаеми читатели,

уведомяваме ви, че от 01.11.2017 г. до 01.12.2017 г. отдел „Възрастни“ 
на библиотеката няма да обслужва читатели поради извършване на 
инвентаризация. 

Заетите библиотечни материали, които не сте върнали до посочения ви 
срок, може да върнете след 01.12.2017 г., като същите няма да се считат за 
просрочени.

Извиняваме се за причиненото неудобство и се надяваме на разбиране 
от ваша страна.
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Книга за проф. Пасков 
бе издадена от Община Пещера

Проф. Димитър Пасков - хронология
- Роден - 18.10.1914 г. в Горно Броди, Сярска околия
- 1933 г.- завършва Пещерската непълна смесена гимназия
- 1934 г.- завършва Асеновградската гимназия
- 1394-1940 г. - завършва Медицинския факултет в гр. София, вътрешни болести
- до 1943 г. - лекар в с. Бяга, после в с. Козарско и околийски лекар
- 1944 г. - арестуван за нелегална агитация и оказаната помощ на съветските 

дипломати, помага на отряд „Антонивановци“ с медицински материали
- Участва във Втората световна война, Два ордена - „Кавелер“ и за“Храброст“
- 1946-1949 г. - Ленинград, защита на аспирантура
- 1951 г. - редовен доцент в катедрата по фармакология, същевременно и като 

заместник директор в Института по експериментална медицина
- 1958 г. - открива нивалина и става доктор на медицинските науки за 

откривателство
- 1952-1953 г. - възлага на Иванови фармацевти за изолират веществото от 

кокичето в сух вид
- 1955 г. - излиза Терапевтичен справочник, от който става ясно, че Димитър 

Пасков и руските учени са работили независимо един от друг, но достигат до едно 
и също откритие

- 1956 г. - Ленинград, запознава се със всички публикации и ги отбелязва в 
докторската си дисертация

- 1958 г. - монография „Нивалин фармаколигия и клинично приложение“
- 1959-1962 г. - монографията преведена в Италия
- Получава награда „Златен Оскар за наука“
- 19.04.1986 г. - умира

Кметът на Пещера 
Николай Зайчев поздра-
ви лично кинорежисьо-
ра академик професор 
Людмил Стайков, който 
днес чества 80-годишния 
си юбилей. Зайчев посети 
представителя на имени-
тия пещерски род в НАТ-
ФИЗ, където тази вечер ще 
е тържественото честване 
на годишнината. Градона-
чалникът подари на Стай-
ков картината „Часовника“ 
на Теодора Нанова.

Людмил Стайков е съз-
дател на едни от най-оби-
чаните и емблематични 
филми в историята на 
българското кино.

Киноепосът „Хан Ас-
парух“ под неговата ре-
жисурата излиза на екран 
през 1981 г. Друг емблема-
тичен негов филм е „Време 
разделно“.

Акад. проф. Людмил 

Стайков е дългогодишен 
преподавател в НАТФИЗ, 
създател на Кинопанора-

мата в НДК, режисьор на 
великолепни филми и теа-
трални постановки.

Людмил Стайков отпразнува 
80-годишен юбилей

ДГ “Деница“ в Пещера реализира 
проект „За всяка болка – билка“
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Честването започна с 
освещаване на знамена-
та на 11-те дружини, след 
което бе открита ретрос-
пективна фотоизложба. 
С грамоти за заслуги към 
развитието на ловното 
стопанство в ЛРС-Пещера 
бяха наградени 23-ма вете-
рани и отличили се ловци.

Членовете на друже-
ството бяха поздравени 
от кмета Николай Зайчев, 
който връчи подарък на 
председателят на ЛРС Пе-
щера Иван Джинев. Пода-
ръци и приветствени думи 
поднесоха председателите 
на всички ловно-рибарски 
сдружения от областта - 
Пазарджик, Панагюрище, 
Батак, Септември и Велин-
град.

„Във всички стадии 
от своето съществуване 
са неизброими и неоце-
ними делата и приносът 
на пионерите, на техните 
следовници, на поколени-
ята ловци и риболовци за 
развитието на ловното и 
риболовно дело, за под-
държането и обогатяване-
то на флората и фауната в 
нашия край“, каза в своето 
слово председателят на 
Джинев. 

„Днес сдружението 
развива своята дейност 
на територията на 11 лов-
но-рибарски дружини с 

над 1100 члена. Изградена 
е и се поддържа добра ма-
териална база като ловен 
дом, магазин, клуб-ресто-
рант и пъстървово стопан-
ство. През всички тези го-
дини нашата организация 
е водила пълноценен и 
ползотворен живот, с кое-
то си извоюва признание-
то и уважението на българ-
ската ловна общественост.
Изказвам благодарност на 
всички, които уважиха с 
присъствието си нашето 
тържество“, допълни той.

Преди да връчи крис-
тален почетен плакет на 
Националната организа-

ция, нейният председател 
Васил Василев се обърна 
с топли думи към ловците 
от Пещера:

„От името на УС на 
НЛРС - СЛРБ поздравя-
вам ловците от ЛРС-Пе-
щера и техните гости с 
този изключителен праз-
ник. 120 години е възраст 
за една организация, която 
вдъхва у мен респект и съм 
уверен, че тя е резултат 
от фактът, че ловците от 
сдружението са успели да 
съхранят традициите, за-
вещани от онези 12 първо-
основатели, които са съз-
дали това ловно-рибарско 

сдружение. Вярвам, че 
заедно ще продължим да 
защитаваме правото си 
да стопанисваме дивеча, 
да опазваме българската 
природа и ползваме ней-
ните блага.

В навечерието на от-
криването на ловния сезон 
искам да обърна внимание 
на голямата отговорност 
както към обществото по 
отношение на правилното 
ползване на дивечовите 
запаси, които са ни пове-
рени, така към своите дру-
гари, тъй като най-важно 
е всички живи и здрави да 
се връщаме от ловните из-

лети. Пожелавам здраве и 
„Наслука!“.

Историята на пещер-
ското ловно обединение 
започва на 20 юли 1897 го-
дина. Тогава в кафенето на 
Костаки Бараков се съби-
рат 12 природолюбители – 
домакинът, Иван Иванчев, 
Стоян Петков, Васил Ан-
донов, Стоян Чешмеджиев 
Петър Филипов, Щерю Во-
щенаров, Зафир Кокушев, 
Европиди Коматов, Янаки 
Мишеморов, Иван Иванов 
и Рашко Сугарев. Те осно-
вават ловното дружество 
„Елен“, в чиято протокол-
на книга от онези времена 
е записана една водеща 
цел: да умножават и опаз-
ват богатството на дивия 
животински свят в Запад-
ните Родопи, припомни 
настоящият председател 
Иван Джинев.

През 1902 г. гилдия-
та издига първата ловна 
хижа в местността „Све-
ти Константин“ и така 
дава началото на днешния 
популярен едноименен 
курорт. Днес сдружение-
то притежава ловен дом, 
магазин, клуб-ресторант, 
пъстървово стопанство и 
неведнъж е сочено за ета-
лон в опазването и стопа-
нисването на дивеча.

Днес в ЛРС-Пещера 
членуват 726 ловци и 611 

риболовци в 11 ловно-ри-
барски дружини.

Района на ЛРС-Пеще-
ра е разположен в долина 
пред полите на Родопите 
върху двете страни на р. 
„Стара река“ в началото 
на Доспатския проход, на 
север на 18 км от гр.Пазар-
джик и на 45 км югозапад-
но от гр.Пловдив. Сдруже-
нието стопанисва 11 ловни 
стопанства на територия-
та на общините Пещера, 
Брацигово и Батак с площ 
от 30 700 хектара. Дивечът, 
който обитава е: благоро-
ден елен, сърна, дива сви-
ня, заек, глухар, яребица, 
фазан, гълъб и пътпъдък. 
Представители на хищ-
ниците са: кафява мечка, 
вълк, лисица, чакал, бялка 
и дива котка. В реките и 
водоемите в района пре-
обладават речна и дъгова 
пъстърва, шаран, мряна, 
кефал и др.

На територията на 
сдружението са изградени 
4 волиера за доотглежда-
не на фазани, яребици и 
кеклици с капацитет за 1 
500 птици.

Сдружението стопа-
нисва две рибовъдни фер-
ми в гр. Пещера и с. Фоти-
ново.

За съжаление пред 
пълните трибуни на град-
ския стадион в Пещера, 
тимът не успя да разгър-
не своя потенциал пред 
пазарджиклии, които се 
целят в първото място в 
групата. 

Домакините се отличи-
ха с коректна и смислена 
игра, но различните цели и 
бюджети си казаха своето. 

„Хебър“ тренират еже-
дневно, докато футболи-
стите от нашия отбор се 
събират за тренировки 
едва три пъти седмично. 

Закономерно срещата 
завърши при резултат 0:2.

Загуба нашите инкаси- раха и при последвалото 
гостуване на коравия тим 

на „Миньор“ в Перник.
Така след 11 изиграни 

кръга „Свобода“ заема 14-
то място в класирането. 

Волейболен клуб „Топволей“ 
набира желаещи деца – момичета 
и момчета от 8 до 14 години да 
тренират волейбол. 

Тренировките се провеждат три 
пъти седмично в салона на СОУ 
“Св. Климент Охридски“.

За записване и повече 
информация: тел. 0888 99 83 30 – 
Димитър Янев.

Докато се попълват редиците на 
децата и юношите, мъжкия състав 
на Топволей започна участието си 

Ловците и риболовците от ЛРС-Пещера 
тържествено отбелязаха своята 120-годишнина

„Свобода“ бе домакин на областното дерби от Трета 
югозападна футболна лига срещу „Хебър“

Класиране:

1. ЦСКА 1948 (София) 11 9 2 0 29:8 29 
2. Вихрен 1925 (Сандански) 11 8 1 2 27:10 25
3. Септември (Симитли) 11 8 0 3 24:9 24
4. Хебър 1918 (Пазарджик) 11 8 0 3 18:6 24
5. Миньор (Перник) 11 6 2 3 14:9 20
6. Банско (Банско) 11 5 3 3 14:11 18
7. Чавдар (Етрополе) 11 5 2 4 21:19 17
8. Сливнишки герой (Сливница) 11 5 1 5 11:12 16
9. Пирин 1941 (Разлог) 11 4 2 5 14:9 14
10. Рилски спортист 2011 (Самоков) 11 4 2 5 15:16 14
11. Балкан 1929 (Ботевград) 11 3 4 4 21:22 13
12. Беласица (Петрич) 11 3 4 4 11:18 13
13. Марек 1915 (Дупница) 11 3 3 5 15:14 12
14. Свобода 2011 (Пещера) 11 3 2 6 11:20 11
15. Пирин (Гоце Делчев) 11 2 4 5 9:18 10
16. ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) 11 2 2 7 16:29 8
17. Германея (Сапарева баня) 11 1 2 8 6:25 5
18. Ботев 1937 (Ихтиман) 11 1 2 8 6:27 5

Предстоящи срещи

28 октомври 2017, събота, 16:00 ч:
Пирин 1941 (Разлог) - Свобода 2011 (Пещера)  
4 ноември 2017, събота, 14:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Германея (Сапарева баня)  
11 ноември 2017, събота, 14:00 ч:     
ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) - Свобода 2011 
(Пещера)   
18 ноември 2017, събота, 14:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Вихрен 1925 (Сандански)

Стартира любителската лига 
Волеймания

в любителската лига Волеймания с отбора на 
БНБ - София. 

Срещата се игра в Пещера. Домакините 
спечелиха категорично с 3:0 гейма.

На 28 октомври отбора гостува на Годеч, 
а на 19 ноември волейболистите ще играят в 
Пещера.


