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И тази година 
на 19 януари 
признателни-

те пещерци бяха пред 
паметника на капитан 
Николай Сафонов 
пред църквата „Свети 
Димитър“, за да отбе-
лежат 134 години от 
Освобождението на 
Пещера.

Тук бяха кметът на 
общината Георги Ко-
зарев, председателят 
на Общинския съвет 
Анастасия Младе-
нова, секретарят на 
общината Николай 
Гълъбов…

В словото си исто-
рикът-краевед Стефан 
Попчев говори за 
подвига на руските, 
украинските, румън-
ските, финландските 
воини и българските 
опълченци.

С едноминутно 
мълчание и падане на 
колене присъстващи-
те почетоха паметта 

на героите за свобо-
дата.

Венци и цветя на 
признателност бяха 
поднесени от Община 
Пещера, от кмета на 

общината Георги Ко-
зарев, от председателя 
на Общинския съвет 
Анастасия Младенова, 
от Общинския съвет на 
БСП, от Общинския съ-

вет на СДС, от Общин-
ския съвет на СОСЗР, 
от читалище „Разви-
тие-1873“, от училища-
та в града, от призна-
телни граждани.

НЕОБИКНОВЕН ДЕН ЗА ПЕЩЕРА

На 18 януари 2012 година радиловци от-
белязаха 134 години от посрещането на рус-
ките войски в селото. Почетена бе паметта на 
загиналите за освобождението радиловци 
с панихида, отслужена от отец Борис Манов 
пред паметника на загиналите и параклис „Св. 
Атанасий“.

Гости на събитието бяха секретарят на Об-
щина Пещера г-н Николай Гълъбов и кметът на 
селото г-жа Елена Рядкова. Пред присъства-
щите секретарят на НЧ „Зора – 1903“ припо-
мни двете важни дати в историята на селото 
- 6 май 1876 година – обявяване на Априлското 
въстание в Радилово, и 19 януари 1878 година 
– Освобождението на Радилово от турско роб-
ство, и представи историческите факти по по-
срещане на руските войски в селото. Събитие-
то завърши с посещение на музейната сбирка.

По традиция на 21 
януари 2012 година 
НЧ „Зора – 1903“ в 
село Радилово орга-
низира ритуала „ба-
буване“, посветен на 
Деня на родилната по-
мощ. Майките, родили 
през 2011 г., поляха 
на „бабата“ на селото 

– медицинската сес-
тра Ваня Ганева, която 
ориса осемте бебета 
на годината и благо-
слови през 2012-а да 
се родят двойно по-
вече.

Марена ВАЧКОВА
секретар на НЧ 

„Зора – 1903“

„Биовет“ АД полу-
чи престижно нацио-
нално отличие.

Фирмата ежегодно 
участва в конкурс по 
безопасност и здраве, 
който се провежда 
в Пловдив в края на 
всяка година – съобщи 
инж. Димитър Мирчев 
– инспектор „Безопас-
ност и здраве при ра-
бота“ в “Биовет”.

Фирмата бе отличе-
на с награда - статует-
ка и грамота, класира-

на бе на първо място 
в категория „Предпри-
ятия с персонал над 
250 човека.“

РАДИЛОВО

ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ

ОСЕМ БЕБЕТА ПРЕЗ 2011 г.
В РАДИЛОВО

ПЕТЪР ПЕТЪР 
ВЕЛКОВ  ВЕЛКОВ  
ЕНЕРГИЧЕН ЕНЕРГИЧЕН 
КМЕТ НА КМЕТ НА 
ПЕЩЕРА...ПЕЩЕРА...
на стр.  на стр.  22

РАКЕТО
МОДЕЛЕН
КЛУБ „КОНДОР“
ПЕЩЕРА
на стр.  4

Ветерани с кмета на общината Георги КозаревВетерани с кмета на общината Георги Козарев
пред паметника на капитан Сафонов на 19 януари 2012 г.пред паметника на капитан Сафонов на 19 януари 2012 г.

Стефан ПопчевСтефан Попчев
произнесе словопроизнесе слово



Както всяка година, 
така и тази беше спазена 
традицията на общинска-
та управа да се потачат 
ветераните от войните по 
случай Коледните и Но-
вогодишните празници.

С отпуснатите сред-
ства бяха закупени и 
пакетирани хранителни 
продукти и прибавени 
към тях по една бутилка 
вино и ракия, дар от ди-
ректора на „Винпром Пе-
щера” г-н Иван Папазов. 

С колата на Общината 
пакетите бяха разнесени 
по домовете на престаре-
лите и немощни ветера-

ни, които бяха трогнати 
до сълзи.

Общинският съвет на 
ветераните от войните 
изказва най-сърдечна 
благодарност на кмета 
на общината г-н Георги 
Козарев, на заместник-
кмета Стефан Балаба-
нов, на г-н Иван Папазов 
за стореното от тях. 
Особено сме доволни 
от факта, че на ветера-
ните бяха отпуснати по 
четири кубика дърва за 
огрев, за което заслуга 
има и директорът на 
Горското стопанство г-н 
Иван Гърков.

Ненапразно на V|||-я 
конгрес на ветераните от 
войните през юни 2011 
г. община Пещера беше  
посочена в доклада на 
Централния управителен 
съвет като една от най-
добрите в отношението 
си към живота на вете-
раните.

Господа, пожелаваме  
ви много здраве и нови, 
по-големи успехи в рабо-
тата през 2012 г.

О.з. капитан Христо 
БАТАКЛИЕВ

председател на 
Общинския съвет на 

ветераните от войните
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На 13 януари 
се навършиха 
112 години от 

рождението на Петър 
Георгиев Велков - един от 
62-мата кметове, управля-
вали Пещера.

Днес възпоменаваме 
името на един пещерски 
гражданин, оставил дъл-
боки следи в обществе-
ния и духовния живот на 
Пещера.

Цялостният му облик 
би могъл да се разкрие в 
единство на трите харак-
теристики като енергичен 
кмет, активен обществе-
ник и всеотдаен краевед.

Бащата на Петър е Ге-
орги Велков, а майка му е 
Зорка, в чието семейство 
се раждат десет деца. 

За Велковия род е ха-
рактерно пословичното 
трудолюбие и владеенето 
на такива престижни за-
наяти като строителство 
на чаркове, воденици, 
училища, църкви и др.

Прогимназиалното си 
образование Петър Вел-
ков завършва в Пещера, 
средното – в Пазарджик, 
а висшето – задочно, при 
големи материални за-
труднения, в Юридичес-
кия факултет на СДУ.

Параболата в трудово-
творческия път на Велков 
преминава през много 
колективи.

През 1915 г. при 
обявяване на Първата 

световна война баща му 
е изпратен на фронта. 
Петър, като най-голям 
син, поема грижата за 
издръжката на многодет-
ното семейство.

През 1917 г. постъпва 
в казармата. След еди-
нична подготовка е из-
пратен на Южния фронт. 
Воюва в Трета балканска 
дивизия, ранен е и демо-
билизиран.

Първоначално запо-
чва работа като дело-
водител, а след това е 
счетоводител.

Още в младежките 
години съществен дял в 
неговия духовен живот 
заемат идеите на Толстой 
и вегетарианството.

Особено важна роля 
изиграва приятелство-

то с такива изявени 
интелектуалци като 

проф. Янко Янев, проф. 
Янко Тодоров и Йордан 

Ковачев

Благодарение на тях в 
семейството му се форми-
рат такива ценни добро-
детели като хуманизъм, 
ненавист към лъжата, на-
силието. Те се превръщат 
в преграда, за да не се 
поддаде на съблазните 
на властта, в чиито етажи 

по-късно навлиза.
През 1924 г. свързва 

живота си с Люба Димит-
рова - преподавателка по 
готварство в Пещера. От 
брака им се раждат две 
деца – Гошо и Ана.

През 1930-1933 г. Пе-
тър Велков заедно със 
съпругата си учителстват 
в Земеделското училище 
в с. Чокманово, Смолян-
ско, а след това – в Слив-
ница, Софийско.

Върхът на параболата 
в трудово-творческия път 
е дейността му като кмет 
на Пещера.

Тази дейност той 
осъществява в труден 
период от развитието на 
Пещера, България и све-
та. Това са години, когато 
бушуват пламъците на 
Втората световна война. 
Мандатът му е в периода 
от 10 октомври 1939-а до 
10 октомври 1944 г. Въ-
преки трудностите, той 
печели симпатиите на 
съгражданите си, за да 
остане в  летописа на 
Пещера като енергичен и 
талантлив управленец.

През мандата си успя-
ва да реализира богата 
програма за благоустро-
яването, озеленяването и 
разкрасяването на Пеще-
ра. По-важни обекти са: 

павиране на централния 
площад, павиране на 5 
км улици, в т.ч. и шосето 
за гара Пещера, кана-
лизация на 5 км улици, 
строителство на две при-
стройки – на училище 
„М. Куманов” и Детската 
трапезария, втори етаж. 
Плод на усилията му са 
и Общинският цветарник, 
Винарската изба, гарови-
ят бюфет. Осигурени са 
две площадки за нови 
учебни заведения – за 
земеделско училище и 
гимназиален интернат.

Петър Велков, без да 
е член на някаква поли-
тическа партия, с много 
рискове за кметската си 
кариера, в най-трудния 
период на антифашист-
ката борба, се застъп-
ва за намалението на 
смъртните и доживотни 
присъди от Областния 
съд в Пазарджик на 18 
пещерски антифашисти 
пред най-жестокия по-
лицай Гешев в София. 
Неговото ходатайство е 
засилено и от намесата 
на Петър Кьосеиванов 
– народен представител 
и зам.-председател на 
25-ото Народно събрание. 
Присъдите са намалени, а 
Петър Велков е освобо-
ден от кметския пост пре-

ди да завърши мандата 
си, през  януари 1944 г.

След това той работи
в Техническа служба
в ГОАНС, на Беглика

и в ТКЗС - Пещера

Това благородство, 
това дело е било възмож-
но благодарение на висо-
кия морал на един кмет 
- демократ по душа!

След пенсионирането 
си Петър Велков отделя 
цели две десетилетия на 
терена на пещерското 
краеведение – от 1959 до 
1979 г.

В историческата памет 
на Пещера той се записа 
с активна изследовател-
ска дейност. Петър Вел-
ков с много любов към 
родния си град изследва 
основно възрожденския 
период и възрожденски-
те борби на пещерци. До-
косна се до много теми, 
събра много документи, 
с които обогати фондо-
вете на Историческия ни 
музей. Рови се упорито в 
архивите на ОКС в Плов-
див и Пазарджик. Докос-
на се до ценни архиви, 
илюстриращи дейността 
на пещерци, на отделни 
предприятия.

Краеведът Петър Вел-

ков изследва родовете 
на  Пещера и остави око-
ло 300 родословни дър-
вета.   Той написа много 
трудове, съхранени във 
фондовете на Общинския 
исторически музей в Пе-
щера. По-характерни са 
„Пещерската архитектур-
но-строителна школа”, 
„Дърводобивът в Пеще-
ра”, „Бележити пещерски 
граждани”, „Страници из 
моя живот”, „Лековитите 
води в Пещера”.  За съ-
жаление, поради липса 
на средства, ценните му 
трудове стоят в чернови 
– отпечатани на пишеща 
машина, в архива на на-
шия музей.

Първи сътрудници 
на П. Велков са Стойка 
Грудева, като уредник 
в музея тогава, и моя 
милост. Аз имах рядкото 
щастие да работя заедно 
с него на терена на  кра-
езнанието. 

Той си отиде от този 
свят през 1979 г., но бла-
городните му дела оста-
ват в аналите на Пещера. 
Остава нетленното в 
духовния живот на града 
и на пещерци, увекове-
чено от краеведа Петър 
Велков.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

ПЕТЪР ВЕЛКОВ - ЕНЕРГИЧЕН КМЕТ НА ПЕЩЕРА, 
АКТИВЕН ОБЩЕСТВЕНИК И ВСЕОТДАЕН КРАЕВЕД

ПАМЕТ

СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ

Пещерският ра-
йонен съд признава 
подсъдимия Николай 
Васков Мирчев, ро-
ден на 3.12.1989 г. в 
гр. Смолян, с постоя-
нен адрес в Пещера, 
ул. „Малина” №1, бъл-
гарски гражданин, не-
женен, неосъждан, с 
начално образование, 

за виновен в това, че 
в периода от м. август 
2010 г. до 28 ноември 
2011 г. в Пещера като 
пълнолетно лице, без 
да е сключило брак, 
заживява на съпру-
жески начала с лице 
от женски пол, нена-
вършило 16-годишна 
възраст, поради което 

и на основание чл. 
191, ал. 1 от НК, във 
връзка с чл. 58 а и чл. 
55, ал. 1, т. 2, б ”в” НК 
го осъжда на глоба в 
размер на 150 лв. в 
полза на държавата, 
платима по бюджета 
на съдебната власт, и 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИ-
ЦАНИЕ.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

ВЕТЕРИНАРНА 
АПТЕКА

• БИОВЕТ •
Работи всеки ден

без събота и неделя
от 11 до 12 ч.

и от 16.30 до 17.30 ч.
Предлага 

разнообразие от 
ветеринарномедицински 

продукти за вашите 
любимци.

Ул. „Петър Раков” №39 
/до входа на Биовет/.

Тел. 0350 6-56-29;
GSM 0889888119

Капитан ДимитриевоКапитан Димитриево

БА БИ Н Д Е НБА БИ Н Д Е Н

ПРОДАВАМ
Volvo 460/1993 г. на части,

лилав металик, 
1.8 ижекцион; 102 к.с.
Телефони за контакт:

0883368557 и 0895832846

КЪМ УВАЖАЕМИТЕ 
ЧИТАТЕЛИ

Уведомяваме ви, че 
общинския вестник 

“Родопска искра” можете 
да четете и в електронен 
вариант на страницата на 

Община Пещера

До
Г-н Иван Георгиев ПАПАЗОВ
Изпълнителен директор 
на „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АД

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Уважаеми г-н Папазов,
Дружеството на диабетиците в Пещера сърдечно 

Ви благодари за коледния и новогодишния жест 
от двеста опаковки диабетични витамини, с които 
празнично надарихте болните хора от дружеството 
ни.

Пожелаваме Ви и за в бъдеще да дарявате 
благотворителност и богата душевност.

Пожелаваме ви национален и европейски 
просперитет на предприятието, което ръководите от 
дълги години.

Нека Ви радват домашният уют, красивата зима и 
доброто бъдеще на България.

С много обич и уважение:
Дружество на диабетиците – Пещера
Председател: Васил МУЛЕТАРОВ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със съ-
здалата се тежка зимна 
обстановка в резултат 
на обилния снеговалеж 
и ниските температури, 
Общинска администра-
ция ви призовава да 
предприемете незабавни 
действия по изпълнение 
на задълженията си съ-
гласно разпоредбите на 
наредбата по обществе-
ния ред и чистота, като:

1. Почиствайки снега 
от прилежащите трото-
ари, не го изхвърляте 
върху вече почистените 
от снегорините пътни 
платна.

2. Отстраните надве-
сените ледени висулки и 
сняг от стрехите на до-
мовете /имотите/ си, с цел 
осигуряване на безопас-
но придвижване на граж-
даните по тротоарите.

3. Не паркирате авто-
мобилите си върху път-
ните платна и тротоари по 
начин, възпрепятстващ 
преминаване на снего-
рините, опесъчаващата и 
сметосъбираща техника.

Надяваме се, чрез 
разбиране и положени 
съвместни усилия, труд-
ностите от създалата се 
зимна обстановка да бъ-
дат успешно преодолени!
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Приходоизточници §
Уточнен 2011 г. Отчет 2011 г. Проекто бюджет 

2012 г.
ДД МД ДД МД ДД МД

1 2 6 6 6
I. Взаимоотношения с ЦБ 4,775,811 1,060,670 4,767,725 1,060,670 4,571,103 994,100
- Обща допълваща субсидия 3111 4,714,995 4,714,995 4,606,574
- Обща изравн. субсидия 3112 900,300 900,300 867,900
- Зимно поддържане 3112
- Целеви субсидии за КР 3113 129,400 129,400 126,200
- Др. получени от общ. целеви трансфери 3118 30,970 30,970 0
- Възстановени трансфери 3120 -35,471
- Целеви трансфер от ЦБ чрезСЕБРА 3128 60,816 52,730
II. Имуществении данъци и недан. пр-ди 21,859 3,369,533 21,859 2,788,043 0 3,051,539
Имуществени данъци
Всичко имуществени данъци 0 786,000 0 803,511 0 950,800
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1300 0 784,000 0 802,599 0 949,800
- д-к в/у недвижими имоти 1301 295,000 329,061 470,800
- д-к в/у превозните средства 1303 320,000 310,067 315,000
- д-к при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин 1304 125,000 127,736 128,000
туристически данък 1308 2,000 2,147 3,000
патентен данък 0103 42,000 33,588 33,000
- други данъци 2000 2,000 912 1,000
Неданъчни приходи 21,859 2,583,533 21,859 1,984,532 0 2,100,739
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2400 0 278,800 0 277,719 0 271,000
- нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукции 2404 125,000 125,955 126,000
- приходи от наеми на имущество 2405 92,000 88,268 89,000
- приходи от наеми на земя 2406 56,000 54,966 55,000
- приходи от лихви-текущи банкови сметки 2408 800 827 1,000
приходи от лихви по срочни депозити 2409 5,000 7,703 0
ОБЩИНСКИ ТАКСИ 2700 0 1,173,218 0 1,291,376 0 1,220,000
- за ползване на детски градини 2701 123,000 120,516 120,500
- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването 2702 21,000 17,184 15,500
- за ползване на дом. Соц. патронаж и др. общ. общ. услуги 2704 67,980 70,778 76,000
- за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 2705 86,400 75,916 76,000
- за битови отпадъци 2707 747,517 871,581 800,000
- за технически услуги 2710 60,281 78,859 79,000
- за административни услуги 2711 42,000 34,053 34,000
- за откупуване на гробни места 2715 10,000 13,305 10,000
туристически такси 2716
за притежание на куче 2717 40 0
други общ. такси 2729 15,000 9,184 9,000
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ 2800 0 21,000 0 44,062 0 34,000
- глоби, санкции, неустойки, на лихви, обезщетения и надчети 2802 21,000 44,062 34,000
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3600 8,541 7,370 8,541 47,072 0 30,000
реализирани курсови разлики от валути 3601 -17 -17
Получени застрахователни обезщетения за ДМА 3611 7,277 1,136 7,277 1,245
други неданъчни приходи 3619 1,264 6,251 1,264 45,844 30,000
СЪБРАНО И ВНЕСЕНО ДДС И ДР. ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ 3700 0 -140,361 0 -84,709 0 -73,735
- Внесен ДДС (-) 3701 -108,087 -72,718 -53,500
- Внесен данък в/у пр. от стоп. д. на бюджетния приход 3702 -32,274 -11,991 -20,235
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 4000 0 1,165,376 0 339,341 0 589,474
приходи от продажба на ДМА 4022 629,367 262,062 300,000

4024 0 7,032
приходи от продажба на инвентар 4025 0 666
приходи от продажба на НДА 4030 45,000 -7,939 -60,000
приходи от продажба на земя 4040 491,009 77,520 349,474
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ 4100 40,000 31,541 30,000
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 4500 13,318 38,130 13,318 38,130 0 0
Дарения от страната 4501 13,318 36,130 13,318 36,130
Капиталови дарения пом. и др. от страната 4503 2,000 2,000
III. Трансфери 132,120 -26,413 132,120 -26,407 -17 -43,252
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ 6100 132,120 -111,664 132,120 -111,658 -17 -43,252
в т.ч. получени трансфери 6101 62,959 4,354 62,959 4,354 -17
предоставени трансфери 6102 -116,018 -116,012 -43,252
Трансфери от МТСП по ПРМИ за осигуряване на заетост 6105 69,161 69,161
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖ. И ИЗВЪНБ. СМЕТКИ 6200 0 -23,973 0 -23,973 0 0
в т. ч. получени трансфери 6201
в т.ч. предоставени трансфери 6202 -23,973 -23,973
ТРАНСФЕРИ ОТ / ЗА ПУДООС 6400 0 109,224 0 109,224 0 0
в т.ч. получени трансфери 6401 109,224 109,224
Всичко приходи /I + II + III/ 4,929,790 4,403,790 4,921,704 3,822,306 4,571,086 4,002,387
IV. Заеми средства 303,529 -97,526 -112,602 -589,091 415,699 1,669,638
Заеми м/у бюджети 7500 300,000 -300,000 -116,131 116,131 415,699 -415,699
1. Временни безлих.заеми 7600 3,529 202,474 3,529 -705,222 0 2,085,337
в т.ч. предоставени заеми 7621 -1,225,451 -1,225,451
в т. ч. възстановени заеми 7622 3,529 1,427,925 3,529 520,229 2,085,337
Всичко приходи /I + II + III + IV/ 5,233,319 4,306,264 4,809,102 3,233,215 4,986,785 5,672,025
V. Операции с финансови активи 202 -464,828 1,094 196,349 -1,094-1,560,064
1. Разходи за придобиване на дялове 7001 0 0 0 0 0 0
2. Заеми от банки и др. лица 8300 0 -464,828 0 196,349 0-1,560,064
Получени кратк. заеми 8311 0
Получени дългосрочни заеми от банки и др. лица 8312 0 130,000 130,000
в т.ч. ФЛАГ 8319 0
Погашение по краткосрочен заем 8321 0 -126,876 -126,876
Погашение по дългосрочни заеми от банки и др. 8322 0-1,014,738 -341,509 -331,501
в т.ч. ФЛАГ 8329 0
Получен краткосрочен заем от ФЛАГ 8377 546,786 546,786
Погашения по дългосрочни заеми ФЛАГ 8387 0 -12,052 -681,777
Погашения по краткосрочен заем от ФЛАГ 8388 0 -546,786
Временно съхранявани средства 8800 202 1,094 -1,094
VI. Друго финансиране 0 0 0 0 0 0
Друго финансиране - нето (+/-) 9300 0 -147,415 0 -94,339 0 -183,799
задължения по финансов лизинг 9317 -22,705 -23,762 -24,959
друго финансиране - нето (+/-) 9339 -124,710 -70,577 -158,840
VII. Преходен остатък 9500 315,841 443,890 225,971 441,482 89,870 2,407
Остатък в лв. по сметки от предходл период 9501 315,841 157,539 315,841 157,539 89,870
Остатък в лв. равностоиност по вал. сметки от предходл период 9502 1 0
Остатък в лв. по срочен депозит 9503 285,833 285,833
Наличност в каса от предходен период 9505 517 517 2,407
Наличност по сметки в края на периода 9507 0 -89,870
Наличност по сметки в края на периода 9508
Наличност в лв. по срочен депозит 9509
Наличност в каса в края на периода 9511 0 -2,407
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 5,549,362 4,137,911 5,036,167 3,776,707 5,075,561 3,930,569

СПРАВКА
за планираните приходи по сборния бюджет на Община - Пещера за 2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ §
ПЛАН

Прив 
100 %

Приват 
9 %

Прив. 
инв. фонд

ПРИХОДИ
Остатък 01.01.2012 г. 9501 276 85
Приходи от лихви 2400
Глоби, санкции 2802
Други неданъчни приходи 3619
ДДС И ЗКПО 3700
Тр. м/у бюджетни и извб. с-ки 6102
Тр. м/у, извб. с-ки 6300

Врем. безлихв. заеми м/у бюдж. 
и извънбудж. с/ки 7621 -462158

Възст. вр. ф. пом. 7202

П-ди от приват. (Трансфери м/у извънбюдж. 
с-ки-получени трансф) (+) 90/6301 700000 0

Предоставени трансфери м/у извънбюджет-
ни сметки (-) 6302 -700000 63000 637000

ОБЩИ ПРИХОДИ 0 63,276 174,927
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ 450 0
Други плащания и възнаграждения 200 100
Издръжка 1000 350 0
Материали 1015 100
Външнш услуги 1020 250
ФУНКЦИЯ „ЖС, БКС И ООС“ 16,700 174,842

Изграждане на ул. „С. Налбант“ и 
ул. „Стефан Караджа“ 5200 16700 174842

ОБЩИ РАЗХОДИ 17,150 174,842
ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2012 г. -46,126 -85

ПЛАН - СМЕТКА
НА ИБСФ ПО ЗПСПК НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2012 г.

/в лева/
ФУНКЦИИ Бюджет 2012 г.

I. Функция „Общи държавни служби“ 604,216
II. Функция „Отбрана и сигурност“ 134,851
III. Функция „Образование“ 3,463,606
IV. Функция „Здравеопазване“ 230,077
V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 560,939
VI.  Функция „Жилищно строителство, БКС и

опазване на околната среда“ 0

VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“ 81,144
VIII. Функция „Икономически дейности и услуги“ 19
IХ. Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ 709
Всичко разходи по текущия бюджет: 5,075,561
Всичко капиталов бюджет: 0
Всичко разходи по сборния бюджет: 5,075,561

/в лева/
ФУНКЦИИ Бюджет 2012 г.

I. Функция „Общи държавни служби“ 1,145,169
II. Функция „Отбрана и сигурност“ 134,851
III. Функция „Образование“ 3,774,041
IV. Функция „Здравеопазване“ 230,677
V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 755,725
VI.  Функция „Жилищно строителство, БКС и

опазване на околната среда“ 1,140,655

VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“ 287,071
VIII. Функция „Икономически дейности и услуги“ 348,781
IХ. Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ 512,013
Всичко разходи по текущия бюджет: 8,328,983
Всичко капиталов бюджет: 677,147
Всичко разходи по сборния бюджет: 9,006,130

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
на разходите по текущия бюджет на Община Пещера за 2012 г. -

ОБЩА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
на разходите по текущия бюджет на Община Пещера за 2012 г. -

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

/в лева/
ФУНКЦИИ Бюджет 2012 г.

I. Функция „Общи държавни служби“ 474,976
II. Функция „Отбрана и сигурност“ 0
III. Функция „Образование“ 293,000
IV. Функция „Здравеопазване“ 600
V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 194,786
VI.  Функция „Жилищно строителство, БКС и

опазване на околната среда“ 1,140,655

VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“ 205,927
VIII. Функция „Икономически дейности и услуги“ 348,762
IХ. Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ 511,304
Всичко разходи по текущия бюджет: 3,170,010
Всичко капиталов бюджет: 677,147
Всичко разходи по сборния  бюджет: 3,847,157

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
на разходите по текущия бюджет на Община Пещера за 2012 г. -

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

/в лева/
ФУНКЦИИ Бюджет 2012 г.

I. Функция “Общи държавни служби” 65,977
III. Функция “Образование” 17,435
V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Всичко разходи по текущия бюджет: 83,412
Всичко капиталов бюджет: 
Всичко разходи по сборния  бюджет: 83,412

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
на разходите по текущия бюджет на Община Пещера за 2012 г. - 

ДОФИНАНСИРАНЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2012 г.ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2012 г.
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„Беллопринт” - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

424 януари 2012 г.

РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ “КОНДОР” -  ПЕЩЕРАРАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ “КОНДОР” -  ПЕЩЕРА

Ракетомоделен клуб 
“Кондор” - Пещера функцио-
нира пълноценно от средата 
на 2008 г. след 16-годишно 
прекъсване. Ракетомоде-
листите на клуба са с богат 
опит и са трикратни световни 
шампиони в периода 1982-
1992 година. Kлубът развива 
технически умения, здраве, 
психика, физическа дееспо-
собност, толерантност, работа 
в екип и други добродетели у 
децата и юношите ракето-
моделисти. Изработват се 
умалени ракетни модели във 
всички класове по наредбата 
на БФА (Българската федера-
ция по авио- и ракетомодели-
зъм) и ФАИ (Международната 
федерация по аеронавтика). 
Най-силни традиции са из-
градени в изработването на 
ракетни модели S5 (копия на 
действителни ракети за висо-
чина) и S7 (копия на действи-
телни ракети с ефекти), които 
са едни от най-сложните и 
красиви класове. Ежегодно, 
в началото на всяка учебна 
година се сформира нова 
група /или групи/ от около 15-
20 ученици (деца и юноши), 
желаещи да се занимават 
с този спорт. Изучават се 
и се прилагат физични за-
кони, приложна математика, 
техника, техническо чертане 
и други технически науки, 
свързани с въздухоплаване-
то и ракетомоделния спорт. 
През есенно-зимния период 
са засилени теорията и 
конструирането на ракет-
ни модели в клуба, а през 
пролетно-летния сезон се 
провеждат тренировъчни 
сборове и  състезания на 
стадионите и полетата. На 
полигона се изучават  и 
показват допълнителни тън-
кости, свързани с полета на 
моделите, правилното им 
пускане, спазвайки мерките 
за безопасност, физическа 
подготовка на състезателите, 
които ще участват на състе-
зания. 

През 2011 г. взехме ак-
тивно участие в 10 меропри-
ятия - разказва з.м.с. Павел 
Кънев, - от които 5 нацио-
нални състезания и турнири, 
една изложба, една среща 
с първия български космо-
навт Георги Иванов в Наци-
оналния дворец на децата 
в София, участие в Нацио-

налната спортна панорама, 
организирана от МФВС пред 
НДК в София. Направихме  и 
две демонстрации на ракет-
ни модели, изработени от 
децата - едната на летовище 
Св. Константин по повод 
празника на града, а друга-
та в парк-остров “Свобода” 
-  Пазарджик в началото на 
новата учебна 
2011/2012 г. по 
покана на па-
зарджишките 
м о д е л и с т и 
за откриване 
на новопос-
троената им 
сграда.

Успехите, 
които заво-
ювахме на 
национални 
и световни 
първенства 
през 2011 г. за 
деца, юноши 
и конструк-
тори са 35 
медала, от ко-
ито 6 златни, 
15 сребърни и 14 бронзови, 
както и 10 купи. 

От 1 до 3 април 2011 г. 
участвахме в Републикански 
турнир по ракетомоделизъм 
за деца и юноши до 15 г. в 
Севлиево. Присъстваха 12 
отбора от цялата страна. 
Уникалното на това състе-
зание беше, че децата сами, 
на място си конструираха 
моделите, без намеса на 
ръководители. Моделите 
се оценяваха от съдийска 
комисия за точна и прециз-
на изработка. Ракетите се 
пускаха  на полето от децата 
за отчитане на максимален 
брой точки. Пещерският от-
бор, с ръководители з.м.с. 
Павел Кънев, инж. Стоян 
Вранчев и Павел Тилев, за-
воюва 4 медала - 1 златен 
и 1 сребърен при децата и 
два бронзови  при юношите. 
Взехме отборно I място и 
златна купа при децата до 13 
г. и III място и сребърна купа 
при юношите до 15 г. 

На 12 април 2011 г.  в 
читалище “Развитие” - Пе-
щера бе открита изложба по 
случай 50 години от първия 
в историята на човечеството 
космически полет с човек на 
борда.  По този повод бяха 
показани на общественост-

та, ракетни модели, израбо-
тени от децата и конструкто-
рите на клуба. Представени 
бяха снимки и фотоси за ис-
торията, завоюваните купи, 
медали и грамоти на клуба и 
бе показан филм за дейност-
та му, направен от телевизия 
ХОБИ-ТВ, по която много-
кратно бе излъчван.

На 21 април 2011 г., по 
покана на председателя на 
БФА и Националния дворец 
на децата в София, присъ-
ствахме с деца от клуба на 
среща (Космическо утро) с 
космонавтите Георги Иванов 
и Виктор Савиних по повод 
50-годишния юбилей от 
първия в историята на чове-
чеството космически полет с 
човек на борда. На срещата 
представихме наше умалено 
копие на ракета СОЮЗ-33, с 
която е летял първият бъл-
гарски космонавт Георги 
Иванов.

На 29 април 2011 г. с деца 
от клуба участвахме на „На-
ционалната спортна панора-
ма 2011”, организирана от 
МФВС пред НДК в София. На 
събитието участваха спорт-
ни федерации и клубове от 
цялата страна, които пред-
ставиха над 80 вида спорт 
за децата. На панорамата 
представихме наши модели 
почти във всички класове 
по ракетомоделизъм.

На 14-15 май 2011 г. в 
град Ловеч бе организирано 
Национално първенство по 
авио- и ракетомоделизъм за 
ученици до 15 г. от Минис-
терството на образованието, 
младежта и науката (МОМН) 

и Националния дворец на 
децата в София. Участие 
взеха 12 отбора от цялата 
страна. Децата от нашия 
клуб завоюваха 7 медала за 
индивидуално представяне 
и отборно 2 купи - една при 
деца, II място, и една при 
юноши, също II. 

На 20-22 май 2011 г.  взех-

ме участие в кръг от Светов-
ната купа по ракетомоде-
лизъм за мъже и юноши в 
Каспичан. Поради липса на 
средства, участвахме само 
на близки или вътрешни съ-
стезания. На първенството 
взеха участие около 60 съ-
стезатели от 5 страни - Сър-
бия, Македония, Румъния, 
Русия и България. В клас 
S7, в който сме фаворити, 
з.м.с. Д. Вачков се класира 
на II място със Союз-33, а П. 
Тилев - на IV с Nike Cajun.

На 25 и 26 юни 2011 г. се 
проведе Национално пър-
венство по ракетомодели-
зъм за деца и юноши до 18 
години в Горна Оряховица. 
За първи път състезанието 
се проведе по правилата на 
ФАИ и БФА. Взеха участие 
11 отбора от цялата страна. 
Състезателите завоюваха 7 
медала (2 златни, 3 сребърни 
и 2 бронзови), както и 6 купи 
(4 в различните класове и 2 
за комплексно представяне, 
II и III място при децата и 
юношите). 

Общо от участия в 3 
национални първенства за 
деца и юноши през 2011 г. 
децата от клуба завоюваха 
18 медала и 10 купи, кое-
то говори за упорит труд, 

умения и постоянство при 
изработката на модели и го-
лямата борбеност на самите 
тях по време на състезания-
та. По този повод тези, които 
имаха успехи, бяха награ-
дени пред обществеността 
от кмета на общината по 
случай празника 24 май. На 
Европейското първенство 
по ракетомоделизъм, про-
вело се през август 2011 г. 
в съседна Румъния, нашият 
клуб не успя да участва по-
ради липса на финансови 
средства. 

На 22-24 септември 2011 
г. конструкторите участваха 
в Национално първенство по 
ракетомоделизъм за младе-
жи и възрастни в Каспичан. 
Имаше участници от София, 
Пловдив, Бургас, Ямбол, 
Шумен, Горна Оряховица, 
Велико Търново, Севлиево, 
Каспичан, Пещера и други 
градове. Състезателите от 
нашия клуб завоюваха 16 
медала (2 златни, 6 сребърни 
и 8 бронзови). Участвахме в 
7 класа от общо 8-те. Отбо-
рът при конструкторите се 
състоеше от трима състеза-
тели, з.м.с. Димитър Вачков, 
инж. Стоян Вранчев и Павел 
Тилев. За съжаление, на това 
първенство не можахме 
да участваме с отбор при 
децата до 18 г. поради лип-
са на финансови средства, 
които Общината не успя да 
отпусне навреме. За да не 
пропуснем  състезанието, 
участвахме с лични сред-
ства само конструктори. На 
предишното състезание за 
деца в Горна Оряховица на 
25 и 26 юни помогнахме с 
лични средства на някои от 
талантливите деца, на които 
родителите нямаха възмож-
ност да осигурят пари за 
пътни и настаняване. Над-
явахме се, че Общината ще 
помогне на по-късен етап и 
ще ни възстанови средства-
та, които дадохме за участие 
на децата. Родителите бяха 
възмутени, че Общината не 
успя да задели тези мини-
мални средства от порядъка 
на 400 лева и да осигури 
участие на децата в послед-
ното състезание. 

Необходимите средства, 
които заявяваме в Община 
Пещера са само за финан-
сиране на спортно-състеза-

телната дейност на клуба, а 
именно за осигуряване на 
участие в минимален брой 
състезания на деца, юноши 
и конструктори, съгласно 
спортния календар на БФА 
и ФАИ. Това са разходите по 
самите първенства, а имен-
но заплащане на лицензи 
на състезателите, такси 
за участие, настаняване и 
разходите за транспорт до 
местата на провеждане на 
състезанията. 

Необходимите средства 
за материали, пособия, 
обучение, тренировки и 
консумативи се осигуряват 
от членовете на клуба и от 
спонсори. Те са предимно 
в натура и не е възможно 
да се пренасочват за други 
цели, като такси и парични 
разходи за състезания. Клу-
бът се самофинансира със 
собствени средства, с което 
поддържа минималeн тонус 
за съществуването си.

Заниманията по ракето-
моделизъм развиват техни-
ческите умения на децата, 
юношите и конструкторите. 
Подготовката и участието в 
състезания допълнително 
мотивира всеки от нас, когато 
има спортни изяви и успехи, 
които допринасят за полу-
чаване на признателност и 
собствена удовлетвореност 
от свършената работа, както 
и за повишаване авторитета 
и престижа на всички орга-
низации и лица, допринесли 
за това.

Ентусиазмът и духът на 
пещерските ракетомоде-
листи не падат и въпреки 
затрудненията от финансов 
характер, усилено се готвят 
за предстоящото Световно 
първенство през 2012 го-
дина.  Те силно се надяват 
с помощта на спонсори, и 
главно на новото ръковод-
ство на община Пещера, да 
се набавят необходимите 
минимални средства за 
участие. Надяват се също 
така новото ръководство 
да осъзнае значението за 
развитието на този спорт 
сред децата  и помогне фи-
нансово да изпратим наш 
детско-юношески отбор на 
Световното първенство през 
август 2012 година. 

От Ръководството

КЛУБЪТ ЗАВОЮВА ГОЛЕМИ УСПЕХИ ПРЕЗ 2011 г.

Много мило тър-
жество за Бабинден 
събра баби и внучета в 
ОУ „Петко Славейков”.

С встъпителни 
думи за Бабинден тър-

жеството откри Таня  
Аргирова.

Гост бе директор-
ката на училището 
Виолета Банева.

Всяка баба бе при-

ОУ “ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ”ОУ “ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ”

БАБИ И ВНУЧЕТА НА БАБИНДЕН
готвила вълшебства 
от вкусотии за по-
черпка на децата. Те 

изнесоха великолеп-
на програма за този 
ден - пяха, рецитира-
ха, играха.

Малките артисти 
бяха  подготвили спе-
циални сценки. Чрез 

стихчета те изразиха 
най-ценната награда 
за бабите – обичта на 
внучетата.

По случай ромската Нова 
година деца сурвакаха 
кмета Георги Козарев, 
зам.-кметовете Стефан 
Балабанов и Николай 
Атанасов, директори на 
дирекции в общината. Те 
ги дариха с пакетчета с 
лакомства.

“РОДОПСКА ИСКРА”
пу б лику в а  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
за рождени и именни дни, 

юбилеи, сватби и чествания 
по други поводи.

Бабите почерпиха децата

Момент от сценката


