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С церемонията „Ря-
зане на лента“ в Пещера 
бяха открити обновени 
жилищни сгради. Това 
са 31 жилищни сгради, 
обединени в 3 ЛОТ-а. 
Символичното рязане 
на лентата, кметът за-
едно с представители 
на фирмите изпълни-
телки по отделните ло-
тове и на сдруженията 
на собствениците, бе 
извършено пред същите 
домове, където санира-
нето започна преди 10 
месеца.  А стойността на 
санирането е малко над 2 
300 000 лв. Проектите се 
изпълняват от Община 
Пещера по схема за пре-
доставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ: 
B G16RFOP001-2 .001 
„Енергийна ефектив-
ност в периферните ра-
йони”.

Гр а д он ач а л н и к ът 
благодари на всички, 
които имат участие в ус-
пешното приключване 
на дейностите по енер-
гийна ефективност на 
тези 31-на сгради. Той 
изтъкна, че в начало-
то, когато процедурата 
за кандидатстване бе 
отворена, мнозина са 
имали съмнения, мал-
цина са били желаещи-
те да участват, но днес 
се виждат реалните 
резултати и това е под-
тикнало голяма част от 
пещерци да създават 
сдружения на собстве-
ниците с надежда да има 
ново финансиране.

„В община Пещера 
вече има създадени над 
150 сдружения. Всички 
те ще имат възможност 
да подадат документите 
си в общинската адми-
нистрация, но предва-

рителната информация 
е за много по-високи 
критерии и изисква-
ния към жилищните 
сгради. За средства по 
новата програма ще се 
кандидатства с работен 
проект, който се очаква 
да бъде финансиран от 
общините. И разбира 
се, трябва да се отбеле-
жи, че средствата, които 
ще бъдат отпуснати са 
значително по-малко. 
Парите за тези 47 сгра-
ди, които са обхвана-
ти до момента, бяха 8,5 
милиона лева, а сега ще 
разполагаме с около 1 
200 000 лева“, сподели 
Николай Зайчев.

Освен жилищни 
сгради, с европейски 
средства бяха санирани 
сградите на Общинска 
администрация, поли-
цията и пожарната, Ри-
туалната зала и Общин-
ски детски комплекс.

- Г-н Зайчев, като 
кмет на Община Пеще-
ра имахте честта да 
отрежете лентата на 
сградите, обновени по 

проекти за повишава-
не на енергийна ефек-
тивност на жилищни 
сгради в гр. Пещера.

- Така е, символич-
но публичното събитие 
„Рязане на лента“ за три 
от ЛОТ-овете, избрахме 
да се случи там, от къ-
дето започна изпълне-
нието на тези проекти с 
първа копка преди око-
ло 10 месеца. Общата 
им стойност е близо 2 
320 000 лв., а с тези сред-
ства бяха санирани 31 
многофамилни жилищ-
ни сгради. Проектът 
стана възможен с фи-
нансовата подкрепа на 
Оперативна програма 
“Регионално развитие” 
2014-2020 г., съфинан-
сирана от Европейския 
съюз чрез Европейския 
фонд за регионално раз-
витие.

- Изпълнена ли е 
крайната цел на про-
екта?

- Целта на проектите 
бе повишаване на енер-
гийната ефективност 
на многофамилни жи-

лищни сгради в община 
Пещера с достигане на 
клас на енергопотребле-
ние „В“ и „С“ на сгради-
те, както и повишаване 
на експлоатацията и 
удължаване на жизне-
ния цикъл на сградите. 
Смятам, че през отоп-
лителния сезон, живе-
ещите в тези сгради са 
усетили положителната 
промяна. Домовете им 
са били по-топли сре-
щу по-малък разход за 
това. 

- Какво мислите г-н 
Зайчев, с изпълнението 
на проекта, Община 
Пещера на крачка ли е 
от намаляването на 
неравенствата меж-
ду периферните и цен-
тралните райони на 
страната?

- Да, считам че с из-
пълнението на проект 
по процедура “Енергий-
на ефективност в пе-
риферните райони“ се 
подобриха енергийните 
характеристики на жи-
лищния фонд в строи-
телните граници на град 
Пещера, което допри-
несе до създаването на 
по-атрактивни и дос-
тъпни жилища, в което 
се очаква да ограничи 
размера и темпа на миг-
рация към по–големите 
градове в страната.

- Какво искате да 
кажете на гражданите 
и семействата, крайни 
получатели на резул-
татите от изпълне-
ния проект?

- Мога да им кажа 
само едно, благодаря за 
оказаното съдействие и 
търпение, за благото на 
успешно изпълнения 
проект.

Министерството на 
финансите публикува 
данните за финансовото 
състояние на общините 
през 2017 г. За Община 
Пещера основните цифри 
показват стабилност. Тя 
е сред общините с мини-
мални просрочени задъл-
жения. Данните на МФ 
сочат, че към края на ми-
налата година общо про-
срочените задължения в 
бюджета са 36 696 лв. или 
0,3 на сто от него. В края 
на 2015 година просроче-
ните задължения са били 
9,8%, а през 2016-та 4,5%, 
което показва трайна тен-
денция на намаляване на 
просрочените задълже-
ния през последните 2 го-

дини. В същото време се 
отчита 70% събираемост 
на данъците. 

Благодарение на до-
пълнително финансира-
не и постъпили средства, 
разходите на Общината 
плавно са се повишили от 
9 976 717 лв. през 2015 г., 
1 095 1922 лв. през 2016-
та,  до 11 366 893 лв. през 
2017 г.

В това време намалява 
общинският дълг, който 
през 2015 година е бил 5 
046 751 лв., след обеди-
няването на заемите през 
2016-та, в края на година-
та е отчетено, че Община-
та дължи 4 755 905 лв., а 
през 2017 г. тази сума на-
малява до 4 668 305 лв.

Скъпи съграждани,
В навечерието на Великден сме – Възкресе-

ние Христово! 
За нас, православните християни това е 

най-големият и най-светъл празник! И нека, 
както Възкресението ни дава по-силна вяра, 
така да намираме личната си увереност, която 
ще ни движи напред!

Пожелавам  Ви здравето, благоденствието, 
семейният уют и добротата да бъдат нераздел-
на част от Вашия живот!

Светъл празник!

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ
Кмет на Община Пещера

Честито Възкресение 
Христово!

В навечерието на свет-
лия християнски празник – 
Великден, отправям свои-
те сърдечни пожелания 
към жителите на община 
Пещера и нейните гости 
за здраве и благополучие, 
нека има обич и топлина в 
домовете Ви!

Весели Великденски 
празници!

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

Кметът на Пещера преряза лентата 
на обновени жилищни сгради 

МФ: Община Пещера 
е финансово стабилна

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов подписа договор за 
проектиране и изгражда-
не на четири инсталации 
за преработка на отпадъ-
ците за общините Пазар-
джик, Батак, Белово, Бра-
цигово, Лесичово, Пещера 
и Септември. 

Проектът включва 
три инсталации за ком-
постиране на разделно 

събрани зелени и/или би-
оразградими отпадъци и 
една инсталация за пред-
варително третиране на 
смесено събрани битови 
отпадъци. Съоръженията 
ще обслужват над 170 000 
жители.

Трите компостиращи 
инсталации за разделно 
събрани зелени и био-
разградими отпадъци са 
с общ капацитет 12 598 

тона годишно. Към пло-
щадката на съоръжението 
в Белово ще бъде изгра-
дена довеждаща инфра-
структура. 

По проекта се планира 
изграждането на инста-
лация за предварително 
третиране на смесено съ-
брани битови отпадъци, 
генерирани на терито-
рията на седемте общини. 
Инсталацията е с капаци-

тет до 43 000 тона годиш-
но и ще бъде разположена 
в с. Алеко Константиново, 
община Пазарджик.

Общият размер на 
инвестицията е 19,7 млн. 
лв. Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020“ 
осигурява безвъзмездна 
финансова помощ в раз-
мер на 14 млн. лв. 

Срокът за изпълнение 
на проекта е 30 месеца.

Седем общини подписаха договор за четири 
инсталации за преработка на отпадъците
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Това стана ясно на 
редовното заседание на 
Общински съвет. Сред-
ствата са от отчислени-
ята, които са заплащани 
заради използването на 
старото сметище. До 570 
000 лв. ще бъдат израз-
ходени за закупуването 
на 7 специализирани 
автомобила – две смето-
събиращи машини, че-
лен товарач, мини челен 

товарач, самосвал, бор-
дови товарен автомобил 
и товарен автомобил 
за превоз на контейне-
ри. Предложението на 
кмета Николай Зайчев 
към общинските съвет-
ници, е направено след 
внимателен анализ и 
съгласуване с РИОСВ. 
Новата техника трябва 
да отговори на необхо-
димостта от извозване 

на битовите отпадъци, 
които са генерирани на 
територията на Община 
Пещера на Регионално-
то депо – Пазарджик.

Спрямо средствата, 
с които общината раз-
полага се налага всич-
ките автомобили да са 
втора употреба, зало-
жено е изискване да са 
произведени след 2005 
г. Автопаркът на ОП 

“Чистота и поддъжране 
на общинската инфра-
структура“ в момента е 
много стар и често ава-
рира, коментира пред 
съветниците неговият 
управител Иван Спи-
ров.

Предстои за близо 
90 000 лв. да бъдат за-
купени нови контейне-
ри и кофи за отпадъци. 
Най-много – 700 броя 

ще са кръглите кофи с 
вместимост 110 литра, 
още 100 кошчета за бо-
клук ще бъдат монти-
раните в обществени-
те части на населените 
места. Останалите са 
големи контейнери.

В Община Пещера 
предстои и изграждане 
на претоварна станция. 
Всичко това е насочено 
към оптимизиране на 

процеса на сметосъби-
ране и сметоизвозване. 
От 1 януари сметта се 
вози до Регионалното 
депо. Така освен, че се 
заплаща такса за всеки 
депониран тон, разхо-
дът за гориво е много 
по-голям.

Община Пещера е 
една от малкото, кои-
то не увеличиха своята 
такса битови отпадъци.

Събитието, чийто 
домакин бе София, по-
стави началото на ини-
циативите на местно 
равнище за европейски-
те избори през 2019 г. 
под мотото „Европа за-
почва във Вашето село/ 
град/ регион“. 

Като инициатива на 
местните и регионал-
ните лидери от ЕНП за 
връщане на доверието и 
увеличаване на ангажи-
раността спрямо ЕС, тя 
цели да гарантира въз-
можността на хората, 
живеещи в европейски-

те градове и региони, да 
изразят своето мнение 
за Европа преди избо-
рите за Европейски пар-
ламент през 2019 г.

Домакини на форума 
бяха министър-пред-
седателят на България 
Бойко Борисов, предсе-
дателят на ЕНП Жозеф 
Дол и председателят на 
групата на ЕНП в Евро-
пейския комитет на ре-
гионите Михаел Шнай-
дер. 

На форума присъст-
ваха над 400 местни 
кметове и регионални 

политици, членове на 
ЕНП от Европейския 
парламент и Европей-
ския комитет на реги-
оните, както и видни 
гости от цяла Европа, 
които подкрепят ини-
циативата. 

Кметът Николай 
Зайчев участва във фо-
рума като член на Ев-
ропейския комитет на 
регионите.

Инициативата пред-
вижда поредица от ди-
алози на ЕНП на мест-
но равнище във всички 
държави-членки на ЕС.

В деня, в който Евро-
пейската комисия пус-
на в действие уебпор-
тала на инициативата 
WiFi4EU, Община Пе-
щера се регистрира в 
очакване на първата по-
кана за представяне на 
проектни предложения 
в средата на май, за по-
лучаване на финансира-
не от ЕС за изграждане 
на точки за безплатен 
публичен достъп до без-

жичен интернет. Регис-
триралите се общини ще 
могат да кандидатстват 
за първия кръг от 1000 
ваучера на WiFi4EU. Ва-
учерите ще се разпреде-
лят по реда на подаване 
на заявленията. Всяка 
участваща държава ще 
получи поне 15 ваучера.

Програмата WiFi4EU 
предлага на общините 
ваучери на стойност 15 
000 евро за създаване 

на точки за публичен 
достъп до безжичен 
интернет на обществе-
ни места, включително 
библиотеки, музеи, пар-
кове и площади. 

Целта на инициати-
вата WiFi4EU е до 2020 
г. да бъде осигурен без-
платен достъп до безжи-
чен интернет на най-по-
сещаваните обществени 
места във всяко село и 
всеки град в Европа.

Общините могат да 
използват ваучерите на 
WiFi4EU за закупуване 
и инсталиране на обо-
рудване за безжична 
интернет, връзка в из-
брани от тях центрове 
на местния обществен 
живот. 

Разходите за под-
дръжката на мрежата 
ще се поемат от съот-
ветната община.

Председателят на 
Държавна агенция за 
закрила на детето даде 
старт на процедурата 
за избор на членове на 
Съвета на децата от 14 
области на страната, 
включително и от об-
ласт Пазарджик, съоб-
щи Али Чешмеджиев 
— гл.-експерт СДИ в Об-
щина Пещера. Съветът 
на децата към Държав-
ната агенция за закрила 
на детето е учреден през 
2003 г., в изпълнение на 
основните принципи на 
Конвенцията на ООН 
за правата на детето и 
Закона за закрила на де-
тето. Целта на неговото 
създаване е да насърчи 
детското участие в про-
цесите на изработване 
на политики за децата и 
вземане на решения.

Основната мисия 
на Съвета на децата е 
да представя детска-
та гледна точка, мисли 
и чувства по въпроси, 
които засягат правото 
на защита, развитието 
и участието на децата в 
обществено-политиче-
ския живот. Съветът на 
децата дава възможност 
на децата да обменят 
знания, морални и ин-
телектуални ценности 

и да взаимодействат с 
държавни и неправи-
телствени организации, 
на национално и регио-
нално ниво.

Съветът включва 
по един представител 
на децата от всяка ад-
министративна област, 
членовете му са с двего-
дишен мандат и избират 
помежду си председател 
и заместник-председа-
тел. След навършване 
на 18-годишна възраст 
членовете на Съвета на-
пускат организацията и 
местата им се попълват 
от нови членове.

Съгласно Процеду-
рата за избор на члено-
ве на Съвета на децата, 
в срок до 17.30 часа на 
24.05.2018 г. в Общин-
ския център за услуги 
и информация на граж-
даните – гр. Пещера, ул. 
Дойранска епопея” № 
17, Община Пещера ще 
се приемат документи за 
кандидатстване от деца 
с настоящ адрес в общи-
на Пещера, по приложе-
ните образци на форму-
ляр за кандидатстване и 
мотивационно писмо.

За повече информа-
ция тел. 0350/6-22-03; 
6-22-08, вътр.104.

НЧ “Развитие“ про-
веде отчетно-изборно 
събрание на 21 март. 
След явно гласува-
не, присъстващите на 
събранието, избраха 
Климентова да продъл-
жи да бъде председател 
на културната инсти-
туция за втори мандат. 
Другото предложение за 
поста бе Радка Кръсте-
ва, която не събра доста-
тъчно гласове. Кръстева 
обаче остава в читалищ-
ното настоятелство, къ-

дето влизат още предсе-
дателят Георги Връбчев, 
Елена Ацинова. В новия 
три годишен мандат на-
стоятелството ще има 
нов член, това е Величка 
Василева.

В момента читали-
щето има 155 члена. 68 
от тях присъстваха на 
събранието. Те изслу-
шаха отчети за дейност-
та му през 2017-та годи-
на, както и планираните 
дейности пред насто-
ящата година.

Близо 660 000 лв. ще инвестира Община Пещера 
в закупуването на нови машини и съдове за смет

Кметът Николай Зайчев участва
във форум на групата на Европейската 

народна партия в Комитета на регионите

Община Пещера кандидатства 
за европейско финансиране 

за безплатен публичен интернет

В Пещера приемат 
документи 

за кандидатстване 
в Съвета на децата

Николай Зайчев
 с председателя на ЕНП 

Жозеф Дол

Верка Климентова 
е новият — стар 
председател на 

читалище „Развитие” Това става ясно от ак-
туализирания вариант на 
Областен регистър на во-
енните паметници в об-
ласт Пазарджик, обсъден 
и приет на заседание на 
Областната комисия „Во-
енни паметници“, пред-
седателствано от зам.-об-
ластния управител Петър 
Белчев. В заседанието са 
участвали експертите от 
Министерство на отбра-
ната, представители на 
Общините и музеите от 
региона, Военно окръжие 
II степен Пазарджик, во-
енно-патриотични съюзи 

и неправителствени орга-
низации. 

Военни паметници са 
изградени на територия-
та на Пещера, Радилово и 
К. Димитриево, допълни 
Павлов. В двете прилежа-
щи села те са построени 
преди 9 септември 1944 
г. Паметникът-костица 
в Пещера е построен по 
проект на архитект Тодор 
Кожухаров, в памет на 
загиналите пещерци в на-
ционално-освободителна-
та борба и в борбата срещу 
фашизма и капитализма, 
сподели с „Родопска ис-

кра“ Димитър Павлов от 
Общинска администра-
ция. Строителството и 
скулптурната фигура са 
завършени през 1955 г. 
Около него е устроен град-
ски парк. Откриването е 
на 2 юни 1955 г. С Решение 
№ 223 на Общински съвет 
— Пещера от 25.02.2005 г,. 
бившата костница проме-
ня своето предназначение, 
в памет на загиналите във 
войните за национално 
обединение на България. 
Павлов припомни, че ми-
нистрество на отбраната 
отпусна сумата от 5 000 лв. 

за ремонт и освежаване на 
паметника в К. Димитри-
ево. 

Предстои Спас Кири-
чев – скулптор с дългого-
дишен опит в монумен-
талната скулптура и малка 
пластика, да се заеме с рес-
таврацията на паметника. 
Ще бъдат освежени надпи-
сите, самата фигура и при-
лежащият район, уточни 
Павлов. Областният ре-
гистър на военните памет-
ници ще бъде изпратен в 
Министерство на отбрана-
та за попълване на Нацио-
налния регистър.

Три са военните паметници изградени на 
територията на Община Пещера
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КУЛТУРА

На заключителна пресконференция пресконференция бяха представени ре-
зултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност 
на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2», одобрен по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 772 030.16  лв. 
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на многофамилни 
жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен 
приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефективност в пери-
ферните райони“, ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони„ на ОПРР 2014-2020.

Реализацията на проекта оказа пряко положително въздействие върху 27 бр. 
домакинства, 53 човека, 10 жилищни сгради и 27 етажни собствености. 

Представители на сдруженията на собствениците получиха удостоверения за 
въвеждане на обекти в експлоатация.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0114 «Пови-
шаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2», който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.

Община Пещера за-
почна процедура за пре-
образуване чрез слива-
не на Основно училище 
„Любен Каравелов” и 
ПГЛПМ ,,Васил Лев-
ски“ в Обединено учи-
лище. Решение за това 
взе Общинският съвет. 
Двете учебни заведения 
използват обща сграда. 
През последните години 
е трайна тенденцията 
учениците в Професио-
налната гимназия да не 
завършват 12 клас. Към 
момента в ПГЛПМ ,,Ва-
сил Левски“ са записани 
139 ученици в дневна и 
вечерна форма на обу-
чение. Въпреки добри-

те специалности, които 
предлага училището, 
учениците, предимно от 
ромски произход, имат 
много на брой и често 
неизвинени отсъствия. 
Често ученици отпадат, 
поради заминаване в 
чужбина, ранно ражда-
не или ранно започване 
на работа.

В същото време в ОУ 
,,Любен Каравелов“ в 
момента се обучават 288 
ученици от предучи-
лищна възраст до седми 
клас. Съставът на уче-
ниците е изцяло от ром-
ски произход. Въпреки 
добрите условия, които 
училището предлага, 

броят на учениците му 
бележи тенденция към 
намаляване. В училище-
то зачестяват случаите 
на родители, които не 
осигуряват присъстви-
ето на децата си, подле-
жащи на задължително 
предучилищно и учи-
лищно образование, в 
следствие на което за 
периода на учебната 
2016/ 2017 г. са наложе-
ни 13 акта за наказания 
на родители по реда на 
чл. 347 от ЗПУО. Въ-
веждането на Механи-
зма за съвместна работа 
на институциите по об-
хващане и задържане в 
образователната систе-

ма на деца и ученици в 
задължителна предучи-
лищна и училищна въз-
раст, разкри истинската 
картина на множество 
заминаващи в чужбина 
семейства, ранно отпа-
дане на момичета, пора-
ди раждане, започване 
на работа за прехрана 
на семейството, като 
причини за непосеща-
ване на училище.

Обединяването на 
двете училища от нача-
лото на учебната 2018/ 
2019 г., би довело до по-
добряване задържането 
и обхващането на деца-
та и учениците в обра-
зователната система, би 

допринесло за намаля-
ване на дела на прекъс-
ващите образованието 
си след седми клас.

Обединеното учили-
ще ще даде възможност 
за придобиване първа 
степен на професио-
нална квалификация 
по вече одобрения план 
– прием за следващата 
учебна година. Учени-
ци, желаещи да продъл-
жат образованието си 
след Х клас, ще бъдат 
насочвани към ПГХВТ 
,,Атанас Ченгелев“ в Об-
щина Пещера.

Преобразуването не 
изисква допълнителен 
финансов ресурс от об-

щинския или училищен 
бюджет. Освен това, ще 
бъдат запазени работ-
ните места на педагози-
те.

Предложението на 
кмета, за започване на 
процедура за промени в 
образователната мрежа 
на Общината, ще се вне-
се в Министерството на 
образованието и наука-
та след решение на Об-
щинския съвет и след 
проверка и становище 
на РУО.

Обединеното учили-
ще ще носи името „Лю-
бен Каравелов“.

Повече от 30 младе-
жи от Пещера участваха 
в първото събитие, ор-
ганизирано от Съвета 
за младежка политика 
в града. Младите хора, 
които имаха възмож-
ност да се запишат за 
конференцията-семи-
нар „Презентационни и 
комуникационни уме-
ния”, бяха приветствани 
от кмета Николай Зай-
чев. 

Гр а д он ач а л н и к ът 
обърна внимание на 
младежите, че всичко 
материално, което при-
тежаваме в един момент 
може да бъде загубено, 
но натрупаните знания 
никой не може да ни от-
неме. Той напомни, че 
именно младите хора 
са тези, които трябва да 
дават идеите, да бъдат 
инициативни, защото 
бъдещето принадлежи 
на тях. 

В рамките на конфе-
ренцията бяха органи-
зирани два панела. 

За презентационни-
те умения говори Бори-
слав Димов. 

Той е провеждал ре-
дица срещи и презента-
ции от Чили до Китай 
и от Южна Африка до 
Америка. 

Работил е с елитни-
те служби на Бразилия, 
Перу, Египет и Тай-
ван. Придобива опит 

във водещи компании, 
включително AIGER 
Engineering Ltd. и Optix 
Co. Борислав е от учре-
дителите на Съвета за 
младежка политика и 

Rotaract Club Pazardzhik 
Besapara – пазарджиш-
кият клон на световната 
хуманитарна организа-
ция. 

Участник е в програ-
мата на Съвета за мла-
дежка политика ABLE 
Mentor, в която подпо-

мага ученици да разви-
ват своя потенциал. 

Натрупаното в своя 
професионален опит, 
Борислав сподели с пе-
щерските младежи. 

Следващият лектор 
по панел Комуника-
ционни умения бе пре-
зидентът на Съвета 
за младежка политика 
Александър Иванов, 
който е завършил сред-
но и висше образование 
във Великобритания. 
Бакалавър по Междуна-
родно право и междуна-
родна политика и Ма-
гистър по Европейска 
политика. 

Стипендиант на 
различни академии и 
програми, включител-
но Международната 
бизнес академия в гр. 
Пекин и Академията по 
глобални въпроси. 

Работил е в междуна-
родния отдел на Минис-

терство на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщени-
ята, където е референт 
за държавите Китай, 
Иран, САЩ и Велико-
британия. 

В момента е Общин-
ски съветник. 

Александър Иванов 

увери младежите, че 
след това първо събитие 
ще има още много и раз-
лични. 

Съветът за младежка 
политика за две години 
реализира над 40 съби-
тия, обучения, инициа-
тиви и конференции.

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от реализи-
рането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в 
гр. Пещера – ЛОТ 3», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера. Той е на обща стойност 628 253.66 
лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионал-
но развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. “

Постигната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвес-
тиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефектив-
ност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 
центрове в периферните райони„ на ОПРР 2014-2020.

Реализацията на проекта оказа пряко положително въздействие върху 24 бр. 
домакинства, 51 човека, 10 жилищни сгради и 24 етажни собствености.

Представители на сдруженията на собствениците получиха удостоверения за 
въвеждане на обекти в експлоатация.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0134 «Пови-
шаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
г.

Обединяват две училища, които ползват една сграда

Съветът за младежка политика с първо събитие в Пещера 

ОБЯВА
Фирма „КЕАР 4Ю“ ЕООД с лиценз № 1190-01 за 

извършване на социални услуги предлага работни 
места за социални асистенти в Белгия и Холандия - 
жени, без ограничения за възраст.

Предимство имат кандидати с опит в обгриж-
ване на възрастни хора, с познания по холандски, 
френски, немски или английски език. 

Не се изисква специално образование. Предла-
гаме постоянен трудов договор, здравни и пенсион-
ни осигуровки на най-високия осигурителен праг за 
България, работа в колектив и безплатно езиково 
обучение първо ниво. Осигурени самолетни биле-
ти, посрещане, настаняване в квартира. 

Очакваме коректност, лоялност и отговорно от-
ношение в процеса на работа.  Жени без опит и без 
езикови познания преминават през 4-6 седмичен 
курс на обучение!  

Тел. за контакти: 0895171221.
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В община Пещера развиват спортно–трениро-
въчна дейност тринадесет спортни клуба. През 
календарната 2017 г. и до момента, новооткрити 
спортни клубове в общината са СКТМ „Тенис на 
маса“, ММА „Лайф“ и СК по художествена гимнас-
тика „Далия Старс“. 

През 2017 г. спортните изяви на спортистите от 
клубовете са многобройни, както и завоюваните 
от тях престижни награди.

На 20.12.2017 г., на специална церемония, кме-
тът на общината отличи с грамоти и купи 24 спор-
тисти в 10 вида спорт, с което постави едно ново 
начало за награждаване на изявени спортисти, 
прославили общината на регионални, национални 
и международни спортни състезания. 

От началото на сезон 2016/ 2017 г., ФК „Свобо-
да 2011” е с променен статут и участва в първен-
ството на Трета лига – Югозападна. Отборът беше 
попълнен с нови играчи и нов треньорски състав. 
Основното финансово подпомагане е от Община 
Пещера, „Биовет”АД и ВП Брандс Интернешънъл 
– АД. Футболният клуб има три формации — деца, 
юноши и мъже. Първите две формации играят в 
Областна група при съответните възрастови гру-
пи, а мъжкият отбор участва в първенството на 
Трета лига — Югозападна. 

В детския отбор са картотекирани 23 деца. От-
борът участва за седма година в първенствата на 
областната група.

През есенния полусезон на първенството, от-
борът изигра 9 срещи.

В мъжкия отбор са картотекирани 24-ма състе-
затели. В първенството през 2016/ 2017 г. на Тре-
та лига, в което участват 18 отбора, ФК „Свобода 
2011“ завърши на 16-то място. 

За сезон 2017/ 2018 г. бе ангажиран нов треньор 
— Георги Мечечиев. Отборът завърши на 9-то мяс-
то, с 23 точки през есенният дял от първенството. 

През сезона мъжкият отбор на ФК „Спортист 
- 2010” с. Капитан Димитриево изигра 11 фут-
болни срещи, с 6 победи, 4 равенства и 1 загуба. 
ФК „Спортист – 2010“ се класира на 4- то място в 

края на сезона (есен 2017 г.) в „ Б“ – ОГ — ЮГ. 
Футболен клуб „Коба — Радилово“ с. Радило-

во поддържа мъжки футболен отбор, който участ-
ва в „Б“ ОГ — Пазарджик. В изиграните 11 мача, 
отборът записа 6 победи, 1 равенство и 3 загуби, 
като бяха отбелязани 34 гола и допуснати 17. ФК 
„Коба — Радилово“ завърши на 6-то място в край-
ното класиране и беше най-спортменският клуб. 

За сезон 2017/ 2018 г. отборът запази основните 
футболисти и привлече няколко нови попълнения, 
като в същото време за клуба играят 8 футболисти 
от с. Радилово. 

През м. март 2017 г. ВК „Топ Волей“ проведоха 
турнир с участието на 3 отбора момчета на въз-
раст 12 – 14 г. Момичетата, от 12 до 14 г. възраст 
от клуба, взеха участие в турнири в гр. Брацигово 
и в гр.Белово. 

През 2017 г. състезатели от Ракетомоделен клуб 
– „КОНДОР” взеха активно участие в 10 състеза-
ния. Завоювани са 28 медала (9 златни, 14 сребър-
ни и 5 бронзови), 5 купи (2 златни и 3 сребърни).

През 2017 г. клубът излъчи 14 състезатели-при-
зьори за участие в националния отбор на страната. 

През 2017 г. на тренировъчна дейност към 
спортен клуб „Атлетик” преминаха повече от 30 
спортисти, от които над 12 взеха участие в различ-
ни състезания от общински и национален мащаб. 
Състезатели от клуба участваха основно в Нацио-
нална кросова верига в гр. Пловдив с 11 състеза-
тели, където има спечелени повече от 20 медали в 
различни възрастови групи. Клубът проведе и уче-
нически лекоатлетически крос, където бяха отли-
чени най-добрите лекоатлети при учениците. 

В СК „Вамос” тренират 52 деца от 8 до 14 г. 
възраст. През 2017 г. има картотекирани 31 деца 
в различни възрастови групи. Те взеха участие за 
първи път в регионални турнири от календара на 
Българската федерация по тенис. 

През 2017 г. състезателите от спортния клуб 
участваха в 8 турнири, проведени в гр. Пещера и 
други населени места.  

През 2017 г. СК „Бадминтон“ активно се вклю-
чи в спортния живот на общината, както завоюва 
призови места в различни състезания през годи-
ната. В отбора тренират 20 спортисти – деца и въз-
растни. 

През 2017 г. клубът регистрира следните успе-
хи:

Участие в Международен турнир в гр. Хасково;
Участие в зонално първенство за деца до 13 г., 

където момичетата и момчетата взеха бронзови 
отличия;

От 17 – 19 март 2017 г.  участие в кръг от На-
ционална верига в гр. Гълъбово, там взеха участие 
2-ма състезателя и спечелиха 2 златни и 1 бронзов 
медал;

През месец април 2017 г. се проведе най-голя-
мото и мащабно състезание — Мастърс Игрите в 
гр. Оуклънд, Нова Зеландия. Там взе участие със-
тезателката Добринка Смилянова, която извоюва 
4 олимпийски златни медала и е най-голям успех 
за Пещера и България;

26-28 май 2017 г. в гр. Габрово, участие на 2-ма 
състезатели, със завоювани 2 златни и 1 бронзов 
медали;

18-20.08.2017 г. участие в кръг от Национална 
верига в гр. Бургас. Спечелени са 2 златни медала;

5-8.10.2017г. — Балканиада в гр. Солун – Гър-
ция с участие на Добринка Смилянова и с класи-
ране — 2 сребърни и 1 бронзов медали;

24-26.11.207 г. — участие в кръг от Национална-
та верига в гр. Стара Загора с резултати 1 сребърен 
и 1 бронзов медал.

В клуба по карате и фитнес „Пауър Джим” 
тренират карате около 40 души, а с фитнес се за-
нимават над 100. Възрастовата граница на члено-
вете на клуба е от 6 до 50-годишна възраст. Клубът 
подготвя отбор, който участва в редица спортни 
състезания. За дейността си, спортният клуб полз-
ва спортния салон на ОУ ”Св. Патриарх Евтимий”, 
както и фитнес залата на СУ „Св. Климент Охрид-
ски”.

СК „Фаворит” извършва активна спортна дей-
ност. През зимния сезон организира ски-училище. 
Провежда и участва в редица състезания по ски 
и сноуборд на летовище „Св. Константин” от де-
кември до март. Ползва две ски писти на курорта. 
Участниците са около 50 деца и възрастни.

В СКТМ „Тенис на маса“ членуват до момен-
та 30 състезатели, от които 7 деца до 12 г. възраст. 
През 2017 г. клубът взе участие в 20 турнира в гра-
довете Пловдив, Пещера и Брацигово. 

СК ММА ЛАЙФ и СКХТ „ДАЛИЯ СТАРС“ са 
най-новите на територията на община Пещера. 

В СК ММА ЛАЙФ тренират деца и любители. 
През 2017 г. клубът организира вътрешен турнир 
за деца и юноши на възрастова група от 13 до 18 г.

Спортният клуб по художествена гимнастика 
стартира дейността си през м. март 2018 г. при ог-
ромен интерес сред деца и техните родители. През 
2018 г. СКХГ „Далия Старс“ ще развива художест-
вената гимнастика на местно ниво, като масов 
спорт и спорт за високо спортно майсторство.

С две победи и две загуби от началото на про-
летния полусезон, Свобода вече е на 8-мо място в 
класирането на Трета югозападна лига.

Информация за състоянието на спорта 
в Община Пещера

Доброволци от Детско 
полицейско управление 
към ОУ “Св. Патриарх Ев-
тимий“ гостуваха на съу-
чениците си от НУ „Ми-
хаил Каролиди“. Целта на 
посещението бе децата да 
се запознаят с работата 
на полицая, с основните 
правила за безопасност на 
движението и да научат 
какво е това „Детско поли-
цейско управление“. В Дет-
ското полицейско упра-
вление са включени 25 
деца от четвърти и шести 
клас. Обучават се за оказ-

ване на долекарска помощ, 
самозащита и безопасност 
на движението. Най-го-
лям интерес предизвика 
обучението за работа с 
полицейските кучета под 
ръководството на младши 
инспектор Иван Христов 
от Районното управле-
ние на полиция в Пеще-
ра. Програмата „Детско 
полицейско управление” 
е дългосрочна превантив-
на програма на Минис-
терството на вътрешните 
работи и е предназначе-
на за обучение на деца от 

начален и прогимназиа-
лен етап. Обучението ще 
е двугодишно за ученици 

трети и четвърти клас или 
пети и шести клас.
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Изиграха се първите 
кръгове от Трета лига

1. ЦСКА 1948 (София)                          57
2. Хебър 1918 (Пазарджик)                   52
3. Вихрен 1925 (Сандански)                  44
4. Септември (Симитли)                    38
5. Банско (Банско)                               32
6. Марек 1915 (Дупница)                    32
7. Сливнишки герой (Сливница)              31
8. Свобода 2011 (Пещера)                   29
9. Пирин 1941 (Разлог)                     28
10. Миньор (Перник)                                                 27
11. Беласица (Петрич)                                                              27
12. Чавдар (Етрополе)                                                         26
13. Балкан 1929 (Ботевград)                                                         25
14. Рилски спортист 2011 (Самоков)                                  22
15. Пирин (Гоце Делчев)                                                      19
16. ОФК Елин Пелин (Елин Пелин)                                           14
17. Германея (Сапарева баня)                                           16
18. Ботев 1937 (Ихтиман)                                                   11

Детско полицейско управление гостува 
на НУ “Михаил Каролиди“


