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УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА
Успешно приключи реализацията на инвестиционен проект „Модернизация на
интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”, който се финансира по
Договор за безвъзмездна финансова помощ No DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.
между Община Пещера и Министерство на околната среда и водите. Проектът се
изпълнява в рамките на Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации с над 10 000 екв. ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007
- 2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА
Инвестиционната програма на проекта включва следните основни дейности:
Услуги:
Техническа помощ за организация и управление на проект;
Строителен надзор;
Авторски надзор;
Мерки за информация и публичност;
Одит на проекта;
Строителство:
Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа – гр. Пещера;
Инженеринг (проектиране в работна фаза, съгласуване, изпълнение на
строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване,
обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА
Проектът е на обща стойност: 26 211 276,32 лева, от които: 18 912 350,75 лева
от Кохезионен фонд на ЕС, 4 728 087,69 лева от Държавния бюджет на Република
България и 2 570 837,88 лева от бюджета на Община Пещера.
На стр. 3

По този повод на 29 юли се състоя заключителна пресконференция, в която участваха кметът на общината Георги Козарев, председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова, зам.-кметовете
Стефан Балабанов и Николай Атанасов, секретарят на Общината
Николай Гълъбов, представители на фирмата изпълнител, общински
съветници. Пресконференцията бе открита от заместник-кмета
Николай Атанасов. Кметът сподели свои виждания за изпълнението
на проекта. Това беше един изключително сложен проект, но в резултат на добрата организация приключи успешно. Председателят
на Общинския съвет изрази удовлетворението си от свършеното и
благодари на общинските съветници и на фирмата изпълнител.

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Б ъ д е щ е з а в с е к и ”
„Да не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

От 07.11.2014 г. Община Пещера предоставя
социалната услуга Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи. Реалното предоставяне на социалната услуга в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в качеството си на бенефициент по Договор за БФП
No BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме
нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на
социални услуги в общността”.
Общата цел на проекта е да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца и
младежи с увреждания и деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца.
Специфичните цели са:
• Да развие нова услуга в община Пещера за
14 деца и младежи с увреждания и/или деца в
риск, както и деца и младежи от специализираните институции в отговор на индивидуалните
оценки за нуждите на всяко дете и ресурсите на
средата.
• Да развие местен капацитет от квалифициран и обучен персонал, който да прилага съвременни принципи и подходи в грижата за деца.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

• Да подпомогне процеса на деинституционализация и закриване на специализираните
институции за деца.
• Да се осигури безопасна и сигурна среда, в
която децата и младежите да израстват и развиват пълноценно своя потенциал.
В социалната услуга настанените деца израстват в среда, близка до семейната, при която
децата/младежите получават необходимата им
индивидуализирана грижа, здравни грижи, подкрепа за личностно развитите и за изграждане на
умения за самостоятелен и независим живот. Създадени са необходимите условия за задоволяване на образователните потребности и развитие
на индивидуалния потенциал на всяко дете.
Към 15.08.2015 г. в Центъра за настаняване от
семеен тип за деца и младежи в гр. Пещера са
настанени 10 деца, изведени от специализирани
институции за деца, лишени от родителска грижа.
Стойността на проекта е 201 362.90 лв., а продължителността – 19 месеца.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на
Европейския социален фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА
предлага:

- професионални и езикови курсове;
- ползване на компютърна зала и зала за обучение и срещи;
- превод и легализация на документи – всички езици;
- кредитиране от Българска банка за развитие
- лихва 6%;
- офис услуги - копиране, принтиране, подвързване, ламиниране, сканиране.

Тел. за контакти: 0350/6 62 30
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ЕДИН ПОДАРЕН ДЕНна стр.
ОИЦ - ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ
ПРОЦЕДУРА “НОВО РАБОТНО
МЯСТО 2015”
на стр.
НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА
И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ
на стр.
В РАДИЛОВО
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Наистина малцина
са онези пещерци,
които познават името,
делото и творческия
път на този бележит
пещерец, оставил дълбоки и трайни следи
в развитието на сеизмологията у нас и в
чужбина.
Той е роден през
1902 г. в Пещера в будното семейство на Атанас Янков и Василка –
сестрата на видния
общественик
Григор
Чешмеджиев. Раждат
им се седем деца – трима сина и четири дъщери. Бащата по професия бил кожухар.
Познавал много добре
църковно-славянския
език, който използвал
в богослужението в
църквата „Света Петка”
в Пещера. В годините
1901 - 1903 два пъти е
издиган за кмет на община Пещера. На него
като такъв принадлежи
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ПЕЩЕРЕЦЪТ КРУМ АТАНАСОВ ЯНКОВ –
ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ СЕИЗМОЛОГ
заслугата за осигуряване на парцел за изграждане сградата на
читалище „Развитие”,
отпускане на терен за
строителството на начално училище „Михаил Каролиди” със
средства, дадени от
Екатерина Пасарева по
завещание на нейния
брат Михаил Каролиди
и оглавявания от него
инициативен комитет
за събиране на средства за възстановяване на изгорялата сграда на църквата „Света
Петка”.
В Пещера Крум Янков завършва начално
и класно училище, а
средно техническо заедно с брат си Георги

– в Германия. През
1921 г. се озовава в
гр. Галац – Австрия,
където завършва физика с отличие. Не приема предложението на
ректора да остане на
работа като преподавател в университета и се
завръща в България.
В годините 1925 - 1927
като млад специалист
учителства в техникумите в Казанлък и
Русе.
След успешна защита в конкурс през
1928 г. става асистент,
а през 1934 г. – главен
асистент по физика
в Централния метеорологичен институт в
София. Още през 1931
- 1932 г. е издигнат за

член на Общонародния комитет за изграждането на метеорологичната станция
„Мусала”.
През 1938 г. е изпратен на специализация
в гр. Иена – Германия,
и цели 11 години (до
1949-а) работи като
началник на метеорологичната станция в
София.
Всъщност
Крум
Янков е първият български сеизмолог със
световна известност,
признат от учени сеизмолози от цял свят.
Името му намира място
в японската енциклопедия. Той поддържа
и ръководи използването на двата сеизмог-

рафа – „Рихтер” през
1934 г. и „Крумбах”
през 1942 г.
През 1950 г. по принуда се връща отново
към учителското поприще, за да стане преподавател по физика
в Механотехникума в
Ботевград, а през 1956
г. – и в София. Тук той
работи отговорно и
професионално. Оборудва образцов кабинет по физика – пример и опит за средните
училища в страната.
Заболял,
умира
самотен и забравен
на 1 януари 1959 г. в
София.
Крум Янков има десетки научни изследвания. Изключително

ценни са неговите изследвания и анализи
за големите земетресения, станали у нас през
1928, 1938 и 1942 г. в
Неврокопско, Разградско и Горнооряховско.
Многобройните му
публикации у нас и в
чужбина имат голяма
научна и практическа
стойност и винаги днес
и в миналото са търсени от специалистите.
Затова името и делото на Крум Атанасов
Янков са и ще останат
за нас, пещерци, гордост като учен сеизмолог с национално,
европейско и световно
звучене.
СТЕФАН ПОПЧЕВ
историк краевед

“БИОВЕТ” УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ
„ЗА РЕФОРМИ В ЕНЕРГЕТИКАТА“
На 29 юли т.г. от 11 часа служители на „Биовет” взеха участие във
Втория национален протест „За реформи в енергетиката“, който се организира от стоте национални работодателски организации. Той продължи от 11 до 13 часа. В Пещера служителите на „Биовет” протестираха
пред сградата. Те се обявиха категорично против увеличаване цената на
електроенергията.

Пещера
Снежанка
работи през
всички
сезони на
годината

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Пещерският районен
съд признава подсъдимата Мария Владимирова Дедова, родена на
04.11.1953 г. в гр. Пещера,
с постоянен адрес – гр.
Пещера, ул. „Изгрев“ №7,
и настоящ адрес – Пещера, ул. „Стоян Попов“ №3,
дом Байрям Юсеин Ха-

сан, българка, българска
гражданка, с основно
образование, омъжена,
неосъждана, за виновна
в това, че на 13.06.2014
г. в гр. Пещера е нанесла
публична обида като казала нещо унизително за
достойнството и честта
на Василка Александро-

ва Златкова.
На основание чл. 148,
ал. 1, т. 1, във връзка с чл.
146, ал. 1 от НК, поради
което и на основание чл.
54 от НК осъжда Мария
Дедова и й налага глоба,
платима в полза на Държавата и наказание „Обществено порицание“.

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
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.

ЕДИН ПОДАРЕН ДЕН
Това беше за нас един щастлив,
подарен ден от кмета на община
Пещера Георги Козарев на инвалидно дружество „Вяра и Надежда“ в
Капитан Димитриево с председател
Георги Стефанов.
Въпреки трудностите и болежките,
на 19 юли 2015 г. направихме еднодневна екскурзия до Велинград,
Клептуза, Юндола.

Съчетавайки приятното, радвайки
се на разкошната природа, чистия
въздух и купувайки си по нещо,
ние не усетихме завои, неравности,
имахме прекрасен шофьор – Васил
Стаменов.
Върнахме се щастливи, с надежда,
че отново ще отидем на екскурзия.
ТАНЯ ПОПОВА
Капитан Димитриево

ДА ОПАЗИМ
РЕЗЕРВАТ

„КУПЕН
КУПЕНА“
Във връзка с катастрофалното
състояние
на биосферен 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.

Родопска
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УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ
От стр. 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТА
Постигнати са успешно планираните резултати от изпълнението на проекта:
Инвестиционни дейности ВиК
мрежа:
– Реконструкция и рехабилитация
на вътрешна водопроводна мрежа
на град Пещера, включително:
• Реконструкция и рехабилитация
на главни водопроводни клонове –
5 414,7 м;
• Реконструкция и рехабилитация
на второстепенна водопроводна
мрежа – 5 929,60 м;
• Реконструкция и рехабилитация
на сградни водопроводни отклонения – 4 043,85 м;
• Доизграждане, реконструкция
и рехабилитация на вътрешна канализационна мрежа на град Пещера,
включително: Реконструкция и рехабилитация на главни канализационни колектори – 2 286 м;
• Изграждане на главни канализационни колектори – 692 м;
• Реконструкция и рехабилитация

на второстепенна канализационна
мрежа – 8 440 м;
• Изграждане на второстепенна
канализационна мрежа – 1 291 м;
• Реконструкция и рехабилитация
на сградни канализационни отклонения – 5 526 м (705 бр.);
• Изграждане на нови сградни
канализационни отклонения – 705 м
(85 броя);
• Изграждане канална помпена
станция – 2 бр.;
• Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ – колектор „Север” –
1 бр.
Инвестиционна
програма
–
ПСОВ
• Строителство на пречиствателна
станция за отпадъчни води – гр. Пещера, за 25 000 ЕЖ, вкл.:
• Помпена станция
• Съоръжение за механично пречистване
• Компресорна станция
• Съоръжение за машинно обезводняване на утайката
• Пясъкоуловител и разделителен
обект
• Комбинирано съоръжение за

биологично пречистване
• Утайкоуплътнител
• Обект филтрация
• Обект дезинфекция
• Химично коагулиране на фосфора
• Измервателен обект
• Електро и управляваща система.

В резултат на изпълнението на
този мащабен инвестиционен проект
на територията на гр. Пещера се постига екологосъобразно отвеждане,
пречистване и последващо заустване на битовите отпадъчни води на гр.
Пещера, подобрена жизнена среда и
редуцирани рисковете за здравето

на населението.
С изпълнението на проекта цялото население на гр. Пещера е обхванато от услугите по доставяне на
вода и отвеждане и пречистване на
отпадъчни води.
Реализирането на проекта допринася за повишаване качеството на
живот на населението, привличане
на нови инвестиции и създаване на
нови възможности за повишаване
на регионалната конкурентноспособност на общината.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007 - 2013 г.”. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Правителството на Република
България, представлявано от Министерството на
околната среда и водите.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК

ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИ
На 23 юли 2015 г. от 10:00 ч. в Пленарна зала
на Община Пазарджик, ОИЦ – Пазарджик, проведе информационна среща по процедура „Ново
работно място 2015” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
На срещата присъстваха потенциалните
бенефициенти/работодатели, на които бяха представени насоките за кандидатстване по схема
„Ново работно място 2015” по Приоритетна ос 1
„Подобряване достъпа до заетост и качеството
на работните места” на ОПРЧР 2014 - 2020, както и Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от ЕС в България
(ИСУН2020) - https://eumis2020.government.bg/,
чрез която ще се подават проектните предложе-

ния с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Процедура „Ново работно място 2015” предоставя възможност на работодатели, различни от държавна/централна и/или териториална
и/или общинска администрация, да разкриват
нови работни места за безработни и неактивни
лица, което може да се комбинира с подходящи
обучения, включително на работното място, за
наетите по проекта лица. Целевата група по процедурата са безработни и неактивни лица, като
с приоритет са безработни с ниска степен на
образование, продължително безработни и неактивни лица, безработни или неактивни лица
с увреждания, безработни лица на възраст над
54 г. и безработни младежи до 29 г. вкл. С про-

екти от 50 000 до 391 166 лева фирмите могат да
кандидатстват за наемане на безработни и/или
неактивни лица за период до 12 месеца, за предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности, за закупуване
на оборудване, обзавеждане, дълготрайни нематериални активи и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места,
оборудване и адаптиране на нови работни места
за хора с увреждания, включително ремонтни
дейности и осигуряване на наставник за хората
с увреждания.
Крайният срок за подаване на проектните
предложения по процедурата е 14 септември
2015 г.

ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРИЗОВАВАТ ДА ОПАЗИМ ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
През пролетно-летния сезон зачестяват
проявите на вандализъм.
От Общинска администрация призовават
населението за опазване на общинската

собственост – паркове,
квартални градинки,
инфраструктура.
Опазването на общинската собственост
е дълг на всеки един
от нас.
Общинска админис-

трация очаква съдей0350/6-22-03
ствие от гражданите от 8,30 до 17,30 ч.
при съмнение за нару0350/6-22-16
шаване на реда.
от 17,30 ч. до 8,30 ч.
и на телефона на
Сигнали могат да
се подават на горещия Районно управление
„Полиция”:
телелефон на Общи0350/6-24-71
ната:

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА НА ЦЪРКВАТА ""СВ.
СВ. ДИМИТЪР"
Църковното настоятелство
на храм „Св. Димитър” в Пещера се обръща към вас с молба
да вземете участие в кампанията за финансиране на крайно
належащия ремонт на църквата.
Има изготвен проект от Община Пещера за реставриране
на храма от 2010 г., в който се
посочва – цитираме дословно:
„Сградата е в аварийно
състояние, акумулирала е изключително много разрушения
от голям брой самостоятелни и
комбинирано действащи фактори. Всяко по-значително въздействие върху нея в бъдещите
периоди може да се окаже фа-

В същия смисъл са и трите крива, течове и стичане на вода
протокола на специално на- по стените, които също са назначените от Министерството пукани. По проект ремонтът на
на културата и на НИПК – Со- покрива е на стойност 200000
фия, комисии, посетили обекта (двеста хиляди) лева.
и направили оглед на мястото.
В тази връзка ви молим
Това заключение само по себе да се отзовете и участвате в
си обуславя необходимостта от кампанията по спасяването на
спешни мерки за конструктив- църквата, като средствата, коно укрепване на храма, който ито бихте отделили, внесете по
през 2002 г. бе обявен за Памет- сметка:
ник на културата с национално
Банка ДСК - клон Пещера
значение.
Най-належащо е укрепва- IBAN: BG13STSA93000021768887
нето на покрива, пукнатините Разплащателна сметка: 02/21768887
по който са големи, по цялата
Дарителите могат да даряват
дължина на сводовете. Разсъщо
и строителни материали.
тварянето на север е 7-8 см, на

Посетете
крепост та

ПЕРИСТЕРА
ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА
За трета поредна година ПГЛПМ „Васил Левски“
успешно реализира участието си в проект „Ученически практики”. Тази година получиха сертификати 13
ученици от три професионални направления: Обувно
производство, Шевно производство и Машиностроене.
Учениците изработиха 240 часа и получиха заплащане
от 300 лева. Фирмите партньори, в които се проведе
практика при реални производствени условия, са „ТАРА”
ЕООД, „ДИАМАНТ-91” ООД и „ГЕРКАНТ” ООД.
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ПРОГРАМА

Р а д и л о в о

ПОКАНА

Народно читалище
„Зора - 1903”, с. Радилово, с подкрепата на
Кметство Радилово и
Община Пещера, има
удоволствието да ви
покани на петото издание на „Национален
фестивал на кешкека
и народните умения
Радилово 2015” на 21
и 22 септември 2015 г.
на площада в село Радилово.

21 септември 2015 г.

10.00 ч. – Откриване на фестивала
Представяне легенда за кешкека
На открита сцена:
– Ще се представят обичаи и фолклор от Радилово и гостуващи състави
14.00 ч. – Демонстрация на варене на кеша
(кешкек)
14.30 ч. – Отворени врати на Болницата на
Лейди Странгфорд – музейна сбирка
18.00 ч. – Дискусия „Житните продукти – гаранция за здраве”
20.00 ч. – Концерт на ансамбъл „Зора” при НЧ
„Зора - 1903”, с. Радилово

През целия ден:
– Ще се предлагат на изложба базар храни,
земеделски продукти, сувенири и дегустация на
кешкек пред откритата сцена

22 септември 2015 г.
На открита сцена:
10.00 ч. – Ще се представят обичаи и фолклор
от Радилово и гостуващи състави
– Брейк турнир и уроци
– Детско шоу
През целия ден:
– Ще се предлагат на изложба базар храни, земеделски продукти, сувенири пред откритата сцена
14.00 ч. – Закриване на фестивала

ОТНОВО
С
НАГРАДА
МИНИСЪСТЕЗАНИЕ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ
Капитан Димитриево

По програма „Лято
в библиотеката“ Настоятелството на НЧ
„Сергей
Румянцев
- 1909” – Капитан Димитриево, организира
минисъстезание
по

колоездене за майсторско
управление
на велосипед и спазване правилата за
движение. Ръководеха
го инспектор Иво Шуменов и мл. инспектор

Цветан Чолаков.
Наградите осигури
кметът Иван Златинов.
Децата разбраха, че
сами трябва да се пазят на пътя като участници в движението.

Вокална група „Горска теменужка“ при
Клуба на инвалида
– Пещера, участва в
Четвъртия национален
фолклорен фестивал
на хората със специфични възможности в
Смолян.
Групата се представи отново на нужното

ниво и бе отличена от
журито със сребърен
медал и грамота за отлично представяне за
групово изпълнение.
В индивидуалните
изпълнения дуетът Кераца Джимова и Зоя
Георгиева също завоюва сребърен медал
с армънската песен,

която представи.
Ръководството на
клуба изразява своето
задоволство от доброто представяне на
групата и пожелава
нови, още по-високи
творчески
постижения.
Клуб „ОПТИМИСТ“
Пещера

ОТ КОПРИВЩИЦА -

С ПЛАКЕТ И ГРАМОТА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ СПОКОЙСТВИЕТО
И ПОЧИВКАТА НА СВ. КОНСТАНТИН
С оглед осигуряване спокойствието и
почивката на летовище Свети Константин,
община Пещера, през
активния летен сезон
и в съответствие с разпоредбата на чл. 43, т.
3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца
на обществени места
и на основание чл. 44,
ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,
кметът на общината
Георги Козарев е издал заповед, с която

се забранява всякакъв вид строителство
и подготовка за строителство през периода
от 15 юли до 30 август
2015 г. на територията
на летовище Свети
Константин.
При констатиране
на нарушения да се
образуват
административно-наказателни
преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените
в наредбата санкции.
За ефективно изпълнение на заповед-

ПРОВЕРКИ В 78 ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
да почисти образувано нерегламентирано
сметище от битови и
строителни отпадъци
като отговорно лице
по Закона за управление на отпадъците.
Акт е съставен и на
кмета на с. Огняново,
община Пазарджик, за
неупражнен контрол
на дейностите с отпадъци, довел до образуване на нерегламентирано сметище.
През
последния
месец експертите от

чие – плакет и грамота, от Единадесетия
национален събор на
българското народно
творчество
Копривщица 2015.
Настоятелството на
читалището благодари на самодейците за
достойното предста-

вяне на автентичния
фолклор на село Капитан Димитриево, на
Община Пещера – за
осигурения транспорт,
и на Областната управа – за добрата организация за участие на
шеста сцена.
СТ. ИВАНОВА

та, за предотвратяване
и преустановяване на
нарушения, лице за
контакти – Борислав
Воденичаров,
тел.
0893/330 243, да поддържа непосредствен
контакт със секретаря
на Община Пещера
Николай Гълъбов, с
инж. Стела Павлова
– директор на дирекция „ТСУ” при Община
Пещера, и с Мария Цурева – гл. специалист
„Незаконно
строителство, регистър и
архив”.

ПРЕЗ ЮЛИ РИОСВ ИЗВЪРШИ
През
юли
експертите на РИОСВ
упражниха
контрол
върху дейността на 78
промишлени
обекта
в област Пазарджик.
Извършени са 88 проверки и са издадени
81 предписания за отстраняване на допуснати несъответствия
с изискванията на
екологичното законодателство. Съставен е
акт на кмета на община Белово за неизпълнение на предписание

Дамска фолклорна
група „Капитанки” и
Детска вокална група
„Капитанчета”
при
НЧ „Сергей Румянцев
- 1909”, с. Капитан
Димитриево, общ. Пещера, се завърнаха
на 9 август 2015 г. от
Копривщица с отли-

направление „Екологична оценка и оценка
на въздействието на
околната среда” изготвиха в най-кратки срокове 31 становища за
допустимост на инвестиционни намерения
на земеделски производители, подадени за
финансиране по Програмата за развитие на
селските райони.
На Зеления телефон
са приети 6 сигнала, 4
от които за бедстващи
щъркели.

Любопитно

1,300 КГ ДОМАТ
През това лято нашият
съгражданин
Бюрхан Кърджалиев

МАЛКА
ОБЯВА
Продава се къща в
центъра на Пещера,
с гараж, двор и стопански постройки.
Тел. 0350/6-67-27

отгледа в градината
си огромен домат,
тежащ 1,300 кг.
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