тел. 0350/ 6-56-37; 6-03-10; 6-56-19
факс: 0350/ 6-56-07; 6-56-36

ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 12 /852/ ГОДИНА ХХХVI
12 август 2011 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

Геозащитни съоръжения срещу поройни
свлачища, намиращи се южно от урбанизираната
територия на град Пещера
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013
Община Пещера успешно приключи с изпълнението на договор за
безвъзмездна финансова
помощ №BG161PO001/1.
4-04/2009/008,
сключен
на 5.02.2010 г. между Община Пещера и Министерство на регионалното
развитие и благоустройство за реализация на
проект “Геозащитни съоръжения срещу поройни
свлачища, намиращи се
южно от урбанизираната
територия на град Пещера”.
Общата цел на проекта
е повишаване качеството
на живот, инвестиционната привлекателност за
икономическото, туристическото и социално
развитие на общината и
подобряване на съответните екологични условия, чрез ограничаване
и максимално предотвратяване на рисковете и
щетите на живот и имуществото на населението
на територията на гр. Пещера.
Реализацията на проекта и постигането на
неговите
цели
оказа
пряко положително въздействие върху следните
целеви групи: 500 обитатели и собственици на
имотите, пряко граничещи със свлачището; 10
000 жители, използващи
преминаващата
пътна
инфраструктура,
водопроводите и електропроводите, застрашени от
свлачищните проекти; 19
411 жители на град Пещера, повлияни от подобрената физическа среда
и екологични условия,
както и повишена сигурност на техния живот и
собственост.

Реализацията на проекта ограничи ерозионните
процеси на планинския
масив, чрез изграждането на съоръжения за отвеждане на дъждовните
води по подходящ начин
и защити прилежащите
канали от наводнения и
отлагане на наноси.
В дългосрочен план се
подобри качеството на
живот, създаде се социален капитал, което е един
от основните приоритети,
заложении в плана за регионално развитие на община Пещера.
След приключване изпълнението на дейностите по проекта, на основание чл. 16 от Наредба №1
за геозащитната дейност
(обн. ДВ, бр. 12 от 8 февруари 1994 г.), изградените отводнителни, укрепителни и др. съоръжения
и мероприятия за стабилизиране на свлачището
преминават в собственост на Община Пещера,
която се задължава да
осигурява тяхната експлоатация и поддържане.
Трайната
инфраструктурна устойчивост на постигнатите резултати се
определя и от факта, че
районите, обект на интервенция, са общинска
собственост. По този начин Общината ще има задължение за в бъдеще да
съблюдава правилното
им използване и да предприема последващи интервенции при необходимост. Финансовата устойчивост на резултатите на
проекта е гарантирана и
от политиката на местната администрация. Изградената инфраструктура
ще бъде поддържана със
средства от общинския

бюджет, защото инвестициите са в инфраструктура, която е публична общинска собственост.
Постигнати
резултати
при изпълнение на проект „Геозащитни съоръжения срещу поройни
свлачища, намиращи се
южно от урбанизираната
територия на град Пещера“:
• Назначен екип за управление на проекта.
• Сключени 3 бр. граждански договори с ясно
възложени задачи и отговорности.
• Проведени регулярни
работни срещи по отношение създаване на организация за ефективно
управление на проекта.
• Представяне на месечни отчети от членовете на
екипа.
• Изготвяне на тримесечни междинни технически доклади и финансови отчети.
• Проведена встъпителна и заключителна пресконференция.
• Поставени 1 временна

и 1 постоянна табела.
• Изработен 1 банер.
• Направени 2 прессъобщения за печатни медии
и уебсайта на бенефициента.
• 1 разработен актуализиран график за провеждане на тръжни процедури.
• Проведени 5 бр. тръжни процедури за избор на
изпълнители.
• Изготвена документация за участие в процедури за възлагане на
обществени поръчки за
строителство и услуги.
• Проведени процедури
за възлагане на обществени поръчки и сключени
договори с изпълнители
за строителство и услуги.
• Прозрачност на процедурите, недопускане конфликт на интереси.
• Изпълнено СМР съгласно техническия проект, съблюдавайки Закон
за устройство на територията.
• Спазване на техническите правила и нормативи при изпълнение на

В заключителната пресконференция участие взеха:
Стелиян Варсанов - кмет на община Пещера, инж. Стоил Стоилов - зам.-кмет и
ръководител проект, Стефка Башкехайова - счетоводител на проекта, Делка
Пашова - координатор СМР на проекта

Пещерската двойка Покана за обществено
Симона и Васил Йовчеви
обсъждане
- в националния отбор
на 22.08.2011 г. в НЧ „Развитие“
от 17.00 часа

на стр. 4

строително-ремонтните
дейности, изискванията
за безопасност и законосъобразно
изпълнение
на строителството.
• Извършен строителен
надзор.
• Изготвена цялостна
техническа
документация.
• Окончателен доклад
след приключване на
строителните работи, съгласно ЗУТ.
• Въвеждане на обекта в
експлоатация.
• Извършен финансов
одит на проекта.
• Представен одиторски
доклад.
• Достигане на заложените стойности на избраните индикатори, а именно:
- над 500 жители пряко
облагодетелствани от извършените укрепителни
мероприятия;
- подобрена рискова инфраструктура на територията на град Пещера;
- повишено качество на
живот на населението в
региона;

на стр. 3

- укрепен свлачищен
терен с обща дължина 7
250 м;
- положени телени мрежи;
- изградени 455 м отводнителни съоръжения;
- осигурени условия за
безопасност на населението;
- мобилизиране на обществена подкрепа за
проекта.
Изпълнението на проект „Геозащитни съоръжения срещу поройни
свлачища, намиращи се
южно от урбанизираната територия на град Пещера“ гарантира широка
публичност и информиране на обществеността
за източниците на финансиране чрез ОП „Регионално развитие.
“Този
документ
е
създаден
в
рамките
на проект за безвъзмездна помощ по договор
№BG161РО001/1.
4-04/2009/008
„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища,
намиращи се южно от
урбанизираната
територия на гр. Пещера”,
който се осъществява
с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Регионално
развитие
2007-2013 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.”

ДА ОПАЗИМ
РЕЗЕРВАТ „КУПЕНА“
Във връзка с катастрофалното състояние на биосфрен
резерват КУПЕНА от незаконна сеч и унищожаване на
вододайните зони за гр. Пещера,
уведомяваме всички граждани че:
1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено само по
маркираните туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и
охрана.
Съгласно Закона за защитените територии, на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

2

12 август 2011 г.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.e
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Етнокултурен фестивал в община Пещера
Д о г о в о р
NoBG161PO001/1.1-10/2010/
038 „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера”.
На 9.08.2011 г. кметът
на община Пещера г-н
Стелиян Варсанов подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма
“Регионално
развитие”
(2007-2013),
схема
за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-10/2010
„Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни културни събития” за
реализация на проект „Създаване и промотиране на
Етнокултурен фестивал в
община Пещера”.
Договорът
между
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ
орган на ОПРР и Община
Пещера е на обща стойност 440 181,30 лв. Предоставената от Договарящия
орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР
е в размер на 396 378 лв.,
от които 354 654 лв. съфинансиране от ЕФРР и
41 724 лв. от националния
бюджет.
Период за изпълнение
на проекта: 24 месеца.
Партньори на Община
Пещера по проекта са:
НЧ „Развитие - 1873”,
гр. Пещера, НЧ „Зора
- 1903”, с. Радилово и НЧ
„Сергей Румянцев - 1909”,
с. Капитан Димитриево.

Общата цел на проектното предложение е
засилване значението и
ролята на културата и културното наследство, като
двигател в процеса на
социалната интеграция и
обновлението на градския
ареал на община Пешера,
чрез насърчаване участието на различните и многообразни етнически групи в
съхранението, обогатяването и промотирането на
културните традиции и
поставянето им на качествено ново ниво.
Специфични цели:
â Създаване, провеждане и промотиране на
„Етнокултурен фестивал
в община Пещера”, с цел
широко представяне на
етнoкултурното разнообразие във всичките му измерения и превръщането
му в основна предпоставка за насърчаване надграждането на културната
идентичност в пълната й
неповторимост.
â Нов подход към
осигуряването на равен
достъп до културата и
възможност на малцинствените етнически групи
за пълното им включване
в културните процеси и
тяхното развитие.
â Проектът, отчитайки
нуждите за изява и развитие на културните традиции, най-вече на малцинствените групи, да даде
допълнителна
възможност и мотивация за задоволяване на конкретните

им нужди и за изява на
техните представители. Да
допринесе за по-бързото
им и успешно интегриране
в обществения и културен
живот на общината. Да
създаде чувство за принадлежност и солидарност
чрез използване на артистични дейности.
â Да спомогне за
опазването и популяризирането на културните
традиции на различните
етнически групи, живеещи
на територията на община
Пещера, като освен защита
на културното наследство
даде и ново самочувствие
на техните представители
като пълноправни жители
на общината, с равен принос за нейното културно
развитие и превръщащи я
в привлекателен културен
център.
â Реализацията на
проекта да превърне провеждането на фестивала в
знаково и уникално събитие в културния календар
на региона.
Очаквани резултати:

â Създаден, проведен
и промотиран „Етнокултурен фестивал в община Пещера”, с цел обновяване и
обогатяване на културния
живот на община Пещера.
â Създадени нови възможности за подобряване
процеса на интегрирането
на малцинствените етнически групи в обществения и културен живот на
общината.

â Иновативно представяне на етническото и
културно
разнообразие
на територията на община
Пещера в различните му
измерения. Възродени и
обновени традиции, които да се използват като
мощно средство срещу
социалната изолация, найуязвими където са групите
на етническите малцинства като общности, и за
постигане на равнопоставеност на културната
идентичност.
â Гарантирани условия за равен достъп до
културата и културните изяви на всички жители на
общината и възможност
за пълното им включване
в културните процеси и
развитие.
â Създадени възможности и допълнителна мотивация за изява най-вече
на малцинствените групи,
което допълнително ще
допринесе за интегрирането им в обществения
и културен живот на общината.
â Създадена добра
практика и възможност за
мултипликационен ефект
на постиженията.
Основни дейности:
â Дейности по организация и управление на
проекта:
3 Сформиране на екип
за управление и изпълнение на проекта и осъществяване на вътрешен мониторинг, контрол на изпъл-

нението на дейностите и
отчитане на напредъка по
реализацията на проекта
през целия период на неговото изпълнение.
3 Организиране на информационно-осведомителна кампания за популяризиране на проектните
дейности и постигнатите
резултати.
â Дейности по провеждане на процедурите
за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и
НВМОП и осигуряване на
материалната и интелектуална база за реализация
на дейностите по изпълнението на проекта:
3 Подготовка на изискванията и показателите,
които следва да залегнат
в изготвянето на тръжната
документация за възлагане на обществени поръчки
по ЗОП и НВМОП.
3 Подготовка и провеждане на процедурите
по възлагане на обществени поръчки за доставка на
стоки и услуги и избор на
изпълнители.
3
Маркетингови
и
рекламни дейности, свързани с организацията и
изпълнението на проекта.
â Дейности по доставка и монтаж на специализираното оборудване, подготовка и реализация на
заплануваните дейности
по проекта:
3 Доставка на специализираното оборудване
– сцена, озвучителна и
осветителна техника за
провеждане на дейности-

те по проекта.
3
Подготовка и провеждане на художествената реализация на културните изяви.
3 Заснемане на филм
и издаване на информационна брошура, които да
документират и популяризират проведените мероприятия и постигнатите
резултати от реализацията
на проекта.
3 Изготвяне на одитен
доклад.
3 Изготвяне на окончателни технически доклад
и финансов отчет на проекта.

Този документ е създаден в рамките на
проект „Създаване и
промотиране на Етнокултурен фестивал
в община Пещера”, договор
NoBG161PO001/
1.1-10/2010/038,
който
се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007-2013 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.”

В ОБЩИНА ПЕЩЕРА СЕ СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО СРЕДНО 2,5
КГ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ НА МЕСЕЦ
За 9-месечен период
/ноември 2010 г. – юли
2011 г./ в контейнерите
за разделно събиране
на негодни за употреба
батерии, безвъзмездно
предоставени от оползотворяващата организация “ЕКОБАТЕРИ” АД,
с която Община Пещера

има сключен договор,
са събрани 23 кг батерии
от населението в общината - показа кантарната
бележка от предаденото
количество батерии за
обезвреждане.
“ЕКОБАТЕРИ”
АД
предостави 50 бр. детски еколого-образова-

телни книжки, които
наесен ще бъдат раздадени на бъдещите
първолаци.
Списък на местата,
където има разположени контейнери за
разделно събиране на
батерии на територията
на община Пещера:

14

Домашен социален патронаж

15

ОП “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура”

16

МБАЛ “Здраве”

17

Клуб на пенсионера

18

Кметство Радилово

19

Клуб на пенсионера - Радилово

1

Общинска администрация (І вход)

20

Кметство Капитан Димитриево

2

Общинска администрация (ІІ вход)

21

Читалище “Сергей Румянцев”

3

Културен дом

4

НУ “Михаил Каролиди”

5

НУ “Михаил Куманов”

6

ОУ “Петко Р.Славейков”

7

ОУ “Св. Патриарх Евтимий”

ВСЕКИ ДЕН

8

ОУ “Паисий Хилендарски”

от 11.00 до 12.00 и от 16.00 до 17.30 ч.

9

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

10

ОУ “Любен Каравелов”

11

СОУ “Св. Климент Охридски”

12

ПГ “Атанас Ченгелев”

13

Дневен център за възрастни хора с увреждания

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА АПТЕКА НА

“БИОВЕТ”
Тук ще намерите ветеринарномедицински продукти за всички
видове и категории животни.
Ул. “П. Раков” No7,
до входа на “Биовет”,
тел. 0350 6-58-97
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ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
за поемане на дългосрочен дълг от “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД
за проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността
на община Пещера”, по договор NoBG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013 г.
І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА
ПРОЕКТА:
Общата цел на проект
„Подобряване на физическата среда и превенция
на риска за повишаване
на привлекателността на
община Пещера” е повишаване качеството на живот и
осигуряване на безопасно,
устойчиво, екологично и
интегрирано развитие на
градския център, чрез подобряване физическата и
жизнена среда на община
Пещера.
Тази цел ще се реализира чрез взаимосвързани
дейности по подобряване
на парковата среда и зоните за обществен отдих и
реконструкция на елементи
на уличната мрежа.
Проектът е насочен към
реализирането на следните
специфични цели:
• Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на градски център на
община Пещера.
• Подобряване качеството на живот, жизнената и
работна среда на жителите
на община Пещера посредством реконструкция и
рехабилитация на елементи
на уличната мрежа и възстановяване и благоустройство на паркове и зони за
обществен отдих.
• Подобряване на мобилността и транспортните
условия в община Пещера
чрез реконструкция на
елементи от общинската
улична мрежа.
• Интегриране на групите
в неравностойно положение чрез подобряване на
физическата и социалната
среда.
• Реализиране на икономия от енергия и повишаване безопасността и
сигурността посредством
въвеждане на енергоспестяващо осветление в
обектите - предмет на интервенции, по настоящото
проектно предложение.
Чрез предвидените в
интегрирания проект дейности за реализирането на
специфичните цели на проекта, ще се изпълнят и специфичните цели на схемата
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а
именно:
• Да се подобри физическият аспект на градската
среда в агломерационните
ареали.
• Да се създадат условия
за интегриране на групите
в неравностойно положение чрез подобряване на
физическата и жизнената
среда, включително и чрез
подобряване на достъпа до
административни и социал-

ни услуги.
• Да се повиши безопасността и сигурността на
градската среда.
Проектното предложение, адресира пряко и проблемите на хората с увреждания, свързани с достъпа
до местата за отдих в града.
Всички зони за обществен
отдих, съгласно техническите проекти, са съобразени
с модерните изисквания
за архитектурна достъпна
среда, като са предвидени
необходимите приспособления за движение на хора
с физически увреждания,
така че те да посещават без
ограничение териториите
на обектите - предмет на
интервенция по проекта.
Обект на интервенцията
са:
â местата за отдих и
зелените площи: Централен
градски парк, детски парк
„Изгрев”, зелени площи
около църквата „Св. Димитър”, зелени площи към
площад „Хр. Ботев”, градинка срещу „Лукойл”, пешеходна алея със зеленина
срещу Районен съд, зелена
алея до ул. ”В. Петлешков”,
градинка зад РПУ;
â уличната
мрежа:
ул. „Георги Зафиров”, ул.
„Александър
Стамболийски” и ул. „Свобода”.
Основните строителномонтажни работи включват:
Рехабилитация и възстановяване на зони за обществен отдих, пешеходни
алеи и тротоари:
1. Централен градски
парк:
Ø
Благоустрояване
- направа на декоративна
настилка по пешеходните
алеи в парка и осигуряване
на достъп за хора с увреждания.
Ø Реконструкция на
водна каскада и фонтан с
ефектно осветление.
Ø Изграждане и реконструкция ВиК инсталации
/езеро, водна каскада, фонтан и напоителна система/,
изграждане на необходимите помещения по помпени
станции и филтърно стопанство /езеро, водна каскада,
фонтан /.
Ø
Паркоустройство
/ландшафтна архитектура/.
Ø Изграждане на две
нови съвременни и безопасни детски площадки,
оборудвани със съответните
съоръжения. Площадките
ще са оградени с дървена
ограда с обособени вход и
изход.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
Ø Изграждане на парково осветление.

2. Детски парк ”Изгрев”:
Ø Изграждане на две
нови съвременни и безопасни детски площадки,
оборудвани със съответните
съоръжения.
Ø Осигуряване на достъпа за хора с увреждания.
Ø Паркоустройство
/ландшафтна архитектура/.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
3. Градинка при църква
“Св. Димитър”:
Ø Подмяна на настилката на алейната мрежа и
осигуряване на достъп за
хора с увреждания.
Ø Изграждане на парково осветление.
Ø Изграждане на съвременна и безопасна детска
площадка, оборудвана със
съответните съоръжения.
Ø Паркоустройство и
озеленяване.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
4. Градинка на площад
”Хр. Ботев”.
Ø Подмяна на настилката на алейната мрежа и
осигуряване на достъп за
хора с увреждания.
Ø Изграждане на парково осветление.
Ø Изграждане на съвременна и безопасна детска
площадка, оборудвана със
съответните съоръжения.
Ø Паркоустройство и
озеленяване.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
5. Градинка срещу Лукойл.
Ø Изграждане на нови
подпорни стени. На подпорната стена към пътя е
предвидена лека ограда за
обезопасяване и нежелано
преминаване.
Ø Подмяна на настилката на алейната мрежа и
осигуряване на достъп за
хора с увреждания.
Ø Изграждане на парково осветление.
Ø Паркоустройство и
озеленяване.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
Ø Изграждане на спортна площадка.
6. Градинка пред Районен съд .
Ø Подмяна на настилката на алейната мрежа и
осигуряване на достъп за
хора с увреждания.
Ø Паркоустройство и
озеленяване.
Ø Изграждане на съвременно парково осветление.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напо-

РАДИЛОВО

на с. Радилово.
Това ще доведе
до
откриване
на нови работни места, залегнали в програмата на кмета

Ø Предвидена е и
модернизация на съществуващото и въвеждане на
енергоефективно
улично
осветление.
3. Изпълнение на строително-монтажни
работи
за рехабилитация и реконструкция на ул. ”Свобода”.
Ø
С проекта се предвижда полагане на плътен
асфалтобетон, изграждане
на нови бетонови бордюри
и тротоарна настилка по ул.
”Свобода”.
Ø В областта на кръстовищата се предвидени
скосявания на бордюрите
и тротоарната настилка до
ниво асфалтобетонова настилка, с цел осигуряване
на достъпна среда за хора с
увреждания. Скосявания се
изпълняват и при входовете
към гаражи на моторни превозни средства.
Ø Предвидена е и
модернизация на съществуващото и въвеждане на
енергоефективно
улично
осветление.
Очаквани продукти и
резултати:
Модернизирана паркова
среда в два парка с обща
площ 38, 816 дка.
Рехабилитирани зелени
площи - 9, 457дка.
Реконструирани и рехабилитирани 3 бр. улици с
обща дължина 2 365, 44 м.
Рехабилитирани пешеходни площи и тротоари
– 22 831, 42 кв. м.
Рехабилитирана улична
настилка – 14 196,64 кв. м.
Изградени и модернизирани детски площадки.
Обновени 11 общински
обекта с обществено значение.
Улеснен достъп за 1 240
лица с физически увреждания и 4 000 лица от ромски
произход.
ІІ. СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
Стойност на договор No
BG161PO001/1.4-05/2009/011
с УО на ОПРР 2007-2013 г.
за проект „Подобряване
на физическата среда и
превенция на риска за
повишаване привлекателността на община Пещера” е
5 785 358,54 лв. Искана сума
за покриване на временен
недостиг на средства, необходими за изпълнение на
проекта между плащанията
на Управляващия орган на
ОП “Регионално развитие”–
3 991 364 лв., финансов
принос на Община Пещера
- 796 153 лв.
ІІІ. НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ:
Финансирането на проекта ще се осъществи чрез
дългосрочен
инвестиционен кредит от “Фонд за

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ НОВИ
РАБОТНИ МЕСТА
В момента се
уреждат нещата за отдаване
на пустеещи нео б р а б от в а е м и
общински земи
в
землището

ителна система.
7. Зелена алея на улица
„Васил Петлешков”:
Ø
Благоустрояване
- подмяна на пешеходната
настилка, покриване на
открит напоителен канал,
осигуряване на достъпа за
хора с увреждания.
Ø
Паркоустройство
/ландшафтна архитектура/.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
8. Градинка зад РПУ:
Ø Нова алейна мрежа.
Ø Декоративна подпорна ограда.
Ø Осигуряване на достъп за хора с увреждания.
Ø Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
Ø Изграждане на парково осветление.
Ø Паркоустройство и
озеленяване.
Реконструкция на ул.
”Александър
Стамболийски”, ул. ”Свобода” и ул.
”Георги Зафиров”, гр. Пещера:
1. Изпълнение на строително-монтажни
работи
за рехабилитация и реконструкция на ул. ”Александър Стамболийски”.
Ø С проекта се предвижда полагане на асфалтобетон, изграждане на нови
бетонови бордюри и тротоарни настилки по ул. ”Александър Стамболийски” .
Ø В областта на кръстовищата са предвидени
скосявания на бордюрите
и тротоарната настилка до
ниво асфалтобетонова настилка с цел осигуряване
на достъпна среда за хора с
увреждания. Скосявания се
изпълняват и при входове
към гаражи на моторни превозни средства.
Ø Предвидена е и
модернизация на съществуващото и въвеждане на
енергоефективно
улично
осветление.
2. Изпълнение на СМР
за реконструкция и рехабилитация на ул. „Георги
Зафиров”.
Ø
Предвижда се изграждане на нови бетонови бордюри, тротоарни
настилки и полагане на
асфалтобетон по ул. „Георги
Зафиров”.
Ø В областта на кръстовищата се предвидени
скосявания на бордюрите
и тротоарната настилка до
ниво асфалтобетонова настилка, с цел осигуряване
на достъпна среда за хора
с увреждания.
Ø Скосявания се изпълняват и при входовете към
гаражи на моторни превозни средства.

на Радилово г-н
Йордан
Коев
и на община
Пещера. Предвижда се около
30 човека да
получат работа.

Име, фамилия............................................
Адрес .........................................................
Текст...........................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона
в редакцията на вестник “Родопска искра”
на адрес: Пещера, ул. “Димитър Горов” 6А
/главната улица/. За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.

органите на местното самоуправление в България
– ФЛАГ” ЕАД. Усвояване
на кредита на траншове,
съобразно исканията за
плащане към УО на ОПРР.
Обезпечаване
бъдещите
вземания по Договора за
безвъзмездна помощ с УО и
собствените приходи на общината. Размер на кредита
- до 4 787 517 лв. /четири милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет/ лева, в
това число до 3 991 364 лв.
за финансиране на междинни и окончателни плащания
и до 796 153 лв. - финансов
принос на Община Пещера.
Валута
на
кредита
– лева. Срок и начин на погасяване – за погасяване на
разходите до размера на
безвъзмездната финансова
помощ от ОПРР - 24 месеца, за финансовия принос
на Община Пещера – 84
месеца, на равни месечни
вноски, с възможност за
предсрочно погасяване на
главницата изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници на погасяване на главницата – плащанията от УО на ОПРР съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ No
BG161PO001/1.4-05/2009/011
и собствените приходи на
общината.
ІV. НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
Бъдещите вземания по
Договор за безвъзмездна
помощ No BG161PO001/1.405/2009/011 с УО и собствените приходи на общината.
V. ДАТА И МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО:
Дата и място на провеждане на обсъждането
- 22.08.2011 г., 17.00 ч., в
залата на НЧ “Развитие”
- гр. Пещера. Мястото за
свободен достъп до материалите по проекта
се определя стая No5 на
Общинска администрация от 10.00 до 12.00 и
от 14.00 до 16.00 ч. всеки
работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.
Становища и предложения по проекта могат
да се подават в ОЦУИГ,
гр. Пещера, ул. ”Дойранска епопея” No17 и на
електронен адрес mayor@peshtera.bg, подписани
с електронен подпис.
Лице за контакт: инж.
Стоил Стоилов – заместник кмет.
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ПЕЩЕРСКАТА ДВОЙКА
СИМОНА И ВАСИЛ ЙОВЧЕВИ –
В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР
НА БЪЛГАРИЯ

И

днес,
след
девет десетилетия, изключително актуално звучи
проблемът за националното обединение на
България. Той излиза
извън тесните рамки на
партийни пристрастия.
Един бегъл поглед
към историята е достатъчен, за да се пренесем
в неговия сложен път.
Ключово
място
заемат двете Балкански
войни, последица от
несправедливите решения на Берлинския
конгрес на Великите
сили, разкъсали живото

Решителни сражения се
водят при с. Удово и
Крива паланка от 17 до
21 юни.
Трайни следи оставя
боят на 19 юни. В 6 ч.
сутринта 27-и полк, в
общата колона на бригадата,
дислоцирана
зад 28-и полк, потегля
от бивака до станцията
Криволак.
Макар и уморени,
чепинци и пещерци
понасят
стоически
трудностите на прехода от селата Человец,
Горещница,
Дубляно,
Бистренци, Войщанци
до Криволак. Полкът

остават гробовете на
много пещерци.
Интересна е атаката
на 4-а Пещерска дружина на 21 юни, в която
подпоручик
Богдан
Миндизов – адютантът
на дружината, проявява небивал героизъм и
саможертва. Той излиза
пред веригата на ротите
на дружината, последван от останалите офицери, и всички запяват
неговия любим химн
„Потомци сме на Крум“.
Ентусиазмът обладава
всички войници, които,
пеейки песента, прекъсвана от мощно „Ура“,

РОДОЛЮБИВИЯТ ПОДВИГ НА
ПОДПОРУЧИК БОГДАН МИНДИЗОВ –
ПЕЩЕРЕЦ, В МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА
ВОЙНА 1913 г.

Симона и Васил с треньорката си Ваня Александрова
От 8 до 10 юли в столичната спортна зала
„Христо Ботев“ се проведе Държавното първенство на страната по
спортни танци. Пещерската двойка Васил и
Симона Йовчеви се регистрираха за участие
и в трите състезателни
дни. Състезателите бяха
оценявани от 9-членно
международно
жури
без българско участие.
В петък, в многобоя
/комбинация от десетте
танца – 5 латиноамерикански и 5 стандартни/,
където нашата двойка
постига
най-големите

си успехи, успя да заеме 4-о място при състезатели над 19 години.
Във втория ден се състезаваха в категорията
„Латиноамерикански
танци“, където не успяха да влязат на финал и
заеха 10-о място. Третия
ден обаче в „Стандартни танци“ отново бяха
сред финалистите – 6-о
място. Наградите бяха
връчени от председателя на Българската федерация по спортни танци
и шеф на КСТ „Импулс“
Петър Милчев.
Седмица преди Държавното
първенство

Васко и Симона успяха
да засилят подготовката си в двудневен
тренировъчен семинар
в гр. Велинград със
световния шампион от
Италия Лука Бусолети.
Това се осъществи благодарение намесата на
кмета на община Пещера Стелиян Варсанов,
за което състезателите
отправят
сърдечни
благодарности. Общите
усилия завършиха с
успех. Тези два финала
вкараха
автоматично
пещерската двойка в
Националния отбор на
България.

ОТЛИЧИЕ ЗА ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА

тяло на Санстефанска
България, чиито рани
продължават да кървят
все още и в наши дни.
В тях светла страница записват пещерци,
тръгнали по прашните
пътища
на
войните
в редиците на 27-и
Чепински полк и 4-а
Пещерска дружина.
Беше време, когато в
учебниците по история
авторите внушаваха, че
това са завоевателни
войни, несправедливи,
водени от двореца и
българската буржоазия.
Дори в сянка оставаше
справедливият и освободителен характер на
Балканската война от
1912-1913 година.
Свидетелство
за
обратното са боевете
при Силиолу, Гечкели,
Лозенград,
Бунар
Хисар, Одрин, Карагач,
Чаталджа, Булаир. В
тях българският войник
удивява света и Европа
с храбростта и добродетелите си. Възкръсва
славата
на
Крум,
Симеон, Калоян и Асен.
За пещерци паметни
остават боевете при
Булаир, Чаталджа и
Криволак. Нека напомня
– в Балканската война
участват 185 пещерци, а
в Междусъюзническата
– 180, от които загиват
общо 54 войници и 1
офицер.
В
Междусъюзническата
война,
от
чиито епични боеве се
навършват 98 години,
България разполага с
пет армии срещу съюзниците.
Четвърта
българска армия, в състава
на която влиза 27-и
Чепински полк, в това
число и 4-а Пещерска
дружина, е разположена на позиция от
връх Султан тепе на
Осоговска планина до
с. Валавдово. На 16 и
17 юни Четвърта армия
настъпва срещу Сърбия.

получава заповед да се
съсредоточи в с. Патрик.
След кратка почивка,
под охраната на 2-ра
дружина е назначен в
авангарда и се отделя
от 28-и полк, за да се
насочи към заповядания пункт.
Бригадата получава
заповед да атакува сърбите, заели позиция в
участъка от с. Пепеаище
до Криволак.
27-и Чепински полк
получава заповед да
поддържа 21-ви пехотен Средногорски полк,
който остава вдясно от
28-и полк.
На 200 м от окопите сръбските войници
откриват силен огън,
който приковава ротите.
Към 8 ч. сутринта положението на 28-и полк
се влошава от огъня на
противника.
За ликвидиране на
опасността, Чепинският
полк и Пещерската дружина получават заповед да се преместят към
левия фланг и атакуват
неприятелските части,
които се готвят за
контраатака.
Бързият огън на артилерията спира настъплението на противника.
Положението не се
подобрява. Намесата на
чепинци и пещерци стабилизира позициите. С
гръмогласното българско „Ура“, под звуците
на „Шуми Марица“ се
понасят към сръбските
позиции. Това увлича
ротите на 28-и полк
напред. Сръбските войници ги посрещат отново с ожесточен картечен огън. Нищо не може
обаче да спре устрема
на чепинци и пещерци.
Дадени са много жертви. Тук, при Криволак

успяват да проникнат в
позициите на стрелящата сръбска батарея и да
я разбият.
Този случай е записан във военната история като проява на
истински патриотизъм.
Така загива подпоручик Богдан Миндизов.
Войната завършва
на 18 юли 1913 г. с примирие, подписано в
Букурещ. Въпреки героизма на българите, поради недалновидността
на цар Фердинанд,
войната се превръща в
национална катастрофа
за България, загубвайки териториалните придобивки от Балканската
война.
В Балканската и
Междусъюзническата
война загиват 32-ма
пещерци.
Нека
ги
възпоменем:
Богдан
Миндизов, Костадин и
Георги
Ибришимови,
Иван Козарев, Стоян
Пандов,
Христо
Поличков, Тома Динов,
Ангел Достинов, Христо
Атанасов,
Димитър
Игнатов, Ламбри Костов,
Петър Вълчинов, Спиро
Станкинов,
Атанас
Цикалов, Кочо Торбов,
Михаил
Якубов,
Костадин Тасков, Петър
Гявуров, Иван Минин,
Иван Кехайов, Христо
Станев, Димитър Тасков,
Иван Зоичкин, Йордан
Божилов, Атанас Лилов,
Атанас
Антиполов,
Георги Якимов, Крум
Кънев, Павел Николов,
Стефан Лазаров, Петър
Шикренов,
Тодор
Ликин.
Нека бъде вечна
паметта им! Дълбок
поклон!
СТЕФАН
ПОПЧЕВ
краевед-историк, подп.
офицер от СОЗР на
БНА

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
тел. 6-20-32, GSM: 0893532064
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg

На 31.07.2011 г. Организационният комитет на 13-и Международен фестивал за автентичен фолклор – Дорково 2011 г., отличи с Диплом Женска
фолклорна група при НЧ „Сергей Румянцев - 1909“, с. Капитан Димитриево
с художествен ръководител Иванка Паунова за достойно представяне.

Давам помещение
под наем в центъра
на гр. Батак
GSM 0877247460
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