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ПОКАНА

К ЪМ ЖИ ТЕЛИ ТЕ
НА ОБ Щ И НА П Е Щ Е РА
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински
съвет – Пещера, организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2014 година.
Председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова отправя покана към жителите на
общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

ската
собственост
– паркове, квартални
градинки, инфраструктура.
Опазването на общинската собсвеност
е дълг на всеки един
от нас.

бинирано действащи
фактори. Всяко по-значително въздействие
върху нея в бъдещите
периоди може да се

ВИ КАНИ
ДА УЧАСТВАТЕ
В НАЦИОНАЛЕН
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

“С П А С З А Ф И Р О В ”

www.peshtera.bg

“Добрите дела предай нататък”

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера,
ул. „Дойранска епопея“ No 17, ОЦУИГ на Общинска администрация или на електронен
адрес: chairman@peshtera.bg

Общинската
администрация очаква
съдействие от гражданите при съмнение за
нарушаване на реда.
Сигнали могат да се
подават на горещия телелефон на Общината:

0350/6-22-03,
от 8,30 до 17,30 ч.
0350/6-22-15,
от 17,30 ч. до 8,30 ч.
И на телефона на
Районна управление
„Полиция”
Тел. 0350/6-24-71.

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА
НА ЦЪРКВАТА „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 „Св. Димитър” в Пещера.
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 ком-

ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”
Г Р. П Е Щ Е РА

Обсъждането ще се проведе на 15.04. 2015 г.
/сряда/ от 17,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет Пещера.
С материалите по обсъждането можете да се
запознаете на електронен адрес

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

БИБЛИОТЕКАТА

окаже фатално за целостта й.”
В същия смисъл са и
трите протокола на специално назначените от

Министерството на културата и на НИПК - София комисии, посетили
обекта и направили
оглед на мястото. Това
заключение само по
себе си обуславя необходимостта от спешни
мерки за конструктивно укрепване на храма,
който през 2002 г. бе
обявен за Паметник на
културата с национално значение.
Най-належащо
е
укрепването на покрива, пукнатините по който са големи, по цялата
дължина на сводовете.
Разтварянето на север
е 7-8 см, на юг 5-6 см.
Има прокапване на по-

З А Н А П И С ВА Н Е
НА ЕСЕ НА ТЕМА

„

В конкурса могат да участват ученици от
VII до XII клас.
Отличените есета за I, II и III място ще
бъдат поощрени с парични награди
Срокът за внасяне на конкурсните есета
е до 18.00 ч. на 23.04.2015 г. - Световен ден
на книгата.
Конкурсните материали се приемат в читалищната библиотека на място или по поща
на адрес:
4550 гр. Пещера
ул. „Димитър Горов” No4
или на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg
В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: име, възраст, адрес, училище, телефон за контакт.
Номинираните за отличия ще бъдат
поканени на връчването на наградите на
11.05.2015 г.
крива, течове и стичане на вода по стените,
които също са напукани. По проект ремонтът
на покрива е на стойност 200 000 /двеста
хиляди/ лева.

В тази връзка ви
молим да се отзовете и
участвате в кампанията
по спасяването на църквата, като средствата,
които бихте отделили,
внесете по сметка:

Банка ДСК - клон Пещера
I BA N : B G 1 3 S T S A 9 3 0 0 0 0 2 1 7 6 8 8 8 7
Разплащателна сметка: 02/21768887
Дарителите могат да даряват
също и строителни материали .

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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ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015
Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Р България
обявява конкурс за есе на тема:

„НАШИЯТ СВЯТ. НАШЕТО ДОСТОЙНСТВО. НАШЕТО БЪДЕЩЕ.”
Участници: участие в конкурса могат да вземат български ученици (от 11-и и 12-и клас) и студенти.
Език на есетата: български.
Обем: до 4 (четири) стандартни печатни страници.
Краен срок за изпращане: 13 април 2015 г., на адрес: 1040 София, ул. „Алфред Нобел“ №2 или на: bdi@mfa.bg.
Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (телефон и имейл),
учебно заведение и изучавана специалност (за студентите).
Награда: ще бъдат отличени двете най-добри ученически есета и двете най-добри студентски есета.
Четиримата победители в конкурса ще посетят Европейския парламент и други европейски институции в Брюксел
през м. юни 2015 г. Есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт и в
електронното списание „Дипломация“, а авторите ще получат сертификати за добро представяне. Класирането ще
бъде обявено на интернет страницата на Дипломатическия институт в периода 11-15 май 2015 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Конкурсът за есе е част от инициативите по повод обявяването на 2015-а за Европейска година за развитие.
Европейската година за развитие има за цел да информира европейските граждани относно политиката за развитие
на ЕС, да стимулира техния интерес, активно участие и критическо мислене и да повиши осведомеността им относно ролята на ЕС в сътрудничеството за развитие и ползите за България.
За повече информация относно събитията през Европейската година за развитие може да посетите следния линк:
http://europa.eu/eyd2015; https://europa.eu/eyd2015/bg
Сайтът включва и отделна информация за всяка от държавите членки на съответния национален език, както и
данни за цялостните постижения на ЕС.
Фейсбук: https://www.facebook.com/eyd2015bg
Специалният Евробарометър може да бъде открит на:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#421

УЛИЦАТА Е ОПАСНА!
НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙТЕ!

Пещера Снежанка
работи през всички сезони на годината

Пешеходците и велосипедистите са най-уязвимите участници в движението.
Не пресичайте пътното платно, където и да е!
Използвайте пешеходните пътеки и изчаквайте
преминаващите автомобили.
Не слушайте музика и не разсейвайте очите си при пресичане на
улицата!
Пешеходците са най-застрашени след залез слънце. Избягвайте да
носите тъмни връхни дрехи, когато пресичате пътното платно вечер.
Когато преминавате по неосветен участък, по възможност пресечете платното там, където имате най-голяма видимост.
Всички велосипедисти трябва да знаят, че правилата за движение
по пътното платно важат и за тях. Посоката е винаги отдясно!

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001
„Бъдеще за всеки”
„Да не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”
В качеството си на бенефициент по Договор за БФП № 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”, 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 гр. Пещера започна 07.11.2014 г.
Към 07.04.2015г., настанените деца в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи са 10.
Стойността на проекта е 201 362.90 лв., а неговата продължителност - 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.
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отговорност носи лично подателят.
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Ръкописи не се връщат

ЗАЩО Е ВАЖНО
ДА СЪБИРАМЕ
РАЗДЕЛНО?
Нека се замислим
какво да направим
всички тези опаковки
– кутии, панделки, хартии, торбички и други…
Има няколко възможности:
1. Сигурната - всеки
от нас да използва по
предназначение предоставените от „ЕКОПАК” АД в града ни
цветни контейнери за
разделно събиране на
отпадъци от опаковки:
• Синият контейнер
е за хартиени, картонени отпадъци, кутии, които е добре предварително да са разгънати,
за да се използва максимално вместимостта
на контейнера.
• Жълтият контейнер е за пластмасови
и метални отпадъци и
опаковки.
• Зеленият контейнер е за стъклени отпадъци (бутилки, буркани).
Правилната
употреба на цветните
контейнери от нас със
СИГУРНОСТ допринася за това - събраните
отпадъци да бъдат рециклирани и използвани повторно, което
спестява много ресурси.
2. Ползотворната
– с много от опаковките може да се изработят уникални неща (да
се направят украси)
– всичко е въпрос на
фантазия и добра воля,
а защо да не включим
и децата в това? Има
редица сайтове, които
могат да ни предложат
страхотни идеи. Много
от опаковките няма да
бъдат изхвърлени, а
ще бъдат ОПОЛЗОТВОРЕНИ.

