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На 25 май 2018 г., офи-
циално трябва да влезе 
в сила Регламент (ЕС) 
2016/679, касаещ защита-
та на физически лица във 
връзка с обработването 
на техни лични данни и в 
контекста на свободното 
движение на такива дан-
ни.

За да отговори на но-
вите изисквания, Община 
Пещера, в партньорство 
с още 9 организации от 7 
европейски страни, ще из-
пълнява проект DEFeND 
(заб. defend = защитавам).

Основната задача при 
изпълнението на проекта 
е да се създаде платформа, 
която ще даде възможност 
на организации от различ-
ни сектори да направят 
оценка на съответствие за 
текущото си състояние, да 
планират дейности, които 
да помогнат за хармони-
зиране на своята система 
с изискванията на „Общия 
регламент относно защи-
тата на данни“ (ОРОЗД) и 
да повиши съответствието 
си с различните изисква-
ния на ОРОЗД. Общият 
регламент въвежда мно-
жество значителни про-

мени спрямо действащата 
правна рамка и поставя 
завишени изисквания към 
субектите в системата за 
защита на личните данни, 
което е причина за него-
вото отложено прилагане, 
считано от 25 май 2018 г.

Платформата DEFeND 
ще даде възможност за из-
граждане и анализиране 
на модели, като ще бъде 
следван подход „Повери-
телност-по-Замисъл“. Тя 
ще бъде тествана в реална 
работна среда чрез парт-
ньори от 4 европейски 
държави-членки на ЕС 
от 4 различни сфери на 
дейност: здравеопазване, 
банково дело, енергетика 
и местна администрация. 
Ще бъде тествана в работ-
на среда и в три различни 
сценария и два различ-
ни типа, фокусирайки 
се върху съответствие-
то с ОРОЗД от страна на 
крайните потребители 
и фокусирайки се също 
така върху последиците 
от прилагането на ОРОЗД 
върху външни заинтере-
совани лица. Водейки се 
от липсата на подходящи 

В рамките на българ-
ското председателство на 
Съвета на Европа, София 
бе домакин на срещата на 
високо ниво „Туризъм и 
икономически растеж“ с 

участието на министрите 
на туризма от държавите 
членки на ЕС. В срещата 
участие взе и кметът на 
Пещера Николай Зайчев, 
който бе част от петчлен-
ната делегация на област 
Пазарджик, водена от об-
ластния управител Сте-
фан Мирев. В началото 
на форума приветствия 
към участниците отпра-
виха Валери Симеонов, 
зам.-министър председа-
тел на България, Цвета 
Караянчева, председател 
на Народното събрание 
на България, Николина 

Ангелкова, министър на 
туризма на България, Ел-
жбета Биенковска, евроко-
мисар по вътрешен пазар, 
индустрия, предприема-
чество и малки и средни 

предприятия и Зураб По-
лоликашвили, генерален 
секретар на Световната 
организация по туризъм 
към ООН.

В няколко различ-
ни панела участниците в 
срещата на високо ниво 
обсъдиха туристическата 
индустрия като устойчив 
фактор за икономически 
растеж и като фактор за 
интегриране на хора, сто-
ки и услуги в Балканския 
регион, както и политики-
те на ЕС за развитието на 
туристическия отрасъл по 
отношение на конкурен-

цията, защитата на потре-
бителите и общите ини-
циативи. Обсъдени бяха и 
мерки за подобряване на 
сигурността и привлека-
телността на туристиче-

ските дестинации, както и 
новия образ на Западните 
Балкани като регион на 
просперитет и мир.

Участниците обсъдиха 
и предложение на българ-
ския министър на туризма 
Николина Ангелкова да се 
създаде Софийска карта 
на 100-те европейски ту-
ристически обекта. Целта 
е тя да бъде допълнителен 
генератор на интерес на 
туристите към Европа и да 
привлече повече посетите-
ли към Стария континент 
от далечни дестинации, 
като Китай, Япония, Ин-

дия и САЩ. Идеята е на 
основата на българския 
опит с успеха на картата на 
100-те национални турис-
тически обекта.

По думите на минис-
тър Ангелкова туризмът 
осигурява 12% от европей-
ските работни места. Така 
секторът се нарежда сред 
първите три икономиче-
ски отрасъла, допринася-
щи за създаването на бру-
тен вътрешен продукт. Тя 
подчерта важната роля на 
отрасъла за икономиката 
на всяка страна и изтъкна 
изключително добрите ре-
зултати на България. Об-
щият брой чуждестранни 
туристически посещения 
през 2017 г. са 8,882 млн. 
и се отчита нарастване от 
7,6 на сто спрямо година 
по-рано. От тях най-голям 
дял имат посещенията от 
страните членки на Евро-
пейския съюз. През 2017 
г. те са били повече от 5,45 
млн., което е над 61 на сто 
от всички чуждестранни 
пътувания до нашата стра-
на през 2017 г. Ръстът е с 
8,2% спрямо година по-ра-
но. Приходите от между-
народен туризъм в Бълга-
рия нарастват с 9,1 на сто 
за периода януари-ноем-
ври 2017 г., съпоставено 
със същия период на 2016 
г. В абсолютна стойност 
постъпленията от меж-
дународен туризъм през 
11-те месеца на миналата 
година  достигат над 6,6 
млрд. лв.

Членовете на Европей-
ския комитет на регионите 
се събраха в Брюксел на 
127-ата пленарна сесия на 
31 януари и 1 февруари. 

Единадесет станови-
ща и две резолюции бяха 
включени в дневния ред на 
тази пленарна сесия на Ко-
митета на регионите, ко-
ментира след нейния край 
кметът на Пещера и деле-
гат в КР Николай Зайчев.

В първия ден на пле-
нарната сесия Франс 
Тимерманс, първи за-
местник-председател на 
Европейската комисия, 
говори пред членовете 

на комитета за работната 
програма на ЕК за 2018 г. 
Министър-председателят 
на Португалия Антонио 
Коста пък размени мнения 
с членовете на КР относно 
бъдещето на Европа.

Във втория ден Томис-
лав Дончев, вицепремиер 
на Република България, 
представи приоритетите 
на българското председа-
телство на Съвета на Евро-
пейския съюз. Членовете 
на българската делегация 
в Комитета проведоха от-
делна среща с вицепреми-
ера Томислав Дончев.

По отношение на при-
ходите финансовата рамка 
е в размер на 19 075 157 лв. 
В тази сума са включени 
приходите за делегирани 
от държавата дейности, 
които са в размер на 8 815 
807. Приходите за местни 
дейности са в размер на 10 
259 350 лв., в т.ч. данъчни 
приходи в размер на 1 434 
000 лв., неданъчни прихо-
ди в размер на 1 885 847 
лв. и трансфери за местни 
дейности в размер 1 154 
000 лв., обясни общата 
рамка на бюджета кметът 

Николай Зайчев.
В бюджета за 2018 г. на 

Община Пещера бе приета 
програма за капиталовите 
разходи в размер на 9 081 
772 лв. Сумата е сбор от 6 
266 601 лв. по бюджета и 2 
815 171лв. по ОП “Регио-
нално развитие“ 2014-2020 
г. Най-мащабният про-
ект, за който са отпуснати 
близо 5 милиона лева е ре-
монтът на околовръстното 
шосе. С гласуваните сред-
ства на заседанието на Об-
щински съвет бе одобрено 
разпределението на целе-

вата субсидия за капита-
лови разходи в размер на 
241 400 лв. В тази сума е 
включено проектиране на 
улични ВиК мрежи и съ-
оръжения на територията 
на гр. Пещера за 7 улици. 
както и проектиране осно-
вен ремонт на Общински 
пазарУПИ-I-пазар кв. 129 
гр. Пещера, проект за бла-
гоустрояване на публични 
пространства в гр. Пеще-
ра, участък от ул. „Дой-
ранска епопея“, участък 
от ул. „Георги Зафиров“ и 
ул. „Димитър Горов“, про-

ектиране на реконструк-
ция на ул. Хан Пресиян 
от ос. т. 142 (кръстовище 
с републикански път II-37 
Панагюрище – Пазарджик 
– Пещера) до ос. т. 630, 
включително изграждане 
на кръгово кръстовище 
при ос. т. 630 (кръстовище 
с републикански път III-
337 Пещера – Брацигово) 
и реконструкция на ул. 
„Сокола“ от ос. т. 387 до ос. 
т. 376А“.

През 2018 г. не се пред-
вижда увеличаване на 
местните данъци и такси.

Общинският съвет на Пещера 
прие бюджета на общината

Община Пещера 
е българският 

партньор в мащабния 
многонационален 
проект DEFeND

Зайчев бе един от кметовете, които 
участваха в срещата на високо ниво 
„Туризъм и икономически растеж“ 

Брюксел: 
Кметът на Пещера 

участва в 127 пленарна 
сесия на Комитета 

на регионите

(продължава на стр. 3)
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ОБЩЕСТВО

ОБЯВА
Фирма „КЕАР 4Ю“ ЕООД с лиценз № 1190-01 за извършване на социални услуги пред-

лага работни места за социални асистенти в Белгия и Холандия - жени, без ограничения за 
възраст. Предимство имат кандидати с опит в обгрижване на възрастни хора, с познания 
по холандски, френски, немски или английски език. Не се изисква специално образование. 
Предлагаме постоянен трудов договор, здравни и пенсионни осигуровки на най-високия 
осигурителен праг за България, работа в колектив и безплатно езиково обучение първо 
ниво. Осигурени самолетни билети, посрещане, настаняване в квартира. Очакваме коре-
ктност, лоялност и отговорно отношение в процеса на работа.  Жени без опит и без езикови 
познания преминават през 4-6 седмичен курс на обучение!  Тел. за контакти: 0895171221.

Комитетът беше учре-
ден в Народното събра-
ние, а почетен патрон на 
честванията е председате-
лят на парламента Цвета 
Караянчева. 

„Нека да не забравяме 
завета на Ботев, че бъл-
гарският народ е способен 
сам да гради бъднините 
си. Приех да бъда патрон 
на тази инициатива, защо-
то преди 170 години в по-
робена България се ражда 
един от най-светлите умо-
ве, авантюрист и пророк, 
безумец и спасител, знаме-
носец на правдата, удиви-
телно мъдър за възрастта 
си. Ботев изумява с ора-
торска дарба, поетически 
гений, нечовешка дързост 
и чутовна промисъл“, спо-
дели Цвета Караянчева.

Кметът на Пещера при-
помни, че връзката между 
родопския град и Христо 
Ботев са братята Димитър 
и Атанас Горови. 

„Атанас Горов е роден 
на 23 ноември 1857 г. в Пе-
щера. Той е най-младият 
четник в четата на Христо 
Ботев. Пада убит на 30 май 
1876 г. в първото ожесто-
чено сражение на Милин 
камък. Името му е записа-
но на паметника на Хрис-
то Ботев във Враца, открит 
през 1890 г.

По-големият му брат 
Димитър е български тър-
говец, борец за национал-
ната свобода. Много млад 
се преселва се в Гюргево, 
където, благодарение на 
своето трудолюбие, наход-
чивост и икономия, успя-
ва да натрупа капитал и 
да отвори фабрика за све-

щи и сапун. Спечелените 
пари дава за свободата на 
България. Сближава се с 
Любен Каравелов, Васил 
Левски, Ангел Кънчев, 
Стефан Стамболов, Хрис-
то Ботев. Дава значителни 

средства за организиране 
четата на Хаджи Димитър 
и Стефан Караджа (1868), 
поддържа хъшовете в Ру-
мъния, а през 1875 г. на-
ема къща за Гюргевския 
революционен комитет. 
Финансира издаването на 
„Песни и стихотворения 
от Ботьова и Стамболова“ 
и „Песни и стихотворения 
от С. Стамболова“. При-
дружава Ботевата чета от 
Гюргево до Бекет“, разказа 
за пещерските братя Ни-
колай Зайчев.

Участници в иници-
ативния комитет, освен 
Зайчев са заместник-ми-
нистър председателят 
по обществения ред и 
министър на отбраната 
Красимир Каракачанов, 
вицепремиерът по иконо-
мическата и демографска-
та политика Валери Си-
меонов, образователният 
министър Красимир Въл-
чев, министърът на култу-

рата Боил Банов, министъ-
рът на туризма Николина 
Ангелкова, кметовете на 
Карлово Емил Кабаива-
нов, на Калофер Румен 
Стоянов, кметът на Враца 
Калин Каменов.

Инициативният коми-
тет ще работи през цялата 
2018 година и ще коорди-
нира всички прояви по по-
вод рождението на Христо 
Ботев. Сред планираните 
събития са конференция, 
изложби, събор на учили-
ща, носещи неговото име, 
организиране на младежи 
за участие в похода Козло-
дуй-Околчица. 

Инициативният ко-
митет обсъди и идеята за 
емитиране на юбилейна 
монета, издаване на пуб-
лицистиката на Ботев, ор-
ганизиране на цялостно 
издание, достъпно в Ин-
тернет. По повод годиш-
нината от рождението 
на Христо Ботев ще бъде 
създадена интернет стра-
ница, на която ще бъде 
публикуван календарът 
на събитията в рамките 
на честванията, с възмож-
ност да се допълват нови 
инициативи.

В Рамките на около 
месец, на територията на 
Пещера, са извършени ня-
колко кражби от магазини 
и павилиони. 

Почеркът бил един и 
същ, неизвестен разбивал 
входната врата, след което 
била извършвана кражба 
на цигари и пари от обо-

рота. 
За разследване на слу-

чаите е сформиран екип от 
криминалисти, полицей-
ски инспектори и разслед-
ващ полицай. Не след дъл-
го органите на реда влезли 
в дирите на апашите. Ока-
зало се, че това са пещер-
ците П.Ш. – 42 г. и Б.М. 

– 27 г. П.Ш. е криминал-
но проявен, многократно 
осъждан, включително и 
с присъди „лишаване от 
свобода“.

Разследването е про-
ведено под наблюдението 
на прокурор от Районната 
прокуратура в родопския 
град. 

ВНИМАНИЕ НОВИ СХЕМИ НА ИЗМАМИ !
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПАЗАРДЖИК ПРЕДУПРЕЖДАВА:

Все по-често жители на гр. Пазарджик и областта стават обект на опити или 
жертви на телефонни измамници. Пострадалите от този вид престъпления са 
възрастни или самотно живеещи хора, които се доверяват и дават на измамни-
ците всичките си спестявания в пари, ценни предмети и вещи !

ВНИМАНИЕ !
- Сценариите за измами са различни и престъпниците сменят тактиката си 

постоянно. Хората трябва да знаят, че измамниците са добри актьори и разпола-
гат с богата палитра от техники за заблуда, умело имитират съчувствие, добро-
намереност и желание да помогнат. Те са изключително ловки и изобретателни 
при извършване на престъпленията, а някои от хората, станали техни жертви им 
помагат с наивността си !

ВНИМАНИЕ — ОСНОВНИТЕ СХЕМИ НА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ !
- Получавате обаждане от адвокат, следовател, полицай, прокурор, лекар или 

друго длъжностно лице, че ваши близки, роднини или познати са блъснали чо-
век, който е тежко ранен и в последствие е починал, и много бързо трябва да 
се внесе гаранция, за да не бъде задържан в ареста вашият роднина . Минута 
по-късно има второ позвъняване и човекът отсреща се представя за полицай от 
криминална или икономическа полиция. Дори се използват конкретни имена 
като „ИНСПЕКТОР ПАВЛОВ, ПОЛИЦАЙ ПЕТКОВ и други…”. Те уведомяват 
жертвата, че разследват телефонни измами и е необходимо възрастният човек 
да им предостави наличните си пари, бижута или други ценности, които да из-
ползват, за да заловят телефонните измамници. Дори оставят телефон за обратна 
връзка като например: 9-160 или 9-112, а това са ФАЛШИВИ телефони! Обикно-
вено карат хората да хвърлят парите през прозореца или балкона. Ако човекът 
се усъмни и не иска да даде парите си, измамниците дори прибягват до заплахи 
за живота и здравето му. 

Ако ви бъдат отправени подобни молби, разпореждания, закани или запла-
хи за предоставяне на пари и ценности, не се доверявайте само на телефонното 
обаждане, колкото и убедително да ви звучи то. Незабавно позвънете на Вашите 
близки или роднини, споделете за случилото се и се посъветвайте с тях какво да 
направите. Не давайте никакви подробности за себе си и за членовете на семей-
ството си, защото измамниците задължително ще се възползват от получената 
информация. 

НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА НА НЕПОЗНАТИ ХОРА, 
НЕЗАВИСИМО ЗА КОГО СЕ ПРЕДСТАВЯТ !

ПРИ НУЖДА ПОТЪРСЕТЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ВАШИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ 
ИНСПЕКТОР ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 112 !

Отчетът за дейността 
на Общински съвет – Пе-
щера, мандат 2015-2019, 
обхваща периода от 1 юли 
до 31 декември 2017 годи-
на, уточни на заседание 
на местния парламент 
д-р Цветанка Лепарова – 
председател на старейши-
ните в града. 

През отчетния период 
са проведени 6 заседания 
на Общински съвет, от 

които 3 изнесени: в кмет-
ство с. Радилово, кметство 
Капитан Димитриево и 
конферентна зала на хотел 
„Домейн Пещера“. Няма 
отложено заседание пора-
ди липса на кворум или 
други причини. 

Проектът за дневен ред 
се публикува в местните 
медии, на интернет-стра-
ницата на Община Пеще-
ра. Заседанията се про-
веждат всеки последен 
четвъртък на месеца. През 
отчетния период постоян-
ните комисии са провели 
общо по 6 заседания. ПК 
по законност, обществен 
ред, предотвратяване и 
установяване на конфликт 
на интереси и развитие на 
местното самоуправление 
е провела 8 заседания. Раз-
гледани са предложения 
на Кмета на Общината, 

председателя на Общин-
ския съвет, общински 
съветници, граждани, ин-
ституции, фирми, по кои-
то са изразени съответни-
те становища. 

За отчетния период 
са приети общо 74 реше-
ния. През този период в 
деловодството на Общин-
ски съвет – Пещера са 
постъпили 169 докладни 
записки, писма, искания 
и заявления, които са ре-
золирани за разглеждане 
от ресорните комисии. За 
периода не са приети нови 
подзаконови нормативни 
актове. 

Една от основните гру-
пи решения на Общинския 
съвет са за приемане, от-
читане и актуализация на 
годишния бюджет – взети 
8 решения. Решения свър-
зани със Закона за устрой-

ство на територията – 17 
решения – за изменение, 
изготвяне и одобряване 
на подробни устройстве-
ни планове /ПУП/, учре-
дяване право на строеж и 
даване на предварително 
съгласие за преминава-
не през общински имоти. 
През отчетния период в 
Общински съвет- Пещера 
бяха внесени и разгледа-
ни 11 броя информации, 
отчети, анализи. В изпъл-
нение на правомощията си 
по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 
през отчитания период 
Областният управител 
е оспорил пред съда Ре-
шение № 379/26.10.2017 
г., относно: Приемане на 
оценка и продажба на Не-
движим имот – частна 
общинска собственост – 
Поземлен имот с иденти-
фикатор 56277.3.70. След 

извършена проверка беше 
установено, че е допусната 
грешка и имотът фигури-
ра в плана на новообразу-
ваните имоти в землище 
на гр. Пещера, местност 
„Узун драгасия“ като вре-
менно общински. Решение 
№379/26.10.2017 г. за про-
дажба на Поземлен имот с 
идентификатор 56277.3.70 
е отменено с Решение № 
389/ 29.11.2017 г.на Об-
щински съвет – Пещера. 

Няма върнати за ново 
обсъждане и оспорени 
пред съда актове на Об-
щинския съвет от страна 
на Кмета на Общината 
и Районна прокуратура. 
През второто полугодие 
на 2017 г. има отправени 
26 питания към Кмета от 
страна на общински съ-
ветници съгласно чл. 33, 
ал. 1 т. 4 от ЗМСМА. В по-

вечето случаи отговорите 
се дават от Кмета на Об-
щината веднага след пита-
нето. На 7 от поставените 
питания е отговорено в 
писмен вид на следващото 
заседание. На три от сеси-
ите са направени общо 5 
изказвания на граждани 
по въпроси с обществена 
значимост, като 4 от из-
казванията са направени 
на изнесените заседания в 
кметствата. 

В Общински съвет - 
Пещера редовно постъп-
ват административните 
актове, издадени от Кмета 
на Общината, в изпълне-
ние на решенията, приети 
от Общински съвет, с кое-
то се следи и упражнява 
контрол върху изпълне-
нието на приетите от Об-
щински съвет актове.

Председателят на ОбС отчете дейността на местния 
парламент за второто полугодие на 2017 г. 

д-р Цветанка Лепарова 
– председател на ОбС - 

Пещера

Кметът на Пещера Николай 
Зайчев участва в учредяването 
на Национален инициативен 

комитет за честване на 170-тата 
годишнина от рождението 

на Христо Ботев

Хванаха серийни крадци
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В навечерието на 14-
ти февруари в Пещера, 35 
двойки отпразнуваха заед-
но своята Златната сватба. 

Семействата, започ-
нали съвместния си път 
преди половин век, отбе-
лязаха юбилея с празник, 
организиран от община 
Пещера и читалище „Раз-
витие“. Всяка двойка мина 
тържествено под звуците 
на Менделсоновия сват-
бен марш и цветна арка, 
образувана от танцьори от 
„Славейче“. 

От името на кмета на 
Община Пещера Николай 
Зайчев дамите получиха 
по една роза, а кавалери-
те по едно златно сърце, 
което да им напомня за 
днешния ден и за причи-
ната, която ги е извела до 
златната сватба. 

Двойките получиха и 
поздравителен адрес от 
градоначалника, а лично 
своите пожелания отпра-
виха заместник-кметът 
Зехра Алиш, секретарят 
на Община Пещера Борис 

Фолев, както и председате-
лят на НЧ “Развитие“ Вер-
ка Климентова. 

Музикална наздрави-
ца за златните семейства 
вдигна и Христо Кидиков 
със специален, празничен 
репертоар от незабравими 
песни. 

Общо 49 са семейства-
та преживели заедно 50 
години в Пещера, 14 от тях 
по обективни причини не 
можаха да дойдат на праз-
ничния обяд.

Неговото вино получи 
най-висока оценка от про-
фесионалната комисия, 
съставена от технолози 
и дегустатори, работещи 
във „ВП брандс интерне-
шънъл“. Те трябваше да 
изберат най-качествената 
напитка сред рекордните 
29 проби. Подгласници 
на Зонев станаха Венелин 
Христев и Здравко Мол-
лов. Поощрителна награда 
получи Георги Щерев.

Отличените винопро-
изводители бяха награ-
дени от зам.-кмета Зехра 
Алиш, Секретаря на Об-
щина Пещера Борис Фолев 
и председателят на чита-

лище „Развитие“ Верка 
Климентова. От 4 години 
двете институции – об-
щина и читалище, органи-
зират празника на виното 
съвместно. Иначе, Цар на 
виното в Пещера се избира 
повече от 10 години, като 

инициативата е на читали-
щето.

Цялото събитие се 
проведе на крепостта „Пе-
ристера“, където предста-
вители на местната власт, 
заедно с отец Иван, ри-
туално зарязаха лозето, 
спазвайки традицията на 
Трифоновден. 

За гостите на празни-
ка безплатно вино бяха 
осигурили от „ВП брандс 
интернешънъл“. А за на-
строението на всички се 
погрижиха самодейци от 
читалището, както и на-
родния певец Николай 
Учкунов.

Много често плюем и 
отричаме, без да слуша-
ме, без да мислим. В мо-
ето семейство решихме 
веднъж да се вслушаме в 
това, което ни казва кме-
тът на Пещера. В няколко 
интервюта по телевизия-
та и във вестника той ни 
обясни, че такса смет няма 
да се увеличава, но ще раз-
чита и ние да се постара-
ем малко повече. Просто 
да започнем да събираме 
отпадъците си разделно. 
Ние сме прекарали мал-
ко време в чужбина и там 
сме го правили. Тук обаче 
бяхме свикнали да хвър-
ляме всичко в гюма пред 
къщата и да не го мислим 
толкова. Е, след всичката 
информация за новия на-
чин на изхвърляне на бо-
клука, че това ще струва 
много повече отколкото 
досега, решихме да прило-
жим опита си и в Пещера. 

От началото на годината 
стриктно разделяме бо-
клука си и ефектът е пора-
зителен. Не, че сме очаква-
ли да е друго, но тук не го 
бяхме правили. Хвърляме 
стъклото и пластмасата в 
съответните контейнери, 
хартиените отпадъци си 
горим в печката и съответ-
но боклука в нашия гюм е 
минимален.

А стъклото и пластма-
сата ще бъдат рециклира-
ни.

Всъщност не знам защо 
пиша това и дали въобще 
ще го публикувате, още 
повече, че знам колко хора 
ще реагират сигурно и не-
гативно. Обаче много ми 
се иска и тук да полагаме 
поне минимални усилия и 
ние да правим нещо, за да 
ни е по-добре. Не само да 
мрънкаме и да съсипваме 
в очакване друг да се гри-
жи за нашия комфорт из-

вън дома.
Та, Пещера си е наша, 

хвърляме си боклука къде-
то ни падне, но ние после 
ходим по него, понякога 
ме е яд да отида в парка 
и да видя празните кош-
чета, но около пейките да 
има боклук. И днес като 
си хвърлях стъклените 
отпадъци ме подразни, че 
точно до синия контейнер 
има изхвърлени стъкла, 
върху тревата.

Не споделям това в 
своя Фейсбук профил, за-
щото отдавна нямам та-
къв. Твърде много злоба и 
завист има в него, и твърде 
малко искрени усмивки. 
И за това ви моля повече 
да си говорите с реалните 
хора в живота ви, не с оне-
зи от компютъра.

Няма да досаждам по-
вече,

Ани

На 15.01.2018 г. в гр. Лудбрег, Република Хърватия се проведе Втора трансна-
ционална среща в изпълнение на проект „Две минути и половина до полунощ 
- Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на 
климата в основно училище“ по ключова Дейност 2 – „Сътрудничество за инова-
ции и обмен на добри практики“ по програма Еразъм +.

Срещата бе открита от кмета на Община Лудбрег – г-н Дубравко Билич. 
На срещата присъстваха представители на партньорите по проекта:

• Община Лудбрег
• Регионална енергийна агенция „Север“ (REAN) гр. 

Копривница
• ОУ „Лудбрег“, гр. Лудбрег
• Комунална компания „Водовод Кочани“, гр. Коча-

ни
• Македонската геотермална асоциация (MAGA), гр. 

Скопие
• ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари, Репу-

блика Македония
• Община Пещера
• Регионална енергийна агенция - Пазарджик (REAP) 
• ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пещера.

Работната среща бе открита от Кмета на Община Лудбрег. 
Срещата продлъжи с избор на Лого на проекта. От седем предложения, с гла-

суване бе избрано логото, което Община Пещера изработи и предложи.
Обсъди се и проектната версия на структурата на уебсайта на проекта и се 

прие окончателният дизайн на уебстраницата.
Последваха две паралелни сесии, на които се обсъдиха и уточниха заложените 

в проекта дейности и цели, както и бъдещите задачи и отговорни лица.
Проектът има за цел да повиши компетенциите и уменията на учителите и 

учениците в основното училище, за да разберат науката за климата и да се спра-
вят с изменението на климата и необходимостта от използване на възобновя-
емите енергийни източници във и извън класната стая. Също така, да развият 
умения за систематично мислене на глобалните климатични промени, като се на-
сърчава подходът на критичното мислене към основните причини за настъпва-
нето на тези промени. Промяната на климата е международен въпрос, пред който 
е изправено човечеството, а отговорностите и участието на местните и регионал-
ните власти е от решаващо значение за смекчаване на негативните въздействия.

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

Втора транснационална среща по проект 
„Две минути и половина до полунощ 
– Иновативен образователен подход 

за справяне с проблемите на изменението 
на климата в основно училище“ – Еразъм

Златна сватба 
за 35 семейства 

Община Пещера е българският 
партньор в мащабния 

многонационален проект 
DEFeND

продукти на пазара, стра-
тегията за експлоатация, 
която ще бъде следвана по 
време на проекта, се ба-
зира на комерсиализация 
на проектните резултати 
на три нива: платформата 
като цяло; отделни състав-
ни части на платформата; 
и индивидуални парт-
ньорски разработки. Тази 
стратегия ще даде въз-
можност на партньорите 
да интегрират резултатите 
в техните съществуващи 
търговски предложения, 
като по този начин ще бъ-
дат проучени и създадени 
нови бизнес възможности. 
Стратегията за експлоата-

ция ще се фокусира върху 
4 области: Специфична 
секторна употреба; Създа-
ване и развиване на мре-
жи; Извършване на срещи 
с цел правилна експлоа-
тация; и Изграждане на 
общността около проекта. 
Експлоатационната стра-
тегия ще бъде подкрепена 
от рекламно-информа-
ционните дейности, които 
се предвиждат в рамките 
на проекта.    

Освен Община Пеще-
ра, по проект DEFeND ще 
работят Университетът 
на Брайтън и юридиче-
ската фирма „BIRD & BIRD 
LLP“ /Великобритания/, 
италианската компания 

Business-e SpA, която е 
част от групата ITWAY, 
испанската ATOS SPAIN SA, 
португалската ИТ компа-
ния „PDM E FC PROJECTO 
D E S E N V O L V I M E N T O 
MANUTENCAO FORMACAO 
E CONSULTADORIALDA“, 
Йонийски университет /
Корфу, Гърция/, френс-
ката новаторска компа-
ния GridPocket, Център 
за изследвания и инова-
ции „ABI LAB-CENTRO DI 
RICERCA E INNOVAZIONE 
PER LA BANCA“ и Изсле-
дователска фондация на 
Университетската детска 
болница „NINO JESUS“/Ис-
пания/.

(продължение от стр. 1)

Венцислав Зонев е новият 
Цар на виното в Пещера 

Назаем от интернет
„Родопска искра“ публикува мнение на жител на Пещера, 

публикувано в интернет сайт за Пещера 
като тема за размисъл:
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Всички спортни клубо-
ве трябва да се пререгис-
трират, съобщи Добринка 
Смилянова, старши спе-
циалист – Организатор 
спорт и туризъм в Общи-
на Пещера. Във връзка 
със законоустановеното 
изискване за пререгистра-

ция на всички сдружения 
с нестопанска цел, в това 
число и спортните клубо-
ве, считано от 01.01.2018 г., 
следва да се извърши така-
ва процедура в Агенцията 
по вписванията — Търгов-
ски регистър. За пререгис-
трацията такса не се дъл-

жи и същата се извършва 
безплатно до месец март, 
уточни Смилянова. Пред-
седателят на даден клуб е 
длъжен да подаде в аген-
цията: заявление А15, де-
кларация по член 13, али-
нея 4 и актуален устав на 
спортния клуб, подписан 

от председателя. „За да 
бъдат улеснени спортните 
клубове в нашата община, 
техни представители мо-
гат да дойдат при мен, за 
да им дам необходимите 
бланки“, сподели пред наш 
репортер Добринка Сми-
лянова.

Българската федерация по Авиомоделизъм (БФА) 
организира церемония по връчване на годишните на-
гради в Казанлък. 

Тази година БФА удостои пещереца Павел Тилев със 
звание Майстор на спорта и го отличи с почетна награ-
да СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА по ракетомоделизъм за 
2017 г. в България.

Павел Тилев благодари на всички колеги-моделис-
ти за признанието, като им пожела повече и по-големи 
спортни успехи през 2018 г.

Обновената зала на клуб по тенис на маса „Пе-
щера“ посрещна 32-ма състезатели от Пещера, 
Пловдив, Брацигово и Пазарджик. 

Състезанието бе открито от кмета Николай 
Зайчев. 

След оспорвани срещи, новите професионални 
маси и добрата игра донесоха победата на Стефан 
Белаков от Пловдив. 

Втори остана Петър Вълков от Пазарджик, по-
четната тройка допълни Георги Тодовичин от Бра-
цигово.

Призьорите бяха наградени от председателя на 
СКТМ „Пещера“ Валентин Делчев.

Ето и пълната програма на „Свобода“ до 
края на първенството:

XVIII кръг
24 февруари 2018, събота, 14:00 ч:
Ботев 1937 (Ихтиман) — Свобода 2011 (Пещера)

XIX кръг
3 март 2018, събота, 15:00 ч:
ЦСКА 1948 (София) — Свобода 2011 (Пещера)

XX кръг
10 март 2018, събота, 15:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) — Рилски спортист 2011 

(Самоков)

XXI кръг
17 март 2018, събота, 15:00 ч:
Пирин (Гоце Делчев) — Свобода 2011 (Пещера

XXII кръг
24 март 2018, събота, 15:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) — Септември (Симитли

XXIII кръг
31 март 2018, събота, 15:00 ч:
Марек 1915 (Дупница) — Свобода 2011 (Пещера)

XXIV кръг
4 април 2018, сряда, 16:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) — Сливнишки герой 

(Сливница)

XXV кръг
7 април 2018, събота, 16:00 ч:
Банско (Банско) — Свобода 2011 (Пещера)

XXVI кръг
14 април 2018, събота, 16:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) — Балкан 1929 (Ботевград)

XXVII кръг
21 април 2018, събота, 16:00 ч:
Хебър 1918 (Пазарджик) — Свобода 2011 (Пещера)

XXVIII кръг
28 април 2018, събота, 16:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) - Миньор (Перник)

XXIX кръг
2 май 2018, сряда, 18:00 ч:
Чавдар (Етрополе) — Свобода 2011 (Пещера)

XXX кръг
5 май 2018, събота, 18:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) — Пирин 1941 (Разлог)

XXXI кръг
12 май 2018, събота, 18:00 ч:
Германея (Сапарева баня) — Свобода 2011 (Пещера)

XXXII кръг
19 май 2018, събота, 18:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) — ОФК Елин Пелин (Елин 

Пелин)

XXXIII кръг
26 май 2018, събота, 18:00 ч:
Вихрен 1925 (Сандански) — Свобода 2011 (Пещера)

XXXIV кръг
2 юни 2018, събота, 18:00 ч:
Свобода 2011 (Пещера) — Беласица (Петрич)

Спортните клубове подлежат 
на пререгистрация

В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 
СТАРТИРА 

ТРЕТА ЛИГА
С гостуване на „Ботев“ 

/Ихтиман/ ще започне 
пролетният дял на първен-
ството в Трета югозападна 
лига отбора на „Свобода“ /
Пещера/. 

Мачът ще се играе 
от 14 часа на 24 февру-
ари.

Като част от подготов-
ката си за новия сезон, 
пещерци участваха в тур-
нира „Петричка пролет“, в 
който зае четвърто място 

след загуба с 371 от“ Стру-
мска слава“/Радомир/. 

На националния праз-
ник – 3 март, „Свобода“ 
ще гостува отново. Този 
път на ЦСКА 1948. 

Срещата ще се иг-
рае в София от 15 часа.

На 10 март от 15 часа 
ще бъде първият домакин-
ски мач на стадиона в Пе-
щера срещу „Рилски спор-
тист 2011“/Самоков/.

Павел Тилев 
бе избран 

за Спортист 
на годината 
в България 

по ракетомоделизъм

Силен турнир по тенис на маса

2017 г. е поставила пе-
чален рекорд по ниска 
раждаемост, показват 
данните от регистъра на 
ражданията на здравното 
министерство. 

Едва 56 436 бебета са 
родени в страната през 
миналата година. Те са с 4 
578 по-малко спрямо 2016 
г. и със 7 564 по-малко 
спрямо кризисната 1997 г. 

За община Пещера ста-
тистиката на ГРАО сочи, 
че броят на новородените 

през 2017 г. в нашата се-
лищна система са 178. 

В Пещера са проплака-
ли 168 бебета, в Радилово 
на бял свят са дошли 9, в К. 
Димитриево само 1 дете. 

През 2017 г. най-много 
бебета са родени в столи-
цата – 15 130, и в Пловдив 
– 6 431. След тях са градо-
вете Варна и Бургас. 

Най-ниска е раждае-
мостта във Видин, Ямбол 
и Разград, с под 400 родени 
бебета.

В Радилово и Капитан Димитриево отбелязаха празника на лозарите и виното. 
Гост и на двете мероприятия беше кметът Николай Зайчев. 

Печален рекорд за раждаемостта


