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Кметът на Пещера 
Николай Зайчев под-
писа поредните догово-
ри за предоставяне на 
безвъзмездна финансо-
ва помощ по проектни 
предложения, които се 
осъществяват с финансо-
вата подкрепа по прио-
ритетна ос „Подкрепа за 
енергийна ефективност в 
опорни центрове в пери-
ферните райони”, Проце-
дура BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност 
в периферните райони“ 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж”, съфи-
нансирано от Фонда за ев-
ропейско подпомагане за 
повишаване на енергий-
ната ефективност.

Така с евросредства 
предстои да бъде сани-
рана емблематичната за 
семействата Ритуална 
зала. Освен нея ще бъдат 
обновени и 31 жилищни 

сгради. Общата стойност 
на строително-монтажни-

те работи по проектите е 2 
525 418, 27 лв.

Припомняме, че 
най-напред бяха одобре-
ни проектите на Община 
Пещера за повишаване на 
енергийна ефективност 
на сградата на ОДК на 
стойност 410 846,47 лв., 
както и за „Повишаване 
на енергийна ефектив-
ност на жилищни сгради 
в гр. Пещера “ЛОТ 1” с 
общ бюджет за енергийно 
обновяване  2 332 775,81 
лв. Този лот включва 6 

жилищни сгради, вклю-
чително и блокове. 

Община Пещера има-
ше възможност до 31 май 
да подаде проектни пред-
ложения за повишаване 
на енергийната ефектив-
ност на публични държав-
ни, общински и жилищни 
сгради, а общият размер 
на исканата безвъзмездна 
финансова помощ, депо-
зирана в МРРБ е 11 376 
290,02 лв. с ДДС.

На  6  ноември ще гласуваме за президент и 
вицепрезидент на Република България, както и в 
национален референдум. За първи път тази година 
гласуването у нас е задължително. Всичко, свързано с 
предстоящия вот, се публикува в специална секция на 

интернет страницата на Община Пещера 
 http://www.peshtera.bg/

Детските градини в об-
щина Пещера вече няма 
да събират допълнителни 
пари от родителите. Това 
съобщи заместник – кме-
тът по образованието 
Зехра Алиш. Тя е катего-
рична, че всички детски 
заведения ще подлежат на 
редовни проверки. Адми-
нистрацията ще следи и 
разходването на средства 
от бюджетите на учили-
щата на територията на 
община Пещера. Според 
общинската администра-
ция, месечната такса от 
40 лева и финансирането, 
което детските заведения 
получават за всяко едно 
дете са достатъчни, за да 
покрият разходите в дет-
ските градини. На този 
етап от община Пещера 

смятат, че са обезпечили 
нормалното протичане 
на учебния процес във 
всички детски градини. 
Заместник — кметът ко-
ментира и опасенията на 
родителите, за това дали 
по този начин за децата 
ще бъдат осигурени всич-
ки нужни консумативи. 
От общината призовават 
родителите да сигнализи-
рат в случай, че от някое 
детско заведение им бъдат 
поискани допълнителни 
средства или дарения. От 
адманистрацията старти-
рат и съвместни проверки 
с регионалното управел-
ние на образованието в 
Пазарджик на така на-
реченитe „преходни ос-
татъци“ в бюджетите на 
училищата. Поводът е, 

съмненията в национа-
лен мащаб, за сериозно 
източване на бюджета на 
Министерството на обра-
зованието и науката. На 
този етап финансовата 
дисциплина във всички 
училища на територията 
на община Пещера е добра 
и няма повод за притесне-
ние, съобщи Зехра Алиш. 

Миналата година от 
такси за посещение на гру-
пите в шестте детски гра-
дини в община Пещера са 
събрани 110 000 лв. и още 
12 300 лв. от яслите. През 
2015-та година детските 
заведения са получили 
субсидия от общината в 
размер на 264 000 лв. За 
тази година се очаква тази 
сума да е малко по-голяма 
– 267 500 лв.

В Пещера се прове-
де пресконференция за 
Местната инициативна 
група. На нея бяха пред-
ставени целите по мярка 
19.1 „Помощ за подготви-
телни дейности“. На при-
състващите бе разяснена 
възможността за финан-
сиране на стратегиите по 
повече от един фонд. Ще 
бъде изградена стратегия 
за водено от общностите 

местно развитие. Предви-
дени са консултации със 
заинтересовани страни, 
работни срещи и общест-
вени обсъждания. Про-
ектът е по договор № РД 
50-94/18.07.2016 г. меж-
ду бенефициента СНЦ 
„МИГ – Пещера“, Минис-
терството на земеделие-
то и храните и Държавен 
фонд „Земеделие“ – Раз-
плащателна агенция за 

предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по подмярка 19.1 „Помощ 
за подготвителни дейнос-
ти“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно 
развитие“ от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2014–
2020 год., съфинансирана 
от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на 
селските райони.

Одобриха проектите за саниране на Ритуалната зала 
и още 31 жилищни сгради 

В детските градини: 
Без пари и консумативи 

от родителите

Информираност 
и перспективи, свързани 

с МИГ - Пещера

Нови придобивки 

В кварталите се монти-
рат нови беседки за удобд-
ство на жителите. В редак-
цията на „Родопска искра“ 

обаче бе получен сигнал, 
че една от беседките вече е 
счупена – тази на пътя за 
„Св. Константин“.

В центъра пък бяха 
поставени две маси с 
мраморни табли за шах, 
за любителите на инте-

лектуалната игра. Те са 
обезпечени с пейки и 
кошчета за боклук.

Помислено е и за 
най-малките. След като 
бе демонтирана разбитата 
детската площадка в съ-

седство с НУ “Михаил Ка-
ролиди“, малчуганите вече 
се радват на нови настилка 
и съоръжения.
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На 18 октомври се на-
вършиха 102 години от 
рождението на проф. Ди-
митър Пасков. По този 
повод публикуваме със 
съкращения разказа на 
Здравка Попова:

Прибирам се в къщи, 
по навик пускам телевизо-
ра и чувам „ако беше жив 
проф. Пасков сега щеше 
да е милионер”. Мисля си 
„значи са се осмелили да 
говорят за него, дори и 
филмче”. С машината на 
времето се връщам в да-
лечната 2000 година и си 
спомням. В тази година в 
Пещера се проведе анкета, 
със съдействието на Радио 
„Витатон” /б.р. частно/ и 
Общината, за избиране 
Личност на столетието за 
Пещера. Сред многодо-
стойните имена бе това и 
на д-р Пасков. Единодуш-
но моите съграждани по-
сочиха него. А кой е той? 
Димитър Пасков е роден 
на 18 октомври 1914 годи-
на в Горно Броди, Серска 
околия. Войната 1912-1913 
г. заварила мъжете от рода 
като гурбетчии — зидари в 
пещерския район. Борили 
се преди това като четни-
ци за присъединяването 
на родните земи към май-
ка България. Като истин-

ски българи те се включи-
ли като доброволци в 27 
Чепински полк. Участвали 
в Първата световна война 
в същия полк. В 1925 г. се 
прeселили в Пещера, след 
жестокото преследване на 
българското население, 
останало извън предели-
те на България. Бащата 
на проф. Пасков — Спас 
Пасков, със съпругата 
си и четирите си деца, се 
установили в града, под 
наем и се препитавали с 
тютюнопроиводство и зи-
дарство. Димитър Пасков 
завършва пещерската не-
пълна гимназия в 1933 г. 
Проявил се е като учено-
любив /вземал две години 
в една/, скромен, трудо-
любив, природно интели-
гентен. В 1934 г. завършва 
Асеновградската гимна-
зия и през 1934 — 1940 г. 
— медицинския факултет 
в София (вътрешни бо-
лести). Със съпругата си 
Роза Димитрова дошли в 
Пещера. Тя като учителка, 
а той като лекар в с. Бяга. 
До 1943 г. практикувал там 
своята професия, известно 
време работил като лекар в 
с. Козарско, след това ста-
ва околийски лекар. През 
февруари 1944 г. бил арес-
туван, но спасен от жесто-
ка разправа благодарение 
на влиятелния пещерец 
П. Кьосеиванов (кмет на 
града), В. Видулов и подп. 
Янев. След това участвал 
във войната на фронта в 
27 Чепински полк. Полу-
чил два ордена — за „Хра-
брост” и „Кавалер”. Това 
ми разказа неговият син 
Румен (вече не е жив) и 
държеше да не се пропу-
ска също и неговата сес-
тра Величка Дизова. През 
декември 1946 г. заминал 

за Ленинград за защита на 
аспирантура до 1949 г. Ас-
пирант бил на руския учен 
академик Сергей Аничков. 
С откриването на лекар-
ството „Дибазол“  станал 
кандидат на медицинските 
науки /лекарството ста-
нало руска интелектуал-
на собственост/. В 1949 г. 
се завърнал в България, 
а в 1951 г. станал редов-
но доцент в катедрата по 
фармакология, като съще-
временно до 1959 г. бил 
заместник-директор на 
Института по експеримен-
тална медицина. С откри-
ването на „Нивалин” през 
1958 г.- става доктор на 
медицинските науки. Със 
завръщането си в Бълга-
рия обаче бил обвинен в 
плагиатство на опитите за 
водно-спиртен извлек на 
Кавказко кокиче с проти-
вопаралитично действие 
/макар, че препарат не се 
създава/. Изследванията 
си Пасков започнал още 
през 1950 г. от луковица-
та на кокичето. Възложил 
на фармацевтите Иванови 
през 1952-1953 г. да изо-
лират вещество в сух вид. 
Продължил опитите с жи-
вотни. Но в България ня-
мало достатъчни условия 
за довършване на изслед-
ванията, затова заминал 
за Ленинград. Направени 
били успешни изследва-
ния за въздействието на 
препарата при заболява-
не от детски паралич и 
други видове парализи. 
Академик Машковски и 
проф. Аничков признали 
приоритета на българския 
учен за откривателство 
и протестирали срещу 
разправата с него. Въпре-
ки всичко, той бил снет 
от длъжността замест-

ник-директор на Инсти-
тута по експериментална 
медицина. Под давление 
на акад. Малеев било на-
правено всичко възмож-
но, за да не бъде удостоен 
със званието Лауреат на 
Димитровска награда, а 
само заслужил лекар на 
Републиката. Затова пък 
самият Малеев заради 
широкото приложение на 
„Нивалин” получил Дими-
тровска награда.

Професор Пасков не 
се задоволил само с едно 
откритие. Упоритите му 
изследнвания  довели до 
създаването на други пре-
парати „Пимадин“, „Ни-
валин P“, „Нивалет“, Инха 
17“, „Алцид V“, „Вербакан“ 
и „Димекс“. Правил е и 
проучвания в народната 
медицина, писал и учебни-
ци. През 1977 г. бил прину-
ден от академик Малеев да 

подаде оставка във ВМИ. 
До смъртта си работил 
в базата за внедряване и 
развитие към Софарма. 
Умира на 19.04.1986 г.. 
Проф. Пасков бил привър-
женик на българските ле-
карства, на достъпни цени 
за болните, за безплатна 
медицинска помощ, висок 
социален статус на бъл-
гарския лекар и въобще 
на българската интели-
генция. Той не се ползвал 
приживе с политическото 
доверие, икономическото, 
идеологическото и науч-
но-техническо разузнава-
не. Така с много болка за-
върши своя разказ Румен 
Пасков.

Не зная на 18 октомври 
дали са се сетили за него и 
най-големите специалисти 
и специализирани изда-
ния. Но ние пещерци не 
бива да забравяме, че той е 

тръгнал от тук - от Пещера 
и Пещера е била винаги в 
сърцето му. Бяха положе-
ни много усилия за обога-
тяване на проучванията за 
проф. Пасков. Гордеем се с 
това, че откупихме брон-
зова отливка на главата на 
проф. Пасков от скулпту-
ра Благой Илиев, с която 
е участвал в Национална 
художествена изложба. 
Сега нека помълчим ми-
нута за човека, лекаря, 
специалиста, учения, по-
ложил усилия граничащи 
с фанатизъм, за облекча-
ване на страданията и спа-
сяването на хората от една 
жестока болест. Той сега 
най-после почива в пре-
гръдката на зелено-белия 
товар от кокичета изсипа-
ни с един камион от Дин-
ката, Пазарджишко върху 
последното му жилище / 
неговия гроб/. 

ОБЩЕСТВО

Близо 3000 литра неза-
конно произведен алкохол 
без бандерол в нелегална 
спиртоварна са открили 
и иззели служителите от 
сектор „Противодействие 

на икономическата прес-
тъпност” при ОДМВР-Па-
зарджик.

В акцията са взели 
участие и представители 
на митническата дирекция 
в Пловдив. Служители-
те от сектора извършили 
проверка и последвало 
претърсване в частен дом 
в Пещера, обитаван от 
38-годишния П.К. Така 
било установено, че в 
едно от помещенията на 
жилището е обособена 
нелегална спиртоварна, 
оборудвана за дестилация 
на високоградусов алко-
хол. По време на процесу-
алните действия казанът 

бил в работен режим, а 
органите на реда открили 
в най-различни съдове и 
разфасовки близо 3000 ли-
тра алкохол без бандерол. 
Инспекторите от Агенция 
Митници са съставили акт 
за установеното наруше-
ние, свързано с изграждане 
и функциониране на нели-
цензиран казан за дести-
лация на алкохол. Цялото 
количество акцизна стока 
е иззета, а собственикът 
и е бил задържан в ареста 
на РУ-Пещера. Работата по 
случая продължава, води 
се дознание.

Пресцентър ОДМВР
-Пазарджик 

Г-н Вукев, водата или 
по-скоро нейната липса 
доведоха до масово недо-
волство в града?

Имахме период с го-
леми проблеми във во-
доснабдяването, но към 
настоящия момент те вече 
са отстранени, разбира се 
дотолкова, доколкото ни 
позволяват възможност-
ите. Тези проблеми са на-
трупани назад във време-
то, поради недалновидна 
политика, защото е раз-
читано на природата да 
набавя достатъчно вода, 
но тази година има засу-
шаване. Пещера разчита 
на 50% помпено и 50% во-
доснабдянаве от каптажи. 
От каптажите максимал-
ните водни количества в 
добра година са 110 л/с, а 
в момента след две отстра-
нени аварии на трудно 
достъпни места имаме 40 
л/с. Помпените станции 
в Пещера са „Синия кай-
нак“ и 4 бункерни пом-
пени станции/БПС/ по 

поречието на Стара река, 
като 2 от тях не работеха. 
В крайна сметка процесът 
бе овладяни, така че днес 
да има достатъчно вода за 
Пещера.

Къде се отрази 
най-много критичната 
ситуация?

Най-потърпевши бяха 
живеещите в блоковете 
на изхода за Батак. При 
тях е необходимо да се 
направят корекции в са-
мото водоподаване. Дру-
гият голям проблем е, че 
от 2 години не се използва 
Южният резервоар. След 
отстраняването на авари-
ите по новомахаленския 
водопровод вече подаваме 
едно определено количе-
ство в този резервоар. На-
дявам се, че това ще нама-
ли проблемите.

В други части пък беше 
ниско налагянето. Тряб-
ва да отбележим, че пре-
карвахме вода от „Синия 
кайнак“ на входа от Па-
зарджик до блоковете на 

изхода за Батак, това няма 
как да не се е отразило на 
други точки на града в оп-
ределени моменти.

Означава ли, че про-
блемът е отминал?

Ситуацията е овладя-
на, но по-притеснително-
то обаче е друго. Хората, 
които най-много се оп-
лакват, че нямат вода, в 
същото време разбиват с 
брадви довеждащите во-
допроводи от каптажите, 
за да напояват животните, 
с които извършват неза-
конна сеч над кв. “Пирин“. 
В северната част на града 
пък, собственици на доби-
тък незаконно се връзват 
към други водопроводи. 
Трябва обаче да се знае, че 
това се наказва със затвор 
и глоба от 5 до 10 хиляди 
лева и хванем ли такъв, ще 
се разправя с полиция и 
прокуратура. Никой няма 
право да се закача за во-
допроводната мрежа, без 
съответните разрешения 
от Вик оператора.

За водното дружество 
чуваме основно, когато 
има аварии. Какво друго 
можем да научим за ва-
шата дейност?

Предстои да направим 
обстоен анализ на ВиК 
системата, ще искаме съ-
действие от Общинския 
съвет, за да закупим до-
пълнителни помпени аг-
регати, за да имаме резер-
вен вариант, ако отново 
имаме период на засуша-
ване. В процес на разго-
вори сме за изграждането 
на шахтов кладенец по 
поречието на Стара река, 
ще търсим и допълнител-
ни водоизточници. Ще се 
опитаме със собствени 
средства да възстановим 
някои от довеждащите во-
допроводи. Новомахлен-
ският водопровод не тър-
пи отлагане във времето 
за смяна.

Техниката на ВКС е в 
отчайващо състояние. Ня-
маме гуми, постоянно се 
чупят машините, багерът 

няма кофа, което спома-
га за по-дългото отстра-
няване на авриите, ако е 
по-съвременна машина, 
съответно времето за из-
коп намалява. Явно не е 
имало кой да обикаля и по 
каптажите, да проверява в 
какво състояние са, да се 
намерят старите трасета, 
да се отстранят авариите. 
Просто иска воля и жела-
ние, тъй като двете ава-
рии, които отстранихме са 
на труднодостъпни места, 
копае се на ръка, което е 
неблагодарна работа, но 
трябва да се свърши от ня-
кой, за да може да се свали 
вода.

Хората обаче недо-
волстват, защото се на-
прави Воден цикъл, а 
проблемите останаха.

От дълго време се за-
нимавам с ВиК сектора и 
мога да кажа, че европей-
ските средства са само във 
вътрешнопроводната мре-
жа, никой не мисли за до-
веждащите водопроводи 

и водоизточниците. При 
това в Пещера около 70% 
от потребителите все още 
са със стар водопровод. 
Остава да се справяме със 
собствени средства. Мога 
да споделя с читателите, 
че от февруари до сега сме 
направили над 40 000 лв. 
инвестиции, предишни 
години са влагани по око-
ло 4 000 лв. А инвестиции-
те се връщат, може да не е 
бързо и веднага, но трябва 
да се подменя.

Ще подобрим обезза-
разяването на водата. Вече 
няма да се използва хлор, а 
белина, която е по-съвре-
менния метод. Няма да го 
има специфичния мирис, 
особено при стоплената 
от бойлер вода. Трябва да 
си стегнем техниката.

Ще се справим със 
собствени средства и с 
помощта на общината и 
общинския съвет. Всички 
трябва да работим в една 
посока.

Разкриха нелегална 
спиртоварна 

Управителят на „ВКС“ ЕООД инж. Звезделин Вукев 
пред „Родопска искра“:

Проф. Пасков, създателят на „Нивалин”
- един голям и славен учен 
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КУЛТУРА

В Пещера предстои да 
бъде учреден Общински 
комитет „Васил Левски”. 
На учредяването ще при-
състват писателят Антон 
Дончев, Васил Василев – 
председател на Общобъл-
гарски комитет „Васил 
Левски” и актьорът Васил 
Михайлов. Инициаивният 
комитет е избрал за дата – 
Денят на народните буди-
тели, 1 ноември, а мястото 
е читалище „Развитие“ от 
17.30 ч.

От 10 до 14 октомври 
Министерство на об-
разованието и науката 
проведе за втора поред-
на година Национална 
седмица на четенето в 
изпълнение на Плана 
за действие към Нацио-
налната стратегия за на-
сърчаване и повишаване 
на грамотността (2014-
2020 г.). Регионалното 
управление на образо-
ванието – Пазарджик, е 
официален домакин на 
събитието тази година. 
Седмицата на четенето 
се проведе в училищата 
и детските градини във 

всички областни градове 
на страната.

В Пещера в инициа-
тивата в тези дни ще се 
включат стотици деца 
от училищата и детски-
те градини. Всички те 

посещават Библиотеката 
към читалище „Разви-
тие“, където отзивчивите 
библиотекарки Цветана 
Йовчева и Люба Шопова 
четат заедно с тях. В дру-
ги случай пък те посеща-

ват по покана съответ-
ното учебно заведение.

„За децата, особено 
по-малките, от детски-
те градини и началните 
класове, е много инте-
ресно да дойдат в биб-
лиотеката, където им 
показваме любопитни 
презентации или пък 
четем интересни автори. 
Само днес имах възмож-
ност да чета на повече от 
100 деца“, сподели Цве-
тана Йовчева от детския 
отдел, докато при нея 
бяха ученици от 5 и 6 
клас на ОУ“Петко Р.Сла-
вейков“.

Културна хроника
Илия Тончев стана носител на годишната награда 

на Община Пазарджик по време на поредното издание 
на Годишната изложба на Представителството на 
Съюза на българските художници в областния град. 
Четирима са носителите на награди, които обяви 
и връчи директорът на Дирекция „Образование и 
култура“ Гергана Табакова. Отличие за творчеството 
си получиха Манол Панчовски, Люлин Търкаланов 
и Елеонора Хаджиниколова. В тазгодишната 
експозиция участват 15 автора с 48 творби.

„Песента на глухаря” на Георги Връбчев бе 
отличен с втора награда в международния конкурс 
„La Piazzetta” 2016, проведен в гр. Салерно, Италия. 
Припомняме, че преди две години на международния 
конкурс, пещерецът спечели първо място в категория 
– проза. Тогава италианците отличиха разказа 
„Коледа” на Георги Връбчев. В категория поезия пък 
стихотворението му “Morituri te salutant” бе отличено 
с грамота.

Свиленград бе домакин на Вторият национален 
фестивал на старата градска песен „Песни от свила — 
минаха години“. Златният медал при дуетите грабнаха 
и донесоха Катя Грозева и Костадин Апостолов. 
Те се представиха с китка стари градски песни и 
неповторимата песен по текст на Яворов „Павлета 
делия и Павлетица млада“.

Фестивалът бе организиран по повод празника на 
града и международния ден на възрастните. В него 
участваха над 100 читалищни групи, както и солисти, 
дуети, трио и квартети.

О Б Я В А 

1. Заповед No ОХ-735 / 20.09.2016 г. на министъра на отбраната 
на Република България Обявяване на 24  вакантни длъжности, 
изискващи сержантски военни звания за комплектуване на 
Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови 
оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти, чрез 

приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в 
чужбина, и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс - за Националната гвардейска част 6 
(шест) длъжности, за Сухопътните войски 16 (шестнадесет) длъжности и за Военновъздушните сили 2 (две) 
длъжности .  

2. Заповед No ОХ-754 / 29.09.2016 г. на министъра на отбраната на Република България Обявяване на 32 
вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане 
на конкурс.

 Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик до 28.10.2016 г. 
включително!

ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във  Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и 

Брацигово Петьо Русеков, Община Пещера, ет. 2, стая № 8, тел. 0350 / 622 12, или във Военно окръжие – 
Пазарджик, ул.“ Втори януари “№ 10,  тел. 034 / 445 463. 

О Б Я В А 
Заповед No ОХ-708 / 08.09.2016 г. на министъра на отбраната на 

Република България за провеждане на конкурс за 353 войнишки 
длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за 
времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните 

войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, 
Шумен, София и Мусачево.

 Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик до 28.10.2016 г. 
включително!

ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация – старши експерт във Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и 

Брацигово Петьо Русеков, Община Брацигово, ет. 1, стая № 4, тел. 03552 / 20 65 и старши специалист Димитър 
Димитров, или във Военно окръжие – Пазарджик,   ул. “ Втори януари “ № 10,   тел. 034 / 445 463. 

И в Пещера 
ще има комитет 
„Васил Левски“ 

Седмица на четенето

На 6 ноември 2016 г. ще 
се проведе национален ре-
ферендум, на който граж-
даните на Република Бъл-
гария могат да гласуват с 
“Да” или с “Не” в отговор 
на следните въпроси:

1. Подкрепяте ли на-
родните представители 
да се избират с мажори-
тарна избирателна сис-
тема с абсолютно мно-
зинство в два тура?

2. Подкрепяте ли въ-
веждането на задължи-
телно гласуване на избо-
рите и референдумите?

3. Подкрепяте ли 
годишната държавна 
субсидия, отпускана за 
финансиране на полити-
ческите партии и коали-
циите, да бъде един лев 
за един получен действи-
телен глас на последните 
парламентарни избори?

МОТИВИ:

- Референдумът е фор-
ма на пряка демокрация, 
чрез която български-
ят народ като суверен се 
произнася по въпроси с 
национално значение, по-
ставени в дневния ред на 
обществото. Настоящият 
референдум поставя на 
вниманието на български-
те граждани три въпроса, 
свързани с промени в пра-
вила, засягащи обществе-
но значими теми. 

- Мотивът за провеж-
дане на референдум за въ-
веждането на мажоритар-
ната избирателна система 
с абсолютно мнозинство, в 
два тура, предполага реал-
на възможност за оценка 
на качествата и достойн-
ствата на кандидатите и за 
избор на личности. Избра-
ният кандидат би могъл да 
придобие по-голяма пред-
ставителност, защото над 
50% от избирателите, гла-
сували в съответния едно-

мандатен избирателен ра-
йон, ще стоят зад неговото 
избиране. Очакването е, 
това да мотивира ангажи-
раност на всеки народен 
представител към негови-
те избиратели и регионал-
ните актуални проблеми и 
особености. 

- Въвеждането на за-
дължителното гласуване 
е следващият въпрос от 
референдума. Мотивът 
е, че по-големият брой 
избиратели, упражнява-
щи конституционното си 
право на глас, ще засили 
демократичната легитим-
ност на референдумите 
и изборните резултати, а 
оттам и авторитета на ре-
шенията и институциите. 
Задължителното гласува-
не би могло да бъде едно 
от ефективните средства 
за неутрализиране, нама-
ляване и елиминиране на 
негативните и порочни 
практики на корпоратив-

ния, контролирания, ма-
нипулирания и купения 
вот. 

- Третият въпрос се от-
нася до намаляването на 
годишната държавна суб-
сидия на един лев за един 
получен глас. В резултат на 
намаляването на държав-
ните субсидии за партии-
те се дава възможност да 
бъдат спестени бюджетни 
ресурси, които впослед-
ствие биха могли да бъдат 
насочени към други сфе-
ри, като здравеопазване, 
образование, както и за 
решаването на други со-
циални въпроси.

Време и място за про-
веждане на референдума:

- Денят за гласуване в 
страната започва в 7,00 ч. 
и приключва в 20,00 ч., а 
извън страната започва в 
7,00 ч. местно време и при-
ключва в 20,00 ч. местно 
време.

- Гласуването се про-

вежда в избирателните 
секции, в които ще се гла-
сува за президент и вице-
президент на Република 
България.

Ред за провеждане на 
референдума:

- Право да гласуват на 
национален референдум 
имат гражданите на Репу-
блика България с избира-
телни права, които имат 
постоянен адрес на тери-
торията на страната към 
деня на насрочване на ре-
ферендума – 8 август 2016 
г.

- Гласуването се про-
вежда по актуализирани 
списъци от изборите за 
народни представители. 

- Гласуването се из-
вършва с бяла бюлетина. 
Бюлетината за произ-
веждане на референдума 
съдържа трите въпроса 
и възможните отговори – 
“Да” и “Не”, изписани с 
еднакъв шрифт срещу все-

ки един от въпросите.
- Гласоподавателят не 

е длъжен да отговори на 
всички въпроси, включе-
ни в бюлетината за рефе-
рендума.

- Всеки гласоподавател 
гласува, като върху бюле-
тината отбелязва със знак 
“Х” или “V” избрания от 
него отговор “Да” или 
“Не” за съответния въ-
прос. 

- Вотът с “Да” означава, 
че гласуващият подкрепя 
предложението, съдържа-
що се във въпроса.

- Вотът с „Не“ означа-
ва, че гласуващият не под-
крепя предложението, съ-
държащо се във въпроса.

- Всеки гласоподавател 
гласува, като поставя в 
плик бюлетината, на коя-
то е зачертан избраният 
от него отговор “Да” или 
“Не”, излиза от кабината и 
пуска плика в избирател-
ната кутия.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ за националния 
Референдум - 2016 г. 
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Класиране след XI кръг на Югозападната 
Трета лига:

                                                                    М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Струмска слава 1927 (Радомир)      11    8   3   0   27:5     27
-------------------------------------------------------------------
 2. Сливнишки герой (Сливница)        11    9   0   2   19:3     27
 3. ФК Миньор (Перник)                        11    7   4   0   20:9     25
 4. Беласица (Петрич)                              11    7   3   1   20:9     24
 5. Пирин (Гоце Делчев)                          11    6   2   3   16:9     20
 6. Септември (Симитли)                       11    5   5   1   20:12    20
 7. Ботев 1937 (Ихтиман)                        11    6   1   4   20:18   19
 8. Рилски спортист 2011 (Самоков)    11    5   2   4   19:18   17
 9. Чавдар (Етрополе)                               11    4   2   5   22:14   14
10. Хебър 1918 (Пазарджик)                  11    4   2   5   16:14   14
11. Марек 1915 (Дупница)                      11    4   1   6   12:20   13
12. Германея (Сапарева баня)                11    3   3   5   21:18   12
13. Балкан 1929 (Ботевград)                   11    2   4   5   15:20   10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Велбъжд (Кюстендил)                      11    3   1   7   15:22   10
15. Свобода 2011 (Пещера)                    11    2   3   6    7:19      9
16. Вихрен 1925 (Сандански)                11    3   0   8    5:17      9
-------------------------------------------------------------------
17. Пирин (Разлог)                                  11    2   2   7    7:20       8 
18. Чепинец (Велинград)                       11    0   0  11   10:44     0  

XV кръг
9 ноември 2016, сряда, 14:00 ч:
Чепинец (Велинград) - Пирин (Гоце Делчев)                      - 
Струмска слава 1927 (Радомир) - Велбъжд (Кюстендил)- 
Свобода 2011 (Пещера) - Балкан 1929 (Ботевград)           - 
Марек 1915 (Дупница) - Сливнишки герой (Сливница)  - 
Германея (Сапарева баня) - Вихрен 1925 (Сандански)     - 
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Рилски спортист 2011 (Самоков)     - 
Чавдар (Етрополе) - Септември (Симитли)                         - 
Ботев 1937 (Ихтиман) - Хебър 1918 (Пазарджик)              - 
Пирин (Разлог) - ФК Миньор (Перник)                                - 

XIV кръг
2 ноември 2016, сряда, 14:00 ч:
Пирин (Гоце Делчев) - Пирин (Разлог)                                     - 
ФК Миньор (Перник) - Ботев 1937 (Ихтиман)                       - 
Хебър 1918 (Пазарджик) - Чавдар (Етрополе)                        - 
Септември (Симитли) - Беласица (Петрич)                            - 
Рилски спортист 2011 (Сам) - Германея (Сапарева баня)   - 
Вихрен 1925 (Сандански) - Марек 1915 (Дупница)               - 
Сливнишки герой (Сливница) - Свобода 2011 (Пещера)    - 
Балкан 1929 (Ботевград) - Струмска слава 1927 (Радомир)- 
Велбъжд (Кюстендил) - Чепинец (Велинград)                       - 

XIII кръг
30 октомври 2016, неделя, 14:00 ч:
Велбъжд (Кюстендил) - Пирин (Гоце Делчев)                           - 
Чепинец (Велинград) - Балкан 1929 (Ботевград)                      - 
Струмска слава 1927 (Рад) - Сливнишки герой (Сливница)  - 
Свобода 2011 (Пещера) - Вихрен 1925 (Сандански)                 - 
Марек 1915 (Дупница) - Рилски спортист 2011 (Самоков)     - 
Германея (Сапарева баня) - Септември (Симитли)                  - 
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Хебър 1918 (Пазарджик)                           - 
Чавдар (Етрополе) - ФК Миньор (Перник)                                 - 
Ботев 1937 (Ихтиман) - Пирин (Разлог)                                       -   

Загуба с 2:0 от „Хебър“ в Пазарджик и равенство 1:1 със 
„Септември“ Симитли в Пещера в 9 и 10 кръг на първенството 
в Трета Югозападна лига.

ПОКАНА
за

Извънредно Общо събрание на СНЦ Футболен 
клуб “СВОБОДА 2011’’- гр. Пещера

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб “СВОБОДА 
2011” – гр. Пещера кани всички членове на сдружението на извънредно Oбщо събра-
ние, което ще се проведе на 07.12.2016 г., сряда от 18.00 часа в залата на Общински съвет 
– гр. Пещера при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на Управителния съвет.
2. Избор на нови членове на Управителния съвет.
Проекторешения:
1. Общото събрание освобождава от длъжност членове на Управителния съвет.
2. Общото събрание избира нови членове на Управителния съвет.

От УС на СНЦ ФК “Свобода 2011” - гр. Пещера

Ентусиазъм, дари-
тели и подкрепа от об-
щината направиха въз-
можно днес в Пещера 
да има зала за тенис на 
маса. Предстои и уч-
редяването на спортен 
клуб, който ще носи 
името „Свобода“. В по-
мещението, което се на-
мира в двора на СУ “Св. 
Климент Охридски“, 

са оформени 4 зони за 
игра, като масите за те-
нис са дарени от фир-
ми, а играчите стъпват 
върху професионал-
на настилка. Тъй като 
предстои сформиране-
то на групи за трени-
ровки, за желаещите да 
получат повече подроб-
ности на разположение 
е телефон 0878520773.

Б а д м и н т он и с т к и т е 
Добринка Смилянова и 
Нергис Асанова участваха 
в Международен турнир 
по бадминтон в спортна 
зала „Арпезос“,Кърджали. 
Състезанието бе част от 
общинската Програма с 
културни и спортни про-
яви, посветени на Деня на 
Кърджали – 21 октомври. 
Турнирът се организира 
от СК “Бадминтон клуб 

– Арда“, посветен е и на 
20-годишнината на бад-
минтона в града.

В двудневната надпре-
вара участваха 105 състе-
затели от 11 отбора от Ру-
мъния, Македония, Белгия 
и от страната.

Смилянова игра от-
лично и на двойки жени, 
заедно с Мира Георгиева 
от Гълъбово, спечели зла-
тен медал. Сребро пък 

прибави към колекцията 
си в турнира на смесени 
двойки, където игра с Вла-
дислав Иванов от домаки-
ните.

С това, медалите за Пе-
щера не свършиха, Нер-
гис Асанова също се качи 
на почетната стълбичка, 
заемайки третото място 
в своята категория „Лю-
бители“ в двойка с Георги 
Гуголанов от Кърджали.

Пет медала от Националния лекоатлети-
чески крос в Пловдив за лекоатлетите от Пе-
щера. 

Цветелина Бадалова завоюва златен медал 
при девойките до 12 клас на 600 м. Костадин 
Тахов грабна бронзов медал при момчетата 
до 7 клас на 600 м. При мъжете ветерани на 
1200 м. златен медал спечели Щерьо Бадалов. 
Второкласничката Мариана Якофова се от-
чете със 17 пореден медал. А четиригодиш-
ният Петко Якофов за почетно трето място в 
колоездачно състезание „Златна Тракия“.

Пещерските раке-
томоделисти от РМК 
„Кондор“ завоюваха 10 
медала — 3 златни, 1 
сребърен и 6 бронзови, 
в Национално първен-
ство, което се проведе 
на полигона в с. Въл-
читрън, обл. Плевен. В 
надпреварата се вклю-
чиха над 60 – участни-
ка, от всички клубове в 
страната. Конкуренци-
ята във всеки клас беше 
много голяма, което 
доведе до очаквани  ви-
соки резултати. Пещер-
ските представители 
премериха сили със све-
товните шампиони на 
България за 2016 г. В ня-
кои класове почти всич-
ки клубове имаха със-
тезатели на флайофи. 
Въпреки голямата кон-
куренция пещерския 
отбор запази място си 

в призовата тройка сред 
наградените с бронзова 
купа за отбора при юно-
шите. „Радостно е, че в 
най-трудните и атрак-
тивени класове – копие 
на ракети, в които раке-
томоделистите са фаво-

рити, както при мъжете, 
така и при юношите, 
затвърдихме първите 
места и златните меда-
ли“ - коментира край-
ните резултати Павел 
Тилев,  заместник-пред-
седател на Клуба .

Трета лига – класиране 
и предстоящи срещи

В Пещера вече се тренира 
и тенис на маса

Три медала 
за бадминтонистите

Лекоатлетически 
успехи

Отлично първенство 
за ракетомоделистите 
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