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ПОКАНА КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТАПОКАНА КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, 
Председателят на Общински съвет - Пещера организира общест-Председателят на Общински съвет - Пещера организира общест-
вено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за вено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 
2015 г. Председателят на Общински съвет д-р Цветанка Лепарова 2015 г. Председателят на Общински съвет д-р Цветанка Лепарова 
отправя покана към жителите на общината, представителите на отправя покана към жителите на общината, представителите на 
бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, 
ръководителите на бюджетни звена, неправителствените органи-ръководителите на бюджетни звена, неправителствените органи-
зации и цялата общественост за участие в общественото обсъж-зации и цялата общественост за участие в общественото обсъж-

дане.Обсъждането ще се проведе на 18. 04. 2015 г. /понеделник/ от дане.Обсъждането ще се проведе на 18. 04. 2015 г. /понеделник/ от 
17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера.17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на С материалите по обсъждането можете да се запознаете на 
електронен адрес www.peshtera.bgелектронен адрес www.peshtera.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите 
писмено на адрес: писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17,  гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17,  
ОЦУИГ на Общинска администрация  или на електронен адрес: ОЦУИГ на Общинска администрация  или на електронен адрес: 
chairman@peshtera.bgchairman@peshtera.bg

В конкурса могат да участват ученици от 
седми до дванадесети клас.

Авторите на класираните от първо до трето 
място есета ще получат парична награда.

Срокът за внасяне на конкурсните есета е 
до 18.00 ч. на 23.04.2016 г. – Световен ден на 
книгата.

Конкурсните материали се приемат  на място в 
читалищната библиотека или по поща на адрес:

4550 гр. Пещера, ул. “Димитър Горов“ 4 или 
на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg

В пощенски плик на отделен лист изпратете 
данни за себе си: име, възраст, адрес, училище, 
телефон за контакти.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в 
Деня на библиотекаря – 11 май 2016 г.

С А М ОС А М О  

ПОМИСЛЕТПОМИСЛЕТЕ:Е :

- 1 тон рециклиран 

картон спасява от из-

сичане 13 дървета!

- Рециклирането на 

алуминия от 1 опаковка 

от сок спестява толкова 

електроенергия, колко-

то е необходима за ра-

ботата на 1 телевизор в 

продължение на 2 часа!

- 1 тон рециклирани 

пластмасови отпадъци 

спестява 2 тона нефт!

Литературен конкурс „Спас Зафиров”

Библиотеката  при  НЧ „Развитие - 1873“, гр. Пещера 

ви кани да участвате в

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ“ 

за есе на тема  „Истината има спокойно сърце“ - Шекспир

„Истината има спокойно сърце”

За обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2015 година

18.04.2016 г. “Службогонци” с Ивайло Захариев, Славчо Пеев, 
ч-ще ”Развитие” Ивайло Калоянчев и др.
от 18.00 ч. 

22.04.2016 г. „В света на книгата” – средношколско състе- 
ч-ще „Развитие” зание.
от 15.00 ч. 

27.04.2016 г. „Безценното камъче”. Драматизация
ч-ще ”Развитие  по българска народна приказка. 
от 11.30 ч. 

27.04.2016 г. Среща-разговор с писателя  Симеон Идакиев 
р-т ”НЕАТ” 
от 17.30 ч. 

03.05.2016 г. Великденски концерт на НЧ „Развитие 1873” 

ч-ще ”Развитие” 

от 18.00 ч. 

06.05.2016 г. Празнична Гергьовска света литургия. 

от 9.00 ч.  хр. ”Св. Георги”

06.05.2016 г. Концерт на ансамбъл “Славейче” 

пл. ”България” и Николай Славеев 

от 10.30 ч.

06.05.2016 г. Концерт на Стефан Стоилов и Лили Пенчева, 

пл. ”България Революция Z и Васил Найденов

от 19.00 ч. Празнични илюминации 

П Р О Г Р А М АП Р О Г Р А М А  

За празниците на културата, посветени на 6 май – Ден на ПещераЗа празниците на културата, посветени на 6 май – Ден на Пещера
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ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„КУПЕНКУПЕНА “
Във връзка с катастрофалното състояние на биосферен резер-

ват „КУПЕНА” от незаконна сеч и унищожаване на вододайните 
зони за гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено само по марки-

раните туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, 
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

Нека се за-
мислим какво да 
направим всички 
тези опаковки – 
кутии, панделки, 
хартии, торбички и 
други…

Има няколко 
възможности:

1. Сигурната – 
всеки от нас да из-
ползва по предна-
значение предос-
тавените от „ЕКО-
ПАК” АД в града ни 
цветни контейнери 
за разделно съби-
ране на отпадъци 
от опаковки: 

• Синият контей-
нер е за хартиени, 
картонени отпадъ-
ци, кутии, които е 
добре предвари-
телно да са разгъ-
нати, за да се из-
ползва максимал-
но вместимостта на 
контейнера. 

• Жълтият кон-
тейнер е за пласт-
масови и метални 
отпадъци и опа-
ковки.

• Зеленият кон-
тейнер е за стъкле-
ни отпадъци (бутил-
ки, буркани).

Правилната упо-
треба на цветните 
контейнери от нас 
със СИГУРНОСТ до-
принася за това – 
събраните отпадъ-
ци да бъдат рецик-
лирани и използва-
ни повторно, което 
спестява много ре-
сурси. 

2. Ползотвор-
ната – с много от 
опаковките може 
да се изработят 
уникални неща (да 
се направят укра-
си), всичко е въ-
прос на фантазия и 
добра воля, а защо 
да не включим и 
децата в това? Има 
редица сайтове, 
които могат да ни 
предложат стра-
хотни идеи. Много 
от опаковките няма 
да бъдат изхвърле-
ни, а ОПОЛЗОТВО-
РЕНИ.

Църковното настоятел-
ство 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 църква-
та „Св. Димитър” в Пещера.

Има изготвен проект от 
Община Пещера за рестав-
риране на храма от 2010 г., в 
който се посочва – цитира-
ме дословно:

„Сградата е в аварийно 
състояние, акумулирала е 
изключително много разру-
шения от голям брой само-
стоятелни и комбинирано 
действащи фактори. Всяко 
по-значително въздействие 
върху нея в бъдещите пе-
риоди може да се окаже 
фатално за целостта й.”

В същия смисъл са и три-
те протокола на специално 
назначените от Министер-
ството на културата и на 
НИПК - София комисии, по-

сетили обекта и направили
оглед на мястото. Това за-
ключение само по себе си 
обуславя необходимостта от 
спешни мерки за конструк-
тивно укрепване на храма, 
който през 2002 г. бе обявен 
за Паметник на културата с 
национално значение.

Най-належащо е укреп-
ването на покрива, пукна-
тините по който са големи, 
по цялата дължина на 
сводовете. Разтварянето 
на север е 7-8 см, на юг 
5-6 см. Има прокапване на 
по крива, течове и стичане 
на вода по стените, които 
също са напукани. По про-
ект ремонтът на покрива е 
на стойност 200 000 (двеста 
хиляди) лева.

В тази връзка ви молим 
да се отзовете и участвате в 
кампанията по спасяването 
на църквата, като средства-
та, които бихте отделили, 
внесете по сметка:

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТАДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА НА НА  
ЦЪРКВАТАЦЪРКВАТА  „„СВ. ДИМИТЪРСВ. ДИМИТЪР””

Банка ДСК - клон ПещераБанка ДСК - клон Пещера

I BA N : B G 1 3 S T S A 9 3 0 0 0 0 2 1 7 6 8 8I BA N : B G 1 3 S T S A 9 3 0 0 0 0 2 1 7 6 8 8 8 78 7
Разплащателна сметка:  0 2 / 2 1 7 6 8 8 8 7Разплащателна сметка:  0 2 / 2 1 7 6 8 8 8 7
Дарителите могат да даряват Дарителите могат да даряват 
също и строителни материалисъщо и строителни материали..

Маратонът започна от 04 
април с четене на приказки 
от родители на деца, четене 
на приказки от доброволци 
на деца от ОДЗ „Слънчо”, 
четене на Приказки за за-
мъци, рицари и принцеси 
на Крепост „Перистера”. 

„Лесно четене” – доб-
роволци от библиотеката 
четоха на децата от ЦДУ и 
поднесоха подаръци, изра-
ботени от клуб „Оригами”.

На 14 април в сладкар-
ница „Венера“ - „Душата ми 
жадува чистота…“ - поетич-
на среща с творчеството на 
Стоянка Динева- пещерска 

поетеса, по повод 85 годи-
ни от рождението Ӝ.

На 15 април тематична 
витрина „Четяща Пещера“ - 
Да четем Сервантес, Шек-
спир и Пенчо Славейков - 
автори чиито годишнини 
отбелязваме тази година.

На 22 април /петък/ от 
14.00 часа в залата на чи-
талището – средношколско 
състезание „В света на кни-
гите“ по повод Междуна-
родния ден на книгата.

На 23 април /събота/ ком-
плекс Heat - тематична дис-
котекека „Раят вероятно е 
вид библиотека“.

На 07 април 2016 г. би-
блиотеката при НЧ „Сергей 
Румянцев” - 1909“ - село 
Капитан Димитриево про-
веде за всички любители 
на хубавата книга среща с 
поетесата Нина Барбутева и 
поета Слави Филипов по слу-
чай националния маратон на 
четенето и Седмицата на дет-
ската книга.Децата читатели 
четоха приказки от ръка на 
ръка, слушаха стихове и дра-
матизираха приказката „Чер-
вената шапчица“. За всички 
имаше балон и книжка.

Стоянка Иванова

140 ГОДИНИ
АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 

В СЕЛО РАДИЛОВО

190 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО 

НА ЛЕЙДИ ЕМИЛИ СТРАНГФОРД

П Р О Г Р А М А

11.04.2016 г.
10,30 ч. – Посещение на болницата на Лейди 

Странгфорд и полагане цветя на гроба на ме-
дицинската сестра София Неспач, работила в 
болницата през1876 г.

11,00 ч. – Научна среща за делото на Лейди 
Странгфорд в България

22.04.2016 г.
18,00 ч. – Откриване на изложба по повод 

140 години Априлско въстание
18,30 ч. – Полагане цветя пред Паметника на 

героите
18,40 ч. – Панихида за загиналите в Април-

ското въстание радиловци
19,00 ч. – Приветствия от официалните гости 

към жителите и гостите на с. Радилово по повод 
годишнините 

19,15 ч. – Обявяване на победителите в  кон-
курса за есе „Притежава ли съвременният чо-
век качества на благодетел като Лейди Странг-
форд през 1876 година?”

19,20 ч. – Тържествено вдигане на нацио-
налното знаме и откриване паметната плоча на 
Лейди Странгфорд

19,30 ч. – Тържествена вечер, посветена на 
140 години от Априлското въстание в село Ра-
дилово и 190 години от рождението на Лейди 
Странгфорд

Поради големия интерес на безработни 
младежи до 29 години и работодатели към 
схема „Младежка заетост“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресур-
си“, управлявана от Министерството на 
труда и социалната политика, Комитетът 
за наблюдение на програмата взе реше-
ние да увеличи с 5 млн. лв. финансовия й 
ресурс.

Работодателите ще могат да подават за-
явки за разкриване на свободни работни 
места за младежи, които имат регистрация 
в бюрата по труда както на територията на 
София - град, така и в цялата страна.

Срокът за кандидатстване по схема 
„Младежка заетост“ се увеличава до 
30.06.2016 г. или до изчерпване на финан-
совия ресурс. Всички документи ще се об-
работват по реда на тяхното постъпване.

Целта на схемата е да се повиши кон-
курентоспособността на младежите чрез 
осигуряване на възможност за стажуване 
или обучение по време на работа. Това ще 
улесни прехода от образование към за-
етост и ще доведе до натрупване на ценен 
професионален опит, необходим за заема-
не на свободни работни места, заявени от 
работодатели.

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,

GSM: 0893 53 20 64, тел. 0350/6-20-32 
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg

Гл. редактор: Величка Токмакова
Предпечатна подготовка и печат:

„Беллопринт“ - Пазарджик
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НЧ „Развитие -  1873“

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТОМАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

Капитан Димитриево

ПО ПОВОД 23 АПРИЛ –  СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ 

НЧ „РАЗВИТИЕ –  1873“ ОРГАНИЗИРА МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

8 април 2016 г.

Удължен е срокът по схема Удължен е срокът по схема 
„Младежка заетост“ на „Младежка заетост“ на 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ОП „Развитие на човешките ресурси“

Творческа срещаТворческа срещаТворческа среща

ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ 
ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ 
ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


