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Общинската изби-
рателна комисия пре-
крати предсрочно пъл-
номощията на Николай 
Мулетаров, избран за 
общински съветник от 
листата на МК „Стелиян 
Варсанов за Пещера“. Ре-
шението на ОИК е от 15 
май, а на редовното за-
седание на Общинския 

съвет, на мястото на 
напусналия съветник, 
клетва положи Нина 
Якофова. Тя бе избра-
на за член на три По-
стоянни комисии — по 
бюджет и финанси, по 
общинска собственост 
и европейски програми 
и по териториално и се-
лищно устройство.

Напълно обновеният 
мост над река Пишман-
ка в Капитан Димитри-
ево бе пуснат в експло-
атация. 

Ремонтните дейнос-
ти по моста стартираха, 
след като миналата го-
дина Министерски съ-
вет отпусна на Община 
Пещера допълнителни 
средства за предотвра-
тяване на бедствия в 
размер на 292 933 лв. 
С тези пари бе осигу-
рена възможност гор-
ната част на моста да 
бъде подменена, като на 
практика от съществу-
ващото съоръжение се 
запазиха само основите.

От 2014 година дви-
жението по моста бе на-

пълно забранено заради 
видимо провисване в 
средната си част, както 
и частичната загуба на 
устойчивост. 

С отпуснатите сред-
ства, мостовото съо-
ръжение бе цялостно 

разрушено и изградено 
отново при съответните 
изисквания за безопас-
ност.

По него вече могат 
да преминава различ-
ни превозни средства и 
най-вече селскостопан-

ската техника. И не на 
последно място той е ал-
тернатива на единстве-
ният друг мост над ре-
ката, който до момента 
поемаше целия трафик, 
припомни общинският 
кмет Николай Зайчев.
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Община Пещера спе-
чели ваучер на стойност 
15 000 евро, средства, с 
които ще бъде закупе-
но оборудване, което 
ще обезпечи  предос-
тавяне на безплатен, 
безжичен интернет в 
най- посещаваните об-
ществени места, парко-
ве, градинки, библиоте-
ки, обществени сгради. 
Целта на инициативата 
е да се подобри достъ-
път до високоскорост-
на и свръхвисокоско-
ростна широколентова 
свързаност в подкрепа 
на онлайн услуги, да се 
подобри качеството на 
живота чрез улеснява-
не на достъпа до услуги, 

като електронно здра-
веопазване и електрон-
но управление, и да се 
насърчи развитието на 
местните малки и сред-
ни предприятия, раз-
каза Веселин Джелатов, 
директор на Дирекция 
„Европейски фондове, 
стратегическо плани-
ране и обществени по-
ръчки „ в Общинска ад-
министрация. Целта на 
инициативата WiFi4EU 
е до 2020 г. да бъде оси-
гурен безплатен достъп 
до безжичен интернет 
на най-посещаваните 
обществени места във 
всяко село и всеки град 
в Европа.

Общински съвет - Пещера може да изиска длъжностно, а не поименно, щатно разписание на слу-
жителите в общинската администрация, което би се квалифицирало като прекомерно действие по об-
работване на лични данни. Това е становището на Комисията за защита на лични данни, в отговор на 
питане от кмета Николай Зайчев и председателя на ОбС Петър Хамамджиев, след взето решение на 
местния парламент да бъдат оповестени възнагражденията на служителите в администрацията. Преди 
това и областният управител върна решението като незаконосъобразно, а прегласуването му областна 
администрация атакува в съда.

Ето и целия отговор на КЗЛД:

По покана на кмета 
на общината Николай 
Зайчев, в залата на Об-
щински съвет – Пещера 
се проведе среща с уче-
ниците, които завърш-
ват средното си обра-
зование тази година. 
Градоначалникът запоз-
на младите хора с особе-
ностите, устройството и 
развитието на община-
та, а те споделиха при-
ятните си впечатления 
от туристическите забе-
лежителности и атмос-
ферата в града. В непри-
нуден диалог премина 
срещата, която право-

кира девойките и младе-
жите да споделят своята 
визия за живота в града. 
Те споделиха желанието 
си да бъдат създадени 
инициативи за по-ди-
намично социално еже-
дневие. Кметът оцени 
високо възможността 
младежите да пътуват 
свободно, да опознават 
други култури и да обо-
гатяват мирогледа си. 
Бяха обсъдени  въпро-
си, свързани с опазва-
нето на околната среда, 
образованието, ремон-
ти на инфраструктурата 
и др.

Вторият мост 
в Капитан Димитриево 

вече е отворен за движение 

Становище на Комисията за защита 
на личните данни определи 

докъде стигат правомощията на ОбС

Уважаеми господин Зайчев
Уважаеми господин Хамамджиев

В Комисията за защита на личните данни постъ-
пиха ваши писма, в които поставяте въпроси 
относно законосъобразността на предоставяне 
от кмета на поименно щатно разписание в об-
щинската администрация, изискано с решение 
на Общинския съвет с отбелязване на:
—  брутното трудово възнаграждение на всеки 
служител
— списък на всички работещи в общинска-
та администрация, които освен трудови въз-
награждения са получили и възнаграждение по 
граждански договори, както и информация за 
конкретно изплатените възнаграждения 
— списък на всички работещи, които през 2018 
година са получили допълнително материално 
стимулиране с отбелязване на размер за всяко 
конкретно лице
Във връзка с поставените въпроси бихме иска-
ли да ви информираме за следното:
Съгласно чл., 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, 
Общинският съвет има правомощието да одо-
брява общата численост и структурата на об-
щинската администрация в общината, района 
и кметството по предложение на кмета на об-

щината. Наред с това в точка пет и шест е пред-
видено, че Общинският съвет определя размер 
на трудовите възнаграждения на кметовете в 
рамките на действащата нормативна уредба и 
средствата за работна заплата на персонала от 
общинския бюджет по предложение на кмета на 
общината, респ. има правомощието да приема и 
изменя годишния бюджет на общината, както и 
да осъществява контрол и приема отчета за из-
пълнението му.
Законосъобразното обработване на лични дан-
ни на първо място се обуславя от наличието на 
поне едно от алтернативно изброените основа-
ния за обработване по чл. 6 или чл. 9 от Регла-
мент(ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно за-
щита на данните), но също така и при стриктно 
спазване на принципите за обработване прогла-
сени в чл. 5 от Регламента.
С оглед спазване на принципите за „огранича-
ване на целите“ и „свеждане на данните до ми-
нимум“, упражняването на контролните пра-
вомощия на Общински съвет по отношение на 
изпълнението на бюджета на общината може да 
се извърши чрез изискване на длъжностно, а не 
поименно щатно разписание на служителите в 
общинската администрация, което би се квали-
фицирало като прекомерно действие по обра-
ботване на лични данни

Община Пещера 
е част от инициативата 
WiFi4EU за безплатен 

интернет на 
обществени места

Рокада 
в Общинския съвет

Състоя се 
традиционната среща 

на кмета 
с абитуриентите
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През 2018 г. средно-
годишният брой на ре-
гистрираните в община 
Пещера безработни лица 
намалява спрямо пре-
дходната година с 59 души 
/10,07%/ и възлиза на 527 
човека. Равнището на 
безработица намалява съ-
ответно с 0,6 процентни 
пункта и приема стойност 
6,2%. Принос в намалява-
нето на равнището на без-
работица в региона има 
и активното трудово по-
средничество на ДБТ-Пе-
щера /Дирекция „Бюро 
по труда” – гр. Пещера на 
Агенция по заетостта/. 
През 2018 г., 816 безра-
ботни лица са устроени на 
работа. От тях 8 - са вклю-
чени в заетост по мерки от 
ЗНЗ, 17 лица са започнали 
работа по програми за за-
етост по НПДЗ, 18 лица са 
започнали работа по Опе-
ративна програма ”Разви-
тие на човешките ресурси” 
/ОП ”РЧР”/ и 773 лица са 
реализирани на първичен 
пазар на труда. 

През 2018 г. на първи-
чен пазар на труда са раз-
крити 812 работни места 
от фирми на територията 
на община Пещера, заети 
са 822 работни места. От 
икономическите отрасли, 
които се развиват в об-
щина Пещера, повишено 
търсене на работна сила 
има от  преработвателната 
промишленост. В индус-
триалния сектор са раз-
крити 524 работни места. 
Значителен дял имат ра-
ботните места, разкрити 
в обувното производство. 
198 работни места за ква-

лифициран и нискоквали-
фициран труд са разкрити 
от обувните фирми на те-
риторията на общината. 
Освен в обувното произ-
водство, в индустриалния 
сектор, търсене на работ-
на сила има в дейностите: 
производство на алкохол-
ни напитки, химическа 
промишленост, дървопре-
работване, шивашка про-
мишленост и др.

47 работни места са 
разкрити в сферата на тър-
говията. Търсят се прода-
вач- консултанти, касиери, 
домакини, стоковеди и др. 
39 работни места са раз-
крити в сферата на образо-
ванието за педагогически 
и помощен персонал. 13 
работни места са разкрити 
в дейност хотелиерство и 
ресторантьорство. Търсят 
се сервитьори, бармани, 
камериери и др. 32 работ-
ни места са разкрити в 
аграрния сектор. Разкри-
ват се работни места и в 
дейности: строителство, 
транспорт, администра-
тивни и спомагателни дей-
ности и др. 

Като цяло преоблада-
ват работните места без 
изисквания за квалифи-
кация. 692 на брой са ра-
ботните места, които не 
изискват квалификация 
или образование, за из-
вършване на нискоквали-
фициран труд, като общи 
работници, товарачи, хи-
гиенисти и сметосъбира-
чи, опаковачи и др. 

60 работни места са с 
изискване лицата да при-
тежават работническа 
професия и 60 работни 

места са разкрити за спе-
циалисти. Наблюдава се 
повишено търсене на ква-
лифицирани работници 
в промишлеността, като 
монтажници, машинни 
оператори, кроячи, ши-
вачи, шлосери, квали-
фицирани работници в 
производството на храни, 
спиртни напитки, облекло, 
дървени изделия и сродни 
с тях. и др. Това води до за-
дълбочаващ се дисбаланс 
между характеристиките 
на търсената от бизнеса и 
предлагана работна сила.

Характеристиката на 
безработните лица, регис-
трирани в община Пеще-
ра е следната: 46% от тях 
притежават средно обра-
зование, 15% са с основ-
но образование, 28% са с 
начално и по-ниско обра-
зование и 11% от лицата 
имат висше образование. 
58% от безработните лица 
не притежават квалифика-
ция. 13% от безработните 
лица са младежи до 29 г. 
възраст. Значителен е де-
лът на лицата над 50 г. въз-
раст. Те представляват 45% 
от общата структура. В об-
щина Пещера по-висок е 
процентът на безработица 
при жените. 56% от безра-
ботните, регистрирани в 
ДБТ са жени. Положител-
на тенденция е намалява-
не на продължително без-
работните лица в община 
Пещера. Относителният 
им дял в общата структура 
намалява на 18,82%.

През 2018г. ДБТ-Пеще-
ра реализира съвместно 
с Община Пещера, като 
работодател, следните 

програми и проекти за за-
етост:

— НП ”Заетост и обу-
чение на хора с трайни 
увреждания” — осигурена 
е заетост на 2 лица с нама-
лена работоспособност

— НП ”Помощ за пен-
сиониране” — работили са 
5 лица, по сключени дого-
вори за финансиране на 
работни места в общински 
предприятия и училища

— НП ”Активиране на 
неактивни лица” — вклю-
чено в заетост е 1 лице

— Програма за обу-
чение и заетост на про-
дължително безработни 
лица- работили са 6 лица, 
по сключени договори за 
финансиране на работни 
места в училища и детски 
градини.

— Регионална програ-
ма — разкрити са 5 работ-
ни места за длъжността 
„работник поддръжка на 
пътища” с период на реа-
лизация 01.06.-30.11.2018 
г. Извършени са следните 
дейности: възстановява-
не на вътрешна марки-
ровка; подпомагане при 
възстановяване и прена-
реждане на пътна настил-
ка; почистване на шахти, 
реголи и настилка; въз-
становяване на предпазни 
ограждения, свързани с 
безопасността на движе-
нието; възстановяване на 
пътни знаци и указателна 
сигнализация по уличната 
пътна мрежа; почистване 
и поддръжка на канавки 
и дъждооточни шахти; 
поддръжка и подпомага-
не при възстановяване на 
бордюри, тротоари и под-

стъпите към тях за хора с 
увреждания; поддръжка и 
възстановяване на пеше-
ходни пътеки към улична-
та пътна мрежа.

— Програма “Старт на 
кариерата” — работили по 
условията на програмата 
през 2018г. са 2 младежи 
до 29г. възраст с висше об-
разование за придобиване 
на опит в общинската ад-
министрация.

— ОП ”РЧР”, Проект 
„Обучения и заетост“ — 
компонент II, заетост на 
хора с трайни уврежда-
ния: подадени са 2 заявки 
от Община Пещера за 19 
работни места, на които са 
назначени 19 безработни 
лица с трайни уврежда-
ния.

Между ДБТ-Пещера 
и Община Пещера е по-
дписано споразумение за 
обслужване на изнесени 
работни места в селата Ра-
дилово и Капитан Дими-
триево, като ежемесечно 
се предоставят услуги на 
търсещите работа лица от 
двете населени места, по 
предварително съгласуван 
график. 

Община Пещера е ак-
тивен член на Съвета 
за сътрудничество към 
ДБТ-Пещера. Проведе-
ните заседания на Съвета 
за сътрудничество към 
ДБТ-Пещера през 2018 г. 
са общо 4.

Съществен момент от 
дейността на ДБТ-Пещера 
е ежегодното провеждане 
на трудова борса, под па-
тронажа на Кмета на Об-
щина Пещера, която дава 
възможност да се опреде-

лят тенденциите на трудо-
вия пазар в региона и да се 
идентифицират нуждите 
от работна сила в отделни-
те икономически дейнос-
ти.  През месец септември 
ДБТ организира и проведе 
трудова борса, в която са 
участвали 29 работодате-
ли. В резултат на това са 
разкрити 107 свободни 
работни места. Трудовата 
борса е посетена от 128 
търсещи работа лица.

Активно е партньор-
ството между ДБТ-Пе-
щера и Община Пещера, 
във връзка с реализация 
на проектите на Община 
Пещера, изразяващо се в 
подпомагане на дайността 
на селекция и подбор на 
безработни лица за включ-
ване в заетост.

Поддържа се непре-
къснат контакт с Община 
Пещера, като партньор на 
местно ниво във връзка 
със сключените „Споразу-
мения за реализиране на 
Националния план за из-
пълнение на европейска-
та гаранция за младежта 
2014-2020 г.”. В тази връзка 
се предоставя информа-
ция за работните места, 
разкрити в ДБТ, информа-
ционни обзори за пазара 
на труда, информация за  
настъпили законодателни 
промени и обявяване на 
нови инициативи на Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика или 
на Агенцията по заетост-
та,  за стартиране на нови 
Проекти по ОП ”РЧР” и 
др. 

Пещерският бокс води 
началото си от далечна-
та 1955 година. През 2020 
година ще отбележим  65 
години от спорта, донесъл 
най-много награди и сла-
ва на Пещера. По този по-
вод в следващи броеве на 
вестника ще припомним 
по-съществени моменти 
от дейността на състезате-
ли и треньори, дали своя 
принос за развитието на 
тази спортна дисциплина в 
нашия град. Един от ембле-
матичните боксьори в Пе-
щера е Любомир Атанасов 
Кендеров. Той е роден през 
1946 година и е израснал в 
с. Карабунар, Пазарджиш-
ко. Когато е на 13-годишна 
възраст семейството му се 
премества в Пещера. Тук 
той открива любовта си към 
спорта и започва да трени-
ра бокс при легендарния 
треньор Йордан Кълвачев. 
Резултатите не закъсняват. 
През 1961 г., когато Любо-
мир е на петнадесет години, 
става първи на републикан-
ско първенство по бокс в гр. 
Лом, в категория до 60 кг. 

През 1963 година пече-
ли първо място на зонално 
републиканско първенство 
и второ място на републи-
канско в категория 67 кг. 

Година по-късно Кендеров 
става първи на спартаки-
ада по бокс и абсолютен 
републикански шампион 
в същата категория. През 
1964-1965 година тренира 
и се състезава за отбора на 
„Ботев“ - Пловдив, следва-
щите две години отслужва 
воинския си дълг в спортна 
школа в София, където тре-
нира и се състезава в боксов 
клуб „Славия“. Активната 
му спортна кариера продъл-
жава до 1968 година, когато 
създава свое семейство и 
прекратява състезателната 
си кариера. 

Верен на спортната дис-
циплина, която му донася 
много отличия Любомир 
взема успешно курсове за 
треньор към тогавашния 
ВИФ / б.р. днес Национал-
на спортна академия/. За-
връща се в Пещера и отдава 
своите сили за популяризи-
рането и утвърждаването 
на бокса в града. Създава 
отбор от състезатели, сред 
които Янко Фолев, Вален-
тин Гавазов, Серафим Фи-
липов / вуйчо на Серафим 
Тодоров/ и др. Кендеров 
притежава усет да открива 
таланти, да ги подготвя да 
създава качества нужни на 
спортиста. 

През периода 1970-1972 
година той е издигнат до 
помощник треньор на на-
ционалния отбор по бокс, 
без да прекъсва връзката си 
с пещерската школа. През 
1976 година Любомир пре-
кратява активната си тре-
ньорска дейност и кариера 
и се отдава на съдийството. 
Съдийства на множество 
международни турнири, 
състезания в Пещера и 
страната, както и боксови 
срещи в Македония, Унга-
рия и бившия СССР. 

През 1986 получава приз 
за най-добър съдия, а от гр. 
Иваново /Русия/ през 1990 
година получава почетна 
грамота за точно и обек-
тивно съдийство. В своята 
богата спортна кариера Лю-
бомир Кендеров е получил 
много купи, медали, гра-
моти и отличия, но най-го-
лямото признание за него 
остава обичта на публика-
та за щастливите мигове, с 
които дарява своите верни 
и запалени привърженици, 
признанието на десетки 
спортисти, на които посоч-
ва първите верни стъпки в 
спорта и ги изгражда като 
истински спортисти и граж-
дани на България.

Костадин Ненков

ПОКАНА

за Общо събрание на „футболен клуб СВОБОДА 2011’’
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб 

СВОБОДА 2011” град Пещера кани всички членове на сдружението на от-
четно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 28.06.2019 г. петък 
от 17.00 часа в залата на общински съвет при следния дневен ред:

 
1. Изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейността на сдруже-

нието с нестопанска цел Футболен клуб “СВОБОДА 2011” за изминалия 
период от 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г.

2. Обсъждане и приемане на проектобюджета за следващия футболен 
сезон 2019-2020 г.

3. Освобождава от отговорност Управителния съвет.
4. Освобождаване на стария Управителен съвет.
5. Избор на нов Управителен съвет.

Проекторешения:

1. Общото събрание приема отчета за дейността на сдружението за из-
миналия период от 01.06. 2018 г. до 31.05.2019 г.

2. Общото събрание приема бюджета на сдружението за следващия 
футболен сезон 2019-2020 г.

3. Общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет.
4. Общото събрание  освобождава стария Управителен съвет.
5. Общото събрание избира нов управителен съвет.

От управителния съвет на ФК “Свобода 2011“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
„ФУТБОЛЕН КЛУБ СВОБОДА 2011”

4550 гр. ПЕЩЕРА ул. ПОРУЧИК ПАНИН №2 
e-mail: svoboda2011@abv.bg

Информация за съвместната работа на Община Пещера 
и ДБТ-Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018 г.

Да си спомним 
за Любомир Кендеров
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В концерта се включи-
ха ТА „Славейче“ с ръко-
водител Елена Баренска, 
ДПГ „Славей“ и гайдарски 
състав с ръководител Ни-
колай Балабанов. На сце-
ната излязоха солисти от 
школата по народно пеене 
с ръководител Илиян Сан-
древ и Н. Балабанов, Васил 
Кехайов – акордеон с ръ-
ководител Велизар Цонев. 
За първи път пред публика 
се представи и най-новата 
формация към СК „Им-
пулс“ с ръководител Ваня 
Александрова. Малчуга-
ните показаха 2 спортни 
танца и впечатлиха с нау-
ченото в рамките само на 3 
месеца.

В Центъра за подкре-
па на личностното разви-
тие – Общински детски 

комплекс/ЦПЛР-ОДК/, 
от началото на учебната 
2018/2019 г. се обучават 
204 деца на възраст от 4 до 
18 години. Те посещават 
следните школи: Българ-
ски народни танци, Тан-
ци на народите, Школа по 
солфеж и пиано, Група за 
автентичен фолклор, На-
роден хор – вокално май-
сторство и Школа по акор-
деон, деца със специални 
образователни потребно-
сти и новосформираните 
школи и клубове, а имен-
но: Школа по гайда и клуб 
„В света на математиката“. 

Основната цел на ин-
ституцията е задоволява-
не на потребностите на 
подрастващите за самоиз-
ява и самоутвърждаване, 
чрез създаване и предос-

тавяне на възможности за 
участие в конкурси, пре-
гледи, фестивали и меро-

приятия в региона, облас-
тта, страната и извън нея. 
За осигуряване на пълно-

ценно обучение в школите 
по изкуства са назначени 
6 щатни служители, спо-
ред зависимостта от по-
требностите на децата и 
тяхното пълноценно и ви-
сококачествено обучение 
в желаното от тях направ-
ление.

ЦПЛР-ОДК е институ-
ция в системата на преду-
чилищното и училищното 
образование, която осъ-
ществява дейности, под-
крепящи приобщаването, 
обучението и възпитание-
то на децата и учениците, 
както и дейности за разви-
тие на техните интереси и 
способности.

С решение на Общин-
ски съвет - Пещера беше 
разширена дейността на 
ЦПЛР-ОДК с ресурсно 

подпомагане на деца и уче-
ници със специални обра-
зователни потребности, 
считано от 01.01.2018 г. 

За осигуряване на ре-
сурсно подпомагане са 
назначени 1 психолог/
логопед и трима  ресурс-
ни учители. Децата и уче-
ниците са разпределени в 
три ресурсни групи. Еки-
път на центъра разполага 
и със  специалист с профе-
сионална квалификация 
учител на деца с нарушено 
зрение, който при необхо-
димост работи и с деца с 
увредено зрение. 

Към настоящия мо-
мент, ЦПЛР-ОДК-Пещера 
осигурява ресурсно под-
помагане на 41 деца и уче-
ници със специални обра-
зователни потребности.

Клуб на пенсионера
Клубът на пенсионера в гр. Пещера функционира от 

1977 година. Членската маса за 2018 г. наброява 183 чо-
века. В с. Радилово клубът съществува от 1992 година 
с членска маса от 41 човека. В с. Капитан Димитриево 
клубът на пенсионера съществува от 1987 година като 
членската маса наброява 42 човека. Клубовете на пен-
сионера и в трите населени места на общината разпо-
лагат с добри бази, в които осъществяват своите меро-
приятия и срещи. Дейността на Клуба на пенсионера в 
гр. Пещера се ръководи от 5-членен Управителен съвет 
с председател – Райна Готева, като контролът се осъ-
ществява от 3-членна Контролно-ревизионна комисия. 
През 2018 г. заседанията на Управителните съвети са 
провеждани всеки последен вторник на месеца. На тях 
са разглеждани различни въпроси, касаещи структура-
та на организацията, подготовката и реализирането на 
социално – културните мероприятия през годината.

 Клубът на пенсионера има изготвена и приета 
План-програма за мероприятията, свързани с дейност-
та му, с определени срокове и отговорници. Както вся-
ка година и през 2018 година, календарът с културните 
мероприятия на клубовете на пенсионера в гр. Пещера 
и селата Радилово и Капитан Димитриево бяха разноо-
бразни и богати. С помощта на Община Пещера и спон-
сори са проведени чествания на различни празници 
през календарната година, организирани са тържества 
и екскурзии.

Сдружение на диабетиците
Сдружение “Диабетик” съществува на територията 

на Община Пещера от 22.03.1995 г. Дружеството е член 

на Българска асоциация “Диабет”, която пък е член на 
Световната асоциация “Диабет”. Сдружение “Диабе-
тик” — Пещера легитимира дейността си с Решение №5 
от 26.02.2002 г. на Софийски градски съд. 

С фирмено дело №34/2016 г. сдружението е прере-
гистрирано в Окръжен съд – Пазарджик с наименова-
ние „Диабет – Пещера“. Организацията се управлява 
от Управителен съвет с председател Стоянка Чапарова, 
на чието подчинение са девет координатори на райони 
— осем в гр. Пещера и един координатор в с. Радилово. 
Членската маса на сдружението е 409 човека, от които 
339 члена в гр. Пещера и 70 члена в с. Радилово.

За изминалия отчетен период сдружение “ Диабет – 
Пещера ”, има приет План за работа, съобразно който са 
проведени заседанията и събранията на управителния 
и контролния съвет, осъществени са редица чества-
ния и тържества, организирани са излети и почивки за 
желаещите членове, изнесени са беседи свързани със 
заболяването, отпуснати са пакети с витамини, чай и 
хранителни продукти, измервана е кръвната захар на 
членуващите, извършен е скрининг за нива на кръвната 
захар за диабетици.

Общинска организация на Съюза на инвалидите 
в България

Общинската организация на инвалидите в гр. Пеще-
ра е учредена през 1991 г., с 27 души членска маса. Тя 
е член на Европейския форум на хората с увреждания. 
Организацията се ръководи от 7-членен Управителен 
съвет с председател – Дафинка Василева. На помощ на 
ръководството са 18 квартални отговорници. В състава 
на общинската организация на инвалидите влизат: 

1. Дружество „Искра“ – гр. Пещера, учредено на 
22.02.2016 г. с членска маса – 339 човека. Ръководи се от 
5-членно Изпълнително бюро с председател – Марийка 
Казакова;

2. Дружество „Вяра“ – с. Радилово, с членска маса – 
76 човека. Ръководи се от 5-членно Изпълнително бюро 
с председател – Екатерина Николова;

3. Дружество „Вяра и надежда“ – с. Капитан Ди-
митриево, с членска маса – 61 човека. Ръководи се от 
5-членно Изпълнително бюро с председател – Рангел 
Попов.

През изминалата година Общинската организация 
на инвалидите — дружествата в гр. Пещера, селата Ра-
дилово и Капитан Димитриево отчетоха богата, изпъс-
трена с много дейности и мероприятия културно–ма-
сова, обществена и социална програма, осъществена в 
сътрудничеството с читалище “Развитие”, Дневния цен-
тър за възрастни хора с увреждания и Пенсионерския 
клуб. Организирани са екскурзии и чествания на тра-
диционни селски събори, участия в литературни беседи 
и посещения на концерти, театри и изложби. 

Сдружение “Вяра” – гр. Пещера
Сдружение “Вяра” на хората с психично здраве е 

учредена на 04.04.2007 г. с членски състав от 34 човека. 
Към момента членуващите са 58 човека. Управителният 
съвет на клуба се състои от 3 човека, с председател – 
Дафинка Ставрева. 

През отчетния период са проведени чествания на 
редица празници. Всеки петък в клуба се провеждат 
развлекателни игри, разговори по различни теми и дру-
ги мероприятия, според желанието на членовете.

В мероприятието учас-
тие взеха над 100 ученика 
от трети до шести клас, 
възпитаници на пещер-
ските училища. Спортната 
проява се организира от 
ФК „Свобода 2011“ и Об-
щина Пещера. Николай 
Зайчев – кмет на Община 
Пещера откри тържестве-
но спортния празник, като 
пожела успех на всички 
отбори и призова за ува-
жение на терена и чиста 
игра. Учениците от ОУ „П. 
Р. Славейков“ достойно за-
воюваха І място на футбо-
лен турнир „Пещера 2019“ 
година, като бяха награ-
дени с купа и флаг за от-
бора, а всички участници 
в турнира получиха пода-

ръци. След тях в крайното 
класиране в група III – IV 
клас се наредиха отборите 
на НУ „Михаил Кароли-
ди“, СУ „Св. Кл. Охрид-

ски“,  и ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий“. В категория V 
- VI клас призовото място 

зае отборът на ОУ „П. Р. 
Славейков“. На почетната 
стълбица застанаха съот-
ветно футболистите от ОУ 
„Л. Каравелов“, ОУ „Св. 

Патриарх Евтимий“ и СУ 
„Св. Кл. Охридски“. Дими-
тър Батаклиев от ІV клас и 

Димитър Бабенов от VІ б 
клас получиха награди за 
най-добър вратар, а Радо-
слав Цветков от VІ б клас, 
Георги Томов от НУ „М. 
Каролиди“ и Йордан Спа-
сов от ОУ „Л. Каравелов“ 
— най-добри в турнира, 
Костадин Павлов от ІV 
клас за най-добър голмай-
стор.  

Всички футболни сре-
щи преминаха при от-
лична организация и пер-
фектни условия от страна 
на организаторите. Връ-
чените от градоначалника 
награди и почетни отли-
чия придадоха настроение 
на децата, които превър-
наха този ден в истински 
футболен празник.

200 деца участваха в годишния концерт на Центъра за подкрепа 
на личностното развитие – ОДК Пещера

Информация за дейността на Общинските клубове 
на пенсионерите, диабетиците и инвалидите

Общински детски футболен турнир се проведе на спортната 
площадка в ОУ „П. Р. Славейков“

На градския стадион се проведоха футболни 
срещи, част от работническо първенство, което се 
организира от Радио СОД и ФК „Свобода 2011“. В 
него участваха отбори на физкултурните колективи 
от предприятия и учреждения от Пещера, Благоев-
град и Брацигово. Отборите играят по системата 
„всеки срещу всеки“ по един мач, като победителят 
се определя по броя на точките, а при равенство – 
по головата разлика. Участие в турнира взеха общо 
десет отбора от трите населени места. В крайното 
класиране първо място зае отборът на „Райдерс“ - 
Пещера, втори се класираха „Редбойс“ - Пещера. 
След тях съответно на трето и четвърто място се на-
редиха тимът на „Еврото“ и футболистите от „Кана-
рите“ - Пещера. За голмайстор бе излъчен Костадин 
Харизанов с 16 гола. Най-добър вратар в първен-
ството стана Атанас Пискюлев. За най-добър играч 
в турнира бе обявен Костадин Павлов. Победители-
те бяха наградени с купа и флаг за отбора, а всички 
участници в турнира получиха грамоти за участие.



4Искра
Родопска

НУ “Михаил Куманов“
1. Сашка Ангелова Здравчева от IV a клас
2. Радка Рамадан Арабаджи от IV б клас. 

НУ ,,Михаил Каролиди“
IVA клас
1. Мариана Иванова Якофова
2. Методи Иванов Клисуранов
3.  Николай Атанасов Огорелков
4. Виктория Димитрова Чучева
5. Теодора Стойкова Георгиева
6. Петя Тодорова Млечкова
7. Мария Христова Узунова
IVБ клас
1. Невена Антонова Мулетарова
2. Мариана Димитрова Костова
3. Миглена Илиева Келчобанова
4. Ивайло Иванов Натов
5. Георги Ангелов Томов
6. Илона Иванова Такева
7. Катрин Пенкова Ламбрева

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
- Теодора Георгиева Ненкова – III клас 
- Георги Кръстев Башкехайов – IV клас
- Владимир Тодоров Козарев – VI клас
- Георги Атанасов Петърнейчев – V клас
- Йорданка Димитрова Лабова – V клас
- Йордан Стоилов Джинин – VI клас
- Пламен Стойчев Стоянов – VI клас
- Елизабет Костадинова Цикалова – VII клас
- Айлин Бесимова Еминова – VII клас
- Велина Благовестова Учкунова – VII клас
- Кети Георгиева Бакърлиева – VII клас
- Паола Яков Джарова – VII клас
- Любомира Георгиева Стоименова – VII клас 

ОУ ,,Петко Рачов Славейков“
- Васил Йорданов Спасов – V-а клас
- Вивиана Красимирова Костадинова – V-а клас
- Ангелина Красимирова Николова – VІ-а клас
- Клавдия Валентинова Делчева – VІ-а клас
- Габриела Драгомирова Стоянова – VІ-б клас
- Цветан Атанасов Хаджиев – VІ-б клас
- Василена  Георгиева Банкова – VІІ-а клас
- Кристиан Николов Кощиков – VІІ-а клас
- Мария Емилова  Панева – VІІ-б клас
- Антония Петрова Николова – VІІ-б клас

 Обединено училище „,Любен Каравелов“
1. Веселин Николаев Николов – VIII а клас
2. Йордан Снежанов Симеонов – VI клас

3. Катя Иванова Воденичарова – VI а клас
4. Краси Танев Мейзинов
5. Иван Кирилов Мерджанов
6. Щерю Юлиянов Йорданов
7. Мирослав Атанасов Колев

СУ ,,Св. Климент Охридски“
- Ерен Шукриев Камберов – 4 клас
- София Ивайлова Грозданова -  4 клас
- Мартин Исмаил Халил – 4 клас 
- Елеонора Петрова Коралиева – 5 б клас
- Лора Йорданова Хамамджиева – 5 б клас
- Даниела Илива Тончева – 6 а клас
- Ойа Исмаилова Фандъкова – 6 б клас
- Иван Георгиев Лазаров – 7 а клас
- Дафина Николаева Цветкова – 7 а клас
- Йорданка Любомирова Динчева – 7 б клас
- Антон Димитров Банков – 7 б клас
- Ивет Димитрова Кузева – 8 клас
- Леа-Катрин Ринтелман – 8 клас
- Веселина Михайлова Мишеморова – 8 клас
- Мария Йорданова Младенова – 8 клас
- Величко Георгиев Рангелов – 11 клас

 ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“
- Георги Антонов Чонев ХII клас;
- Петя Делчева Томчева ХI клас;
- Айдан Мехмедова Садулова ХI клас;
- Зоя Даниелова Костадинова Х клас;
- Идает Юсеинов Бошнаков Х клас;
- Станислав Даниелов Рядков IХ клас;
- Виктория Андонова Стайкова VIII клас;
- Венелина Костадинова Зайкова VIII клас

Център за подкрепа на личностното развитие — 
Общински детски комплекс /ЦПЛР-ОДК/

1. Таня Томова Дамянова
2. Елизабет Костадинова Цикалова
3. Николай Янков  Гъгов – дете със СОП 

 НЧ ,,Развитие“ – награди за доброволците 
към детски отдел на библиотеката

1. Йоана Димитрова Хамамджиева – 3 клас
2. Ирен Сергеева Кафеджиева – 3 клас
3. Елин Ергин Кехайов – 6 клас
4. Антон Илиянов Радев  – 6 клас
5. Виктория  Вергилова Доспатлиева – 6 клас
6. Виктория Ергин Кехайова – 7 клас
7. Шохрет  Енвер Халибрямова – 7 клас
8. Мартин Василев Димитров -7 клас
9. Мария Костадинова Пандова -7 клас
10. Айсел  Шенол Изед  – 7 клас

11. Георги Янков Игнатов - 7 клас
 Наградени учители и културни дейци:

 1. Донка Стоилова Гьошева - директор на ДГ „Слънчо“
2.  ДГ “Слънчо“ - Величка Христова Аргирова
3. ДГ „Иглика“ - Стоимена Бориславова Жулева- Коста-
динова
4. ДГ ,,Изгрев“ - Цветанка Георгиева Йозова
5. ДГ ,,Деница“ - Анна Тодорова Тянева
6. Виолета Михайлова Паева - Директор на НУ ,,Миха-
ил Куманов“
7. НУ „Михаил Куманов“  – Красимира Георгиева Ха-
лачева
8. НУ ,,Михаил Каролиди“ - Калинка Йорданова Павло-
ва
9. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ - Елена Димитрова Аци-
нова - директор
10. ОУ ,,Петко Рачов Славейков“ - Станка Димова Лу-
панова 
11. Об.У ,,Любен Каравелов“ - Елена Спасова Рядкова
12. СУ „Св. Климент Охридски“ - Нели Илиева Славова
13. ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ - Георги Тодоров Комитов
14. ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ - Васвие Байрамалиева 
Мехмедова 

Дейци на културата
От читалище ,,Развитие“
15. Георги Георгиев Връбчев — млад автор и изявен чи-
талищен деятел
16. Митка Тодорова Млячкова — организатор „Худо-
жествена галерия“
От Центъра за подкрепа на личностното развитие - 
Общински Детски Комплекс - град Пещера
17. Стоян Боянов Павлов – Логопед, психолог
18. Елена Христова Чиперкова – ресурсен учител

След официалната част децата на Пещера показаха 
своя талант в празнична програма. А за сигурността и 
реда на празника отново бдяха доброволците от Дет-
ското полицейско управление, които връчиха на кмета 
Николай Зайчев специален благодарствен плакет за до-
брото сътрудничество. Плакетът бе и знак на благодар-
ност за новите екипи, които Зайчев осигури на малките 
полицаи.

КУЛТУРА, СПОРТ

Много са наградите, 
които печелят ежегодно 
читалищните дейци от 
трите читалища в общи-
ната. Прекрасна иници-
атива в читалище ,,Раз-
витие-1873“ са честите 
срещи с млади автори от 
Пещера, с поети и писате-
ли от България и чужби-
на, на които присъстват 
много млади хора, запале-
ни от любовта си към ли-
тературата. Многобройни 
и разнообразни са кул-
турните изяви, концерти, 
театри. Чудесен проект 
за най-малките от 0 до 6 
години за стимулиране 
на ранното детско четене 
,,Бебетека“ спечели но-
минация за библиотека 
на годината. Народно чи-
талище „Сергей Румян-
цев-1909” село Капитан 
Димитриево тази година 
има два златни медала от 
Фондация „Бъдност за 
талантите на България“ 
и още много престижни 
награди и участия. Мно-
гобройни и интересни са 
изявите на читалищните 
дейци и от с. Радилово. 
Художествената галерия 
,,Проф. Веселин Стайков“ 

стана инициатор за ор-
ганизирането на десетки 
изложби и разнообразни 
културни събития.

Училищата се пред-
ставят достойно, както 
в общински дейности, 
така и на национални и 
международни форуми. 
През тази учебна година 
учениците от НУ “М. Ка-
ролиди“ се представиха 
отлично в националните 
математически състеза-
ния ,,Питагор“ и „Евро-
пейско кенгуру“. Малките 
възпитаници на господин 
Куцев от НУ ,,Михаил 
Куманов“ показаха своя 
талант на много концер-
ти. Учениците от Обеди-
нено училище „Любен 
Каравелов“ представиха 
достойно община Пещера 
в Областното състезание 
по военно-спортни дис-
циплини –като завоюваха 
престижното III място.

Многобройни са успе-
хите на учениците от ОУ 
“П. Р. Славейков“. І мяс-
то на общинско състеза-
ние „Да пазим децата на 
пътя“, ІІ място на състе-
занието „Защита при бед-
ствия аварии и катастро-

фи“. На Областно ниво 
ни представиха достойно 
в състезанието „Да па-
зим децата на пътя“, като 
извоюваха престижно-
то ІІ място. Представи-
ха се отлично на много 
областни и национални 
олимпиади — по българ-
ски език, Националната 
олимпиада „Знам и мога“, 
Олимпиадата по история 
и цивилизации. Спече-
лиха 5 сребърни медала 
на Националното със-
тезание „Многознайко“ 
по математика. На двата 
кръга на Националното 
състезание „Многознай-
ко“ по английски език 
- спечелиха 17 златни 
медала. Представиха до-
стойно общината в две 
национални състезания 
по английски език, както 
и в националния конкурс 
„Водата е за всички“.

Учениците от Средно 
училище ,,Св. Климент 
Охридски“ се представи-
ха отлично на областните 
кръгове на олимпиадите 
„Знам и мога“, на олим-
пиадата по Български 
език и литература, по 
Математика, по физика и 

астрономия. Донесоха на 
училището си II-ро място 
в Националния конкурс 
„Аз съм Българче“. От На-
ционалното състезание 
„Многознайко“ - Млад 
математик - златни, сре-
бърни и бронзови медали 
за 4-ма ученици от учи-
лището. Ученикът от 11 
клас — Величко Рангелов 
беше избран за предста-
вител на област Пазар-
джик в Съвета на децата 
към агенцията за закрила 
на детето.

Учениците от ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ зае-
ха II място на общинския 
кръг на Националната 
викторина по Безопас-
ност на движението по 
пътищата: „Да запазим 
децата на пътя и І място 
на Състезанието за защи-
та при пожари, бедствия 
и извънредни ситуации. 
І-во и ІІ място на нацио-
налните Конкурси „Бу-
кет“.

Тази година учениците 
на госпожа Елена Ванче-
ва спечелиха Областно-
то състезание за защита 
при пожари, бедствия и 
извънредни ситуации и 

ще представят област Па-
зарджик на националното 
състезание. Училището се 
гордее и с големите успе-
хи по Шахмат на ученика 
Пламен Стоянов – спече-
лил първите места в шам-
пионата на България, на 
Държавните индивидуал-
ни състезания, Държав-
ните отборни състезания, 
както и с класирането му 
на челните места на меж-
дународните състезания 
в Турция, Гърция, Сър-
бия, Македония;

Ученици от ОУ ,,Св. 
Патриарх Евтимий“ спе-
челиха Национално пър-
венство по ракетомоде-
лизъм за деца и юноши. 
Йордан Джинин спечели 
I и II място на етап за 
световната купа по раке-
томоделизъм в България 
и се класира за участие 
на Европейското първен-
ство в Румъния.

Талантливите ученич-
ки на г-н Николай Балаба-
нов — Директор на ЦПЛР, 
спечелиха Фолклорния 
конкурс „Широка Лъка 
пее, свири и танцува“ – 
златен медал за Елизабет 
Цикалова и сребърен ме-

дал за Теодора Ненкова; 
Националния фолклорен 
фестивал „Пъстър, цве-
тен Гергьовден“ – I мяс-
то за Теодора Ненкова; 
Националния музикал-
но-фолклорен конкурс 
„Орфееви таланти“ – сре-
бърна лира за Йорданка 
Лабова; VII Национален 
фолклорен конкурс „Пи-
ленце пее 2018“ – златен 
медал за Елизабет Цика-
лова.

Безбройни са успехи-
те на всички деца, които 
участват в певческите и 
танцовите формации на 
Центъра за подкрепа на 
личностното развитие и 
на техните талантливи 
ръководители. На област-
но и национално ниво 
всички техни участия за-
вършват със заемане на 
призовите места.

А всичките над 200 
учители от детските гра-
дини и училищата на об-
щината, всеотдайно отда-
ват своите знания, опит, 
талант и обич на децата, 
за да постигнат техните 
ученици тези високи ре-
зултати.

Седемте училища в града оформиха няколко лъча и в шествие стигнаха до централния площад 
„България“, където започна празничната част на 24 май. Кметът на Община Пещера Николай 
Зайчев поздрави присъстващите за празника и отличи заслужилите признание за постиженията 
и работата си ученици, учители, директори и културни дейци.

Грамотите на учениците, градоначалникът, връчи на директорите на съответните учебни 
заведения:

Денят на българската просвета и култура 
бе тържествено отбелязан в Пещера

Диана Балканджиева, главен експерт ,,Образование“ в Община Пещера, 
представи успехите, които са постигнали дейците на културата 

и учениците от всички училища през учебната година 


