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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 

ЗА РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА СГРАДИТЕ:
•  Еднофамилни жилищни сгради на социално 

слаби собственици, получаващи социални 
помощи за отопление за текущия/последния 
отоплителен сезон, които са масивни сгради, 
проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те 
града от 4-то йерархично ниво;

•  Многофамилни жилищни сгради, които са 
масивни сгради и са проектирани преди 26 
април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархич-
но ниво, които са извън обхвата на Наци-
оналната програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни жилищни сгради;

•  Многофамилни жилищни сгради с не пове-
че от 35 самостоятелни обекта с жилищно 
предназначение, строени по индустриален 
способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно 
строителство); ППП (пакетно-повдигани 
плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пъл-
зящ кофраж и разновидностите им в 28-те 
града от 4-то йерархично ниво, които са из-
вън обхвата на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. 

ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА:
1. Дейности по конструктивно 

възстановяване/усилване на сградата, които са 
предписани като задължителни за сградата в 
техническото обследване.

2. Изпълнение на мерки за енергийна ефек-
тивност, които са предписани като задължи-
телни за сградата в обследването за енергийна 
ефективност: 

ü По външните сградни ограждащи еле-
менти:

• подмяна на дограма (прозорци, врати, вит-
рини и др.); топлинно изолиране на външните 
ограждащи елементи (външни стени, покриви, 
подове и др.).

ü По системите за поддържане на микро-
климата:

• основен ремонт, модернизация или под-
мяна на локални източници на топлина/котелни 
стопанства или прилежащите им съоръжения, 
собственост на ССО, вкл. смяна на горивната 
база при доказан енергоспестяващ и еколо-
гичен ефект; изграждане на системи за опол-
зотворяване на енергията от възобновяеми 
източници за енергийните потребности на сгра-
дата, ако това е технически възможно и иконо-
мически целесъобразно; ремонт или подмяна 
на амортизирани общи части на системите за 
отопление, охлаждане и вентилация на сграда-
та за повишаване на енергийната ефективност; 
реконструкция на вертикалната система за 
отопление в хоризонтална, като се осигурява 
индивидуално отчитане на разхода на топлина 
за всеки ССО в сградата; ремонт или подмяна 
на електрическата инсталация в общите части 
на сградата и изпълнение на енергоспестява-
що осветление в общите части; инсталиране 
на система за автоматично централизирано 
управление на топлоподаването при локални 
източници, собственост на ССО; инсталиране 
на система за автоматизирано централизирано 
управление на осветлението в общите части на 
жилищната сграда; газифициране на сгради 
(монтиране на газов котел и присъединяване 
към градска газоразпределителна мрежа, ко-
гато е налична в близост до сградата); монтаж 
на индивидуални броячи, както се изисква от 

Директива 2012/27/ЕС (където е приложимо).

ü Съпътстващи строителни и монтажни 
работи, свързани с изпълнението на мерките за 
енергийна ефективност и съответното възста-
новяване на общите части на сградата в резул-
тат на изпълнените мерки с енергоспестяващ 
ефект. Съпътстващите строителни и монтажни 
работи са свързани единствено с възстановя-
ването на първоначалното състояние, наруше-
но в резултат на обновяването на общите части 
и на подмяната на дограма в самостоятелния 
обект. 

3. Извършване на обследвания за енер-
гийна ефективност, оценка на разходната ефек-
тивност за инвестицията и технически обслед-
вания на жилищни сгради.

4. Подобряване достъпа за лица с увреж-
дания.

Краен срок за кандидатстване по програмата  
в Община Пещера: 31.12.2015 г.

Подробна информация, Образец на Заяв-
лението за интерес и финансова помощ, както 
и другите необходими документи за регистри-
ране сдружение на собствениците можете да 
намерите на страницата на Община Пещера 
www.peshtera.bg.

При наличие на допълнителни въпроси, моля да 
бъдат оформени в писмен вид и да бъдат входира-
ни в Общински център за услуги и информация на 
гражданите на община Пещера от 8:30 до 17:30 ч. 
всеки работен ден или изпратени на е-mail:  a.kiro-
va@peshtera.bg  с посочени коректни координати: 
електронен адрес и адрес за кореспонденция.

ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА

“РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

О Б Щ И Н А  П Е Щ Е РА
Е КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: “ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В 
ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020 Г., ПРОЦЕДУРА BG16RF0OP001-
2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”. ЦЕЛТА НА ПРОЦЕДУРАТА Е ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР И НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ, ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ 
ЗА ГРАЖДАНИТЕ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ТОПЛИНЕН КОМФОРТ И ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ 

о б я в я в а  

Национален конкурс на тема 

„ Ц Е Н Т Р А Л Е Н  Б А Л К А Н  –  
С  О Ч И Т Е  Н А  М Л А Д О С Т Т А “  2 0 1 5  

Конкурсът „Централен Балкан - с очите на младостта“ 2015 е 
посветен на 24-ата година от създаването на защитената терито-
рия - 31 октомври 1991 г. Инициативата има за цел да превърне 
изкуството в посланик на Парка и да покаже през погледа на мла-
дите творци неговия уникален образ. Участниците могат да бъдат 
от 14 до 19 години, разпределени в следните групи:

•   Ученици от всички общообразователни училища и обслуж-
ващи звена в системата на МОН;

•   Ученици от специализирани паралелки, гимназии по изкуст-
вата и школи по изобразително изкуство.

Конкурсът ще се проведе в три категории: изобразително из-
куство, приложно изкуство и сувенири.

ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА: www.centralbalkan.bg

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

На 1  октомври  2015  г. се проведе 69-ото заседание на Обс – Пещера, за 
мандат 2011 - 2015 г. 
След   приключване на дневния ред председателят на Общинския съвет 
Анастасия Младенова благодари на общинските съветници за ползотвор-
ната работа през мандата и пожела здраве, успехи  и благополучие.
През  четирите години са взети 906 решения, които са законосъобразни.
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Църковното настоятелство 
на храм „Св. Димитър” в Пещера 
се обръща към вас с молба да 
вземете участие в кампанията 
за финансиране на крайно на-
лежащия ремонт на църквата.

Има изготвен проект от Об-
щина Пещера за реставриране 
на храма от 2010 г., в който се 
посочва – цитираме дословно:

„Сградата е в аварийно съ-
стояние, акумулирала е изклю-
чително много разрушения от 
голям брой самостоятелни и 
комбинирано действащи фак-
тори. Всяко по-значително въз-

действие върху нея в бъдещите
периоди може да се окаже фа-
тално за целостта й.”

В същия смисъл са и трите 
протокола на специално на-
значените от Министерството 
на културата и на НИПК – Со-
фия комисии, посетили обекта 
и направили оглед на мястото. 
Това заключение само по себе 
си обуславя необходимостта от 
спешни мерки за конструктивно 
укрепване на храма, който през 
2002 г. бе обявен за Паметник 
на културата с национално зна-
чение.

Най-належащо е укрепва-
нето на покрива, пукнатините 
по който са големи, по цялата 
дължина на сводовете. Раз-
тварянето на север е 7-8 см, на 
юг – 5-6. Има прокапване на по-
крива, течове и стичане на вода 
по стените, които също са на-
пукани. По проект ремонтът на 
покрива е на стойност 200 000 
(двеста хиляди) лева.

В тази връзка ви молим да се 
отзовете и участвате в кампани-
ята по спасяването на църквата, 
като средствата, които бихте от-
делили, внесете по сметка:

Банка ДСК - клон ПещераБанка ДСК - клон Пещера
IBAN: BG13STSA93000021768887IBAN: BG13STSA93000021768887

Разплащателна сметка: 02/21768887Разплащателна сметка: 02/21768887
Дарителите могат да даряват също и строителни материалиДарителите могат да даряват също и строителни материали..

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТАДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА  НАНА  ЦЪРКВАТАЦЪРКВАТА " "СВ. ДИМИТЪР"СВ. ДИМИТЪР"

Първи ноември е 
една необикновена 
дата от историческия 
календар на България 
и Пещера, забравена в 
продължение на десе-
тилетия и възстанове-
но нейното почитане от 
няколко години. 

Тя ни връща към 
Българското въз-
раждане, до което се 
докосваме и ще се 
докосваме винаги като 
повод за възторг и 
сълза на България.

Защото тази бурна 
епоха ражда българ-
ския будител и изпълва 
дедите ни с борчески 
дух, неугасващ пламък, 
гордост, непокорство, 
мъдрост, готовност за 
саможертва. 

Народната съвест, 
притеснявана през 
годините на петвеков-
ното робство, оцеля-
ва. Българският дух и 
гений, преследван от 
асимилатори, пазен 
ревностно в манас-
тирските килии, клас-
ните стаи на школото, 
църковния олтар, чи-
талището, възкръсва 

и оживява. Той про-
дължава да живее с 
нова сила в народното 
творчество, традиции, 
песни и обичаи. 

И ако ние днес се 
прекланяме пред този 
неугасващ възторг, 
то е и заради ония 
български синове 
и дъщери, които с 
кръста, меча и перото 
пет века не склониха 
глави пред тираните и 
изведоха борбата до 
най-висок връх. 

Затова без будите-
лите ние не бихме съ-
ществували днес. Или 
поне такива, каквито 
можем да се уважа-
ваме. Без тях не би 
имало днес България. 
Или поне тая, която 
обичаме!

НЯКОЛКО СА ГЛАВНИТЕ 
ОГНИЩА НА БЪЛГАРСКИЯ 
ДУХ НА БУДИТЕЛИТЕ В 
ПЕЩЕРА. 

На първо място 
главната ракетоноси-
тел това е българското 
светско училище в Пе-
щера, изправило снага 
преди век и половина 
през 1848 г., което в 

годините на робство 
формира народност-
ния дух и национално 
съзнание на дедите ни. 
Неговите създатели са 
учителите Георги Рай-
ков и Михаил Петков 
Куманов – еленски 
даскал, въвел в обуче-
нието модерната Бен-
ланкастерска метода 
– „взаимоучителна”, 
Стоян Попов, Атанас 
Мишев – създател на 
класното училище, въ-
вел „звучната метода” 
на обучение. Прекла-
няме се пред делото 
на възрожденеца Спас 
Зафиров – учител на 
Христо Ботев, Иван 
Вазов, инициатор на 
първите чествания на 
празника на славян-
ските просветители в 
Калофер, Пазарджик, 
Пловдив. Пещерските 
църкви „Свети Дими-
тър” и „Света Петка”, 
които са огнища на 
българщината и сто-
жер на националния 
дух, пришиват криле 
на пещерските будите-
ли. В тях първенците 
поп Иван Койнаров, 

Христоско Попче, 
Христоско Чорбаджи, 
Кузма Мичо, Атанас 
Раков и десетки други, 
подкрепени от д-р Сто-
ян Чомаков в Пловдив 
и Стефан Захариев 
от Пазарджик, едно 
десетилетие водят 
драматична борба за 
изграждане на бъл-
гарската църква срещу 
гърчеещите се, завър-
шила с успех в полза 
на българската кауза.

Третият център на 
духовния живот, къде-
то пламти неугасима 
душата на будителите, 
е пещерското чита-
лище „Надежда”, а 
след Освобождение-
то – „Развитие”, под 
чийто купол се събира 
пещерската интелиген-
ция. 

КЪМ МНОГОЛЮДНИЯ 
ОТРЯД НА ПЕЩЕРСКИТЕ 
БУДИТЕЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ 
И СТРОИТЕЛИТЕ ОТ СТРО-
ИТЕЛНАТА АРХИТЕКТУРНА 
ШКОЛА В ПЕЩЕРА – Ка-
зови, Динчеви, Мондо-
ви, Кътеви, Стайкови, 
Димови, Калинови и 
др. Те сътворяват мо-

нументални възрож-
денски архитектурни 
паметници – църкви, 
манастири, къщи, мос-
тове, чешми, дюкяни, 
пръснати из цяла Бъл-
гария, които и днес 
удивяват и в които са 
претворени българщи-
ната и Ренесансовите 
идеи. 

Истински будители 
са участниците в наци-
онално-революцион-
ната борба от Пещера: 
Димитър Горов – съ-
здател на Гюргевския 
централен революци-
онен комитет, сърат-
ник на Христо Ботев, 
Васил Левски, Стефан 
Стамболов, Любен 
Каравелов, Атанас 
Горов – Ботев четник, 
Султана Горова и тях-
ната майка баба Фота, 
Георги Зафиров – 
аптекар и лекар на Ап-
рилското въстание в 
Панагюрище.

ИДЕИТЕ И ПРИМЕРЪТ 
НА БУДИТЕЛИТЕ В ПЕЩЕ-
РА НЕ ЗАГИВАТ В НОВО 
И В НАЙ-НОВО ВРЕМЕ. Те 
оживяват и се оплож-
дат богато в разцвета 
на пещерското учили-
ще, където са съхра-
нени възрожденските 
ценности чрез работа-
та на учители с главна 
буква: Петър Раков, 
Стоян и Иван Попови, 

Стефан Кънчев, Рашко 
Николов, Цветана Ко-
жухарова и др. 

За тях, по повод 
Деня на будителите, 
бихме казали: „Поклон 
пред вас, любими учи-
тели, народни будите-
ли!”

В най-ново време 
Пещера дава на Бъл-
гария 25 професори, 1 
академик, 50 кандидати 
на науките, 10 доценти, 
ректори на ВУЗ, 5-има 
министри, от които 1 
министър-председа-
тел, някои от които със 
световна известност: 
акад. Веселин Хаджи-
николов, професорите 
Янко Тодоров, Янко 
Янев, Димитър Пасков, 
Димитър Ранев, Весе-
лин Стайков, Людмил 
Стайков, Никола Ха-
джиев и др.

Будят народната съ-
вест и днес десетките 
талантливи педагози и 
стотиците самодейци в 
читалище „Развитие”, 
Клуба на художниците, 
редакционните колек-
тиви и сътрудниците 
на Общинското радио,  
вестник „Родопска 
искра, историците кра-
еведи в Общинския 
исторически музей.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

От 7 март 2014 г. Община Пе-
щера изпълнява Договор за без-
възмездна финансова помощ 
№BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 
по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”, 
схема за  предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
BG051РО001-5.2.12 „Да не изоста-
вяме нито едно дете”, Компонент 
2 „Разкриване на социални услуги 
в общността”. 

Реалното предоставяне на 
социалната услуга Център за на-
станяване от семеен тип за деца 
и младежи започна на 7 ноември 
2014 г. 

Общата цел на проекта е да  
реализира устойчив модел за де-

институционализация на деца и 
младежи с увреждания и деца и 
младежи, настанени в специали-
зирани институции за деца. 

Специфичните цели са:
• Да развие нова услуга в об-

щина Пещера за 14 деца и мла-
дежи с увреждания и/или деца в 
риск, както и деца и младежи от 
специализираните институции в 
отговор на индивидуалните оцен-
ки за нуждите на всяко дете и ре-
сурсите на средата;

• Да развие местен капацитет 
от квалифициран и обучен персо-
нал, който да прилага съвременни 
принципи и  подходи в грижата за 
деца;

• Да подпомогне процеса на 

деинституционализация и закри-
ване на специализираните инсти-
туции за деца;

• Да се осигури безопасна и си-
гурна среда, в която децата и мла-
дежите да израстват и развиват 
пълноценно своя потенциал.

Към 15.10.2015 г. в Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца 
и младежи - гр. Пещера са наста-
нени десет деца, изведени от спе-
циализирани институции за деца, 
лишени от родителска грижа.

Настоящият документ е изготвен 
с финансовата помощ на Европейския 
социален фонд. Община Пещера носи ця-
лата отговорност за съдържанието на 
настоящия документ и при никакви об-
стоятелства не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз 
или Агенция за социално подпомагане.

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001
„Бъдеще за всеки”

„Да не изоставяме нито едно дете”, 
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

Европейски 
социален фондЕвропейски съюз

ВЪЗРОЖДЕНСКОТО ОБАЯНИЕ ВЪЗРОЖДЕНСКОТО ОБАЯНИЕ 
НА ПЕЩЕРСКИТЕ БУДИТЕЛИНА ПЕЩЕРСКИТЕ БУДИТЕЛИ
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От Общинска 
а д м и н и с т р а ц и я 
призовават насе-
лението за опазва-
не на общинската 
собственост – пар-
кове, квартални  
градинки, инфрас-
труктура.

Опазването на 
общинската соб-
ственост е дълг на 
всеки един от нас.

Общинска ад-
министрация очак-
ва съдействие от 

гражданите при 
съмнение за нару-
шаване на реда.

Сигнали могат 
да се подават на 
горещия телефон 
на Общината:

ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
ПРИЗОВАВАТ ДА ОПАЗИМ ПРИЗОВАВАТ ДА ОПАЗИМ 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

0350/6-22-03 0350/6-22-03 
от 8.30 до 17.30 ч.,от 8.30 до 17.30 ч.,

0350/6-22-16 0350/6-22-16 
от 17.30 до 8.30 ч.от 17.30 до 8.30 ч.
и на телефона на и на телефона на 
Районно управле-Районно управле-

ние „Полиция”:ние „Полиция”:
0350/6-24-710350/6-24-71

Пещера Снежанка 
работи през  всички 
сезони на годината

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 25 октомври 2015 г. успоредно с провеждането на Местни избори 

се провежда Референдум с въпрос:

Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при 
произвеждане на изборите и референдумите?

В тази връзка обявяваме, че Информационният лист, касаещ Националния референдум е 
поставен на залата на Общински съвет – Общинска администрация, Читалище „Развитие”, 

както и на всички места, на които са изложени избирателните списъци за обявяване, 
съгласно Заповед №514 от 09.09.2015 г. на кмета на община Пещера.

На 25 октомври 
2015 г. ще се про-
веде национален 
референдум за въз-
можността да се 
гласува и дистанци-
онно по електронен 
път при произвеж-
дане на изборите 
и референдумите. 
Гражданите на Ре-
публика България ще 
гласуват с „ДА“ или 
с „НЕ“ в отговор на 
следния 

ВЪПРОС: 
Подкрепяте ли да 

може да се гласува 
и дистанционно по 
електронен път при 
произвеждане на из-
борите и референду-
мите?

МОТИВИ:
Референдумът е 

форма на пряка демо-
крация, чрез която 
българският народ 
като суверен трябва да 
се произнесе по такъв 
важен въпрос, какъвто 
е възможността да се 
гласува и дистанцион-
но по електронен път 
при произвеждане на 
изборите и референ-
думите. 

Електронното дис-
танционно гласуване 
ще допълни традици-
онния метод на гла-

суване. Много повече 
български граждани, 
живеещи зад граница, 
както и много гражда-
ни в страната ще могат 
по-лесно да упражнят 
конституционното си 
право да участват в из-
бори и референдуми и 
да бъдат политически 
представени. Ще се 
осигури достъп до ме-
ханизмите и начините 
за гласуване по елек-
тронен път, включител-
но за избирателите със 
специфични физичес-
ки потребности.

Д и с т а н ц и о н н ото 
гласуване по електро-
нен път ще позволи 
обобщаването на 
резултатите и изпра-
щането им в елек-
тронен вид веднага 
след приключване на 
гласуването. При този 
вид гласуване броят 
на недействителните 
бюлетини значително 
ще се намали.

Д и с т а н ц и о н н ото 
електронно гласуване 
се осъществява само 
по волята на отделния 
гласоподавател и не се 
контролира физически 
от представители на 
държавните органи. 
Няма необходимост 
от това да се отиде до 
предварително опре-
делена секционна 
избирателна комисия 

– гласуването може да 
стане от персонален 
компютър или теле-
фон. 

Важно е да се оси-
гури възможност на 
гражданите да напра-
вят своя информиран 
избор, да бъдат улес-
нени, гласувайки на 
референдума, като по 
този начин ще се до-
каже, че обществото 
има основна роля в 
изграждането на демо-
кратична България. 

Всеки гражданин 
има право да получи 
информация за раз-
личните позиции по въ-
проса на референдума. 
Областните управите-
ли, кметовете и техните 
администрации трябва 
активно да съдействат 
за получаването и раз-
пространяването на 
информация, свързана 
с произвеждането на 
референдума, така че 
тя да достигне до все-
ки гражданин, било 
чрез информационни 
табла или чрез ин-
тернет страниците на 
съответните админис-
трации.

Предложеният ре-
ферендум съответства 
на изискванията на 
Закона за прякото 
участие на гражданите 
в държавната власт и 
местното самоуправ-

ление и на Конститу-
цията на Република 
България.

НАЧИН НА ГЛАСУ-
ВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА 
РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гла-
суване с „ДА“:

Вотът с „ДА“ озна-
чава, че гласуващият 
подкрепя възмож-
ността да се гласува и 
дистанционно по елек-
тронен път при произ-
веждане на изборите и 
референдумите.

Какво означава гла-
суване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ озна-
чава, че гласуващият 
не подкрепя възмож-
ността да се гласува и 
дистанционно по елек-
тронен път при произ-
веждане на изборите и 
референдумите.

ВРЕМЕ, МЯСТО И 
РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖ-
ДАНЕ НА РЕФЕРЕН-
ДУМА:

Време за произвеж-
дане на референдума:

� В изпълнение 
на чл. 14 от Закона 
за пряко участие на 
гражданите в държав-
ната власт и местното 
самоуправление пре-
зидентът на Република 
България определи 
дата за произвеждане 
на референдума: 25 
октомври 2015 г. (неде-
ля). Референдумът ще 

се проведе заедно с 
изборите за общински 
съветници и кметове.

� Денят за гласува-
не в страната започва 
в 6.00 ч. и приключва 
в 19.00 ч.

� Денят за гласу-
ване на националния 
референдум извън 
страната започва в 
6.00 ч. местно време и 
приключва в 19.00 ч. 
местно време.

� Когато в 19.00 ч. 
пред помещението за 
гласуване има негласу-
вали гласоподаватели, 
председателят и секре-
тарят на секционната 
избирателна комисия 
установяват техния 
брой и самоличност.

� Негласувалите 
гласоподаватели пре-
дават документите 
си за самоличност на 
комисията. Тези гласо-
подаватели се допус-
кат до гласуване след 
19.00 ч., но не по-късно 
от 20.00 ч. местно вре-
ме.

Място за произвеж-
дане на референдума:

� Гласуването на 
територията на стра-
ната се провежда в из-
бирателните секции, в 
които ще се гласува за 
общински съветници и 
кметове.

� Гласуването из-
вън страната се про-
вежда в секции, обра-
зувани в изпълнение 
на Изборния кодекс 
от ръководителите на 
дипломатическите и 
консулските предста-
вителства на Републи-
ка България при спаз-
ване на законодател-
ството на съответната 
държава. 

Ред за произвежда-
не на референдума:

� Право да гласуват 
на национален рефе-
рендум имат граж-
даните на Република 
България с избирател-
ни права, които имат 
постоянен адрес на те-
риторията на страната 
към деня на насрочва-
не на референдума – 10 
август 2015 г.

� Гласуването се 
провежда по актуа-
лизирани списъци от 
изборите за народни 
представители през 
2014 г.

� При произвежда-
нето на националния 
референдум на гла-
соподавател, който е 
включен в избирател-
ните списъци за нацио-
нален референдум и за 
общински съветници и 
кметове в различни на-
селени места и не може 
с искане за гласуване 
по настоящ адрес да 
гласува на референду-
ма и изборите в едно и 
също населено място, 
може да поиска да му 
бъде издадено Удосто-
верение за гласуване 
на определено място. 
Удостоверенията се 
издават от кмета на 
общината, съответно 
от кмета на кметството 
или от кметския на-
местник по постоянния 
адрес на гласоподава-
теля, където е включен 
в избирателния списък 
за гласуване на нацио-
налния референдум, не 
по-късно от 14 дни пре-
ди деня на референду-
ма. В удостоверението 
се посочва населеното 
място, за което то се 
издава.

� Гласуването се из-
вършва с отделни бели 
бюлетини. Бюлетината 
съдържа въпроса за 
провеждане на рефе-
рендума: „Подкрепяте 
ли да може да се гла-
сува и дистанционно 
по електронен път при 
произвеждане на из-
борите и референдуми-
те?“ и двата възможни 
отговора – „Да” и „Не”, 
изписани с еднакъв, 
едър шрифт.

� Всеки гласопо-
давател гласува, като 
върху бюлетината от-
белязва със знак „Х” 
или „V” избрания от 
него отговор „Да” или 
„Не”, поставя бюле-
тината в плик, пуска 
плика в избирателната 
урна и полага подпис в 
списъка. 

16 октомври 2015 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път 
при произвеждане на изборите и референдумите

УЛИЦАТА Е ОПАСНА!
НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙ!

Пешеходците и ве-
лосипедистите са най-
уязвимите участници в 
движението.

Не пресичайте пътно-
то платно, където и да е! 
Използвайте пешеход-
ните пътеки и изчаквай-
те преминаващите авто-
мобили.

Не слушайте музика 
и не разсейвайте очите 
си при пресичане на 
улицата!

Пешеходците са най-
застрашени след залез 
слънце. Избягвайте да 
носите тъмни връхни 

дрехи, когато пресичате 
пътното платно вечер.

Когато преминавате 
по неосветен участък, 
по възможност пресе-
чете платното там, къ-
дето имате най-голяма 
видимост.

Всички велосипедис-
ти трябва да знаят, че 
правилата за движение 
по пътното платно важат 
и за тях. Посоката е ви-
наги отдясно!
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В е с т н и к
„РОДОПСКА ИСКРА”

М О Ж Е
Д А  Ч Е Т Е Т Е

и в електронен вариант 
на страницата 

на Община Пещера

Със заповед на 
министъра на образо-
ванието от 13.11.2014 
г. ОУ „П. Р. Славейков“ 
– гр. Пещера бе вклю-
чено в списъка на 
средищните училища. 
Средищно е учебно 
заведение, в което се 
обучават повече от 10 
ученици от населено 
място, в което е за-
крито училището и е 
най-близкото учебно 
заведение до това на-
селено място. В учили-
щето се обучават деца 
от закритите училища 
в селата Капитан Ди-
митриево и Радилово.

От ноември 2014 г.
до юни 2015 г. ОУ 
„П. Р. Славейков“ се 
включи в проекта „По-
добряване качеството 
на образованието в 
средищните  училища 
чрез въвеждане на це-
лодневна организация 
на учебния процес“. 
Благодарение на про-

екта 116 ученици от 
първи до седми клас, 
по тяхно и на родители-
те им желание, участва-
ха в сформираните пет 
полуинтернатни групи. 
Тази учебна година 125 
ученици от първи до 
осми клас се включиха 
в целодневното обуче-
ние. 

В ъ з п и т а т е л н а т а 
работа в ПИГ е съоб-
разена с ежедневната 
подготовка на учебния 
материал, с допълни-
телните интереси на 
учениците и е насоче-
на към осмисляне на 
свободното им време. 
В часовете по само-
подготовка с помощта 
на възпитателите под-
растващите усвояват  
материала, подготвят 
домашните си за след-
ващия ден. 

Със закупените от 
училището по проекта 
тенис на маса, баскет-
болни кошове, фут-

болни врати, джаджа, 
футболни, баскетболни 
и волейболни топки, 
федербали, ракети за 
тенис, боксови ръкави-
ци и обръчи учениците 
спортуват в часовете 
за организиран отдих 
и спорт. По тяхна ини-
циатива и с помощта 
на преподавателя по 
физическо възпитание 
и спорт и възпитателите 
се организират различ-
ни състезания.

Чрез образователни 
игри, отново закупени 
по проекта, учениците 
добиват знания според 
интересите си – за здра-
вословното хранене, за 
опазването на околната 
среда, за българската 
история, за планетата 
Земя, Космоса, Вселе-
ната и други.

Всички деца, по-
сещаващи ПИГ, могат 
да се хранят в уче-
ническия стол, като 
училището поема по-

голямата част от цената 
на обяда. Малчуганите 
от начален етап полу-
чават и безплатна за-
куска, както и плодове 
и зеленчуци по евро-
пейска схема „Учили-
щен плод“ чрез Фонд 
„Земеделие”.

За учениците от се-
лата Кап. Димитриево 
и Радилово е осигурен 
и безплатен транспорт. 
Сутрин всички пътува-
щи пристигат с един ав-
тобус. Учениците, които 
не са на целодневно 
обучение се прибират   
с автобус в 13.00 ч., а 
тези, които остават на 
ПИГ – в 16.30 часа.

Целодневната пе-
дагогическа грижа за 
учениците е голямо 
предимство и за тех-
ните родители, прави 
ги много по-спокойни 
– увери директорът на 
училището П. Христос-
кова. 

ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“, ПЕЩЕРА – ПРЕДПОЧИТАНО
УЧИЛИЩЕ И ЗА ДЕЦАТА ОТ КАПИТАН ДИМИТРИЕВО И РАДИЛОВО

Сигнал за разкопа-
ни ливади и образува-
но нерегламентирано 
сметище до бетонов 
център близо до завод 
„Кристал” във Велин-
град се оказа основате-
лен. Дадени са предпи-
сания за почистване от 
строителни отпадъци и 
инертни материали на 
имотите на „Металика” 
ЕООД и възстановя-
ване на почвената по-
кривка и за почистване 
от Община Велинград 
на битови отпадъци до 
бетоновия център в м. 
Калище. 

Подаден в РИОСВ 
сигнал за нетърпима 
миризма и дим от ко-
мина на общинската 
болница е препратен 
по компетентност на 
Община Велинград за-
ради необходимост от 
спешна проверка. 

Основателен е сиг-
налът, подаден от граж-
дани на „Зеления теле-
фон”, че Стара река при 
моста на с. Бяга тече 
кафява. Взети са водни 
проби от два пункта. 
Проверката констати-
ра, че поради запуш-
ване, от преливника 
на колектор - север на 
градската канализация 
в Пещера изтичат кана-
лизационни води. Про-
блемът е отстранен.

След сигнал, обик-
новен мишелов със 
счупено крило е транс-
портиран за лечение в 
Спасителния център в 

гр. Стара Загора. 
Информация за из-

хвърлени строителни 
отпадъци на пътя Зла-
тица – Панагюрище, 
депонирани промиш-
лени отпадъци и утайки 
край пътя Панагюрище 
– Пазарджик и за из-
сипани контейнери 
с твърди битови от-
падъци на незаконно 
депо по пътя Лесичово 
– Мухово се оказа не-
вярна. Проверката на 
РИОСВ не констатира 
такова замърсяване. 
В един от посочените 
райони – отсечката 
между Панагюрище и 
с. Панагюрски колонии, 
край  републикански 
път II-37, е извършено 
почистване на отвод-
нително съоръжение 
– канавка. Отпадъците 
са изоставени край 
пътя, без да се отстра-
нят и предадат за след-
ващо третиране. По 
предписание на РИОСВ 
Община Панагюрище 
е уведомила притежа-
теля и е дала срок за 
отстраняването им.

Сигнал за строител-
ство в защитени зони 

от НАТУРА 2000, което 
според подателя му 
не е съгласувано с РИ-
ОСВ, също се оказа не-
основателен. Проверка 
по документи установи, 
че сигналът визира 
изграждането на водо-
провод за водоснаб-
дяване на с. Грашево, 
общ. Велинград. Това 
инвестиционно наме-
рение е съгласувано с 
РИОСВ – Пазарджик 
още през 2009 г. за про-
цедурите ОВОС и Оцен-
ка за съвместимост.

Сигнал на граж-
данин за забелязана 
умряла риба в яз. „До-
спат” е препратен по 
компетентност на „Ба-
сейнова дирекция” в 
Благоевград. 

Всички постъпили 
на „Зеления телефон” 
на РИОСВ – Пазарджик 
и по електронната 
поща през септември 
сигнали за замърся-
ване и увреждане на 
околната среда са про-
верени своевременно. 
Предприетите мерки 
са регламентирани в 
екологичното законо-
дателство. 

През септември 2015 г. във фоайето на читалище „Развитие” 
самостоятелна изложба представи Спартак Кънев

В ХГ “ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ” 
ОСЕМ ХУДОЖНИЦИ УЧАСТВАТ
В ОБЩА ИЗЛОЖБА

В Художествена галерия 
„Проф. Веселин Стайков” е 
уредена изложба с картини на 
творците Ели Арнаудова, Милена 

Балтаджиева, Борис Стайков, 
Васил Величков, Илия Тончев, 
Свилен Атанасов, Георги Щерев 
и Спартак Кънев.

РИОСВ - ПАЗАРДЖИК ПРОВЕРИ ВСИЧКИ
СИГНАЛИ, ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
ОТ ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ




