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На 14 ноември  2015 г.
на крепостта Перис-
тера сдружение „Диа-
бетик” в нашия град с 
председател Стоянка 
Чапарова организира 
мило тържество по 
повод Световния ден  
за борба с диабета и 
20 години от основа-
ването на сдружение-
то в Пещера.

Събитието уважи 
кметът на община Пе-
щера Николай Зайчев.

Крепостта Перисте-
ра се огласяше от из-
пълненията на гайда.

За началото на 
сдружението, за пътя, 

извървян вече 20 извървян вече 20 
години, говори пред-
седателката Стоянка 
Чапарова. Тя подчерта 
заслугата на първата 
председателка Деспа 
Трендафилова, на Ва-
сил Мулетаров и Ма-
рия Иванова и изказа 
благодарността към 
многото дарители, под-
помагали дружеството 
от началото досега. 
Над 300 са членовете 
на сдружението.

20-годишнината от 
началото бе отбеля-
зана със засаждането 
на магнолия на кре-
постта.

В СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА - 14 НОЕМВРИ

На 14 ноември  2015 г. извървян вече 20 извървян вече 20 

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИК”
В ПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА
20 ГОДИНИ

На 18 ноември 2015 г.
фондация „ПИНК” 
стартира своята ПИНК 
програма в ОУ „Св. Пат-
риарх Евтимий”.

Фондация „ПИНК” 
започна работа в Пе-
щера в сътрудничест-
во с ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий” през 2014 г. 
Тогава бе подписано 
и споразумение за съ-
вместна работа за срок 
от  три години.

Събитието откри ди-
ректорът на училището  
г-жа Елена Ацинова и 
добави: „Ние сме впе-
чатлени от начина, по 
който доброволците 
на фондация „ПИНК” 
ангажират нашите деца 
и развиват дейности за 
тях и сме щастливи да 
доведем нашето парт-
ньорство с фондация 
„ПИНК” към следващо-
то ниво. Официалното 

въвеждане на програ-
мата ПИНК в нашето 
училище предоставя 
чудесна възможност за 
децата да учат и се раз-
виват заедно.”

Управителят на 
фондация „ПИНК” Ал-
бена Крушева запозна 
присъстващите с про-
грамата ПИНК, която се 
базира на  пет основни 
дисциплини:

На стр. 2

ФОНДАЦИЯ „ПИНК” В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОУ ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
РОБЪРТ ФАБЕР - ОСНОВАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА:

Кметът на общината 
Николай Зайчев поз-
драви  присъстващите 
с пожелание за много 
здраве и дълголетие 
и поднесе подарък 
– икона на света Бого-
родица.

Поздравления под-
несоха и координа-
торът на асоциация 
„Диабет” Александър 
Василев и  Виолета  Ге-
шева от дружеството в 
Радилово.

Всички членове 
получиха брошури със 
съвети за здравосло-
вен начин на живот.

По-късно, от 13 ч. на 
14 ноември Световният  
ден на диабета бе отбе-
лязан и от дружеството 
в Радилово.

Гост на  диабетици-
те  бе кметът Николай 
Зайчев.

Деца поздравиха 
присъстващите със 
специална музикална 
програма.

На основание чл. 84, ал. 2 от За-
кона за публичните финанси,
кметът на община Пещера Николай 
Зайчев кани жителите на общината, 
представители на бизнеса, НПО и 
цялата общественост на обществено 
обсъждане на проектобюджета на 
Община Пещера за 2016 г. Общест-
веното обсъждане ще се проведе на 
30 ноември 2015 г. от 17.30 ч. в За-
седателната зала на Общински съвет 
– гр. Пещера.

ДНЕВЕН РЕД НА ОБСЪЖДАНЕТО:
Запознаване на присъстващите с 

основни показатели на проекта на бю-
джета на Община Пещера за 2016 г.

Обсъждане проекта на бюджета на 
Община Пещера за 2016 г.

Проектобюджетът на Община Пе-
щера за 2016 г. ще бъде публикуван 
на интернет страницата на Общината 
– www. peshtera.bg минимум 3 дни 
преди началото на публичното об-
съждане.

Предложения и становища могат 
да се направят и на е-mail: mayor@pe-
shtera.bg. Постъпилите предложения 
и становища от срещите ще бъдат 
взети под внимание при изработване 
на окончателния проектобюджет. 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА 
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

ЗА 2016 Г.ЗА 2016 Г.

ИМАТЕ ДЕЦА С ОГРОМЕН ПОТЕНЦИАЛИМАТЕ ДЕЦА С ОГРОМЕН ПОТЕНЦИАЛ

Членове на сдружението с кмета 
на общината Николай Зайчев

На крепостта засадиха магнолия

Директорът на ОУ “Св. П. Евтимий” Елена Ацинова 
откри срещата с фондацията
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– Социализация  

– най-вече за деца в 
по-ранна възраст, кои-
то се обучават как да 
общуват и действат 
ефективно в група.

– Обучение – на-
сърчение, напътствие и 
възпитание на любов у 
всяко дете към ученето.

– Здраве и хигиена 
– инструкции и съвети 
за лична хигиена и из-
граждане на здравос-

ловни навици, особено 
сред навлизащите в 
пубертета.

– Общественополе-
зен труд – включване 
на деца в хуманитарни 
проекти, за да осъзнаят  
важността да се помага 
на другите.

– Житейски умения 
– провеждане на трени-
ровъчни курсове с цел 
да се помогне на мла-
дите хора да се под-
готвят за широкия свят 

на работата и живота на 
възрастните.

В бъдеще фонда-
цията ще разширява 
дейността си и в други 
общини в България, за-
щото визията на ПИНК 
е „Шанс за всяко дете 
за щастлив, здравос-
ловен и продуктивен 
живот” – подчерта Ал-
бена Крушева. Пещера 
е третият град в страна-
та, в който фондацията 
развива дейността си.

В  началото на лят-
ната ваканция в Бъл-
гария пристигна група  
доброволци от САЩ, 
които заедно с деца 
от Пещера и хора от 
фондацията извърши-
ха няколко дейности 
– бяха ремонтирани и 

поставени нови баскет-
болни табла и кошове 
в двора, мрежите на  
футболните врати бяха 
заменени с нови, бяха 
изградени нови пейки, 
а старите – поправени 
и боядисани, както и 
кошчетата за отпадъци 
в двора на училище-
то. В близко време се 
предвижда да се из-
гради т.нар. „Розова 
къща”, в която децата 
да се обучават.

Координаторът на 
дейността на фондаци-
ята в Пещера Костадин 
Карамаринов добави: 
„За мен работата във 
фондацията е едно 
прекрасно предизвика-
телство, главно защото  
се насърчават децата, 

независимо от тяхната 
възраст, цвят на кожата, 
етническа или религи-
озна принадлежност. 
Според мен всяко дете 
има не един, а много 
таланти, които чакат да  
бъдат открити и разви-
вани, но може би  най-
вълнуващият момент е 
приятелството с децата 
и когато те „събудят” де-
тето, което спи във всеки 
един възрастен човек.”

На събитието присъ-
ства и основателят на 
фондацията – америка-
нецът Роберт Фабер.

Той благодари на 
г-жа Ацинова и на г-н 
Карамаринов за старта 
на фондацията и раз-
виваните дейности. 
Пристигнал е в Бълга-

рия преди 15 години 
с мисията да направи 
нещо добро.

– Да работим силно в 
програмата и курсове-
те, да развиваме талан-
та на  децата – допълни 
той. – Благодарни сме, 
че имаме възможност-
та да  работим с вас в 
Пещера, вие имате деца 
с огромен потенциал 
– подчерта в заключе-
ние Роберт Фабер.

На географската 
карта на България, 
изработена от дърво 
от Професионалната 
гимназия по лека про-
мишленост и машинос-
троене „Васил Левски”, 
бе поставено името на 
Пещера.

Величка Токмакова

Нашата надежда е свят, в 
който всяко дете има шанс 
за щастлив, здравословен и 
продуктивен живот.

От 16 до 20.11.2015 
година в ОУ „Петко Р. 
Славейков“ се про-
ведоха традиционните 
„Славейкови дни“, по-
светени на патрона на 
училището П.Р. Славей-
ков. Всеки един от дни-
те на седмицата бе на-

ситен с разнообразни 
извънкласни дейности, 
в които се включиха 
ученици, учители, ро-
дители. В изследова-
телската дейност за 
живота и делото на 
Славейков се включи-
ха ученици от V до VIII 

клас. Изработените от 
тях постери могат да 
се видят в коридора 
на училището. Там са 
и папките за живота и 
делото на будителя, из-
работени от второклас-
ниците, подпомогнати 
от техните родители. 
В коридорите греят и 
илюстрациите от из-
ложбите на тема „Ма-
лък Пенчо“ и „Моето 
училище“, изработени 
от малките славейков-
ци от начален етап. 

Състезателният ха-
рактер на викторината  
„Познаваме ли Славей-
ков?“ мобилизира уче-
ниците от V до VIII клас 
и те показаха завидни 
познания за живота и 

делото на великия бъл-
гарин.

Спортни игри, фут-
болен и баскетболен 
турнир бяха част от 
празничните дни. С 
изпълнението на бъл-
гарски народни хора  

децата показаха, че 
носят българския дух 
в сърцата си. В общо-
училищната екскурзия 
до градовете, свързани 
с Априлското въстание, 
Панагюрище и Коприв-
щица се включиха око-

ло 100 подрастващи. 
И както се полага за 
празник,  директорът на 
училището П. Христос-
кова награди и отличи 
най-активните, най-сър-
цатите, най-достойните 
славейковци.

В периода от 16 до 
20 ноември 2015 г. Об-
ластен информационен 
център – Пазарджик 
и Български червен 
кръст – Пазарджик 
ще бъдат част от На-
ционална кампания 
„Заедно за съпри-
частността“, която се 
организира от мрежа-
та от информационни 
центрове и Българския 
червен кръст.

Целта на кампани-
ята е представителите 
на уязвимите групи да 
бъдат информирани 
за възможностите, ко-
ито се предоставят от 
Оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси“ 2014 - 2020. 
За постигане на целта 
ще бъдат обучени ко-
ординаторите и добро-
волците на БЧК, които 
по време на раздаване-
то на продукти и храни 
за най-нуждаещите се 
лица ще предоставят 
кратка информация и 
брошури за възмож-
ностите по ОПРЧР 2014 
- 2020. 

Националната кам-
пания е провокирана 

от отчетената необхо-
димост крайните полз-
ватели на услуги по 
Оперативна програма 
за храни, финансирана 
от Фонда за европей-
ско подпомагане на 
най-нуждаещите се 
лица, да бъдат запозна-
ти с възможностите по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси“ 2014 - 2020. 

От получената ин-
формация и помощ ще 
се възползват лица и 
семейства, обект на ме-
сечно подпомагане по 
реда на Правилника за 
прилагане на Закона за 
социално подпомага-
не, неосигурени само-
тни родители и техните 
деца, самотно живее-
щи лица и семейства, 
получаващи минимал-

ни пенсии, както и без-
домни лица.

ОИЦ – Пазарджик е 
част от мрежата от 28 ин-
формационни центъра 
за популяризиране на 
Кохезионната политика 
на Европейския съюз, 
създадени с финансо-
вата подкрепа на ОП 
„Техническа помощ”, 
съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез 
Европейския фонд за 
регионално развитие. 
Центърът е създаден по 
Проект No0078-ОПК-3.3 
„Изграждане и функ-
циониране на областен 
информационен център 
на община Пазарджик”, 
финансиран по Дого-
вор за безвъзмездна 
финансова помощ No 
BG161PO002-3 .3 .02-
00024-C0001.

„ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР И БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ СЪС СЪВМЕСТНА КАМПАНИЯ

СЛАВЕЙКОВИ ДНИСЛАВЕЙКОВИ ДНИ
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ФОНДАЦИЯ „ПИНК” В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОУ ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Със Заповед No ОХ-708/09.10.2015 г. на министъра на отбраната 
на Република България е разкрита процедура по обявяване на вой-

нишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част – 

военно формирование – 54800, гр. София, както следва:

Гвардеец, 
София 

25 Редник – 
III клас 

Средно 
образование 

Ръст 178-182 см, 
БМИ от 20-30%, 
без белези и 
татуировки по 
видимите части 
на тялото 

Поверително 

Шофьор, 
София 

1 Редник – 
III клас 

Средно 
образование, 
водач на МПС, 
категория „С” 

Валидна 
категория „С” 

Поверително 

Шофьор, 
София 

3 Редник – 
III клас 

Средно 
образование, 
водач на МПС, 
категория „С”, 
„D”, „D+E” 

Валидна 
категория „С”, 
„D”, „D+Е” 

Поверително 

Съгласно Заповед No РД-437/27.10.2015 г. на командира на Националната 
гвардейска част, кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности 
следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска 
част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживе-
ене на постоянния си адрес в срок до 07.12.2015 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, ст. No8, тел. 0350/622 12, или 
във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ No10,  
тел. 034/445 463. 
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