ИЗЛИЗА
ОТ 1975 г.
БР. 8 /943/ ГОДИНА ХХХX

18 май 2016 г.
цена 0.20 лв.

„РОДОПСКИ СВЕТЛИНИ“

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ РЕШИ

ДА ВЛЕЗЕ В КОМИТЕТА

НА РЕГИОНИТЕ

Кметът на община
Пещера Николай Зайчев влиза в състава на
българската делегация
в Комитета на регионите на Европейския
съюз. Това реши на
днешното си заседа-

вет. Предложението е
на Националното сдружение на общините в
Република България.
Петима са новите
членове на родната
делегация. Те заменят
досегашните българ-

24 МАЙ
Й

които след местните
избори през есента на
миналата година вече
не заемат изборни
длъжности.
На днешното правителствено заседание
бяха одобрени и предложенията за заместник-представители.
Сред тях са кметовете
на Плевен, Ловеч и
Горна Оряховица.
Комитетът включва представители на
местните власти на
държавите-членки.

Членовете на Комитета на регионите
– местни и регионални
представители, избирани пряко от своите
съграждани – заседават в КР, за да дадат
становището си по изготвянето на законите
на ЕС, които оказват
въздействие върху регионите и градовете. Те
могат да се произнесат
на няколко етапа от
процеса на изготвяне
на законодателството
на ЕС.

ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЦЕНТЪР
ЗА РАБОТА С ГРАЖДАНИТЕ
Община Пещера има намерение да рефинансира кредитите си, което бе обект на публично обсъждане с местната общественост. От
администрацията предлагат да се изтеглят два
вида кредити. Револвиращ кредит, който да се
използва за реализирането на проекти по оперативните програми на ЕС. Той ще е в размер на 1
000 000 лева с максимален лихвен процент – до
6-месечен SOFIBOR + 2.40%, а срокът за погасяване – до 10 години. Ако от него не се използват
средства, Общината няма да плаща лихви.
На обсъждането беше предложен и модерният финансов инструмент, в синхрон с новата
политика на МФ – облигацията.

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА
И КУЛТУРА
УЛТУРА
У И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Уважаеми учители,
читалищни дейци,
творци на изкуството,
скъпи ученици,
дами и господа,
Безсмъртния химн „Върви, народе
възродени, към светла бъднина върви...”, който след няколко дни цяла
България ще запее в прослава на нашите първоучители
- с него започва най-обичаният, най-спонтанният, найкрасивият български празник – 24 май.
Празникът на буквите, сътворени от светите братя Кирил и Методий. „А, Б, В…“ – свещени букви, редени една
до друга в пламенните стихове на Ботев и Смирненски,
в нежните любовни песни на Дебелянов и Яворов, в патетичните оди на Вазов. Букви, които се сливат в думи.
Думи зов, думи упование, думи надежда, думи закрила,
думи песен.
24 май е символ на достойнство и духовност, на самочувствие, че сме допринесли за образованост и културна независимост на „вси славяни”.
24 май е празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез значимите постижения
на науката и културата.
24 май е дата от календара, свидна за всеки българин. Свързваме я с родното училище, учители, език...
От името на Общински съвет – Пещера е удоволствие
за мене да поздравя учителите, просветните и културните дейци, които възпитават и образоват бъдещите
поколения на България. Поздравявам всички, които са
избрали словото, науката, баграта и музиката за смисъл
на своя живот!

Честит празник!
д-р Цветанка ЛЕПАРОВА
председател на Общински съвет – Пещера

Уважаеми учители,
просветители
и дейци на културата,
Позволете ми в аванс да ви честитя
24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост!
Нашият празник на буквите и на словото е единствен по рода си в цял свят.
Той ни дава повод за национална гордост
и самочувствие.
В навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий ми позволете,
скъпи учители, да ви поздравя и засвидетелствам уважение към всички вас, които с любов и грижа посрещате децата ни
още в детската градина, а след това и в
училище разкривате пред тях безкрайните хоризонти на знанието и духовността.
Отправям искрените си пожелания
и поздрави и към културните дейци от
нашия град, основни съхранители на
българщината.
От името на Общинска администрация – Пещера и от свое име най-сърдечно поздравявам всички вас по случай
светлия празник!

Пожелавам ви
много здраве,
устойчивост и успехи!

Честит празник!
Николай ЗАЙЧЕВ
кмет на община Пещера

Облигационният заем се предлага в размер
на до 4 милиона лева.
Предназначението на дълга е за капиталови
разходи (бъдещи и неразплатени) и погасяване
на съществуващи задължения на Общината,
поети под формата на общински дълг, съгласно
Закона за общинския дълг. С тези средства ще
се реши и дългогодишният проблем с бившия
ресторант „Родопски светлини“.
„При поемането на новия дълг, ще се стремим
да постигнем по-добри условия по основните
параметри на заемите – лихвен процент, гратисен период и обезпечение. При всички случаи
Общината ще плаща по-малко, тъй като лихвата
ще е два пъти по-ниска. Освен това ще имаме
финансов ресурс, който да ни позволи да откупим бившия р-т „Родопски светлини“. В момента
той представлява огромна площ в сградата на
администрацията, която стои празна. Нашата цел
е бившият ресторант да се превърне в Център за
работа с гражданите – достъпен, без стълби, удобен“, коментира кметът Николай Зайчев.

НА ДНЕВЕН РЕД

НОВА РАКЕТНА ПЛОЩАДКА

Изграждането
на
нова
противоградна
площадка на територията на община Пещера
обсъдиха кметът Николай Зайчев и Диана
Илкова – директор
на Полигона за борба с градушките в
Гелеменово. Двамата
се срещнаха заради
проблема със съществуващата площадка.
Тя на практика вече
попада в пределите на
града и не може да се
използва заради опас-

ността в близост до
жилищни сгради да се
изстрелват ракети. Теренът, който се ползва
се намира зад хотела
на входа на града.
При
разговора
си Зайчев и Илкова
коментираха две възможности, които стоят
на дневен ред за преместване на ракетната
площадка – едната е
терен по пътя за Бяга,
а другата – в посока
Радилово. Необходими
са поне 800 кв. м.

Родопска

2

18 май 2016 г.Искра

НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА ОТ 1 МАЙ
Комисията за енергийно и водно регулиране излезе с решение по
искане на „Водоснабдяване, канализация и
строителство” ЕООД, гр.
Пещера за изменение
на действащите цени
на услугата отвеждане
на отпадъчните води и
утвърждаване на нови
цени за услугата пречистване на отпадъчни-

те води.
Услугата е напълно
нова за община Пещера и се налага да
бъде въведена заради
двете пречиствателни
станции, изградени по
проектите за Воден цикъл на Пещера и селата
Радилово и Капитан
Димитриево. След прехвърлянето им в актива
на водното дружество,

разходите за издръжка
на същото са нараснали
многократно.
В Капитан Димитриево е изградена напълно автоматизирана
пречиствателна станция
със сравнително малък
разход на ел. енергия,
но за станцията в Пещера ВКС плаща само за
ток по около 15 000 лв.
всеки месец. Отделно

там работят 8 човека, на
които се плащат заплати, извънреден и нощен
труд.
Така, за да се посрещнат новите разходи, има
и нова цена, която е 1,76
лв. с ДДС. Управителят
на ВКС инж. Звезделин
Вукев уточни, че в нея
е калкулирана именно
таксата за отпадните
води. Досега цената на

водата е била 1,31 лв.
Проследяване
на
процеса по промяна
цената на водоснабдителните услуги показва,
че на 5.11.2015 г. „ВКС“
ЕООД подава заявление за утвърждаване
на цени за нова услуга
пречистване и корекция
на цена за отвеждане на
отпадни води на базата
на проектни данни, при
които цената на водата
би скочила над 2,10
лева.
На 23.02.2016 г. „ВКС“

ПРОВЕРИХА ПЪТНИТЕ ЛИПСАТА НА ДЕЦА
ЗАКРИВА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ЗНАЦИ В ГРАДА
В КАПИТАН ДИМИТРИЕВО
Общинска комисия извърши оглед на уличната мрежа в
Пещера. Проверката установи
липсващи пътни знаци, пътни
знаци за премахване поради отпаднала необходимост и пътни
знаци, които трябва да се ремонтират.
1. Ето и улиците с констатирани проблеми:
1.1. Знак „Стоп” на „Иван Вазов” („Борова алея”) при ул. „М.
Такев”;
1.2. Знак „Стоп” на ул. „Г. Геленов” при ул. „Ат. Горов”;
1.3. Знак за пешеходна пътека
при магазин „Билла”;
1.4. Знак „Внимание деца” на
ул. „Димчо Дебелянов” при СОУ
„Св. Кл. Охридски”;
1.5. Знак „Стоп” на пресечка с
ул. „Гео Милев” срещу павилион
за закуски;
1.6. Два бр. знаци „Внимание
деца” на ул. „Гео Милев”;
1.7. Знак „Стоп” на ул. „Изгрев”
при ул. „Хан Пресиян”;
1.8. Два бр. знаци „Стоп” на ул.
„Цар Симеон” при ул. „Хан Пресиян”;
1.9. Знак „Стоп” на ул. „Симон
Налбант” при ул. „Хан Пресиян”;
1.10. Знак „Стоп” на при пункта
за вторични суровини и ул. „Хан
Пресиян”;

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е РАТ И В Н А П Р О Г РА М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Кметът на община Пещера Николай
Зайчев подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ, процедура
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-8.003
„Бюджетна линия за 28 - общини на
малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР” по техническа помощ на
Оперативна програма „Региони в

1.11. Знак „Стоп” на пресечката преди жп гара с ул. „Г. Кьосеиванов”;
1.12. Знак „Стоп” на ул. „Петър Стайков” №19 при пл. „Хр.
Ботев”;
1.13. Знак „Стоп” на ул. „Опълченска” при ул. „В. Левски”;
1.14. Знак „Стоп” на ул. „Михаил Димов” при ул. „Вл. Рилски”.
2. Пътни знаци за премахване
поради отпаднала необходимост:
2.1. Знаци за ограничение
на скоростта 20 км/ч. на ул. „М.
Такев” при Архиерейско наместничество;
2.2. Знаци за ограничение на
скоростта 20 км/ч. и предупредителни за изкуствена неравност на
ул. „Хан Пресиян” след магазин
„Лидл”;
2.3. Знак за ограничение на
скоростта 20 км/ч. на ул. „Ст. Караджа” №13;
2.4. Знаци за ограничение на
скоростта 20 км/ч. и за изкуствена неравност на ул. „Св. Константин”.
3. Пътни знаци за ремонт:
3.1. Знак „Стоп” на ул. „Ал.
Стамболийски” при ул. „Св. Константин”;
3.2. Предупредителен знак за
кръстовище с кръгово движение
при ТП ДГС – Пещера.

Общинските съветници гласуваха
за закриване на Целодневна детска градина „Еделвайс“ –
с. Капитан Димитриево. Градината ще
спре да работи от 1
юли. Малчуганите,
които в момента се
обучават в нея ще
се пренасочат към
Радилово. Родителите са попълнили
декларация за съгласие, че децата
ще посещават друго

детско
заведение.
Транспортирането
им до Радилово и
обратно ще бъде
безплатно.
Причина за закриване на градината е
липсата на деца. До
момента тя функционираше единствено
заради изпълнение
на устойчивостта по
европейския проект,
по който сградата на
детското заведение
беше ремонтирана
преди 7 години.

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
Â Îáùèíà Ïåùåðà çàïî÷âà äà ôóíêöèîíèðà
„ãîðåù òåëåôîí”, ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà
íà àäìèíèñòðàöèÿòà. Íà òåëåôîí 0350/6-22-16,
âñåêè ðàáîòåí äåí îò 8.30 äî 17.30 ÷àñà, ùå ñå
ïðèåìàò ñèãíàëè çà çàáåëÿçàíè íåðåäíîñòè è
íàðóøåíèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàäà è ñåëàòà
Ðàäèëîâî è Êàïèòàí Äèìèòðèåâî. Ïðèåòèòå îò
ñëóæèòåë îáàæäàíèÿ ùå áúäàò ðåãèñòðèðàíè è
ðàçãëåæäàíè îò ðúêîâîäñòâîòî íà Îáùèíàòà.
Ñëåä òîâà ñâîåâðåìåííî ùå ñå ñúçäàâà ñúîòâåòíàòà îðãàíèçàöèÿ çà äåéñòâèå, îáåùàâàò îáùèíàðèòå. Ïðè ïîäàâàíåòî íà ñèãíàë å íåîáõîäèìî
äà ñå ïîñî÷àò èìå, àäðåñ è òåëåôîí çà âðúçêà.
Àíîíèìíè ñèãíàëè íÿìà äà ñå ïðèåìàò, óòî÷íÿâàò îò àäìèíèñòðàöèÿòà.

растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския фонд за регионално
развитие.
Проектът е на стойност 57 366,86 лв.
и е със срок на изпълнение 10 месеца.
Проект „Подкрепа за подобряване на административния капацитет
в Община Пещера” цели да подобри
административния капацитет на Община Пещера чрез участие в специализирано обучение и 2 конференции в
областта на енергийната ефективност
на публични и жилищни сгради, на
служители на Oбщината, представители на звената за подготовка и из-

пълнение на проекти по процедура
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
Общата цел ще бъде постигната
чрез:
 Повишаване знанията на служители на Община Пещера в областта на
енергийната ефективност на сградите,
мониторинг и управление на процеса
на внедряване на мерки за енергийна
ефективност и отчитане чрез участия в
специфични теоретични и практически
обучения;
 Проучване на добри европейски
практики в областта на модернизаци-

ЕООД подава ново заявление с корекция на
така посочените цени в
посока надолу на базата
на реални експлоатационни разходи.
След
обществено
обсъждане в КЕВР на
13.04.2016 г., Комисията
със свое решение от
28.04.2016 г. определя
окончателните цени за
отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Цената на питейната
вода остава непроменена.

До
Кмета на община Пещера
Николай Зайчев,
Управителя на
МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“
д-р Стоил Апостолов

Благодарствено писмо
от група жени
с онкологични проблеми
Благодарим ви, че станахте съпричастни към нашето
заболяване и успяхте да закупите лимфен ръкав и крачол,
с които се провежда рехабилитация на крайниците след
оперативна интервенция при
онкологични заболявания на
жените.
Благодарим и на работещите в рехабилитационния
център при болницата –
д-р Масларова, рехабилитатори Аргирова и Джорова и
санитарка Монова, които
полагат грижи за нашето
възстановяване.

Всички бъдете
живи и здрави!
Благодарим ви за
стореното от сърце!

ята и реконструкцията на съществуващи сгради с цел подобряване на ЕЕ,
устойчиво строителство и реконструкция, зелени обществени поръчки.
Този документ е създаден в рамките на
бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0001
„Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера”, която се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 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.”

ÏÀÌÅÒÅÍ ÇÍÀÊ Â ÊÀÇÀÐÌÀÒÀ

На 6 май – Денят
на Българската армия, кметът Николай
Зайчев откри паметен
знак на централния
вход на бившата казарма. Върху плочата
са изписани войсковите части, които са били
дислоцирани в Пещерския район през годините. Това са Четвърта
пещерска
дружина,
която е била в Пещера
между 1882-1903 г., 49и армейски инженерен
полк, останал в Пеще-

ра 100 години – от 1903
до 2003-а, както и 36-и
армейски
понтонномостови батальон – от
1968 до 1989 г.
В същия ден Пещера
отбеляза и своя празник. Разделената на
две части програма –
на обяд и вечерта, събра стотици хора на
централния площад.
Безспорният
акцент
на празника сложи
Васил Найденов, който
взриви публиката със
своите вечни хитове.

Родопска

3

18 май 2016 г.Искра

СЕДМИЦА НА БИБЛИОТЕКИТЕ
Кметът на община Пещера
Николай Зайчев се срещна с
работещите в библиотеката на
НЧ „Развитие-1873“ в родопския град. Повод за срещата
бе Националната седмица на
библиотеките.
Пред градоначалника библиотекарите Цветана Йовчева и Люба Шопова се похвалиха с това, че пещерската библиотека бе една от четирите
номинирани за „Библиотека
на годината 2015” в България.
Освен това те споделиха, че
библиотеката в Пещера е с
най-висока посещаемост на
читатели в Пазарджишка

област. От културната институция изразиха надежда, че
Община Пещера ще успее да
осигури финансиране за закупуване на нови, актуални
заглавия.
В същото време, тъй като на
срещата бе и народният представител Десислава Костадинова, секретарят на читалището Мария Златкова сподели за
един законодателен парадокс.
Законът за библиотеките поставя едни изисквания, които
стандартите за библиотеките
завишават недостижимо. Така
читалищните библиотеки не
могат да покрият изисквания-

та за обществени и съответно
губят възможност да кандидатстват по различни проекти
за обогатяване на книжния
фонд.
Според стандартите читалищната библиотека в Пещера, която е единствена в
града, трябва да има минимум
7 библиотекари и 30 места за
ползватели. В същото време
с подкрепата на Десислава
Костадинова едва от тази
година библиотеката получи възможност да назначи
трети библиотекар, след като
от Министерство на културата
отпуснаха още един щат. А 30

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ
Библиотеката при Народно
читалище „Развитие-1873“ –
Пещера бе една от четирите
номинирани за „Библиотека
на годината 2015”. Годишните
библиотечни награди на професионалното
обединение
ББИА за 2015-а бяха обявени
на тържественото откриване
на Националната библиотечна седмица в Националната
библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“.
В крайна сметка наградата
отиде в Бургас за библиотеката на Бургаски свободен
университет.
Тази година библиотеката
в Пещера бе единствената от
Пазарджишка област с номинация.
Специална грамота за работата на културната институция
получи библиотекарката в детския отдел Цветана Йовчева.

За Пещераинфо тя сподели,
че е била изключително щастлива, защото е получила много похвали и поздравления
за работата на библиотеката в
Пещера.
Дейностите на библиотеката
през 2015 г. преминават под
мотото „Добрите дела – предай нататък” и „Аз съм добър”.
Основната цел на библиотекарите и на доброволците е
разнообразна информация да
достига до читателите чрез
библиотеката, както и нейното
превръщане в привлекателно
място за всички възрастови
групи. Провеждат се редица
мероприятия по време на националните кампании, обявени от ББИА. Отбелязват се
бележити годишнини със специално изготвени програми.
Редовно се организира лятно
детско четене.

ползватели на компютрите едновременно никога не е имало, категорична бе Златкова.
В такова положение са
повечето библиотеки, защото
в основната си част те са все

читалищни. В тази връзка
библиотекарите в Пещера
настояват за приравняване
на библиотеките, в противен
случай общинските центрове
ще останат без такива.

ВРЪЧИХА НАГРАДАТА „СПАС ЗАФИРОВ“
В Деня на библиотекаря читалище „Развитие“
награди
победителите
в традиционния литературен конкурс за есе на
името на Спас Зафиров.
За първи път голямата
награда бе присъдена на
участник, който не е от
Пещера. Това е Симона
Александрова от София.
Нейна подгласничка стана Кирилка Гогушева от
Петрич. На трето място
журито класира есето на
Милена Галанова от Пещера. Читалището връчи
и една поощрителна награда на Николай Николов
от Пещера.
28 есета участваха в
тазгодишния
конкурс,
включително едно есе,
написано от ученик от

сръбския гр. Босилеград,
съобщиха организаторите.
Всички творби бяха оценени от тричленно жури
в състав: председател –
Нели Славова, и членове –
Цветана Дашинова и Севда Божилова. При тях есетата са били обозначени
единствено с номер.
Тази година учениците
писаха по цитат от Шекспир: „Истината има спокойно сърце“.
Отличените бяха наградени от председателя на
НЧ „Развитие-1873” Верка
Климентова. Победителите получиха подаръци и от
Община Пещера. От името
на кмета Николай Зайчев
участниците бяха поздравени от зам.-кмета Зехра
Алиш, която бе придру-

жена от Галя Стоянова –
директор на дирекция
„Хуманитарни дейности,
интеграция, регионално
развитие и програми“.

ФАКТ Е ПЪРВОТО ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
25 ученици от ОУ
„Св. Патриарх Евтимий“
в Пещера положиха
клетва като доброволци в първото Детско
полицейско управление в града. Преди това
директорът на учебното
заведение Елена Ацинова и началникът на
Районното управление
на МВР гл. инспектор
Елена Абаджиева подписаха споразумение и
декларация за съвместна дейност по проекта
„Детско
полицейско
управление”.
Всеки
един от доброволците
получи специална карта и светлоотразителна
жилетка от заместниккмета на община Пещера Стефан Балабанов.
А насърчение и пожелание за успех децата
получиха лично от по-

лицейския шеф.
Програмата „Детско
полицейско управление“ е инициатива на
Министерството
на
вътрешните работи, а
реализирането й е дело
на
междуведомствена експертна работна
група, създадена със
заповед на главния
секретар на МВР гл.
комисар Георги Костов.
Заложените теми и методически указания са
внимателно разработени от групата, в която
влязоха представители
на МВР, Министерството на образованието и
науката, Министерството на правосъдието,
Българския младежки
червен кръст, Българската
православна
църква, Българския туристически съюз. Идеи-

О Б Я В А

те и темите са дългосрочни и са
предназначени за двугодишно
извънкласно обучение на деца
от началните и прогимназиалните класове.
Целта е чрез теоретични и
практически занимания, включително оказване на детска
полицейска
лична
защита,
безопасност на движението по
пътищата, на долекарска помощ, здраве, етика и право и
други, децата да получат съответните умения. В обучителния

ДА СИ СПОМНИМ...
Историческият музей в
Пещера организира честване
годишнини на забележителните възрожденски личности
братя Горови. Съвместно с читалище „Развитие-1873” бяха
отбелязани 140 г. от гибелта
на Атанас Горов – участник в
Априлското въстание 1876 г.,
и 135 г. от смъртта на Димитър Горов – един от създате-

лите на Гюргевския комитет,
наричан от Захари Стоянов
„бащата” и „банкера” на хъшовете.
Признателните пещерци
положиха цветя на паметника на братя Горови, след
което в Историческия музей
бе представена презентация
за Димитър Горов.
Събитието се случва в на-

процес ще участват служители
от структурите на „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“,
„Криминална полиция“, психолози от психологическите
лаборатории на МВР, експерти
от БЧК, БТС и други партньори
в съответните градове.
В първия ден на Детското
полицейско управление в Пещера учениците имаха възможност да общуват с полицаи и
пожарникари. А сред тях бе и
свещеник.
вечерието на Деня на музеите. Освен това паметникът на
братя Горови е открит на 14
май 1976 г. по повод 100 години от Априлското въстание.
На 18 май 1876 г. пък е
убит Атанас Горов. Той е наймладият в четата на Христо
Ботев. Пада убит в първото
ожесточено сражение на
Милин камък. Името му е
записано на паметника на
Христо Ботев във Враца, открит през 1890 г.

Със Заповед № ОХ-297/06.04.2016
г. на министъра на отбраната на
Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки
длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във
военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
 За 68-а бригада „Специални
сили” – 50 длъжности съгласно Приложение №1.
 За 55-и инженерен полк – 25
длъжности съгласно Приложение №2.
 За 10-и отделен механизиран
батальон – 25 длъжности съгласно
Приложение №3.
Кандидатите за посочените по-горе
вакантни длъжности да подадат заявление до командира на 68-а бригада
„Специални сили”, 55-и инженерен
полк или 10-и отделен механизиран
батальон, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО)
до 25.05.2016 г.

ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА СА
ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
За подробна информация: старши експерт във Военно окръжие –
Пазарджик за общини Пещера и
Брацигово Петьо Русеков, Община
Пещера, ет. 2, ст. №8, тел. 0350/6 22 12,
или във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ №10,
тел. 034/445 463.
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РОДОПСКАТА ГРУПА
НА СЦЕНАТА В ЗАЛА 1 НА НДК
„Певческа група за автентичен фолклор” към
НЧ
„Развитие-1873”,
с ръководител Павел
Куцев, взеха участие в
премиерата на първия
самостоятелен спектакъл „Полъх от миналото” – част от XXI „Салон
на изкуствата”. Изпълнителите от Пещера
излязоха на сцената в

АД
НАГР

А

на фолклорния спектакъл на 14 май.
Сценаристи на представлението са Даниел
Костов и Лидия Богословова, композитор
– Петьо Кръстев. Хореографията е дело на
Даниел Костов и Георги Гаров. Режисьор на
постановката – Георги
Гаров.

Председателят на Старопланински събор „Балкан фолк”
Калоян
Николов
връчи
възпоменателни знаци и
грамоти на „Етно-танцова
формация” към читалище
„Развитие”. Продуцентите
на Balkan Folk Akademy и
журито на ХХ Юбилеен Старопланински събор благодариха на пещерските таланти
за приноса при провеждането на форума, който бе от 12
до 22 май в рамките на Музикалните празници Евро

ерската група
за автентичен фолклор беше включена
в Родопски блок със
свои изпълнения. Над
200 танцьори от Клуб
за хора и народни
танци „На мегдана”
играха под звуците на
5 каба-гайди, които съпровождаха певците
от Пещера.
„Това за мен е

Фолк – Велико Търново.
Връченото звание „Откритие” ще бъде съобщавано
при излъчване изпълненията на нашите таланти в тв
предаването „Балкан Фолк”
и по Световната Internet tv
„EuroFolk TV”.
Проявата се организира
със съдействието на Община Велико Търново, под
егидата
на
Европейска
асоциация на фолклорните
фестивали – EAFF.

РАДИОСИГНАЛ ОТ ПЕРИСТЕРА
По случай Международния ден на радиото
и телевизията, Българската
радиолюбителска организация BFRA
организира
„Полеви
ден” за български радиолюбители. Участие
в това мероприятие взе
членът на радиолюбителски клуб „Пещера”
Богомил Петков, с инициали LZ1BXA, който
разположи антените и
радиостанциите си на
площадка в крепостта
Перистера (най-високата точка в града).

БАДМИНТОН
СКБ „Пещера” и
Община Пещера организират Втори национален турнир за Купата
на кмета на община Пещера „Перистера”.
Турнирът има за цел
да провери майсторството на участниците
в играта по двойки
и единично. Надпреварата ще се проведе
на 28 и 29.05.2016 г. в

П

изцяло ремонтираната
спортна зала, намираща се в с. Бяга, което е
на 6 км от Пещера. Състезанието ще започне
в 9:00 ч. на 28.05.2016 г.
Главен съдия на турнира ще бъде Борислав
Кочмаларски.
Турнирът ще се проведе в 3 дисциплини
– жени двойки, мъже
двойки
и
смесени
двойки. Те ще са разпределени в 3 категории – майстори, любители и ветерани.
ФУТБОЛ
Футболният
тим
„Свобода“ – Пещера
изигра последния си
домакински мач срещу
отбора на Величково.
Пещерци
спечелиха
безапелационно с 4:
0. Головете за домакините вкараха Николай
Станчев,
Костадин
Харизанов (2 гола) и
Симеон Йорданов. В

НИНА

Инициативен комитет организира честване на 30
години от създаването на
ансамбъл „Здравец“. По
този повод във фоайето
на читалище „Развитие1873” бе открита изложба,
която чрез фотографии
разкрива дейността на
ансамбъла от началото
досега.
Кметът Николай Зайчев пък връчи грамоти
на шестима от „Здравец“,

Уп р а в и т е л н и я т
съвет на Сдружение
с нестопанска цел
ФК „Свобода 2011”
предвижда да проведе извънредно отчетно-изборно общо събрание на 9.06.2016 г.
(четвъртък) от 18.00 ч.
в залата на Общински
съвет при следния
дневен ред:
1. Изслушване, обсъждане и приемане
отчета за дейността на
УС на Сдружението с

Крепост Перистера
е включена под номер
00074 в международния радиолюбителски
каталог на програмата
World Castles Award
(WCA) под егидата на
Международна организация Castles on the
Air - Cota. Целта е активиране и популяризиране на исторически
обекти и поддръжка
на историческото наследство на страните
във всички краища на
света.
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нещо грандиозно, за
първи път участваме в
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последния кръг „Свобода“ ще гостува
на
Септември. Във временното класиране отборът на Пещера заема
четвърто място.
РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ
Ракетомоделисти от
Пещера участваха в ученическа надпревара по ракетомоделизъм,
организирана
от МОН и ОДК – Ловеч.
В конкуренцията на още
9 отбора, пещерските
състезатели се представиха най-добре. Те завоюваха златните купи
при децата и юношите,
а общата равносметка
е 5 златни и 4 сребърни
медала в индивидуалните класирания.
При
децата Наим
Идриз завоюва 2 златни медала, а Йордан
Мадин – 1 сребърен.
При юношите Александър Н. Алексиев
грабна 2 златни ме-

подобна изява”, каза
Павел Куцев – ръко-

които през годините са
помагали с детските формации. Това са: Мария Хаджиева, Запрян Кренчев,
Коста Попърцов, Цветан
Цеков, Георги Велков и
Атанас Наков.
Ансамбъл
„Здравец”
е основан от Манчо Макаринов през 1985 г. и
продължава
дейността
си до 1996-а. Началото е
поставено през 1980 г. със
създаването
на Детска
група за народни песни

и танци при Младежки
дом. Макаринов ръководи успешно самодейния
колектив до смъртта си
през 1989 г.
Неговото дело бе почетено с поднасяне на цветя пред паметната плоча
на едноименния площад
в Пещера. Там с няколко
думи биографията на
талантливия
пещерец
припомни неговата сестра Надежда Макаринова
– Костадинова.

„СВОБОДА 2011“

нестопанска цел Футболен клуб „Свобода
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дала, Никола Ганчев
– златен и сребърен, а
Георги Динчев – 2 сребърни медала.
Ръководството
на
Ракетомоделен
клуб
„Кондор” – Пещера
изказва голяма благодарност на родителите
на децата за гласуваното доверие, спонсорите и на
Община
Пещера.
КУЛТУРИЗЪМ
Гюнай
Гюнерджи
влезе в шестицата на
Европа. Нашето момче завоюва пето място
на Европейското по
културизъм, което бе
първото му такова първенство. Ето какво сподели Гюнай на страницата си във Фейсбук:
„Според треньора
ми и всички останали,
съм бил за медал, но в
живота е като в спорта
– за да се утвърдиш
като голям човек и

2011” за изминалия
период от предишното

К

водител на самодейците от града.

отчетно събрание до
края на футболното
първенство 2015/2016 г.
2. Обсъждане и
приемане на проектобюджета за следващия футболен сезон.
3.
Освобождаване от отговорност на
Управителния съвет.
4. Промяна в Устава на Сдружението,
касаещ броя на членовете на Управителния съвет, чл. 34 (3).
5. Избор на нов
Управителен съвет.

А

спортист, може би това
е пътят! Много често,
мислейки, че сме губещи, не знаем колко
много печелим! Вярвам в Господ и знам, че
това е правилният път,
така е било редно да се
случи! Не съжалявам
за нищо, чувствам се
още по-силен и устремен за победи!
Благодаря на всички за подкрепата, надявам се да не съм ви
разочаровал!“
СПОРТНИ ТАНЦИ
Отново заслужени
успехи за четвърток-

ласничката Валерия
Петрова. С участие в
състезание по спортни
танци тя печели II място в категория -13Е на
Републиканско лично
отборно първенство,
състояло се в Асеновград.
Възпитаничката на
ОУ „П. Р. Славейков”
завоюва медал, купа
и грамота и в Пазарджик, където участва
в Открит турнир по
спортни танци в началото на месец май и
печели I място.

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
Гл. редактор: Димитър Насков
„Беллопринт“ - Пазарджик
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