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ОТПРАЗНУВАХМЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
присъстваха просветни
и културни дейци от общината. Празника уважи
председателят на Общинския съвет – Пещера,
Анастасия Младенова.
Културното
събитие
откри Стоян Йовчев с изложба, подредена във фоайето на читалището, под
надслов
„Библиотеките
– паметта на нацията“.
„Похвално слово за
Паисий“ изпълни актьорът от Пловдив, гостувал
много пъти на пещерска
сцена, Георги Василев.
Приветствие от името
на Общинския съвет и от
кмета на общината Георги
Козарев поднесе председателят на ОбС Анастасия Младенова.
Поздрав към присъстващите отправи и сек-

Първи ноември – Денят на народните будители, е един от най-светлите
български празници. Посветен е на българските
просветни дейци и радетели за народно самосъзнание.
Денят е честван за
първи път в Пловдив
още през 1909 година,
а от 1922-ра до 1945-а е
обявен за общонационален празник. През 1945 г.
честването се забранява.
Възстановява се през
1947-а със Закона за допълнение на Кодекса на
труда, приет от 36-ото
Народно събрание на 28
октомври 1992 година.
Народно
читалище
„Развитие - 1873“ организира тържество по
този
повод, на което

В ОБЩИНА ПЕЩЕРА СА УТВЪРДЕНИ ТРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ
ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, КАНДИДАТСТВАЛИ ПО ПРОЕКТ
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В изпълнение на дейностите по Проект „И аз имам
семейство“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2007 - 2013 г., схема за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме“, Община Пещера, в
качеството си на партньор на бенефициента – Агенция
за социално подпомагане, УВЕДОМЯВА, че със заповеди на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Пазарджик, са утвърдени три
професионални приемни семейства, кандидатствали
по проекта.

Есен в централния парк

Актьорът
Георги Василев
ретарят на НЧ „Развитие
- 1873“ Мария Златкова
и с благодарност поднесе букет цветя на г-жа
Младенова.
Величка ТОКМАКОВА

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЪЖДАНЕ
на стр.

ВЪЗРОЖДЕНСКОТО
ОБАЯНИЕ НА ПЕЩЕРСКИТЕ
БУДИТЕЛИ
на стр.

Европейски социален фонд

Екипът за организация и управление на проекта на
общинско ниво напомня, че в Община Пещера продължава приемането на заявления от лица/семейства
за кандидатстване за доброволна или професионална
приемна грижа.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА:
Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17,
ет. 2, стая 18,
тел. 0350/6-22-03

СРОКЪТ ЗА
ДОБРОВОЛЦИ Е УДЪЛЖЕН
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 41 от Закона за защита
при бедствия,
Наредбата за реда за създаване и организиране
дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 г.,
Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване,
поддържане и водене на регистър на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №
75/29.04.2008 г. на Общински съвет - Пещера
− на стр. 4
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ПАГАНИНИ ЗВУЧА В
ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ
на стр.

4

СНАБДЯВАНЕТО С ДЪРВА –
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
Снабдяването на населението от общината с
дърва за огрев ще продължи до края на годината
– това увери директорът на Държавното горско
стопанство в Пещера инж. Иван Гърков на заседанието на Общинския съвет на 31 октомври.
Доставени са необходимите количества дърва
на членовете на Клуба на пенсионера, на диабетиците, на Общинската организация на инвалидите,
на сдружение „Вяра“, на ветерани от войните.
От записалите се 182-ма пенсионери, дърва са
получили 132-ма, още 50 души ги очакват. Тази информация е към дата 31 октомври.
Ще се извърши съвместна проверка от служители на Общината и на Горското стопанство относно случаи на граждани за отчетени, но неполучени
от тях дърва.
През тази година, по думите на г-н Гърков, са
доставени в повече 2000 куб. м дърва спрямо
миналата година. Доставката им по домовете продължава.

2

7 ноември 2012 г.

ВЪЗРОЖДЕНСКОТО ОБАЯНИЕ
НА ПЕЩЕРСКИТЕ БУДИТЕЛИ
енят първи ноември е една необикновена дата от
историческия календар
на България и Пещера,
забравена в продължение на десетилетия и
възстановена от няколко
години.
Тя ни връща към Българското възраждане, до
което се докосваме и ще
се докосваме винаги като
повод за възторг и сълза
за България.
Защото тази бурна
епоха ражда българския будител и изпълва
дедите ни с борчески
дух, неугасващ пламък,
гордост,
непокорство,
мъдрост, готовност за
саможертва.
Народната
съвест,
притеснявана през годините на петвековното
робство, оцелява. Българският дух и гений,
преследвани от турските
асимилатори, пазен ревностно в манастирските
килии, класните стаи на
школото,
църковншия
олтар, читалището, възкръсва и оживява. Той
продължава да живее с
нова сила в народното
творчество,
традиции,
песни и обичаи.

И ако днес се прекланяме пред този неугасващ възторг, то е и заради ония нейни синове и
дъщери, които с кръста,
меча и перото пет века
не склониха глави пред
тираните и изведоха борбата до най-висок връх.
Затова без будителите
ние не бихме съществували днес. Без тях не би
имало днес България.
Няколко са главните
огнища на българския
дух на будителите в Пещера.
На първо място това
е българското светско
училище в Пещера, изправило снага преди век
и половина - през 1848 г.,
което в годинитена робството формира народностния дух и национално съзнание на дедите
ни. Негови създатели са
учителите Георги Райков и Михаил Куманов
- еленски даскал, въвел
в обучението модерната
Бенланкастерска
метода. Атанас Мишев
- създателят на класното
училище, въвел „звучната метода” на обучение.
Прекланяме се пред
делото на учителя възрожденец Спас Зафиров

- учител на Христо Ботев,
Иван Вазов, инициатор
на първите чествания на
празника на славянските
просветители в Калофер,
Пазарджик и Пловдив.
Пещерските
църкви
„Св. Димитър” и „Св.
Петка”, които са огнища на българщината и
стожер на националния
дух, пришиват криле на
пещерските будители. В
тях първенците поп Иван
Койнаров,
Хрискоско
Попче, Христоско чорбаджи, Кузма Мичу, Атанас
Раков и десетки други,
подкрепени от д-р Стоян Чомаков в Пловдив
и Стефан Захариев от
Пазарджик, едно десетилетие водят драматична
борба за изграждане на
българската църква срещу гърчеещите се, завършила с успех в полза на
българската кауза.
Третият център на
духовния живот, където
пламти неугасима душата
на будителите, е пещерското читалище „Надежда”, а след Освобождението – „Развитие”, под
чийто купол се събира пещерската интелигенция.
Към многохилядния
отряд на пещерските

будители принадлежат и
майсторите от строителната архитектурна школа
в Пещера - Казови, Динчеви, Мондови, Кътени,
Стайкови, Димови, Калинови и др. Те сътворяват
монументални
възрожденски
архитектурни
паметници - църкви, манастири, къщи, мостове,
чешми, дюкяни, пръснати
из цяла България.
Истински будители са
участниците в национално-революционната борба от Пещера - Димитър
Горов - създател на Гюргевския ЦРК, съратник
на Христо Ботев, Васил
Левски, Стефан Стамболов, Любен Каравелов.
Атанас Горов – Ботев
четник, Георги Зафиров
- аптекарят и лекарят на
Априлското въстание в
Панагюрище.
Идеите и примерът
на будителите в Пещера
не загиват в ново и найново време. Те оживяват
в разцвета на пещерското училище, където са съхранени възрожденските
ценности чрез работата
на учителите с главна
буква – Петър Раков, Стоян и Иван Попови, Стефан
Кънчев, Рашко Николов,

Цветана Кожухарова и
още десетки други.
За тях в Деня на будителите казваме: „Поклон
пред вас, любими учители, народни будители!”
В най-ново време
Пещера дава на България 25 професори, един
академик, 50 кандидати
на науките, 10 доценти,
ректори на ВУЗ, петима
министри, от които един
министър-председател.
Някои от тях са със световна известност - акад.
Веселин Хаджиниколов,
професорите Янко Тодоров, Янко Янев, Димитър
Пасков, Димитър Ранев,
Веселин Стайков, Людмил Стайков, Никола Хаджиев и др.
Будят народната съвест и днес десетките
талантливи педагози и
стотиците самодейци в
пещерското
читалище
„Развитие”, Клуба на
художниците,
редакциите и сътрудниците на
общинското радио „Пещера”, общинския вестник „Родопска искра” и
историците краеведи в
Общинския исторически
музей.
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

„БИОВЕТ”

СЪОРЪЖЕНИЕТО ЩЕ
БЪДЕ ПУСНАТО ДО КРАЯ
НА ГОДИНАТА
- Това, което сме свършили към 30 октомври
е, че изграждането на
второто съоръжение на
втората сушилня е извършено като механична
работа в края на този месец и от понеделник започва монтажът на част
ЕЛ и част КИП. Всички
материали, които са необходими за монтажа, са
налични, след което това
ще приключи до края на
месец ноември и през
декември ще започнат
пусковите и налагащите
работи по сушилнята.
Въпреки че първоначално определения срок - до
средата на т.г., не можахме да спазим поради закъснели доставки, този
удължен срок, който
посочихме - до края на
годината, ще бъде спа-

зен и съоръжението ще
бъде пуснато. До момента от нашите наблюдения, които имаме, този
пункт, който създадохме
на пазара показва, че с
пускането на първото съоръжение вече повече от
година ефекта, който сме
постигнали не е окончателен, но е много добър.
Това, което се усеща като
миризма е ограничено
до няколко пъти месечно в рамките на няколко
минути. Така че смятаме,
че с пускането на второто съоръжение до края
на годината това, което
бяхме обещали ще се
изпълни.
Лабораторията
за
чистотата на въздуха от
РИОС - Пловдив, тази
година е идвала няколко
пъти. Основно е стояла

до оградата на „Биовет”.
При измерванията на
фини прахови частици
– на серен диоксид и
амоняк, като подчертавам, че серен диоксид
и амоняк са показатели,
които тази година за
първи път се измерват,
се установи, че всички
те са в нормите и няма
нарушение. Така че, ако
трябва да се прави изследване, трябва да се
посочат вредните показатели и да се направи
ЕКГ върху здравето на
хората. Но такива вредни показатели няма. Не
може и не трябва да се
говори за обгазяване.
Това каза Изпълнителният
директор
на
Биовет - Ангел Желязков
на 16-то заседание на Общинския съвет.

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.

ОСТАНАХМЕ
ВЪЗХИТЕНИ
ОТ ВИДЯНОТО
С голямо възхищение
споменавам
и разказвам за екскурзията до Рупите
и Рилския манастир,
организирана от Клубовете на пенсионера
и инвалидите в края
на октомври т.г.
Организаторите
Райна Готева и Дафинка Василева бяха
определили правилно
маршрута и времето,
така че екскурзията
мина много добре.
Беше весело, пяха
се много песни и по
време на пътуването
г-жа Готева обясняваше за градовете
и селата, през които
минавахме.
Преди да посетим
Рупите, тя ни разказа историята на
местността и за леля
Ванга. Останахме възхитени от видяното
- църквата, гроба на
леля Ванга и околността.
След това посетихме Рилския манастир.
Това бе един незабравим и слънчев есенен
ден.
Благодарим и на
шофьора на автобуса
- Румен от Капитан
Димитриево,
който
изпълняваше всички
наши желания. Той
може да служи за
пример на своите колеги. Дано всички да
са като него.
Благодарим и на
организаторите
от
двата клуба за незабравимата екскурзия.
Георги ХОЛЯНОВ

ОБЯВА
СПЕШНО ТЪРСЯ
КВАРТИРА ЗА СЕМЕЙСТВО С ДВЕ ДЕЦА ДО
2-ГОД. ВЪЗРАСТ.
ТЕЛ. 0886845111

ОУ ”Петко Р. Славейков”
През месеците октомври и ноември протече
вторият етап на Програмата за силанизиране
на зъби на деца от 6 до
8-годишна възраст. Тя
е част от Националната
програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0
до 18 години и се изпълнява от Министерството
на здравеопазването и
Министерството на образованието, младежта и
науката. Процедурата е
безплатна за децата.
От Пазарджишка област по тази програма
работят 12 лекари по

дентална медицина. За
Пещера е д-р Кирил Симеонов.
ОУ „Петко Р. Славейков” проведе нужната информационна кампания
сред родителите и учениците чрез родителски
срещи и информационни
брошури, на които се разясни какво представлява силанизирането. След
информирано съгласие от
страна на родителите, над
15 ученици от ОУ „Петко
Р. Славейков” - Пещера,
получиха силанти на постоянните си шести зъби.
Силанизирането е неболезнена процедура. Тя

започва с почистването
на зъба от хранителни
остатъци.
След
това
емайлът се обработва
със специален препарат,
за да може по-добре да
се свърже със силанта.
Силантът е фотополимеризиращ композит, който
се осветява с фотополимерна лампа, за да се
втвърди. Така запечатани,
фисурите вече не задържат плака и зъбната
повърхност се почиства
много по-лесно. Прилагането на силанти при
постоянните дъвкателни
зъби премахва риска от
появата на кариес.
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ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Пещера, на основание чл. 39
от Закона за общинския дълг, организира
обществено обсъждане за издаване на
общински гаранции за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ,
както следва:
I. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/
3.1-03/2010/039 от 23.11.2011 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), одобрен по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/
3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на
туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура” за реализация на проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост Перистера, разположена на хълма Света Петка, град Пещера”.
Предмет на обсъждането:
Издаване на общинска гаранция, а именно – подписване на
Запис на заповед от кмета на община Пещера, така както изписва
чл. 4, т. 4.2 от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/3.1-03/2010/039 от 23.11.2011 г.
Подписването на Запис на заповед е изискуемо с оглед искането
за авансово плащане, като същото ще бъде уважено, ако ползвателят на помощта подпише Запис на заповед в полза на договарящия
орган Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който
обезпечава пълния размер на авансовото плащане по Договор за
предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010/039
от 23.11.2011 г. в размер на 1 203 103.04 /един милион двеста и три
хиляди сто и три лева и четири стотинки/.
Общи параметри на проекта:
1. Предмет - „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост Перистера, разположена на хълма
Света Петка - град Пещера” ще осигури превръщане на античната
и средновековна крепост Перистера в град Пещера в атрактивна и
привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи.
Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на туристическите атракции
в община Пещера и популяризиране на общината като място на
древна култура.
2. Срок за изпълнение на проекта – 24 месеца.
3. Стойност на договора – 3 618 355.03 лв. (три милиона шестотин
и осемнадесет хиляди триста петдесет и пет лева и три стотинки), от
които 95% безвъзмездна финансова помощ – 3 437 437.27 лв., и 5%
задължителен собствен принос – 180 917.76 лв.
• Авансово плащане – 35% от безвъзмездната финансова помощ
в размер на 1 203 103.04 лв. /един милион двеста и три хиляди сто и
три лева и четири стотинки/.
4. Начин на финансиране - съгласно чл. 3 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.103/2010/039 от 23.11.2011 г.
II. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/1.1-12/2011/043 от 16.02.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013), одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги на деца в риск” по приоритетна ос 1 „Устойчиво
и интегрирано градско развитие, операция 1.1. „Социална инфраструктура” за реализация на проект „Център за настаняване от
семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст в Община
Пещера ”. С реализацията на проект : “„Център за настаняване от
семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст в Община
Пещера ”.
Предмет на обсъждането:
Издаване на общинска гаранция, а именно – подписване на
Запис на заповед от кмета на община Пещера, така както изписва
чл. 4, т. 4.2 от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.1-12/2011/043 от 16.02.2012 г.
Подписването на Запис на заповед е изискуемо с оглед искането
за авансово плащане, като същото ще бъде уважено, ако ползвателят на помощта подпише Запис на заповед в полза на договарящия
орган Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който
обезпечава пълния размер на авансовото плащане по Договор за
предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011/043
от 16.02.2012г. в размер на 288 206.50 /двеста осемдесет и осем хиляди, двеста и шест лева и петдесет стотинки/.
Общи параметри на проекта:
1. Предмет - „Център за настаняване от семеен тип за деца с
увреждания над 3-годишна възраст в община Пещера”. С реализацията на проект „Център за настаняване от семеен тип за деца с
увреждания над 3-годишна възраст в община Пещера” ще се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и
културна инфраструктура, допринасяща за нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната
грижа, в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. По този начин
ще се изпълни основната цел да се затворят систематично всички
класически институции за деца от интернатен тип в България, като
се гарантира дългосрочно или краткосрочно настаняване в семеен
тип грижа на всяко дете.
2. Срок за изпълнение на проекта – 24 месеца.
3. Стойност на проeкта – 832 124.53 лв. Общата стойност на допустимите разходи по проекта, финансиран с договора, е 823 447.15

лв., разпределени както следва:
- 699 930.08 лева, съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансиране от ЕФРР;
- 123 517.07 лева, съставляващи 15% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е съфинансиране от Националния бюджет.
Допълнителният собствен принос на Община Пещера възлиза
на 8 677.38 лева.
• Авансово плащане – 35% от безвъзмездната финансова помощ
в размер на 288 206.50 /двеста осемдесет и осем хиляди двеста и
шест лева и петдесет стотинки/.
4. Начин на финансиране - съгласно чл. 3 от Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011/043 от
16.02.2012 г.
III. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г. по Оперативна програма
„Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската
общност, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, референтен номер на
процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над
10 000 е.ж.” за реализация на проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на
съществуваща ВиК мрежа за изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”.
Предмет на обсъждането:
Издаване на общинска гаранция, а именно – подписване на
Запис на заповед от кмета на община Пещера, така както изписва
раздел I, чл. 4 ал. 1 от Специалните условия на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г. във
връзка с раздел V, чл. 27, ал. 2, т. 2 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна помощ DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.
Подписването на Запис на заповед е изискуемо с оглед искането
за авансово плащане, като същото ще бъде уважено, ако ползвателят на помощта подпише Запис на заповед в полза на договарящия
орган Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган
на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” - Дирекция
„Кохезионна политика за околна среда”, който обезпечава пълния
размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на
безвъзмездна помощ DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г. в размер на
4 728 087.69 лв. /четири милиона седемстотин двадесет и осем хиляди и осемдесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки/.
Общи параметри на проекта:
1. Предмет – „Модернизация на интегрирания воден цикъл на
гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК
мрежа за изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”. 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 осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд, по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.
Проект № DIR-51011116-10-44 „Модернизация на интегрирания
воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на
съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации над 10 000 екв. ж.” в рамките на приоритетна ос
1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” се финансира от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд и от държавния
бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна
среда 2007 - 2013 г.”.
Договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерство на околната среда и водите, Договарящ орган и Община Пещера в размер на 23 640 438.44 лева.
Този инвестиционен проект е изключително приоритетен както
за община Пещера, така и на национално ниво, с оглед на преходния
период за населени места с над 10 000 ЕЖ.
Общата цел на проектно предложение е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на
територията на град Пещера, посредством повишаване качеството
на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води,
в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в
контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”.
Конкретните цели:

16-о ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 31октомври от 9.00 часа
се проведе 16-ото заседание
на Общинския съвет, открито
и ръководено от председателя Анастасия Младенова.
Общинските
съветници
изслушаха информация от
директора на Държавно горско стопанство за доставка
на необходимите количества
дърва за огрев през отопли-

телния сезон 2012/2013 г. за
членовете на Клубовете на
пенсионера, диабетика, инвалида, сдружение „Вяра” и
граждани.
Изпълнителният
директор на „Биовет” представи
цялостна информация за
извършената до момента реконструкция и монтаж на пречиствателните
съоръжения

в „Биовет” АД и резултата от
извършените дейности.
Прекратена бе дейността
на Културния дом, считано от
01.11.2012 г.
Приети бяха оценки и продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
Общинските
съветници приеха споразумение
за сътрудничество между

фондация „Глобален информационен дом” /НПО/ и Община Пещера за съвместно
кандидатстване и изпълнение на проект по програма,
финансирана на основание
Меморандум за разбирателство относно изпълнението
на финансовия механизъм на
ЕИП 2009 - 2014 г., подписан
между Исландия, Княжество

- Повишаване на процента от населението, което ползва подобрено качество на ВиК услугите на територията на проекта;
- Повишаване обхвата на услугите по пречистване на битови
отпадъчни води на територията на град Пещера в резултат на изграждане на ПСОВ.
С реализацията на проекта ще се решат основни проблеми във
връзка със състоянието на ВиК системата на гр. Пещера, свързани
със загуби на вода, липсата на екологосъобразно отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води, което води до
нарушаване на жизнената среда и рискове за здравето на населението. Освен изграждането на ПСОВ в гр. Пещера, инвестиционният
проект включва и други съпътстващи дейности – изграждане на
довеждащ колектор до ПСОВ, изграждане на довеждаща инфраструктура (пътна с трайна настилка с дължина 198 м), рехабилитация
и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа на
града (в т.ч. доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна канализационна мрежа – 21 244 м общо, и реконструкция
и рехабилитация на водопроводна мрежа и сградни отклонения
– 16 861 м общо).
2. Срок за изпълнение на проекта – 30 месеца.
3. Общата стойност на инвестиционния проект е 26 211 276.32 лв.
(двадесет и шест милиона двеста и единадесет хиляди двеста седемдесет и шест лева и три стотинки), от които безвъзмездна финансова
помощ от ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” в размер на 23 640 438.44
лв. (двадесет и три милиона шестотин и четиридесет хиляди четиристотин тридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) и
финансиране от Община Пещера в размер на 2 570 837.88 лв. (два
милиона петстотин и седемдесет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки) (включително за осигуряване на собствен принос и финансиране на недопустими разходи).
Съгласно сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г., Договарящият орган предоставя авансово плащане в размер на 20% от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, или 4 728 087.69 лева,
срещу издаване на Запис на заповед от кмета на община Пещера
без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната
среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния
размер на авансовото плащане по договора. Обезпечението се
освобождава в срок от 90 календарни дни от датата на одобряване
на окончателния доклад за изпълнение на проекта, когато Записът
на заповед не е предявен.
• Авансово плащане – на 20% от максималния размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 728 087.69 лв. /четири
милиона седемстотин двадесет и осем хиляди и осемдесет и седем
лева и шестдесет и девет стотинки/.
Съгласно сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г., Договарящият орган предоставя авансово плащане в размер на 20% от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, или 4 728 087.69 лева,
срещу издаване на Запис на заповед от кмета на община Пещера без
протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда
и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер
на авансовото плащане по договора. Обезпечението се освобождава в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на одобряване
на окончателния доклад за изпълнение на проекта, когато записът
на заповед не е предявен.
Авансовото плащане за изпълнение на проект „Модернизация
на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ,
гр. Пещера” ще осигури на общината необходимите средства за
стартиране изпълнението на проекта и своевременно извършване
на плащанията по съответните дейности.
4. Начин на финансиране - съгласно Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.
Обсъждането ще се проведе на 16.11.2012 г. /петък/ от 17.00 ч. в
салона на читалище „Развитие” - гр. Пещера, на адрес: гр. Пещера,
ул. „Димитър Горов" № 4.
Гражданите могат да се запознаят с пълните текстове на технико-икономическата обосновка на проекта, социално-икономически
анализ на очакваните резултати от осъществяването на проектите
в Общинска администрация - Пещера, от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до
16.00 ч. всеки работен ден.
Становища и предложения по проектите могат да се изпращат
на електронната поща на Общината: е-mail: mayor@peshtera.bg, и в
Деловодството на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.
Адрес на електронната поща, на който може да се изпращат
становища и предложения по проектите: е-mail: mayor@peshtera.bg,
и на адрес: 4550 Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.
Адрес на официалната електронна страница на Община Пещера:
www.peshtera.bg
Материалите по проектите може да се разгледат в Общинска
администрация - Пещера, от 10.00 до 12.00 от 14.00 до 16.00 ч. всеки
работен ден.
С поканата се кани местната общност, синдикални и бизнес
организации, неправителствени организации, търговски дружества
и юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община
Пещера, ръководители на бюджетни звена, кметове и км. наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити.
Лице за контакти:
инж. Николай Атанасов – заместник-кмет на община Пещера
инж. Стела Павлова – гл. инженер
инж. Невена Дялкинова – началник-отдел „Общинска собственост”
С уважение: Георги КОЗАРЕВ
кмет на община Пещера

Лихтенщайн и Кралство Норвегия, като „Държави донори,”
и Република България, като
„Държава бенефициент”.
Даде се съгласие на
„Тракия Енерджи” АД - гр.
Пловдив, за кабелиране на
въздушен електропровод 20
kV „Орешака” между нов ЖР
стълб №5 в ПИ № 012100 и нов
ЖР стълб №6 в ПИ № 012098 и
изместване на съществуваща
подземна кабелна линия 20
kV през ПИ №012079 до БКТП

„БКС” в ПИ №012289 местност
Узун драгасия по КВС, землище на гр. Пещера през имоти
общинска собственост.
Общинските
съветници
приеха декларация временно
да бъде отложено събарянето на незаконните жилища
по обявените процедури на
ДНСК и намиране трайно решение на проблема, предвид
наближаващата зима.
Заседанието завърши с
точка „Питания”.
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СРОКЪТ ЗА ДОБРОВОЛЦИ Е УДЪЛЖЕН
- от стр. 1

О Б Щ И Н А П Е Щ Е РА
набира доброволци
за участие в Доброволното формирование
на Община Пещера за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации
Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване
и не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер, освен ако е реабилитирано.
Служители от Министерството на вътрешните
работи и военнослужещи от Министерството на
отбраната не могат да членуват в доброволните
формирования.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление и формуляр за кандидатстване
по образец.
2. Медицинско удостоверение, доказващо,
че лицето е клинично здраво (от личен лекар).
3. Справка от психодиспансер, че лицето не
се води на отчет.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
6. Писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение,
че са съгласни да кандидатства за доброволец.
7. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см).
8. Декларация по образец за съгласие за обработка на лични данни.
9. Кандидатите за доброволци прилагат и ко-

пие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника
и/или оборудване и копие от свидетелство за
управление на МПС за съответната категория,
ако има такива.
Формуляри на документи за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на Община
Пещера www.peshtera.bg или да се получат от
Общинския център за услуги и информация на
гражданите.
Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в Общинския център за
услуги и информация на гражданите на Община
Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17, в срок до
26.11.2012 г. включително.

РИОСВ - ПАЗАРДЖИК, ПРИЗОВАВА:

НЕ ПАЛЕТЕ
АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

Учениците от двете ателиета „Да съхраним българското” към ПГХВТ
„Атанас Ченгелев”, работещи по проект „УСПЕХ”, изработиха проекти
на картички за Деня на народните будители - 1 ноември. Направени
бяха три различни варианта на картички. В навечерието на празника
учениците лично раздадоха и поздравиха колективите на училищата и
детските градини в града, НЧ „Развитие”, бивши и настоящи учители на
Професионалната гимназия и колектива на РИО - Пазарджик.
Клуб „Млад журналист”

СОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИНИЦИИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ
Педагогическият колектив и Ученическият
съвет при СОУ „Свети
Климент Охридски“ - гр.
Пещера, в навечерието
на Деня на народните
будители
инициират
благотворителна акция
за обогатяване книжния фонд на училищната библиотека със
следните заглавия:

В Деня
на народните
будители
ученици
и учители
от ПГЛПМ
”Васил Левски”
– Пещера,
присъстваха
на тържествата
в Копривщица
на 1 ноември.

Алеко Константинов:
фейлетони, книгата „Бай
Ганьо”; Атанас Далчев:
поезия; Гео Милев: поемата „Септември”; Димитър Димов: романът
„Тютюн”; Димитър Талев:
романът
„Железният
светилник”; Димчо Дебелянов: поезия; Елин
Пелин: разкази, повестта
„Гераците”; Елисавета

Багряна: поезия; Иван
Вазов: поезия, разкази,
повести, романът „Под
игото”; Йордан Йовков:
разкази; Никола Вапцаров: поезия; Пейо Яворов: поезия; Пенчо Славейков: поезия; Христо
Ботев: поезия; Христо
Смирненски:
поезия;
Приказки, учебници и
помагала.

Паленето на автомобилни гуми с цел
извличане на вторични суровини продължава. Суровите
глоби, актуализирани
с промените в Закона
за управление на отпадъците, не стряскат
нарушителите.
През
последната
седмица експерти на
РИОСВ съставиха акт
на жител на с. Говедаре за запалени от
него
автомобилни
гуми и треви в стопански двор между
селата Говедаре и

Хаджиево, на 100
метра от пътя. Подобни действия не само
крият риск за здравето на хората, но са
и нарушение на Закона за чистотата на
атмосферния въздух
и Закона за управление на отпадъците.
Предвидената глоба
за физически лица
в ЗУО е от 2 000 до 5
000 лв.
При горене автомобилните
гуми,
отработените масла
и синтетичните материали се превръщат

в
неорганизиран
източник на вредни
емисии в атмосферата. Във въздуха се
отделят въглероден
окис, циановодород,
метан, тежки метали,
фурани и диоксин, които са канцерогенни.
Кметовете на населени места да засилят контрола за
недопускане изгарянето на автомобилни
гуми,
отработени
масла и синтетични
материали, призовава РИОСВ – Пазарджик.

Музикална вечер

ПАГАНИНИ ЗВУЧА В
ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ
Народно читалище
„Развитие - 1873” организира на 24 октомври
в
Художествената
галерия
Музикална
вечер, посветена на
230 години от рождението на НИКОЛО
ПАГАНИНИ.
В подходяща обстановка почитателите
на творчеството му
се наслаждаваха на
откъси от негови изпълнения, представени на мултимедия.
Изпълненията се
редуваха с интересни
факти от живота на
Паганини, подбрани
от Стоян Йовчев.
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