ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 4 /864/ ГОДИНА ХХХVI
24 февруари 2012 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ГЕОРГИ КОЗАРЕВ

СЛЕД 100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ
Уважаеми
съграждани,
Първите 100 дни се дават на
всеки управленец /кмета/ да
се подготви да може да управлява през мандата, който му е
поверен от обществото.
Това е времето, през
което трябва да се ориентираш в обстановката. Да
разбереш какво си получил
в наследство от предишното
управление и по най-бързия и
добър начин да предприемеш
действия.
Обстановката, в която
аз оглавих общината, беше
много сложна. Трябваше да се
предприемат бързи персонални промени, но имаше голяма
съпротива.
Независимо от всичко,
започнах подготовката на
екипа, с който възнамерявам
да работя през следващите
четири години.
Назначени бяха:
- зам.-кмет - Стефан Балабанов;
- зам.-кмет - инж. Николай
Атанасов;
- секретар - Николай Гълъбов;
- гл. архитект - Денка Николова.
Проведени бяха конкурси
и спечелени от:

- началник ТСУ - инж.
Стоил Стоилов;
- гл. инженер - инж. Стела
Павлова;
- юрист - Добринка Андреева.

- отдел „Административно
обслужване”;
- отдел „Европейски програми, образование и култура”.
Предстои провеждане на
конкурс за директор на Дома
за деца с увреждания.
Назначени бяха и нови
директори на двете общински
фирми:

Огромният дефицит от
1600 хил. лв. е направо убийствен. До 31 декември 2011 г.
той беше намален с 250 хил.
лв. и сега е 1 350 хил. лв.
Голямата
кредитна
задлъжнялост е другият проблем. Погасяваме 3 кредита
на стойност 4 330 хил. лв., като
за 2012 г. главниците и лихвите са в размер на 532 хил. лв.

МОЯТА АМБИЦИЯ Е ДА ПРОМЕНЯ
ОБЛИКА НА ПЕЩЕРА И В КРАЯ
НА МАНДАТА ДА БЪДЕ ЕДИН МОДЕРЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД
Изработена и приета беше
структурата на общината.
Обединиха се две дирекции - дирекция „Национални
и международни програми,
регионално
развитие” с
дирекция „Социални дейности, етнически и демографски
въпроси” в една обща дирекция - „Хуманитарни дейности,
регионално развитие, етнически въпроси и програми”.
Предстои провеждане на
конкурс за директор на тази
дирекция.
Ще се проведат конкурси
за началник-отдели:

- на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура - Тодор Килов;
- на ОП „Паркинги и пазари” - Димитър Попов;
- за контрольор във ВКС
ЕООД - инж. Петър Пиринчиев.
Направени бяха структурни промени в ОП „Чистота”
и ОП „Паркинги и пазари”.
Прекратени бяха всички 6месечни договори.
Наред с изграждането на
екипа трябваше и да се работи, защото проблемите бяха
много.

Погасяваме и лихви и по фонд
ФЛАГ, от който се съфинансират проекти от европейските
фондове.
По време на изборите
беше направена първа копка
на обект „Градска среда”
съвсем демонстративно от
предишното управление. Този
проект на 100 % се изпълнява
през моя мандат. Проблемите
по този проект са много големи, тъй като има сбъркани
срокове. Преди да започне
неговото изпълнение е трябвало да се направят водопровод и канализация по улиците

ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА
На 20 февруари 2012 г.
се проведе шестото редовно
заседание на Общински съвет - Пещера, открито и ръководено от председателя
Анастасия Младенова.
Дневният ред включваше:
Попълване състава на
ПК по бюджет и финанси,
ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по териториално и
селищно устройство и промяна в ръководството на
ПК по бюджет и финанси.
Направен бе отчет на
бюджета на Община Пещера за 2011 г.
След обсъждане, общинските съветници приеха
сборния бюджет на Община
Пещера за 2012 година.
Приета бе Програма за
нов стил на управление,
мандат 2011 - 2015 г., на община Пещера.
В точка „Текущи” бяха
разгледани:
- Издаване на Запис на
Заповед от Община Пещера

в полза на ДФ „Земеделие”.
- Разплащателна агенция,
обезпечаваща
авансово
плащане по Договор № 13/
321/00749 от 23.10.2009 г. по
мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г. за проект
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната
мрежа в с. Радилово”.
- Издаване на Запис на
Заповед от Община Пещера
в полза на ДФ „Земеделие”
- Разплащателна агенция,
обезпечаваща
авансово
плащане по Договор №
13/321/0 от 23.10.2009 г. по
мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г. за Проект
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан
Димитриево и изграждане

на ПСОВ в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера,
обл.Пазарджик”.
- Издаване на Запис на
Заповед от Община Пещера
в полза на ДФ „Земеделие”
- Разплащателна агенция,
обезпечаваща
авансово
плащане по Договор №
13/321/00746 от 23.10.2009
г. по мярка 321 „Основни
услуги за населението и
икономиката в селските
райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
за Проект „Реконструкция
и рехабилитация на канализационна мрежа в с.
Радилово – северна част, и
с. Капитан Димитриево”.
- Кандидатстване на
Община Пещера по схема
за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО
001/3.2-02/2011 „Подкрепа
за развитие на регионалния
туристически продукт и
маркетинг на дестинациите”
по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”,

Операция 3.2: „Развитие на
регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР.
Актуализиран бе съставът на Обществения съвет
за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите
по социално подпомагане
в община Пещера.
Общинските съветници
приеха план за защита
при бедствия на община
Пещера.
Направена бе промяна на административния
адрес на Общинско радио
– Пещера.
Създадена бе Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера.
Актуализирани
бяха
съставите на Местна комисия за обществен ред
и сигурност и Местния
консултативен съвет за взаимодействие при охрана на
горите и дивеча в община
Пещера.
Разгледани бяха и други текущи въпроси.

„Георги Зафиров” и „Александър Стамболийски”.
За изправяне на нещата
първото нещо, което направих, беше подготовката и
провеждане на обществена
поръчка за избор на изпълнител и надзор. Изпълнител
беше избран. На 23 февруари
изтича срокът за обжалване
пред КЗК. До 23 февруари ще
се обяви и спечелилият строителен надзор.
Приоритетът при работата
ми през първите 100 дни беше
свързан с проектите по европейските програми.
Подписах договор за безвъзмездно финансиране за реализиране на проект „Консервация, реставрация и експониране
на антична средновековна крепост Перистера, разположена
на хълма Света Петка.
От първия ден досега
работя по изпълнение на
проект „Модернизация на
интегрирания воден цикъл
на Пещера – Доизграждане
и рехабилитация на съществуваща
водоснабдителна
и канализационна мрежа и
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
- Пещера”. Направени бяха 7
ревизии и вече чакам покана
за подписване на договор за

безвъзмездно финансиране.
В този период от време се
работи и по проекта за Център
за настаняване от семеен тип
за деца. И всички проблеми
около него бяха решени,
след което последва покана
за подписване на договор за
безвъзмездно финансиране
на 16 февруари 2012 г.
Работи се по проект
„Създаване и промотиране
на етнокултурен фестивал”,
който беше спечелен.
За някои от тези проекти
се провеждат процедури, а
за други предстои избор на
изпълнител, надзор и др.
Работата е голяма по своя
обем. Грешки би трябвало да
не се допускат, защото санкциите са много тежки.
По изпълнение на проект
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
и канализационна мрежа и
изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в
Радилово и Капитан Димитриево” процедурите са минали и в
момента се обжалват във ВАС.
Изготвя се проект за
туристическите дестинации
между общините Пещера Батак - Ракитово.
на стр. 2

ОБЩИНА ПЕЩЕРА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ЦЕНТЪР
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА
На 16.02.2012 г. Община Пещера сключи
договор с МРРБ за
финансиране на проект
„Център за настаняване
от семеен тип за деца с
увреждания над 3-годишна възраст в община Пещера” на стойност
832 124,53 лв. Проектът
предвижда изграждане
на Център за настаняване от семеен тип
за деца с увреждания
над 3-годишна възраст,
чрез ново строителство
на сграда, обзавеждане и оборудване на
помещения, обучение
на персонала и финансиране дейността на
Центъра.
Обектът е включен
в националната карта
на планираните резидентни услуги по ОП
„Регионално развитие“
2007 - 2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво
и интегрирано градско

развитие”,
операция
1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова
помощ: BG161РО001/1.1
- 12/2011 г. „Подкрепа за
деинституционализация
на социални институции,
предлагащи услуги за
деца в риск” Бюджетна
линия: BG161РО001/1.112/2011 г.
Предвижда
се
Центърът да бъде изграден на площ от
3.030 дка в района на
бившата казарма в град
Пещера.
Дванадесет
деца с увреждания ще
ползват услуги, близки
до семейната среда,
в уютна едноетажна
сграда със застроена
площ от 438,76 кв. м. В
останалата незастроена част от терена се
предвижда да бъдат
изградени алеи, зелени
площи, площадка за
игра и паркинг, който

да обслужва нуждите
на Центъра.
Към
настоящия
момент в различни домове за деца с увреждания в страната има
настанени 8 деца с родители с постоянен адрес в община Пещера и
5 деца от община Брацигово. Част от тях при
реализиране на Плана
за действие към Националната стратегия
„Визия за деинституционализация на децата
в Република България”
ще бъдат реинтегрирани по постоянен адрес
на родителите и ще
могат да ползват комбинирано услугите на
Центъра за настаняване от семеен тип, който
ще бъде изграден, и
съществуващия в гр.
Пещера Дневен център
за деца и младежи с
увреждания.
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ПАМЕТ

В

историята
от
Освобождението
през 1878 г. Пещера излъчва десетки офицери,
част от които загиват във
войните за национално
обединение на Отечеството ни.
Между тях в достойния отряд на командирите се извисяват двамата
генерали от Пещера – генерал-майор Атила Зафиров и генерал-лейтенант
Стоян Трендафилов.
Ген. Атила Зафиров е
роден във възрожденското семейство на учителя
Спас Зафиров и калоферката Лала Първова.
Баща му - Спас Зафиров, се радва на значителна национална популярност като изтъкнат
възрожденски учител в
Калофер, Карлово, Пловдив и Пазарджик, където
той учи на четмо и писмо
и истинско родолюбие
Христо Ботев, Васил Левски и Иван Вазов.
Малкият Атила расте
в атмосферата на тази
културна среда, в която
витае копнежът по свободата, любовта към братска Русия и омразата към
поробителите. Израства
в пловдивския квартал,
край Хисар капия. Тук
посреща руските войски
- освободителите, начело
с генерал Гурко и капитан
Бураго.
Завършва с отличие

90 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГЕН.-МАЙОР АТИЛА ЗАФИРОВ

УЧАСТНИК В ЧЕТИРИ ВОЙНИ, ОСТАВИЛ
ЧАСТИЦА В ЗЛАТНАТА НИШКА НА ПОДВИГА

военното
училище
и
му е присъдено първо
офицерско звание. Тук
той формира в себе си
такива добродетели като
дисциплинираност, уважение на подчинените,
висока отговорност и
взискателност към себе
си и подчинените, поемане на лична отговорност
и личен пример на базата
на военните устави.
Първото бойно кръщение получава като
командир в Сръбско-българската война от 1885 г.
В нея името му за първи
път
прогърмява
като
майстор на тактическия
маньовър.
Русофил до мозъка
на костите, той участва

в преврата срещу княза
и затова е принуден да
емигрира в Русия – в
Москва, където прекарва
10 години в 4-и Гренадирски полк. През 1898 г. се
завръща в България, произведен в чин майор.
През 1909 г. поема командването на 26-и Пернишки полк в Радомир.
Благодарение на мъдрото
ръководство на своя командир, полкът повишава
своята бойна подготовка.
Грижите, енергията, отговорността на майор Атила Зафиров са основание
той да запише в своето
тефтерче: „Почивката на
командира на полка е на
гробищата.”
Втората война, в която
участва е Балканската
/1912-1913 г./. Той е командир в тази война на 7-а
Рилска дивизия. Постига
блестяща победа в кръвопролитните боеве при
Кочани, Щит и Дойран, за
да влезе на 28 октомври
1912 г. като освободител
на Солун. Оттук полкът се
прехвърля на Дарданелите, а оттам участва в епич-

ните боеве , разиграли се
при Шаркьой и Булаир.
Благодарение
грижите
на
беловласия
командир при страшните
бури и февруарските студове на 1913 г. полкът е
спасен от бялата смърт,
поразила цели войскови
поделения, в това число
и значително голям брой
бойци от състава на 27-и
Чепински полк, в който
участва и Пещерската
дружина. Тук остават
гробовете на голям брой
пещерци.
В Междусъюзническата война, завършила
като Първа национална
катастрофа за България,
полкът на Атила Зафиров
води ожесточени боеве.
През паметната 1916 г.
командването му възлага
управлението на Трета
бригада от 1-ва Софийска
дивизия в гр. Ниш, а през
есента на същата година
той е прехвърлен да воюва на Добруджанския
фронт.
Неговата бригада се
превръща в бич и страшилище за румънците

РА Д И Л О В О
ТРИФОН ЗАРЕЗАН

МЛАДЕЖИТЕ ПОЧЕТОХА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

На 14 февруари в село Радилово лозари и гости извършиха традиционния ритуал „Зарязване”. Отслужен
бе водосвет за здраве на лозарите и берекет през годината. Гости на събитието бяха кметът на община Пещера
г-н Георги Козарев и секретарят на Община Пещера г-н
Николай Гълъбов. Празникът продължи с много вино и
народно веселие.

На 19 февруари младежите от Радилово поднесоха
цветя пред плочата на първия революционен комитет,
основан от Васил Левски в селото преди 139 години.
Информация за делото на Апостола в Пазарджишкия
край представи отговорникът на музейната сбирка г-жа
Марена Вачкова.

ЦЪРКВАТА ПРАЗНУВА ХРАМОВИЯ СИ ПРАЗНИК

На 19 февруари брейкъри от областта показаха умения на читалищната сцена в Радилово в продължение
на два часа. Домакин на събитието бе новата формация
Брейк Денс „Електра Крю” с ръководител Атанас Бакалов. С бурни овации публиката аплодира изпълненията на брейкърите. Участниците се разделиха с приятни
емоции и с идеята за организиране на областен турнир
по брейк в Радилово.

На 17 февруари с тържествена литургия и курбан
за здраве радиловските християни почетоха св. Теодор Тирон. За житието и страданието на светеца разказаха самодейците при читалището Атанас Бакалов,
Мария Ташева и Таня Димитрова. Програма по случай
празника представиха децата от ЦДГ „Здравец” - село
Радилово.

ОБЛАСТНА ТРЕНИРОВКА ПО БРЕЙК ДЕНС

Марена ВАЧКОВА, секретар на читалището

СЛЕД 100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ
от стр. 1
Изготвя се проект за
енергийна ефективност на
сградата на Община Пещера, читалище „Развитие” и
ОДЗ „Иглика”.
Изготвя се проект за
ремонт на фонтаните.
Общинското радио беше
преместено в сградата на
Общинска администрация.
В момента се извършва
лицензиране и в близките
дни ще започнат неговите
излъчвания.
На 30 януари 2012 г. получих писмо от МРРБ, с което
се иска възстановяване на
средства в размер на 1 300
хил. лв., вложени във водоснабдяване на кв. „Луковица”, тъй като за обекта няма
Акт 16. Това е един изключително труден за решаване
проблем. Той трябва да се
реши с тристранно споразумение между Община Пеще-

ра, МРРБ и Министерството
на финансите за удължаване
на срока за финансиране, тъй
като той е изтекъл през 2009
г. и няма Акт 16 за въвеждане
в експлоатация.
Друг голям проблем, над
който работя, е статутът на
летовище Св. Константин.
През декември 2010 г. е
загубено делото, с което
гората до този момент е
била общинска, а след това
става държавна собственост.
До момента работя, но резултат засега няма. Надявам се
на по-благоприятен изход от
тази ситуация.
Във връзка със събарянето на някои сгради от бившата казарма беше назначена
комисия какво е свършено.
Въз основа на докладната
от комисията, беше подаден
сигнал до Районна прокуратура и в момента случаят се
разглежда.

Проблемите и предизвикателствата пред община
Пещера и кмета са големи.
Ще направя всичко, което
е по силите ми, за тяхното
решаване.
Дотук говорих за пасивите и проблемите от предишното управление. Но за да
бъда честен, трябва да кажа,
че има и позитиви.
Безспорно е, че в поголямата част от проектите,
които ще изпълняваме, сериозен принос има Стелиян
Варсанов. Той е направил
много, за да ги има тези
проекти.
Уважаеми съграждани,
Изминаха първите 100 дни
от управлението ми. Но оттук
нататък започва същинската
част от 4-годишния ми мандат.
Моята амбиция е да променя
облика на Пещера и в края на
мандата да бъде един модерен европейски град.

ВЕТЕРИНАРНА
АПТЕКА

•

БИОВЕТ

•

Работи всеки ден
/без събота и неделя/
от 11 до 12 ч.
и от 16.30 до 17.30 ч.
Предлага

в т. нар. Силистренска и
Тутраканска епопея.
Насрещният бой при
с. Сарсанлар е венец в
неговата кариера и му донася звездна слава като
пълководец.
За
своите
военни
подвизи той получава
генералските си пагони
и ордени за храброст, а
селото, в знак на благодарност, е прекръстено
от жителите на Зафирово,
което име носи и днес и е
гордост за нас, пещерци.
В края на 1916 г., поради влошено здраве, той е
преместен в Пловдив като
началник на 2-ра Тракийска дивизионна област, а
през 1918 г. – във Военното министерство.
През 1907 г. Ат. Зафиров свързва съдбата си с
Екатерина Хаджипаньова
от Пазарджик. Раждат
им се двама сина и две
дъщери.
С блестящите си подвизи на командир Атила
Зафиров кръстосва бойните полета и фронтовете
надлъж и нашир в четири
войни. В тях той оставя

продукти за вашите
любимци.
Ул. „Петър Раков”
№ 39
/до входа на „Биовет”/
Тел. 0350 6-56-29
GSM 0889 888 119

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед,
член на Бюрото на СОСЗР

УСПЕШЕН СТАРТ В ПГХВТ ”АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ”
От месец февруари 2012 г. успешно стартира проект „УСПЕХ” (Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти)
в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” по бюджетна линия BG 051PO001- 4.2.05 „Да направим
училището привлекателно за младите хора”.
Проектът има за цел да осмисли свободното време на учениците
и да направи училищата по-интересни за тях, като им дава възможност да изявят своите качества.
65 ученици вземат участие в следните клубове и ателиета:
1. Ателие „Вкусни вълшебства от европейската кухня”
2. Клуб „Уебдизайн и реклама”
3. Клуб „Млад журналист”
4. Ателие „Да съхраним българското”
5. Клуб „Пещера - минало, настояще и бъдеще”
В клубовете и ателиетата учениците развиват допълнителни
знания, умения и компетентности. Една от целите на проекта е да се
създадат нови лидери.
В ателие „Вкусни вълшебства от европейската кухня” вземат
участие ученици, които искат да знаят специфичната терминология,
типичните продукти и съставки за отделните ястия и как да организират дейността си в кухнята.
Учениците от клуб „ Уебдизайн и реклама” ще развият умения в
областта на компютърния дизайн и приложното изкуство.
Записалите се в клуб „Млад журналист” ще развият своите
творчески способности и ще израснат интелектуално, духовно и
нравствено.
Ателието „Да съхраним българското” цели младите хора да изучат
и прилагат българските традиции.
Учениците, които са избрали клуба „Пещера - минало, настояще и
бъдеще” желаят да обогатят знанията си за културното, археологическо и архитектурно наследство на своя роден град.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
Сузана ДУРАН, Веселина СТОИЛОВА и Еджем КАМБЕРОВА
клуб „Млад журналист”, ПГХВТ „Атанас Ченгелев”

разнообразие от
ветеринарномедицински

частица от себе си в златната нишка на подвига.
Награждаван е с 14
ордена и медала за храброст - български, немски
и руски.
Атила Зафиров почива на 24 януари 1922
г., преди 90 години, като
последен бедняк, изпаднал в мизерия със семейството си в с. Княжево,
Софийско. Раздавал в
продължение на няколко години и последния
грош от мизерната си
пенсия за издръжката на
45 сирачета от войните.
За него ген. Тошев
пише: „…Така умират
заслужилите и достойни
хора у нас, като запасния
генерал Атила Зафиров.
Принесъл всичко свое
в жертва на родината и
не оставил нищо за себе
си, и умрял без никакви
средства!”
Затова нека днес, в
това смутно време на
крушение на националните ни ценности, на грозен нихилизъм, сведем
глави и се преклоним
пред светлата памет и
голямото дело на този
достоен син на България
и на нашия град Пещера
и патрон на Общинската
организация на СОСЗР.

ЗЛАТНА СВАТБА 2012

50 ГОДИНИ ЗАЕДНО

Община Пещера и Народно читалище „Развитие - 1873”, гр. Пещера организираха отбелязването на 50-годишния съвместен живот
на пещерски семейства. Всяка година в Деня на влюбените кметът
Георги Козарев и председателят на читалището Георги Щерев поднесоха почитанията си към хората, съхранили 50 години основната
клетка на обществото – семейството. Кметът Козарев посрещна на
13 февруари от 10.30 ч. в ресторант „Перистера” 20 пещерски семейства, които минаха по бялата пътечка под звуците на Менделсон така,
както се е случило преди 50 години. А може би тогава е имало други
традиции и това сега им се случва за първи път. Както и наздравицата с шампанско, последвана от сладка целувка и сватбена торта.
Водещи на тържеството бяха Христина Стайкова и Стоян Йовчев, а сценарият бе на Мария Златкова.
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ВСЕКИ РАЗХОД Е ПРЕЦИЗИРАН
На заседанието на Общинския съвет при приемането сборния бюджет
на община Пещера за 2012
г. кметът Георги Козарев
направи изказване.
Проектът за бюджет
2012 г. е изключително
труден.
Бюджетът е 9 048 988
лв.
От държавни дейности 5 075 561 лв.
От местни дейности 3 973 427 лв. Местните дейности се дофинансират
от централния бюджет с
994 100 лв.
Това е бюджет, при
който всеки разход е прецизиран.
Това е бюджет на ограниченията, при който има
много недоволни.
За всички дейности е
даден максимумът на възможностите.
Това е най-тежкият
бюджет за последните 20
години.
Защо мисля така?
- Дефицитът е 1 350 хил.
лв., от които през тази година трябва да платим:

- 631 хил. лв. за капиталови разходи от предишни години;
- 144 хил. лв. текуща
издръжка от предишни
години;
- възстановяване 60
хил. лв. учредено право
на строеж на лет. Св. Константин;
- 532 хил. лв. за обслужване на кредити;
- обслужване на кредитите по фонд ФЛАГ са
отделно перо;
- вноска от 150 хил. лв.
за изграждане и закриване на сметища;

- 30 хил. лв. повече за
зимно поддържне.
Общо дотук сумата е
1 560 хил. лв., без лихвите
по фонд ФЛАГ, при приходи от местни дейности
около 3 млн. лв. Или половината от средствата са
похарчени предваритено.
Това е много страшно.
Приходната част на
бюджета става все поограничена. Вече няма да
разчитаме на приходи от
продажби и такси от летовище Св. Константин.
Общинското имущество почти не е останало,

или това, което го имаме
почти не представлява интерес за инвеститорите.
Държавата е в голяма
икономическа криза. Положението в Пещера не е
по-различно. Икономическата обстановка е много
сложна. Фалират фирми,
други работят на половин
оборот. Има съкращения
във „Винпром Пещера”.
В такава ситуация ние
трябва да събираме данъци и такси, което допълнително усложнява приходната част на бюджета.
Не се оплаквам, но
всички трябва да знаят, че
положението е изключително сериозно.
В бюджета са предвидени средства за цялостната издръжка на общината. Всяка една дейност,
всяко звено, всеки човек
е осигурен така, както в
нормална обстановка.
Предвидени са средства за образование,
здравеопазване, култура,
за всички клубове, за
всички домове, за спорт,
за отопление, за освет-

ление, за пътища, за общинско радио и т.н., като
е даден максимумът от
възможностите.
Като капиталови разходи и ремонти предвиждаме най-необходимото:
- ремонт на фонтани 50 хил. лв.;
- ремонт на двете главни улици - 30 хил. лв.;
- изграждане 4 броя
шахти за почистване на
стопанска вода - 20 хил.
лв.;
- стопански водопровод по ул. „Георги Зафиров” - 50 хил. лв.;
- изработване на ОУП 60 хил. лв.;
- изработване на ПУП
казарма - 50 хил. лв.;
- изработване план за
енергийна ефективност 7,5 хил. лв.;
- отчуждаване земи
за околовръстен път - 40
хил. лв.;
- разкопки - 10 хил. лв.;
- възстановяване средства от учредено право на
строеж - 60 хил. лв.;
- закупуване на сметосъбирачна машина - 50
хил. лв.;
- закупуване на кофи
за смет - 10 хил. лв.;

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

ОДОБРЕН Е
ПРОЕКТЪТ ЗА
ВОДНИЯ ЦИКЪЛ
НА ПЕЩЕРА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ
На 14 февруари 2012
г. в Капитан Димитриево
тържествено беше отбелязан празникът на виното и
любовта.
Гости бяха народният
представител Георги Петърнейчев, кметът на община Пещера Георги Козарев,
председателят
на
Общинския съвет Анастасия
Младенова, секретарят на

Община Пещера Николай
Гълъбов, общински съветници и др.
Благопожелания поднесоха кметът на Капитан Димитриево Иван Златинов и
кметът на община Пещера
Георги Козарев.
Тържеството завърши с
народно веселие.
Стоянка ИВАНОВА
секретар на читалището

21 февруари – Международен ден на майчиния език

Приключи оценката на
проектно
предложение
„Модернизация на интегрирания воден цикъл на
гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна
мрежа и изграждане на
пречиствателна станция
за отпадни води - гр. Пещера” на обща стойност
28 874 050,54 лв. Проектът е одобрен с Решение
№194/13.02.2012
г.
на
ръководителя на Управляващия орган на ОПОС
на конференция на
за финансиране на проЮНЕСКО през ноектното предложение по
ември 1999 година.
процедура №BG161PO00/
Ежегодно от февруари
10/1.11/02/16
„Подоб2000 г., този ден се отряване и развитие на
белязва с цел насърчаинфраструктурата за пиване на многоезичието
тейни и отпадни води в
и културното разнообагломерации с над 10 000
разие. Езикът е тясно
свързан с културата на е. ж.” по приоритетна ос 1:
един народ. С изчез- „Подобряване и развитие
ването на даден език, на инфраструктурата за
който характеризира питейни и отпадни води”
една област, се полу- на Оперативна програма
чава културно обед- „Околна среда 2007-2013
няване, което засяга г.”. Министерство на околцялото общество: по- ната среда и водите и Обмалко възможности за щина Пещера подготвят
комуникация и обмен необходимите документи
в диалога и разбира- за сключване на договор
телството между раз- за предоставяне на безвъзмездна
финансова
личните култури.
помощ.
Ангелина ДЕМИРОВА

ВЛАДЕЕНЕТО НА МНОГО ЕЗИЦИ Е БОГАТСТВО
На 21 февруари
2012 година Центровете за развитие на
общността, създадени
от Център Амалипе, се
включват в отбелязването на Международния ден на майчиния
език. В Пещера, Нови
пазар, Бяла Слатина,
Камено, Етрополе и
Павликени общностните модератори заедно
с местни деца и младежи изработиха табла с
очертани на тях контури на България. Всеки
желаещ постави по три
думички на майчиния
си език, написани на
хартия във формата на
собствената си ръка.
По този символичен

начин Центровете целят да покажат колко
интеркултурна и богата
на етноси е България и
колко много култури я
наричат своя родина

и че трябва да знаем
и говорим добре както
официалния език на
държавата, в която живеем, така и собствения си майчин език.

- закупуване на компютри - 6 хил. лв.;
- закупуване на програмни продукти - 2,5 хил.
лв.;
- закупуване пулт за
радио - 900 лв.;
- разходи за обект „Воден цикъл - с. Радилово и
с. Капитан Димитриево” 54 хил. лв.;
- поддръжка общински
пътища - 20 хил. лв.
Приоритет в работата
ми през 2012 г. ще бъде
осигуряване на средства
за съфинансиране по
оперативните програми,
финансирани от ЕС.
Точно тук са големите
предизвикателства и ние
трябва да ги използваме.
Не трябва да се допуска Община Пещера да
изпада в просрочие по обслужване на кредитите.
През 2012 и 2013 г. в
община Пещера ще се изпълняват обекти на обща
стойност около 60 млн. лв.
За последните 20 години
са изпълнени обекти за
около 40 млн. лв.
Това изисква много висока мотивация както на
ръководството на общината, така и на целия екип.

Готовите платна бяха
поставени в сградите
на общините.
Владеенето на много езици е богатство и
ролята на семейството
в изучаването на майчиния език е огромна.
Родителите трябва да
поощряват децата си
да научат и говорят
правилно майчиния си
език и да ги приучат
да четат книги на този
език. Доказано е, че
когато човек говори
добре майчиния си
език, той по-лесно и
по-добре научава чужди езици.
М еж д у н а р о д н и я т
ден на майчиния език
е обявен на Генерал-
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ПРИЕТА Е ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА ДО 2015 г.

На заседанието на Общинския съвет на 20 февруари т.г.
кметът представи Програмата за управление на мандат 2011
- 2015 г. Тя бе обсъдена и приета от общинските съветници.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Основна цел на Програмата за управление е създаването на условия за развитие на община Пещера до 2015 г.
с главно внимание към подобряване качеството на живота,
постигане ръст на заетостта и доходите на населението и
превръщането на Общината в екологично чиста територия с
добре устроена инфраструктура за постигане на динамична
и конкурентноспособна икономика. Приоритетите на управлението на общината ще бъдат приоритети на общността, залегнали в стратегически документи, програми и планове.
ПРИНЦИПИ:
1. Демократичност - прозрачност и екипност при вземането на решения.
2. Отговорност - при анализ, отчитане и оценка на резултатите.
3. Партньорство - основано на взаимно уважение и използване капацитета на всички граждани и организации,
способни да допринесат за реализация на добрите идеи и
практики.
ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО СА ЗАЛЕГНАЛИ
В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
1. Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост:
1.1. Изграждане на околовръстен път на град Пещера.
1.2. Изпълнение на проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води, гр. Пещера“.
1.3. Изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и
изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в
селата Радилово и Капитан Димитриево“.
1.4. Подобряване на водоснабдяването в селата Радилово и Капитан Димитриево.
1.5. Изграждане пречиствателни станции на летовище
Свети Константин.
1.6. Изграждане канализации на летовище Свети Константин.
1.7. Кандидатстване с проект за втория етап от „Воден
цикъл - гр. Пещера“.
1.8. Изграждане Дом на покойника в гробищен парк.
1.9. Почистване коритото на Стара река.
1.10. Изграждане на тоалетни в града.
2. Изготвяне на застроителни и регулационни планове:
2.1. Изготвяне на общ устройствен план на град Пещера.
2.2. Приоритетна дейност - промяна статута на летовище
Свети Константин.
2.3. Изготвяне на подробен устройствен план на 52 дка
от бившата казарма за развитие на туризма.
2.4. Осъществяване на проекти за повишаване енергийната ефективност на всички обществени сгради - Общинска
администрация, ОДЗ „Иглика“ и читалище „Развитие“.
2.5. Ремонт на уличната мрежа в ромските квартали,
двете села - Радилово и Капитан Димитриево, и летовище
Св. Константин.
3. Социална политика
Осъществяване на разумна социална политика с цел
повишаване качеството на живот, особено на хора с ниски
доходи, хора с увреждания, сираци, самотни майки, деца,
нуждаещи се от закрила, болни, възрастни хора.
3.1. Оптимално функциониране на съществуващите
услуги:
- Дневен център за работа с деца с увреждания;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания;
- Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие;
- Домашен социален патронаж;
- Оптимизиране на здравната мрежа в социалните заведения.
3.2. Полагане грижи за функциониране на:
- Клуб на пенсионера;
- Клуб на инвалида;
- Клуб на диабетика;
- Клуб „Вяра“.
3.3. Разкриване на:
- Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца;

- Център за настаняване на възрастни хора с увреждания - с. Капитан Димитриево;
- Реализиране на проект „И аз имам семейство“.
3.4. Изграждане на съоръжения за достъпна среда за
хора в неравностойно положение.
3.5. Партньорство с Регионалната дирекция „Социално
подпомагане“, Общинска дирекция „Социално подпомагане“ за координиране дейностите в подкрепа на нуждаещите
се целеви групи.
3.6. Партньорство с Областната дирекция „Бюро по труда“ и Общинската дирекция „Бюро по труда“, както и всички
неправителствени организации за подобряване качеството
на живот в общината.
3.7. Максимално използване на възможностите по ОП
„Човешки ресурси“ за включването на социални асистенти
по различни програми.
3.8. Иницииране създаването на Наредба за подпомагане на даровити деца.
4. Образование:
4.1. Оптимизиране на училищната мрежа в община Пещера.
4.2. Подобряване, поддържане и обогатяване на материално-техническата база за постигане на европейска визия
на училищната среда.
4.3. Осмисляне свободното време на учениците за творческото им развитие и включването им в различни форми,
които ще ги предпазят от наркотици и алкохол.
4.4. Разработване на цялостна програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства.
4.5. Активизиране на ученическия спорт и туризъм.
4.6. Създаване условия за съвместна дейност на всички
институции с училищата в общината - читалища, Обединен
детски комплекс, Културен дом, Общински музей, туристически дружества.
4.7. Укрепване и развитие на здравната мрежа в училищата и детските градини.
5. Опазване на културно-историческото наследство:
5.1. Реализиране на проект „Консервация, реставрация и
експониране на антична средновековна крепост Перистера,
разположена на хълма Света Петка - гр. Пещера“.
5.2. Разработване на проект за превръщане на праисторическата могила Банята край с. Капитан Димитриево в
туристическа атракция.
5.3. Създаване на обществен фонд за подпомагане на
културните институции.
5.4. Иницииране създаване на Правилник за организиране и ползване на местния архивен фонд за недвижими
паметници на културата на територията на община Пещера.
5.5. Създаване на повече културни инициативи в областта на народното творчество и възраждането на българските
художествени занаяти.
5.6. Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал
в община Пещера.
5.7. Съпричастност към идеите на читалищните настоятелства за използване на възможностите от европейските
фондове.
5.8. Утвърждаване и запазване традициите на отделните
етноси като гарант за толерантност между хората.
6. Екология:
6.1. Полагане на съвместни усилия с „Биовет” АД за
гарантиране чистотата на въздуха, шума и вибрациите - за
здравословен начин на живот.
6.2. Участие на Общината в изграждане на Регионално
депо за твърди битови отпадъци.
6.3. Премахване на нерегламентирани сметища.
6.4. Закриване на досега действащото общинско сметище.
6.5. Поддържане и изграждане на зелени площи в селата.
6.6. Реализация на проект „Подобряване на физическата
среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“.
6.7. Активизиране дейността на местния Консултативен
съвет за взаимодействие при охрана на горите и дивеча в
общината с партньорство с граждани и организации.
7. Развитие на туризма като отрасъл в местната икономика:
7.1. Създаване на Консултативен съвет за развитие на
туризма в община Пещера.
7.2. Създаване на културен туризъм – за превръщането
на Пещера в предпочитана туристическа дестинация.
7.3. Развитие на историческия туризъм - възстановяване

Н А Л Е Т О В И Щ Е С В Е Т И К О Н С ТА Н Т И Н

ЗИМНА Ф
ФЕЕРИЯ
ЕЕРИЯ
Истинско
вълшебство
е на летовище Свети Константин.
Едни се спускат със ски,
други с шейни, трети със
сноуборд, четвърти с найлонови чували…
Много са и зрителите,
които истински се радват на
скиорите.
Пъстроцветни
грейки,
различни модели ски и
шейни, много настроение,
чист въздух, слънце – това
са само част от приятните

и незабравими мигове по
белите писти.
Толкова много сняг
никога не е имало през
последните години – коментират
най-запалените
скиори и се надяват той да
се задържи до март, за да
се наслаждават на красивия спорт.
Най-радостни са малчуганите. Зимата на курорта
е истинска, доставяща радост и удовлетворение за
скиорите.
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на крепостта Перистера - изработване на проект за част от
бившата казарма с площ от 52 дка за развитие на туризма.
7.4. Обособяване на търговска улица на народните занаяти на хълма Света Петка до средновековната крепост
Перистера.
7.5. Развитие на пещерния туризъм - използване на
еврофондовете за популяризиране на пещерите Снежанка
и Юбилейна, изработване на проект за създаване на Пещерно-алпийски туристически комплекс в района на двете
пещери.
7.6. Разработване на туристически маршрути в околностите на резервата Купена, пещерите Снежанка и Юбилейна
и летовището Свети Константин.
7.7. Изработване на Стратегия за развитие на курорта Св.
Константин.
7.8. Създаване на общински туристически център.
7.9. Изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите Пещера - Батак - Ракитово“.
8. Спорт:
8.1. Изграждане на многофункционална спортна зала на
територията на бившата казарма.
8.2. Адекватно финансиране на футболните отбори в
общината.
8.3. Възстановяване на клубовете по бокс и борба.
8.4. Подобряване на инфраструктурата за зимен спорт на
летовище Свети Константин.
8.5. Изграждане на игрища с изкуствена трева.
8.6. Изграждане спортна площадка на мястото на стария
ресторант в курорта Св. Константин.
8.7. Подобряване на условията за спорт в училищата.
9. Подобряване административното обслужване на
гражданите:
9.1. Публикуване на наредби, правилници, решения на
Общински съвет, Културен календар на общината, Спортен
календар.
9.2. Организиране приемни дни на ръководството на Общината и експерти в населените места.
9.3. Изготвяне регистър на завършените текущи и предстоящи проекти.
9.4. Усъвършенстване сертификацията на община Пещера по ISO с цел оптимално въвеждане на цялостната административна дейност.
9.5. Въвеждане на електронно информационно табло
пред сградата на Общината.
9.6. Участие на Общинска администрация в реализирането на програмата „Старт в кариерата“ за младежи с висше
образование.
9.7. Оптимизиране на информационната система:
9.7.1. Подобряване на информационните услуги чрез
публикуването им в Интернет сайта на Общината, съдържащи формуляра, сроковете за изпълнение, таксите и необходимите придружаващи документи.
9.7.2. Поместване на формуляри при кандидатстване за
ползване услугите на Домашен социален патронаж, Социален асистент, Домашен помощник, потребители в социалните домове.
9.7.3. Усъвършенстване на формите за антикорупционно
сътрудничество между община, държавни органи, общински предприятия чрез:
- кутия за сигнали и жалби, разположена пред гишетата
на Информационния център;
- гореща телефонна линия;
- публикации в сайта на Общината, общински вестници,
Общинско радио.
9.7.4. Участие на общински съветници в комисии по търгове, обществени поръчки и др.
10. Бизнес:
10.1. Подпомагане на малкия и средния бизнес чрез разработване на съвместни проекти.
10.2. Провеждане на прозрачни конкурси за обществени
поръчки.
10.3. Създаване на „Гише на предприемача“ с цел побързо обслужване и премахване на корупционни практики,
както и информираност на представителите на бизнеса.
10.4. Използване на местния ресурс при реализирането
на инфраструктурните проекти.
Програмата за управление е рамката за осъществяване основните цели за управление за мандат 2011 - 2015 г.
Програмата е стратегически документ за управление
на община Пещера - отворена за идеи, предложения, мнения, становища и др.

ОТ ВОЕНЕН ОТДЕЛ СЪОБЩАВАТ
На 28.02.2012 г. от 12.30 ч. в Гарнизонен военен клуб - Пазарджик ще се проведе среща на всички кандидати за курсанти и
студенти в Националния военен университет „Васил Левски”
- Велико Търново с офицери и курсанти от същия университет.
Ще се разискват въпроси, свързани с общите условия, профили,
специалности, изпити, дати, балообразуване и други.
За желаещите да кандидатстват ще се проведат предварителни изпити от 7 до 29 април в различни градове на страната
- Сливен, Ямбол, Враца, Монтана, Стара Загора и Хасково. За
информация: Военен отдел - Община Пещера, Петьо Русеков, тел.
0350/6 22 12; 0886/31 24 79 и 0897/09 77 83.
4550 Пещера
ул. „Димитър Горов” 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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