ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 22 /882/ ГОДИНА ХХХIV
7 декември 2012 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

имното
поддържане
и
снегопочистването се извършват от Общинско
предприятие „Чистота и
поддържане на общинската
инфраструктура“.
За осъществяване на
дейността ще се ползва следната техника за
снегопочистване и опесъчаване: два колесни
трактора – снегорини, два
самосвала, оборудвани за
опесъчаване.
Предвижда се уличната мрежа от I и II група, както и общинските
пътища Пещера – лет. Св.
Константин и Кап. Димитриево в посока гр. Брацигово, при възможност
да се обработват с пясък
и сол и преди започване
на снеговалеж. Целта
ще бъде да се затрудни
образуването на дебела
снежна покривка, което
ще улесни последващото
почистване на пътната на-

З

ОБЩИНАТА Е ГОТОВА ЗА ЗИМАТА
стилка от сняг.
За предстоящия зимен
сезон 2012-2013 г. е предвидено и закупуването
на верижен булдозер ДТ75, оборудван с гребло
– втора употреба. През
зимния сезон /м. ноември – м. април/ същият
ще бъде ситуиран на лет.
Св. Константин. Булдозерът ще се използва за
снегопочистване на пътя
от Св. Константин до яз.
„Батак”, както и на уличната мрежа на самото
летовище.
Верижната машина ще
се пуска в действие тогава, когато бъде овладяна
обстановката в града и
по останалите пътища от
общинската мрежа.
Закупени са и са де-

понирани в покрита складова клетка на предприятието: 250 куб. м пясък;
21,5 т кристална сол; 500
кг противообледенителен
препарат „Айсмелт“, като
допълнително, в зависимост от нуждите и метеорологичните условия,
има готовност за доставката на още 1 т от този
препарат.
Готовността на техниката и наличието на
инертните материали са
проверени от инспектор
КАТ – ПП и от началника
на РС ПБЗН – Пещера, на
08.11.2012 г.
В предприятието са
създадени:
– екипи на две смени
по 4-ма работници, оборудвани за работа при

зимни условия;
– мобилна група за
реагиране при обаждане
от КАТ – ПП, РУП – Пещера, РС ПБЗН;
– група, оборудвана с
техника за премахване на
паднали дървета и клони
на платното за движение.
При нужда предприятието ще осигури и
допълнително хора за
справяне с евентуални
последствия от обилни
снеговалежи.
На критични участъци
по пътищата гр. Пещера
– лет. Св. Константин и
с. Кап. Димитриево – гр.
Брацигово, извън обхвата
на платното за движение,
са доставени купчинки
пясък, обозначени със
сигнална лента.

С цел правилно и
бързо снегопочистване
е определена следната
последователност на дейността:
– С приоритет се извършва почистването в
районите и директните
трасета на лечебните заведения: МБАЛ „Проф. Д.
Ранев“ ООД – гр. Пещера,
и ДКЦ „Хипократ“ – гр.
Пещера; РС Пожарна безопасност и защита на
населението;
автогара;
централна градска част;
улици от републиканската
пътна мрежа – „Михаил
Такев“, „Йордан Ковачев“
и „Васил Петлешков“.
– Събирателни улици
и подходи към детски
градини, учебни и социални заведения – ДЦДМУ,

С ВИСОК ДУХ И ВОЛЯ Н
ВЕЛИКОЛЕПЕН КОНЦЕРТ НА ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ТЕМЕНУЖКА“ ПРИ КЛУБ „ОПТИМИСТ“

17-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 ноември се
проведе 17-ото заседание на Общинския съвет, открито и ръководено от председателя му
Анастасия Младенова.
Общинските
съветници приеха Отчет на
Местната комисия за
уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни
влогове.

Изслушана и приета бе информация за
готовността ОП „ЧПОИ“
– Пещера, за зимното
поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2012-2013 г.
Общинските
съветници приеха предложението за актуализация
на сборния бюджет на
Община Пещера.
В точка „Текущи“
бяха направени:

– Изменение и допълнение на Приложение
№16 към Решение 76/
20.02.2012 г. на Общински
съвет – Пещера.
– Изменение и допълнение на Наредба за
реда и условията за провеждане на търговска
дейност на територията
на община Пещера.
– Промяна на Програмата за управление и
разпореждане с имоти,

собственост на Община
Пещера, през 2012 г.
– Предоставяни бяха
помещения – публична
общинска собственост,
за безвъзмездно управление на Общински детски комплекс – гр. Пещера.
– Приети бяха оценки
на недвижими имоти и
др.
Заседанието завърши
с точка „Питания”.

Очаквайте в следващия брой
КАЛЕНДАР ЗА 2013 ГОДИНА

а 1 декември
по повод Международния
ден на хората с увреждания – 3 декември, Общинската
организация
на хората с увреждания
в Пещера проведе тържество.
Тържеството
уважиха кметът на общината
Георги Козарев и заместник-кметът Стефан Балабанов.
Водеща бе Васка Чапарова.
Слово поздравление
поднесе Дафинка Василева – председател на
Общинската организация
на хората с увреждания
в града ни. Тя припомни
пътя, който е изминала
организацията от осно-

ДЦВХ, ДСП, дирекция
„Социално подпомагане“.
– Всички останали
улици.
С н е го п о ч и с т в а н ето
ще започва при снежна
покривка 5-7 см, а опесъчаването,
съответно
третирането с препарата
„Айсмелт“, ще се извършва след спиране на
снеговалежа, както и в
случаите на заледяване.
Организирано е снегопочистването
около
входовете и стълбите на
учебните и детските заведения.
В изпълнение указанията на областния
управител, в края на м.
октомври е изготвен и
утвърден План на Община
Пещера за зимно поддържане и снегопочистване
през оперативния сезон
2012-2013 г. – това съобщи
Тодор Килов – директор
на ОП „Чистота и ПОИ“, в
информация, разгледана
в ОбС.
ваването си през 1991 г.
досега. С признателност
бе спомената Грозденка
Терзиева – дългогодишен
и всеотдаен председател.
Днес организацията в
Пещера наброява 360
човека. Г-жа Василева
подчерта с благодарност
спонсорите, които са помагали през годините и
днес.
Членовете на клуб
„Оптимист“ бяха поздравени от кмета на общината Георги Козарев.
За доброто настроение
на присъстващите голям
концерт изнесе певческата група към клуб „Оптимист“ „Горска теменужка“
с ръководител Рашко
Тилев, която е носител на
много отличия.

ПРОГРАМА
за Коледно-новогодишните
празници на културата
08.12.2012 г.
галерия „В. Стайков“
от 11.00 ч.

Обща годишна изложба
на клуб на художниците
„Петър Стайков“

17.12 2012 г.
ч-ще „Развитие“
от 13.30 ч.

Детски театър „В търсене на Дядо Коледа“

20.12.2012 г.
дискотека „НЕАТ“
от 15.00 ч.

„Пещерската Коледа“,
благотворителен бал
за децата сираци

26.12.2012 г.
ч-ще „Развитие“
от 17.30 ч.

„Честито Рождество“,
концерт на съставите
при ч-ще „Развитие“

26-30.12.2012 г.
пл. „България“

Етнокултурен фестивал
в Пещера
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ОБЩИНА ПЕЩЕРА

В чл. 2, ал. 2 думите „на определените със заповед на кмета на
общината” се заличават.
В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
ал. 1, т. 2, б. „в“ се изменя така:
„безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената
стойност, до възстановяването им по
одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз”;
ал. 3, т. 7 се изменя така:
„безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената
стойност, до възстановяването им по
одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз”;
В ал. 4, т. 3 се създава изречение
второ:
„Плащането на главниците по общинския дълг се предвижда в частта
за финансирането на дефицита.”
В чл. 7 изречението се допълва с:
„и на председателя на Общинския съвет за дейността на Общинския
съвет, както и на други организации,
получаващи субсидия от Общинския
бюджет“.
В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
ал. 1 се изменя така:
„Кметът на общината съставя
проекта на бюджет на делегираните
от държавата дейности на основата
на разходни стандарти, утвърдени с
Решение на МС, натурални показатели
и при спазване на бюджетната класификация”;
ал. 2 се изменя така:
„Към средствата по ал. 1 се
включва преходният остатък от предходната година, реализиран от делегираните от държавата дейности, като се
насочва към същите дейности.”
В ал. 7 думите „функция „Образование” и функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“
се заличават и в края на изречението думата „закона” се заменя със
„закон”.
Чл. 12, ал. 9 се заличава.
В чл. 13, ал. 4 се създава нова
т. 5.
Т. 5 задълженията по финансиране на общинския дълг;
Създава се нов член 25 а:
Чл. 25 а 1/ Кметът на общината
внася в Общински съвет в срок до
30 работни дни проекта на общинския
бюджет след обнародването на Закона
за държавния бюджет на Република
България за съответната година.
/2/ При неспазване на срока по
ал. 1 за периода след изтичането на
срока до внасянето на проектобюджета в Общинския съвет на кмета на
общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се
изплаща, след като внесе проекта на
бюджет в Общинския съвет.
Създава се нов член 25 б:
Чл. 25 б Комисиите на Общински

П
РОЕКТ
За изменение и допълнение

на Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането
на бюджета на Община Пещера
съвет разглеждат проекта на бюджет и
дават становище по него.
Създава се нов член 25 в:
Чл. 25 в /1/ Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в
определения за това срок, Общинският съвет приема бюджета на Общината
в срок до 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния
бюджет на Република България за
съответната година и в съответствие с
единната бюджетна класификация.
/2/ Когато кметът на общината е
внесъл проекта за бюджет след изтичане на срока, определен със Закона
за общинските бюджети, Общинският
съвет приема бюджета на Общината в
срок до 15 работни дни от внасянето
му от кмета на общината.
/3/ При неспазване на срока по
ал. 1, съответно – по ал. 2, за периода
след изтичането на съответния срок
до приемането на бюджета на Общината на председателя на Общинския
съвет и на общинските съветници не
се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение
на председателя на Общинския съвет
и на общинските съветници им се изплаща, след като Общинският съвет
приеме бюджета на Общината.
Създава се нов член 25 г:
25 г /1/ Когато е приет Законът
за държавния бюджет на Република
България за съответната година, за
времето до внасянето на проекта на
общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно
в размер на утвърдените със Закона
за държавния бюджет на Република
България държавни трансфери за
съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се
извършват месечно в размер до 1/12
част от отчета на бюджетните кредити
за предходната година.
/2/ „След внасяне на проекта на
общински бюджет в Общинския съвет
от кмета на общината, разходите за
финансиране на местните дейности до
приемане на бюджета се извършват
съобразно внесения проект, а разходите за делегираните от държавата
дейности, при условията на ал. 1.
Чл. 27 се изменя така:
Чл. 27 / 1/ „Общинският съвет
определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с
бюджета на общината.”
/2/ „Кметът на общината, като
първостепенен
разпоредител
с
бюджетни кредити, със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите от втора степен.”
В чл. 28 думите „по тримесечия“
се заменят с „по месеци“.
Чл. 34, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в
една дейност или от една дейност в
друга в границите на една бюджетна
група, без да изменя общия й размер
в частта за местни дейности.“
В Приложение 1
Т. 6.5 се изменя така:
„Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да
надвишават 15 на сто от общата сума
на собствените приходи и общата
изравнителна субсидия по последния
заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.“
Създава се нова т. 6.5 а
„Ако годишният дълг, поет до 31
декември 2010 г., надвишава 15 на сто
от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия
по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета Общината няма
право да поема нов дълг до постигане
на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг.”
Навсякъде в Наредбата дирекция „Бюджет и финанси“ се заменя с
дирекция „Финансово-стопанска дейност“, дирекция „Общинска собственост“ се заменя с отдел „Общинска
собственост“ и отдел „Местни данъци”
се заменя с отдел „Местни приходи”
МОТИВИ
за Изменение и допълнение на
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на
Община Пещера
Във връзка с чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове, в
14-дневен срок от публикуване на
настоящото обявление на интернет
страница на Общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя
възможност на заинтересованите
лица да направят своите предложения
и становища по проекта за изменение
и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на
бюджета на Община Пещера“
e-mail:mayor@peshtera.bg или в
ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера,
ул. „Дойранска епопея” №17.
1. Причини за изменение и допълнение на наредбата – направените
предложения за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера са във връзка с
настъпили законодателни промени в
Закона за общинските бюджети.
2. Основна цел – привеждане в
съответствие с нормативната уредба.
3. Финансови и други средства,
необходими за прилагането на наредбата – не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата – по-добра
регламентация и прозрачност.
5. Съответствие с правото на
Европейския съюз – предлаганият
проект за изменение и допълнение
на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на
Община Пещера е в съответствие с
разпоредбите на Европейската харта
за местното самоуправление.

ПРОЕКТ

За Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено
обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг
Чл. 3 се изменя както следва:
Сегашният чл. 3 става чл. 3 (1) и към него се добавят
следните нови алинеи:
(2) Общинският съвет не може да приема решения за
поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на
39 месеца от неговото избиране.
(3) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в
обхвата на разпоредбата на чл. 12 от ЗОД.
В Чл. 4 (1), т. 2 изразът „в рамките на бюджетната година“
се заличава.
В Чл. 5 се добавя т. 5 „общински проекти за публичночастно партньорство.
В Чл. 7 се създава нова алинея 5 „Разпоредбите на т. 3
и т. 4 не се прилагат за предложения относно удължаване на
срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране
на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз“.
МОТИВИ
за Изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат
финансирани чрез поемане на общински дълг.
Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление
на интернет страница на Общината www.peshtera.bg, Община
Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица

да направят своите предложения и становища по проекта
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда
за поемане на общински дълг и провеждане на обществено
обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани
чрез поемане на общински дълг на e-mail:mayor@peshtera.bg
или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска
епопея” №17.
1. Причини за изменение и допълнение на Наредбата
– направените предложения за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг
и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които
предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински
дълг са във връзка с настъпили законодателни промени в
Закона за общинския дълг.
2. Основна цел – привеждане в съответствие с нормативната уредба.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата – не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата – подобра регламентация и прозрачност.
5. Съответствие с правото на Европейския съюз
– предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг
и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които
предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински
дълг е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта
за местното самоуправление.

В Глава втора, Местни такси
Раздел I
Такса за битови отпадъци се изменя, както
следва:
В Чл. 16, ал. 3 думите „включително отчисленията по чл. 71 а, 71 е от Закона за управление на отпадъците” се заменят със „събиране,
включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
Чл. 17 се изменя така:
Чл. 17 (1) Размерът на таксата за битови
отпадъци на територията на община Пещера
се определя в левове, пропорционално на повисоката между отчетната им стойност и данъчната оценка за нежилищните имоти и данъчната
оценка за жилищните имоти.
(2) Таксата да се заплаща в Община Пещера, отдел „Местни приходи” или да постъпва в
банковата сметка, по която се администрират
местните приходи на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредбата

за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги
на територията на община Пещер
Пещера
(3) На предплатилите от 1 март до 30 април
за цялата година да се прави отстъпка 5 на сто.
Създава се нов член 19 а със следния
текст:
Чл. 19 а Освобождават се от такса смет
за сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове, за чистотата на териториите за
обществено ползване и за обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или др. съоръжения
имотите на общинските детските градини, вероизповеденията, бившата казарма и земята под
жп линиите в строителните граници, собственост на Национална компания „Железопътна
инфраструктура”.
Създава се нов член 19 б със следния
текст:
Чл. 19 б Размерът на такса за битови отВ такса №4 „Издаване виза за проектиране“ се създава нова такса 4.4

№ Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Общественото обсъждане на
проекта за изменение на Наредбата
за местните данъци на територията на
община Пещера ще се проведе, както
следва:
На 17 декември 2012 г. от 17 ч. в
залата на НЧ „Развитие” – гр. Пещера.
На 18 декември 2012 г. от 17.30 ч. в
Клуба на пенсионера – с. Радилово.
На 18 декември 2012 г. от 19 ч.
в читалище „Сергей Румянцев” – с.
Капитан Димитриево.
Приканваме гражданите от общината да присъстват и изразят становища и дадат предложения.
Матeриалите са на разположение
в стая №5 на Община Пещера и са
публикувани на електронната страница
на Общината.
Становища и предложения по
изменение на Наредбата могат да се
подават в ОЦУИГ, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17 и на електронен
адрес mayor@peshtera.bg, подписани
с електронен подпис.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
на община Пещера
Глава втора „Местни данъци”
Раздел III
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин
В Чл. 35 се правят следните изменения:
В ал. 1 букви „а“ и „б“ се изменят
така:
а) 0.8 на сто – при дарение между
братя и сестри и техните деца;
б) 6 на сто – при дарение между
лица извън посочените в буква „а”.
Ал. 2 се изменя така:
При възмездно придобиване на
имущество данъкът е в размер 2,8 на
сто върху оценката на прехвърляното
имущество, а при замяна – върху

оценката на имуществото с по-висока
стойност.
Раздел IV
Данък върху превозните средства
Чл. 41 (1) се изменя така:
Чл. 41 (1) За леките автомобили
размерът на данъка се определя
съобразно мощността на двигателя,
коригиран с коефициент в зависимост
от годината на производство, както
следва:
до 37 kW включително – 0.45 лв.
за 1 kW;
над 37 kW до 55 kW включително
– 0.50 лв. за 1 kW;
над 55 kW до 74 kW включително
– 0.68 лв. за 1 kW;
над 74 kW до 110 kW включително
– 1.26 лв. за 1 kW;
над 110 kW – 1.50 лв. за 1 kW.
В зависимост от годината на
производство, данъкът се умножава с
коефициентите, определени с чл. 55,
ал. 1 от Закона за местните данъци
и такси.
МОТИВИ
за Изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на размера
на местните данъци на територията на
община Пещера
Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен
срок от публикуване на настоящото
обявление на интернет страницата на
Общината www.peshtera.bg, Община
Пещера предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят
своите предложения и становища по
проекта за изменение и допълнение на
Наредбата за определяна на размера
на местните данъци на територията на
община Пещера на e-mail:mayor@peshtera.bg или в ОЦУИГ в Община Пещера,
гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея”
№ 17.
1. Причини за изменение и до-

пълнение на наредбата:
Съгласно разпоредбата на чл. 1,
ал. 2 от Закона за местните данъци и
такси, Общинският съвет определя с
наредба размера на местните данъци
при условията, по реда и в границите,
определени с него. Размерът на данъка
върху превозните средства към момента е на определената от ЗМДТ долна
граница за този вид местен данък.
Предложението за увеличаване
размера на данъка при придобиване на
имущества по дарение и по възмезден
начин и данъка върху превозните средства е направено с цел осигуряването
на повече собствени приходи, в т.ч. от
собствени данъчни приходи, необходими за подготовката и управлението на
проекти по национални и международни програми, запазване качеството на
предоставяните услуги, както и подобряване привлекателността и качеството на живот в община Пещера.
2. Основна цел – да се осигурят
достатъчно финансови средства в
Общинския бюджет за 2013 г. и изпълнение на поставените в Програмата за
управление на Община Пещера 2011 г.
– 2015 г. цели.
3. Финансови и други средства,
необходими за прилагането на наредбата – не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата – увеличаване
на приходите от местни данъци, запазване качеството на предоставяните
услуги.
5. Съответствие с правото на
Европейския съюз – предлаганият
проект за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на размера
на местните данъци на територията
на община Пещера е в съответствие с
разпоредбите на Европейската харта
за местното самоуправление.

Размер на таксата

4.4 Издаване виза за проектиране за узаконяване на незаконен строеж
Такса с №9 се изменя така:

45.00 лв.

№ Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Размер на таксата

9 За издаване на удостоверения за търпимост по параграф 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ
9.1 За строежи, представляващи допълващо застрояване – гаражи, стопански постройки и други с РЗП до 40,00 кв. м
9.2 За строежи, представляващи допълващо застрояване – гаражи, стопански постройки и други с РЗП от 41,00 до 99,00 кв. м
9.3 За жилищни и вилни сгради с височина до 10 м, както и за ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението
9.4 За жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ до 2 000 кв. м, от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройства без промяна на предназначението
9.5 За жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ над 2 000 кв. м, от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението
9.6 За строежи от обществен характер с разгъната застроена площ до 250 кв. м, за строежи с производствено предназначение до
100 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 9 „б” и т. 9 „в” и за основните ремонти и преустройствата им
9.7 За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 250 до 500 кв. м, за строежи с производствено предназначение от 100 до 200 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 9 „б” и т. 9 „в” и за основните ремонти и преустройствата им
9.8 За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2 000 кв. м, за строежи с производствено предназначение до
500 кв. м, както и за основните ремонтни преустройства
9.9 За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2 000 кв. м, за строежи с производствено предназначение
над 500 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 9 „б” и т. 9 „в” и за основните ремонти и преустройствата им
9.10 За мрежи и съоръжения в техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и
реконструкции
9.11 За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти
и реконструкции
Създава се нова такса с №9 а със следното съдържание:
№ Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

200.00 лв.
300.00 лв.
500.00 лв.
800.00 лв.
1 500.00 лв.
600.00 лв.
1 000.00 лв.
1 200.00 лв.
1 600.00 лв.
по 1 000.00 лв. на км
по 2 000.00 лв. на км

Размер на таксата

9а За издаване на удостоверения за търпимост по параграф 127, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ
9 а. 1 За строежи, представляващи допълващо застрояване – гаражи, стопански постройки и други с РЗП до 40,00 кв. м
9 а. 2 За строежи, представляващи допълващо застрояване – гаражи, стопански постройки и други с РЗП от 41,00 до 99,00 кв. м
9 а. 3 За жилищни и вилни сгради с височина до 10 м, както и за ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението
9 а. 4 За жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ до 2 000 кв. м, от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройства без промяна на предназначението
9 а. 5 За жилищни сгради с височина над 10 м и с разгъната застроена площ над 2 000 кв. м, от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението
9 а. 6 За строежи от обществен характер с разгъната застроена площ до 250 кв. м, за строежи с производствено предназначение до
100 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 9 „б” и т. 9 „в” и за основните ремонти и преустройствата им
9 а. 7 За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 250 до 500 кв. м, за строежи с производствено предназначение от 100 до 200 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 9 „б” и т. 9 „в” и за основните ремонти и преустройствата им
9 а. 8 За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2 000 кв. м, за строежи с производствено предназначение до
500 кв. м, както и за основните ремонтни преустройства
9 а. 9 За строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2 000 кв. м, за строежи с производствено предназначение
над 500 кв. м, както и за строежите извън тези по т. 9 „б” и т. 9 „в” и за основните ремонти и преустройствата им
9.10 За мрежи и съоръжения в техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и
реконструкции
9 а. 11 За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти
и реконструкции
Такса с №24 се изменя така:
№ Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

200.00 лв.
300.00 лв.
500.00 лв.
800.00 лв.
1 500.00 лв.
600.00 лв.
1 000.00 лв.
1 200.00 лв.
1 600.00 лв.
по 1 000.00 лв. на км
по 2 000.00 лв. на км

Размер на таксата

24 24. 1 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за За физически лица:
съответствие или чрез Общински експертен съвет
по 0.50 лв./кв. м, но не
по-малко от 30.00 лв.
/до 60 кв. м/
За юридически лица:
1.00 лв./кв. м, но не
по-малко от 60.00 лв.
24. 2 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за по 1.50 лв./кв. м, но не
съответствие или чрез Общински експертен съвет – за узаконяване
по-малко от 90.00 лв.
В №25 „Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти“ се създават нови такси:
№ Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Размер на таксата

25. 1 а Одобряване на проекти за строителство /технически и работни проекти/ без оценка за съответствие и издаване на РС чрез
Общински експертен съвет – за узаконяване
25. 2 а Одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или
части от тях с оценка за съответствие – за узаконяване

25. 3 а За одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради
или части от тях без оценка за съответствие – за узаконяване

ПОКАНА
за обществено обсъждане на проекта за изменение
на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера

падъци за 2013 г. таксата се събира на база
Решение 32/29.12.2012 г. на Общински съвет
– гр. Пещера.
Раздел IV
Такси за административни услуги
Създава се нов член 39 а със следния
текст:
Чл. 39 а (1) Срокът за извършване на
административни услуги по гражданска
регистрация и актосъставяне, за които се заплаща такса е 7 дни, ако не е определен в друг
нормативен акт.
(2) За извършване на бърза услуга /до 3
дни/ таксата се удвоява, а за експресна /до 24
часа/ се заплаща в троен размер.
Тарифа по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Пещера се изменя и допълва, както следва:
Раздел I
Такси за административно-технически
услуги по устройство на територията, контрол
по строителството и кадастъра

по 1.50 лв./кв. м, но не
по-малко от 90.00 лв.
За физически
лица:1.20 лв./кв. м
разгъната площ,
но не по-малко от
60.00 лв.
За юридически лица:
по 2.40 лв./кв. м, но не
по-малко от 120.00 лв.
по 1.20 лв./кв. м
разгъната площ,
но не по-малко от
60.00 лв.

Създава се нова такса с №37
№ Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Размер на таксата

37 Издаване на акт за узаконяване“

150.00 лв. и за юридически лица: 300.00 лв.

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Пещера
Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на
интернет страницата на Общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност
на заинтересованите лица да направят своите
предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета
на Община Пещера на e-mail:mayor@peshtera.bg
или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул.
„Дойранска епопея” №17.
1. Причини, които налагат приемането:
направените предложения за изменение и
допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община
Пещера са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси,
Закона за устройство на територията, Закона за
гражданската регистрация и Наредба РД-02-20-6
от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз
основа на регистъра на населението.
По отношение на таксата за битови отпадъци – с оглед прецизиране на някои текстове и
извършени законодателни промени, се предлага
настоящият проект на Наредба за изменение и
допълнения на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Пещера. Предвид факта, че данъкът върху недвижимите имоти
и таксата битови отпадъци се определят на една
и съща основа, както и едновременното извършване на облагането и на съобщаването на двете
задължения, следва да бъдат направени съответни изменения за уеднаквяване на сроковете
за заплащането й.
Поради обстоятелството, че различните
субекти – физически лица имат различни по-

требителски нужди и ползват общи съдове,
справедливо е да се определи размерът на
таксата битови отпадъци пропорционално върху
данъчната основа. Това е в съответствие с чл. 67,
ал. 2 от ЗМДТ, съобразявайки се с нормите на чл.
7 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от закона и не противоречи на
разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ.
Предвид обективната невъзможност размерът на такса битови отпадъци да се определи
според количеството на битовите отпадъци,
следва да се приложи алтернативно предвидената възможност на ал. 2 на чл. 67 от Закона за
местните данъци и такси и да се запази досега
използваният начин – пропорционално на повисоката между отчетната им стойност и данъчната оценка за нежилищните имоти и данъчната
оценка за жилищните имоти.
Въвеждане на категория имоти, за които не
се дължи заплащане на такса битови отпадъци:
имотите на общинските детските градини, вероизповеденията, бившата казарма и земята под
жп линиите в строителните граници, собственост на Национална компания „Железопътна
инфраструктура”.
Настоящото предложение е израз на отношение и своеобразна подкрепа към сферата на
дейност, която се осъществява в тези имоти.
По отношение Такси за административни
услуги – промените се налагат от необходимостта да се оптимизира тази дейност по отношение
на сроковете за изпълнение на услугите. Добрата
практика показва, че е целесъобразно разделението на видовете услуги на обикновена, бърза и
експресна. Това е основната промяна и тя е с цел
да се подобри административното обслужване
на гражданите.
По отношение Тарифа по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Пещера – направените предложения
са във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

/обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.
Основното изменение на закона е с въвеждане
§127 от ПЗР на ЗУТ, с който се предвижда строежи, изградени до 31.03.2001 г., за които няма
строителни книжа, да получат статут на търпими
строежи, които не подлежат на премахване или
забрана за ползване и могат да бъдат предмет на прехвърлителни сделки. Търпимостта
на строежите се удостоверява от Общинската
администрация и е необходимо да се допълнят административно-техническите услуги по
устройство на територията. Дадена е и възможност за узаконяване на строежите, изградени до
31.03.2001 г., съгласно алинея 2 от §127 от ПЗР на
ЗУТ. В тази връзка се налага въвеждане на нови
такси и услуги, засягащи цялата процедура по
започване и завършване целия процес на узаконяване на строежите.
2. Целите, които се поставят: привеждане в
съответствие с нормативната уредба.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: за
прилагането на измененията и допълненията
в наредбата не са необходими допълнителни
финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- повишаване качеството на предлаганите
услуги;
- гарантиране по-висока ефективност на
предоставяните услуги.
5. Анализ за съответствието с правото на
Европейския съюз.
Предлаганият проект за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пещера
е подзаконов нормативен акт, поради което
съответствието й с правото на Европейския
съюз е предопределено от разпоредбите на
Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,
свързани с тази материя.
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84 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФ. ЛЮБЕН ГЮЗЕЛЕВ

у
р
р
тори и двама декани на
ВУЗ - възпитаници на
пещерската смесена гимназия „Св. Кл. Охридски”,
се извисява проф. Любен
Гюзелев.
На 28-и ноември се

41 ГОДИНИ, ОТДАДЕНИ НА НАУКАТА

навършиха 84 години от
неговото рождение. Той
израства в трудолюбивото
семейство на дядо Георги
Гюзела – горски работник
и учредител на първата
районна Горска производителна кооперация в
местността Балдарана с
име „Чорал”.
Средното си образование завършва в Пещера.
Силно и трайно влияние
върху
развитието
му
оказва бурният живот в
гимназията - дискусиите,
излетите сред природата,
манифестациите, организирани от РМС и прогресивните преподаватели.
Завършва ВСИ „Васил
Коларов”, тогава в Пловдив, през 1952-ра. Същата
година става асистент в

катедра „Тютюнознание”.
След това е старши асистент при катедра „Технология на тютюна и тютюневите изделия”. В този
ВУЗ проф. Гюзелев работи
до пенсионирането си, т.е.
цели 41 години.
През 1961 г. успешно
защитава дисертация и
му е присвоена научната
степен „кандидат на техническите науки”. През 1962
г. става доцент по стокознание на тютюна, а през
1971-ва е професор.
През 1966 г. по съвместителство е издигнат за
директор на Централната
лаборатория,
по-късно
обособила се като Институт по технология на
тютюна при ДСО „Булгартабак”.

В продължение на 6
години два пъти е избиран за ректор на ВИХВП
– Пловдив.
Проф. Гюзелев участва
в научната подготовка на
повече от 700 инженертехнолози по тютюна.
Издал е 4 университетски
учебника и 2 практически
ръководства.
Подготвя
десетима аспиранти – български и чуждестранни,
които успешно защитават
дисертациите си.
Той провежда плодотворна и висококачествена научноизследователска и внедрителска работа, с което допринася за
развитието на тютюневото
стопанство, в това число и
тук, в Пещерската община
– в ТКЗС и АПК.

Проф. Любен Гюзелев
има повече от 150 научни
трудове, няколко учебника, монографии, стотици
научни статии, отпечатани
в България и в чужбина.
Изнасял е десетки доклади
и научни съобщения на
симпозиуми, конференции
и конгреси у нас и по света.
Освен това има 30 авторски свидетелства за изобретения. По-голяма част
от научните му разработки
са внедрени в производството, а и днес са познати
и полезни при стоковото
стопанство.
Многообразната организаторска, научноизследователска, издателска и
внедрителска дейност на
проф. Гюзелев е оценена
по достойнство. В своя

41-годишен трудово-творчески път делата му са
удостоени с разнообразни
награди - медали, ордени,
златни значки, грамоти,
между които и правителствени за огромния принос в развитието на техническия прогрес.
От декември 1993 г.
проф. Гюзелев е пенсионер. Радва се на своето
семейство и живее в Пловдив.
Почива на 15 септември
2009 г., оставил своя ценен
опит като български учен в
областта на засаждането и
обработката на тютюна.
Поклон пред неговия
принос! И нека никога Пещера да не го забравя!
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

В ПАМЕТ И С БЛАГОДАРНОСТ В СПОМЕНИТЕ ОТ НЕГОВИ КОЛЕГИ
Щ
КЪМ ЙОРДАН ПЕНЕВ К
40 ДНИ
СЛЕД
НЕГОВАТА
ЗАГУБА
ЙОРДАН ПЕНЕВ е роден през 1932 г. в Радилово. Завършва начално
и основно образование
в родното си село, а
средно - в Пещерската
смесена гимназия. Приет
е в Учителския институт
в Пловдив, който завършва през 1954 г.
След отбиване на военната си служба, Йордан Пенев учителства
в Равногор, село Касък
/Смолянско/,
Капитан
Димитриево, в Радилово, в ЕСПУ - Пещера.
Шест години е директор
на училище „Любен Каравелов” в Пещера. От
1982 г. отново е учител
- в ЕСПУ - Пещера, Фоти-

ново и Радилово. Богата
професионална биография, изпълнена с труд и
много резултати.
И след пенсионирането той продължава обществената си дейност в
Радилово. Секретар е на
партийната организация
в Радилово от 1999 до
2003 г. Основава дружеството на инвалидите
„Надежда” и е негов
председател до 2010-а.
Йордан Пенев живя
достойно и отговорно.
ПОКЛОН ПРЕД
СВЕТЛАТА М
МУ
У ПАМЕТ!
ПАМЕТ!
Общински съвет
на БСП - Пещера

ОБЯВА
ОТ ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански
средни или висши училища в страната и
в чужбина за времето от 18.02.2013 г. до
28.02.2013 г. в 61-ва механизирана бригада
- Карлово и 2-ра механизирана бригада
- Стара Загора.
С пълния текст на обявата можете да
се запознаете на информационното табло
на Областен военен отдел - Пазарджик,
ул. „Втори януари” №10, ет. III, или в офиса за военен отчет в Община Пещера, ул.
„Дойранска епопея” №17, ет. II, стая №8,
тел. 0350/6 22 12, младши експерт Петьо
Русеков.

Уважаеми съграждани,
Помислете преди да изхвърлите
горящата сгурия /пепел/ от вашите
печки в съдовете за смет - разходите
за нови са за сметка на нас, данъкоплатците!
Пазете съдовете за смет - изхвърляйте сгурията /пепелта/ в
контейнерите, когато е напълно изстинала !
НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗОБЩО СГУРИЯ
/ПЕПЕЛ/ В ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ!

олко е трудно да
говоря за човека и
колегата Йордан Пенев в
минало време, но в края
на краищата жизнената
пътека на всеки има начало и край.
Йордан изцяло бе
отдаден на училището,
учениците и обичания му
предмет – история.
Професионалният му
път започва от Нова махала, след това е в Пещера
– учител в ЕСПУ, директор на училище „Любен
Каравелов” и отново в
СОУ „Св. Кл. Охридски”.
Занимаваше се и с административна и преподавателска дейност, но все
в сферата на образованието. Където и да беше,
той държеше на мнението
си и го защитаваше упорито. Учебното заведение,
в което работихме заедно, бе експериментално
– провеждаха се открити
уроци пред цялото училище, пред учителите по
история от града, общината и от страната. Често
сме обсъждали едно или
друго мнение по някой
исторически казус, спорили сме, но всичко това
винаги е било в полза на
учениците и училището.
Нямаше събитие, което

ние, историците, да не
сме отбелязали, пък и директорът ни беше много
амбициозен - все трябваше да бъдем на първи
позиции.
Не само уроци, провеждахме и рецитали, исторически двубои и състезания, екскурзии до значими исторически обекти.
Затова и учениците на Й.
Пенев обичаха неговия
предмет и най-любимото
занимание – екскурзиите.
Освен тази дейност, той
не забравяше и своето
родно Радилово. Винаги
вмъкваше материал в обсъждането по историята
на родния край. Краезнанието за него бе любима
тема. Той търсеше, ровеше се, пишеше. И така до
последно.
Със
съпругата си
отгледаха,
възпитаха
и образоваха две деца
– двама лекари – Стефка
и Николай Пеневи. Той се
гордееше с тях без многомного да го афишира.
Но идва момент, когато „Човек и добре да
живее, умира и друг се
ражда”.
Поклон пред човека и
учителя Йордан Пенев!
Здравка ПОПОВА
учител пенсионер

е
запомним
Йордан Пенев
като учител и възпитател, на когото по-голямата част от трудовия стаж
преминава в СОУ „Св.
Кл. Охридски” като преподавател по история.
Пенев беше от хората,
които щастливо съчетаваха благородството на
характера с дарбата на
учител и възпитател. От
неговата урочна работа
лъхаше една интимност,
но и насоченост на вниманието на учениците за
истината на историческите събития, за незабравимите герои, дали
живота си за свободата
на родината, за значението на историческите
събития. Всичко това
оказваше влияние върху
характера на възпитаниците му и тяхната идейна
насоченост.
Хоризонтите на миналото и настоящето в найновата история се превръщаха в малък космос,
в който той се утвърждаваше като учител историк.
Затова беше уважаван от
ученици и родители.
Йордан Пенев имаше
изследвания
за
миналото на Радилово,
свързани с Априлското

въстание, за участието
на местното население
под ръководството на
Васил Ангелиев – съратник на Васил Петлишков.
С тези материали той
участваше
в
национални
педагогически
четения, организирани
от Централния институт
за усъвършенстване на
учителите в София.
Пенев бе верен на
духовните и морални
ценности до последния
си миг. Неговото име
ще остане в Пещера и
родното му село като синоним на гражданското
неспокойствие и знак
на откровена съпротива
срещу общественото зло.
Трудолюбив, точен, прям,
дисциплиниран и критичен към нередностите.
Йордан Пенев е награждаван с юбилейните медали „100 години от
избухването на Априлското въстание” и „100
години от Руско-турската
освободителна война”.
Той ще остане в нас
като достоен български
гражданин,
талантлив
педагог - учител и възпитател на редица поколения.
Иван БОНЕВ
учител пенсионер

„ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН“

са млади хора, от които 44% са
от 18 до 29 г., а 10% са под 18
години. Най-голям е броят на
новооткритите ХИВ позитивни
лица в София - 40, следват
областите Пловдив – 10, Варна
– 4, и Пазарджик – 3. Данните
показват, че 32% от всички
новоинфектирани са хора,
употребяващи интравенозни
наркотици и 29% са мъже, които
правят секс с мъже.
„Желанието ни е да
привлечем вниманието на
младите, да ги провокираме
и да им напомним, че
трябва да бъдат попредпазливи и отговорни
към себе си и към другите”,
обоснова инициативата Юксел
Яшаров от неправителствената
организация.

ПРЕГЛЕДИ С МОБИЛЕН ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

ва от личните лекари по
изготвена схема. По информация на РЗИ - Пазарджик,
джипитата вече са получили
ваксината и желаещите да
се възползват ще могат да
направят това до края на
годината. Младите момичета
са основната целева група.
Смята се, че именно това е
подходящата възраст - преди започването на активен
полов живот, тогава и ваксината е най-ефективна.

Във връзка с отбелязване на
1-ви декември - Световен ден за
борба срещу ХИВ/СПИН, за втора
поредна година модераторите от
Център за развитие на общността
и доброволците от СНЦ „Слънце
за всеки” проведоха акция,
като раздаваха презервативи и
брошури с информация как да
се предпазим от смъртоносния
вирус. Материалите са по
програма на РЗИ - Пазарджик,
одобрена от Общински съвет
- Пещера, и финансирани
от
Общината. Инициативата
стартира на 1-ви декември в
10.00 часа пред Община Пещера
и продължи по централните
улици. На жителите и гостите на

Със съдействието на общинския съветник Юксел Яшаров и
модераторите Ангелина Демирова и Северин Димов от Център за развитие на общността,
на 21-ви и 22-ри ноември се
организираха прегледите с мобилен лекарски кабинет в ромските квартали „Пирин” и „Луковица” в Пещера. 97 здравно
неосигурени лица преминаха

града доброволците даряваха
и червена панделка с логото
на кампанията: „СПИН не е
шега... Животът е безценен“ в
знак на съпричастност към ХИВ
позитивните лица.
Анти ХИВ/СПИН кампанията
стартира още на 10 ноември,
като 100 човека от кварталите
„Луковица” и „Пирин” се
тестваха анонимно в подвижния
кабинет на КАБКИС, предоставен
от РЗИ - Пазарджик.
Синдромът на придобитата
имунна недостатъчност (СПИН)
е заболяване на човешката
имунна система. СПИН се
причинява от вируса HIV,
който се открива в кръвта и

преглед. В област Пазарджик
кампанията се организира от
РЗИ със съдействието на 7
здравни медиатори. В дните от
19-и до 29-и ноември в мобилен кабинет за обща практика
прегледите бяха извършени
от д-р Николай Лалев и медицинска сестра Надя Чолакова.
Съвместно с медицинските
сестри от училищата, модера-

гениталните секрети. Най-честите
пътища на заразяване с ХИВ в
световен мащаб са сексуален
контакт, използване на общи
игли и спринцовки, предаване
на вируса от заразена майка на
новороденото дете - по време
на бременността, при самото
раждане или при кърменето.
Към 8 юни 2012 г. в
България общо 1 548 души
са с ХИВ инфекция, 75 са
новорегистрираните
ХИВ
позитивни от началото на тази
година, от тях 57 са мъже и 18
жени. Тази година отново се
наблюдава тревожна тенденция
- повече от половината от
новооткритите случаи на ХИВ

торите организираха и срещи с
родители с цел да информират
и местното население с брошури за стартиралата кампания
за имунизация на момичета,
родени през 2000 г., с безплатна ваксина по програма
на МЗ срещу рак на маточната шийка, т. нар. онкогенен
човешки папиломен вирус.
Ваксинирането ще се извърш-
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На 1-ви декември ние,
членовете на Дружеството на инвалидите „Надеж-

да“ – с. Радилово, отбелязахме Международния
ден на инвалидите. Вече
20 години убеждаваме
обществото, че искаме,
можем и имаме право да
живеем като равностойни
граждани. Преди 20 години дружеството беше
основано от г-н Йордан
Пенев – дългогодишен
учител и общественик.
Нека си спомним с благодарност и добро за него и
почетем паметта му.
На всички хора в неравностойно положение
пожелавам здраве, воля
и повече оптимизъм. Да
запазят духа си по-силен
от вчера, а утре – по-силен от днес.
Благодарим от сърце
на кмета на община Пещера г-н Георги Козарев
за паричната помощ,
която ни даде; на кмета
на с. Радилово г-жа Елена Рядкова за нейната
съпричастност и отзивчивост към нашите про-

блеми и за осигурените
евтини дърва за огрев;
на секретаря на Община

Нека имаме повече
хубави поводи да се събираме. Благодарим на

От години председателката на Дружеството
на инвалидите в с. Радилово Катерина Николова
безрезервно и всеотдайно
е превърнала битието на
инвалидите в своя кауза.
Пещера г-н Гълъбов, че
уважи празника ни, на
г-н Александър Шишков
– председател на Кооперативния съюз в Пазарджик, за подаръците,
поднесени на всички инвалиди в с. Радилово.

самодейците от НЧ „Зора
– 1903 г.“ за чудесния
поздрав, с който повишиха настроението ни.
Катерина НИКОЛОВА,
председател на Дружеството на инвалидите
„Надежда“, с. Радилово

ЗЛАТО ЗА ЧИТАЛИЩЕ
„РАЗВИТИЕ“ – ПЕЩЕРА

На 21.11.2012 г., по
случай Деня на християнското семейство, в
читалището в с. Капитан
Димитриево се проведе
празнична среща с изложба на традиционни
храни.
Всички участнички се
изявиха като добри кули-

оглавен от дъщерята на
Надка Караджова – Светла
Караджова, и е посветен
на недостижимата пазарджишка певица, която си
отиде преди почти 2 години. В журито участваха и
трите певици от прочутия
квартет „Славеи“ и лично
аплодираха изпълнението
на пещерския квартет.
Според
специалистите,
присъствали на конкурса,
квартет „Челебии“ от Пе-

щера е уникално за страната формирование, което
трябва обезателно да се
развие и поеме задачата
да продължи да се прославя България по света
чрез фолклора, както го
е правил и квартет „Славеи“. С изпълнение на
визитната за пещерските
момчета песен „Заспало
е челебийче“ завърши
галаконцертът
същата
вечер.

Честит празник!
Нека семействата ни
бъдат изпълнени с
любов, разбирателство
и много щастие!
Да сме здрави,
да сме живи,

да сме винаги
щастливи!
Все така да сме
задружни,
да помагаме си
в нужда.
Да сме истински
християни,
Бог със нас
да се похвали.

ЦДГ „СЛЪНЧО“

„ЗА ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ”
ЦДГ „Слънчо“ – Пещера, за пореден път направи приятна изненада
с представения от децата
празничен концерт-мюзикъл „За животните с
любов“.
На 29.11.2012 г. родителите и обществеността
на Пещера станаха съпричастни с веселото настроение и емоция на децата, с жизнерадостните
песни, танци и игри, които
огласяха сцената на читалището. Малчуганите се
превъплътиха в различни
животни, станаха герои
на приказки и оперетки.
Публиката участваше в
представлението, като отгатваше кои са приказките и подреждаше героите.
Още в самото начало към
цялата зала беше отправена загадката:
„Кавгата сред
животните сега е:
кой герой
от приказка коя е?
Трябва всички тук
да преценим
и заедно да разрешим –

„БИОВЕТ“ обявява
Мъжки квартет „Челебии“ с ръководител
Николай Балабанов към
Народно читалище „Развитие – 1873“, гр. Пещера,
грабна златния медал в
категорията за вокални
групи в Първия национален музикално-танцов
конкурс „Пиленце пее
2012“, който се проведе
на 24-и ноември в София.
Конкурсът е организиран
от инициативен комитет,

нарки, почерпиха се и си
пожелаха:

На основание чл. 4 (2)
от НАРЕДБА за условията и реда за извършване
оценка на въздействието
върху околната среда,
„Биовет“ АД обявява
инвестиционно намерение за изграждане на
нов склад за суровини,
материали и междинни
продукти на територията на производствената
площадка. Той ще бъде

приказките кой обърка
и героите разбърка?“
Мюзикълът завърши,
приветствайки темата за
приятелството.
„За приятелството
трябва
да се борим всеки ден,
То е свято като хляба,
от съдбата подарен.
Колко хубаво е само
да усещаш ей така
до сърцето друго рамо
и протегната ръка...“

– пееха децата и вдигнаха на крака цялата
зала.
Чрез тази необикновена форма на герои от приказки за животни, чрез
подходящи песни и танци
децата успяха да ни накарат да носим посланието
да бъдем по-добри, да бъдем приятели!
Линк към сайта:
http://www.youtube.com/
embed/qV6mvk0YcT0

изграден на мястото на
два съществуващи склада – сглобяеми, метални.

Конструкцията му ще
бъде метална, сглобяема.
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