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Дружина ромчета вля-
зоха на Банго Васили – ци-
ганската Нова година, в 
кабинета на кмета Йордан 
Младенов. Децата сур-
вакаха градоначалника и 
хората от неговия екип в 

Общинска администрация 
- Пещера, като пожелаха 
здрава година, берекет и 
много успехи. Младенов 
поздрави малките си съ-
граждани и напомни да се 
учат, да са щастливи и да 
имат прекрасно детство.

В социалната мрежа 
той отправи своето пос-
лание по повод празника 

Банго Васили:
„Скъпи приятели,
От 13 до 15 януари 

ромската общност отбе-
лязва Банго Васили (Ва-
сильовден). И тази годи-
на нашите съграждани се 

събират традиционно със 
семейството си на богата 
трапеза. Обръщам се към 
всички, които тази нощ 
ще поискат и ще получат 
прошка от по-възрастни-
те.

Сърдечно ви поздравя-
вам по случай настъпване-
то на ромската Нова годи-
на. Нека светецът, символ 

на вярата ви, да донесе 
здраве, мир и благочестие 
в домовете. Убеден съм, че 
Пещера ще продължи да 
бъде пример за етнически 
модел, за разбирателство и 
единност.

Вие, вашата култура, 
традиции и темперамент, 
сте неизменна част от об-
ществения живот на об-
щината. Нека продължим 
да вървим по един общ 
път - за добруването и 
просперитета на града ни!

Ще продължа да пола-
гам усилия за подобряване 
на живота на всички свои 
граждани. Бъдете достой-
ни пещерци и се гордейте 
с това!

Честит празник! 
Нека Банго Васили ви 

закриля през цялата 2023 
година!“
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По случай ромска-
та Нова година – Васи-
лица, вицепрезидентът 
Илияна Йотова прие на 
„Дондуков“ 2 сурвакари – 
ученици от Начално учи-
лище „Михаил Куманов“, 
град Пещера, съобщиха 
от Президентството. По-
сещението им там е било 
подпомогнато от кмета на 
Пещера - Йордан Младе-
нов, а пътните разходи на 
децата и директорката им 
Виолета Паева са поети от 
„Биовет“.

Училището в Пеще-
ра ограмотява децата от 
ромски произход. То се 
намира на територията на 
ромския квартал в гра-
да и съществува като са-
мостоятелно от 01.09.1967 
година, сочат летописите 

на школото. Инициатива-
та за посещението в Пре-
зидентството е на дирек-
торката Виолета Паева. 
Освен алманаха децата са 
зарадвали вицепрезидента 

със сувенири от Пещера, 
както и с пещерски татлии. 
През април училището ще 
отбележи своя петдесет и 
петгодишен юбилей.

Копие от алманах „Ос-

емте хилядолетия на Пе-
щерския край“ получи ви-
цепрезидентът. 

Първата част на кни-
гата, която е инициирана 
и финансирана изцяло от 

„Биовет“ АД, бе подарена 
от учениците на НУ „Ми-
хаил Куманов“, по време 
на визитата им посветена 
на ромския празник Банго 
Васил.

КАЛИН ЦВЕТКОВ ИЗВАДИ КРЪСТА НА БОГОЯВЛЕНИЕ

СКОРО: 
„Среди зима на мегдана“

На 12 февруари в пещерското село ще се проведе 
фолклорният фестивал „Среди зима на мегдана“. Орга-
низатор на поредното издание е читалище „Зора-1903“. 
Посетителите и гостите на празника ще вкусят тради-
ционни ястия. 

Ще бъдат представени танци и характерни за сезона 
игри, ще бъдат изпълнени народни песни от различни 
фолклорни региони. Забравени във времето художест-
вени произведения, предлагани от занаятчии, ще въз-
кресят стародавни традиции. Предвидени са дегуста-
ция на радиловска саздърма и вино.

Илияна Йотова прие 
на „Дондуков“ 2 сурвакари

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ: НЕКА БАНГО ВАСИЛИ 
ВИ ЗАКРИЛЯ ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2023 ГОДИНА!

14-годишният ученик Калин Цветков извади Бого-
явленския кръст от езерото в града. Петима смелчаци 
скочиха в студените води, за да пробват късмета си и да 
спасят светинята. 

Калин се включва за първи път в ритуала на Йорда-
новден. Той пожела на всички свои съграждани много 
здраве, щастие и любов. „Нека всяка следваща година 
има все повече участници, нека растем тук, нека Пещера 
да хубавее!“ - нарече възпитаникът на ПГХВТ „Ат. Чен-
гелев“.

В необичайно топлия за това време на годината ден, 
Богоявление започна с тържествена литургия във всич-
ки православни храмове. Тържествено литийно шест-
вие, придружаващо Богоявленската икона до езерото, 
поведе енорийският свещеник отец Любомир Траянов. 
Последва ритуал, в който се включиха духовници, десет-
ки пещерци и гости. 

Надпреварата за Божия символ бе наблюдавана с ин-
терес от хора от различни възрасти и вероизповедания. 
Отец Любомир хвърли кръста.

За разлика от други години, момчетата, които полу-
чиха право да скачат за кръста, бяха записани предвари-
телно от църквата, в уверение на това, че са кръстени. Те 
бяха облечени със специални тениски с надпис „Богояв-
ление 2023”. 

Калин е убеден, че поверието за здраве се сбъдва. 
„Гордея се, че късметът тази година е с мен. Знам, че кой-
то улови кръста има много успехи през годината.“ Кате-

горичен е, че и занапред ще се хвърля в ледените води.

Празникът наблюдаваха кметът Йордан Младенов, 
неговите заместници, д-р Николай Пенев - председател 
на Общински съвет – Пещера, и общественици. Младе-
нов поздрави щастливеца и го покани в своя кабинет, 
където по-късно му връчи парична премия.

Отец Любомир пожела на градоначалника мир, сили 
и разум в мисията да бъде водач на града. По-късно, по 
традиция, със светена вода за здраве и благочестие бяха 
поръсени кабинетите на кмета, председателя на Общин-
ския съвет и на служителите в местната администрация. 
От ритуалните измивания и пръскания с вода на Богояв-
ление тръгват и обичаите, свързани с поливането и мо-
кренето на всички именици, независимо от годишното 
време.

Богоявление е третият най-празнуван имен ден в 
България след Гергьовден и Ивановден. Днес в Пещера 
и общината имен ден празнуват над 700 мъже и жени с 
имената Йордан и Йорданка.
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Прочетете изискванията за кандидатстване
Първа информационна среща с граждани, домоуправи-

тели и председатели на сдружения организира и проведе Об-
щина Пещера. Бяха представени възможностите за финанси-
ране за енергийно обновяване на многофамилните сгради, по 
процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за 
възстановяване и устойчивост на РБ.

Кметът Йордан Младенов предупреди собствениците на 
жилища, че правилата са спуснати от Министерството и че 
Община Пещера не може да коментира нито критериите, нито 
правилата, заложени в новата програма.

Поради големия интерес, кметът се ангажира да бъде обу-
чен специалист от администрацията на общината, който да 
консултира гражданите за нужната им информация и помощ 
при кандидатстване в предстоящите проекти за актуалните 
енергийни програми.

Преди да е стартирала програмата, публикуваме най-ва-
жните условия, правила и изисквания.

- Институционална рамка за прилагане на настоящата 
процедура за предоставяне на средства по Механизма за въз-
становяване и устойчивост.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкре-
па за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 
фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИ-
КА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Този първи етап предвижда безвъзмездната финансова 
помощ да е 100% и да приключи на 31.05.2023 г.

След приключването на първи етап Министерството на 
регионалното развитие ще стартира прием на предложения 
на втори етап.

Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще 
бъде 80% (от крайните получатели ще се изисква съфинанси-
ране от 20% от размера на инвестицията). Този етап ще стар-
тира след края на първи етап и кандидатстването по нея ще 
приключи на 31.12.2023 г. 

- Стойност на проект 
Минималният размер на заявените средства по всеки ин-

дивидуален проект за сграда/ блоксекция е 50 000 лева.
Максималният размер на заявените средства по всеки ин-

дивидуален проект за сграда/ блоксекция не може да надхвър-
ля 9 500 000 лева.

ВАЖНО! 
В рамките на едно проектно предложение може да се 

включва само ЕДНА сграда/блоксекция/група от блоксек-
ции*.

- Минимален и максимален срок за изпълнение на про-
екта

Планираната продължителност на всяко предложение за 
изпълнение на инвестиции, включително дейностите, пред-
видени в него, не може да надвишава  30 месеца.

Крайният срок за изпълнение на Предложението за из-
пълнение на инвестиции е 30 юни 2026 г.

- Цели на програмата
Основната цел на настоящата процедура за предоставяне 

на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост 
е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден 
фонд от жилищни сгради.

- Допустимост на сградите и кандидатите
Крайни получатели по настоящата процедура са сдруже-

нията на собствениците, регистрирани по Закона за управле-
ние на етажната собственост, в допустимите за финансиране 
сгради, в които самостоятелните обекти са най-малко четири 
и принадлежат на повече от един собственик.

Допустими са многофамилни жилищни сгради, които се 
управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 
1999 г.

Многофамилните жилищни сгради, които се управляват 
по реда на ЗУЕС, са тези, в които броят самостоятелни обекти 
е НАЙ-МАЛКО ЧЕТИРИ и принадлежат на повече от един 
собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназна-
чена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от 
нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.

- Допустимост на сградите и кандидатите
При наличие на свързано строителство при кандидат-

стващи няколко блоксекции в една сграда, следва групата от 
блоксекции да кандидатства с едно проектно предложение. В 
тази връзка е необходимо за групата от блоксекции да бъде 
създадено и регистрирано едно сдружение на собствениците 
по реда на ЗУЕС.

Сграда/блоксекция е строителна единица със самостоя-
телно функционално предназначение, която притежава от-
делни ограждащи от външния въздух конструкции и елемен-
ти (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано 
застроени блоксекции) и има самостоятелно обособен гене-
ратор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или 

друг генератор)/студ или няма генератор на топлина/студ. 
Блоксекция е и вход/входове, които покриват изискванията 
по предходното изречение.

- Допустимост на сградите и кандидатите
Сдружението на собствениците трябва да е създадено съ-

гласно чл. 25 от ЗУЕС, т.е за усвояване на средства от фондове-
те на Европейския съюз и/или от държавния или общинския 
бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване 
на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в 
режим на етажна собственост.

Сдружения на собственици, подали заявления за интерес 
и финансова помощ по Националната програма за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради, НЯМА ДА 
ПОЛЗВАТ ПРЕДИМСТВО при кандидатстване по настояща-
та процедура и следва да подадат всички изискуеми докумен-
ти.

- Допустими дейности
Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефектив-

ност, които са предписани като задължителни за сградата в 
обследването за енергийна ефективност:

ПО външните сградни ограждащи елементи:
- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи 

(външни стени, покриви, подове и др.).
Допустими дейности 
Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефектив-

ност, които са предписани като задължителни за сградата в 
обследването за енергийна ефективност:

- по системите за поддържане на микроклимата - ремонт, 
модернизация или подмяна на амортизирани общи части на 
системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата 
за повишаване на енергийната ефективност, в границите на 
вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съо-
ръжения и арматура, собственост на топлофикационни пред-
приятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в 
хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на 
разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен 
обект в сградата;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в 
общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо 
осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматизирано централизи-
рано управление на осветлението в общите части на жилищ-
ната сграда;

Допустими дейности 
Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване 

на енергия от възобновяеми енергийни източници за енер-
гийните потребности на сградата и батерии за съхранение на 
енергия, бойлери за гореща вода към общите части на систе-
мата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани 
в енергийното обследване.

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свърза-
ни с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и 
съответното възстановяване на общите части на сградата 
в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. 
Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани 
единствено с възстановяването на първоначалното състоя-
ние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и 
на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който 
може да включва дейности по възстановяване на покрития,  
хидроизолация, обшивки,  водоотвеждаща система – допус-
тимо само при предписана в енергийното обследване  енер-
госпестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“.

Допустими дейности 
- СМР, които произтичат от нормативни изисквания, 

свързани с безопасната експлоатация на сградите, и са пред-
писани като задължителни в техническия паспорт на сграда-
та:

- СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и по-
вреди, които създават пряка опасност за преките ползватели;

- СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, 
изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземител-
на инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда 
до входа на жилищната сграда.

Допустими за финансиране съпътстващи дейности
• извършване на обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергий-
на ефективност за целите на подаване на предложение по на-
стоящата процедура;

• изготвяне на обследване за установяване на технически-
те характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 
(т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;

• изготвяне на независима експертна оценка от сертифи-
циран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от 
Закона за енергийна ефективност) след приключване на дей-
ностите по изпълнение на СМР;

• изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съот-
ветствието му съгласно ЗУТ;

• авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
• въвеждане на обекта в експлоатация;
• публичност и информация на проекта;
• организация и управление на проекта.
Недопустими дейности
ВАЖНО!
Няма да се финансират:
- подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоя-

телните обекти;
- обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
- ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по 

възстановяване на първоначалното състояние на обектите 
вследствие ремонта на общите части или подмяната на догра-
ма;

- изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/
или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;

- изпълнение на дейности по вертикална планировка око-
ло сградата;

- ремонт и подмяна на ВиК инсталации.
Необходими стъпки и документи, изискуеми от Сдруже-

нието на собствениците на етап кандидатстване:
• създаване на сдружение на собствениците - покана за 

свикване на ОС, учредяване на СС (Приложение № 1), Прото-
кол от залепване на поканата,учредяване на СС (Приложение 
№ 2), Протокол от ОС за учредяване на СС (Приложение № 3) 
и Споразумение за създаване на СС (Приложение № 4).

ВАЖНО!
- Необходимо условие е собствениците на минимум 80% 

идеални части от общите части на етажната собственост да 
членуват в СС и да подкрепят изпълнението на проекта при 
гласуването на Общото събрание.

- Разкрита банкова сметка на името на Сдружението на 
собствениците.

Необходими стъпки и документи, изискуеми от сдруже-
нието на собствениците 

на етап кандидатстване:
2. Попълнено заявление за участие в процедурата, подаде-

но в деловодството на Община Пещера, и всички посочени в 
него приложения (по образец)

2.1. Справка за собствениците на самостоятелни обекти 
(Приложение № 5)

2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ
3. Покана за свикване на общо събрание на СС (Прило-

жение № 6)
4. Протокол от залепване на поканата за ОС на СС (При-

ложене № 7)
5. Протокол от общото събрание на СС (Приложение № 8)
6. Декларация - нечлен на СС (Приложение№ 9)
Необходими стъпки и документи, изискуеми от сдруже-

нието на собствениците 
на етап кандидатстване:
2.7. Покана за свикване на Общо събрание на собствени-

ците (етажна собственост) (Приложение № 10)
2.8. Протокол от залепване на поканата за ОС на собстве-

ниците (ЕС) (Приложение № 11)
2.9. Протокол от ОС на собствениците (ЕС) (Приложение 

№ 12)
2.10. Партньорско споразумение между СС и водещия 

партньор - Община Пещера ( по образец)
ВАЖНО!
• Ако Сдружението на собствениците е регистрирано пре-

ди повече от 2 години от датата на подаване на заявление за 
кандидатстване и неговият управител не е преизбиран или 
избиран нов в този срок, е необходимо - съгласно чл. 34 от 
ЗУЕС, с Решение на Общото събрание на СС, вписано в Про-
токола, да бъде преизбран/избран нов управител на СС.

ВАЖНО!
• Когато СС няма информация за РЗП на сградата, същата 

може да получи, като посетите ОЦУИГ – Пещера, или на теле-
фон 0350/ 6 22 03, вътр. 124.

Необходими стъпки и документи, изискуеми от Сдруже-
нието на собствениците на етап кандидатстване:

- Наличие на енергийно и техническо обследване (вклю-
чително сертификат за енергийни характеристики на сграда в 
експлоатация и технически паспорт) е предварително условие 
за кандидатстване по настоящата процедура.

В този смисъл е необходимо Сдружението на собствени-
ците да възложи и заплати на лицензиран изпълнител да из-
готви следните документи:

- обследване за енергийна ефективност и валиден серти-
фикат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, 
изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

- обследване за установяване на техническите характе-
ристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 
169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и технически 
паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава 
трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на 
строежите.

Необходими стъпки и документи, изискуеми от сдруже-
нието на собствениците на етап кандидатстване:

ВАЖНО! 
Разходите по изготвяне на ОБСЛЕДВАНИЯ са подготви-

телни дейности и същите ще бъдат възстановени на Сдруже-
нието на собствениците, ако сградата бъде одобрена по Про-
грамата и получи финансиране за реализиране на дейностите 
по енергийно обновяване.

Задължително минимално условие при изготвяне на енер-
гийното обследване е достигане на клас на енергопотребление 
минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при 
жилищни сгради и постигане на минимум 30% спестяване на 
първична енергия за обновената жилищна сграда.

В случай, че сградата НЕ БЪДЕ ОДОБРЕНА за финанси-
ране, разходите за обследвания остават за сметка на Сдруже-
нието на собствениците.

Определената стойност за възстановяване на разходи за 
изготвяне на обследване за установяване на техническите ха-
рактеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 
3 от ЗУТ, и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне 
на обследване за енергийна ефективност и сертификат за ЕЕ 
на 1 кв.м РЗП е 6,28 лв. на кв.м./РЗП от обследваната сграда.

Критерии за оценка. НЕ ВАЖИ ПРАВИЛОТО: „Първи по 
време, първи по право!“

Оценката ще се осъществява по КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
НА КАЧЕСТВОТО.

- Предложения, получили минимум 72 точки на етап 
„Оценка на качеството”, се класират в низходящ ред съо-
бразно получената оценка, като за финансиране се предлагат 
всички предложения по реда на класирането до покриване на 
общия размер на финансови средства. Всички предложения, 
които са преминали минималния праг на оценка, но за които 
не достига финансиране по настоящата процедура, ще фор-
мират списък с резервни предложения, които може да бъдат 
финансирани в случай на наличие на недоговорен/спестен 
финансов ресурс. 

- Максимален брой точки за проектно предложение: 140 
точки.

ОБСЪЖДАХА НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2019-2023 г. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През третата година от Мандат 2019-2023 г. уси-
лията ни са изцяло ориентирани към предоствяне на 
качествени грижи за здравето, образованието и твор-
ческото развитие на децата и учениците, сигурността, 
благополучието и комфорта на жителите на община 
Пещера, предоставянето на ефективно административ-
но обслужване.

Най-важни са потребностите и очакванията на жи-
телите на общината. Предизвикателствата днес са не-
разривно свързани със ситуациата в страната и чужби-
на. Приоритет са условията за алтернативно отопление 
на детските градини, училища и културни институции, 
грижата за най-уязвимите в обществото ни. 

Обособени са нови зони за отдих, детски площадки 
и съоръжения, продължаваме да работим целенасочено 
за създаване на отлични условия за грижа и възпитание 
на децата, осмисляне на свободно време и социалния 
живот на възрастните хора. 

Управлявахме публичните финанси прозрачно и в об-
ществен интерес, при строга дисциплина и отчетност. 

Населените ни места са уютни и удобни места за 
живеене. Те са предпочитани, защото с работата ни в 
синхрон с Общински съвет, полиция, прокуратура, съд, 
неправителствени организациии и държавни институ-
ции, създаваме спокоен и нормален живот, ниска прес-
тъпност, качествена грижа за деца и възрастни, липса 

на социално напрежение 
и несигурност, възмож-
ност за пълно ползване 
на социални придобивки 
и места за социални кон-
такти, подредена инфра-
структура, сигурност за 
работните места и дохо-
ди, възможност за реали-
зация на младите хора.

I. Модернизиране и подкрепа на образователната 
система

От 2022 г. детските градини и яслени групи на те-
риторията на гр. Пещера и с. Радилово са безплатни, 
което още веднъж доказва социалната ангажираност, 
подкрепа за децата, младите семейства и хората в не-
равностойно положениие. 

В общината осъществяват своята дейност седем 
училища, шест детски градини и един център за под-
крепа на личностното развитие – Общински детски 
комплекс. В училищата се обучават общо 1304 ученици, 
а в детските градини се обучават, възпитават и социа-
лизират 532 деца. За децата и учениците се грижат 107 
непедагогически и 204 педагогически специалисти.

Образованието е сред основните приоритети на Об-
щина Пещера. Изпълнявайки своите правомощия и от-
говорности, Общината координира приема на ученици 
в общообразователните и професионалните паралелки 
и обхвата на децата и учениците, подлежащи на задъл-
жително образование. Основна отговорност е поддър-
жането и обновяването на материално-техническата 
база на училища и детски градини.

С дейността си, Центърът за подкрепа на личностно-
то развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера, 
развива интересите, способностите, компетентностите 
и изявата в областта на науките, технологиите и изку-
ствата на над 400 деца и ученици в общината. ЦПЛР-
ОДК осъществява ресурсното подпомагане на 50 деца 
и ученици със специални образователни потребности.

През 2022 г. са 34 децата и учениците с изявени дар-
би, които бяха отличени и наградени за постигнатите 
резултати в областта на науката и изкуството.  

ДГ „Деница” изпълни проект на стойност 7500 лева, 
с който бяха въведени нови обучителни дейности в дет-
ската градина за развитие на логическо мислене, речта, 
способностите на децата и опазване на природата.

След успешно резлизиране на ремонт и реконструк-
ция на дворното пространство на ДГ „Сокола“ е поло-
жена ударопоглъщаща цветна настилка. Монтирани са 
нови съоръжения за безопасно използване на дворното 
пространство, изградена е сцена за външни дейности, 
нови пясъчници и пейки, съгласно Наредба № 1 за усло-
вията и реда за устройство и безопастност на площад-

ките за игра. 
С извършените ремонтни дейности в детските гра-

дини „Сокола“ и „Иглика“ продължихме да променяме 
материалната база и условията за отглеждане и обуче-
ние на децата. 

В ДГ,,Иглика” бяха извършени ремонти на спално 
помещение, умивалня, тоалетна и офис-помещение.

Успешно приключи ремонтът и реконструкцията на 
дворното пространство на ДГ „Сокола“. За осигуряване 
на сигурността на децата и екипа на ДГ ,,Здравец” с. Ра-
дилово беше извършен инженерно-геоложки оглед от 
„Геозащита“ ЕООД – Перник. 

Проучването на терена и конструктивното обслед-
ване на сградата установи, че конструкцията и сигур-
ността на сградата не са застрашени.

В периода от 25 юли до 12 септември в ОУ,,Свeти 
Патриарх Евтимий” беше извършен основен ремонт. 
Общата стойност на изпълнените дейности е в размер 
на 170 176 лв.

ОУ „Петко Рачов Славейков“ ще придобие нова ви-
зия с предстощото изпълнение на ремонтите на фаса-
дите, покривна конструкция и класните стаи. 

II. Качествено управление, достъпност на социал-
ните услуги и осигуряване на трудова заетост на уяз-
вими групи.

През 2022 г. разширихме кръга на предлаганите со-
циални услуги – от 210 потребители на услугата „топъл 
обяд“, в края на годината, желаещите са 400 потребите-
ли. С тази услуга се предоставя ежедневно топъл обяд 
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на уязвимите групи хора – самотно живеещи възраст-
ни, хора с увреждания и с доходи под линията на бед-
ност. Община Пещера ще предоставя услугата до 2025 г. 
с капацитет от 400 души. 

Социалната дейност е кауза и голяма отговорност 
към обществото. Работим за нея, честно и безкористно, 
защото това е въпрос на морал и ценностна система.

В община Пещера функционират следните социал-
ни услуги в общността, делегирани от държавата дей-
ности и местни дейности:

• Домашен социален патронаж с капацитет 180 по-
требители. Услугата се предоставя във всички населе-
ни места на община Пещера. През м.септември бяха 
извършени строително – ремонтни работи в Домашен 
социален патронаж гр. Пещера.

• Дневен център за деца и младежи с увреждания с 
капацитет 36 места. Услугата се ползва от 60 деца и мла-
дежи на възраст от 3 до 19 г. с различни по вид и степен 
увреждания. 

Центърът осигурява топлина, подкрепа и внимание 
на децата и техните семействата. Качеството на предос-
тавяната услуга е на много високо ниво и е гарант за 
развитието на тези деца. 

• Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 
с капацитет 28 потребители. Екип от специалисти ра-
ботят с потребителите на центъра за превенция на со-
циалното изключване, рехабилитация и консултиране. 
За осигуряване на специализирания превоз, Община 
Пещера закупи нов автомобил за превоз на потребите-
лите.

• Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждане с капацитет 14 потребители. Услугата се 
ползва от 11 деца. 

• Кризисен център лица и деца, пострадали от наси-
лие с капацитет 12 потребители.  

От началото на мандата, надграждаме постигнатите 
положителни резултати в грижата за децата, подкрепа-
та за младите семейства и услугите в домашна среда.  

• Родителите на 70 деца на от 6-месечна до 2-годиш-
на възраст ползват „детска кухня“. Месечната подкрепа 
от Община Пещера за едно дете е в размер на 84 лева.

• 162-ма възрастни хора с и без увреждания, в не-
възможност за самообслужване получават грижи и 
подкрепа от 139 лични и социални асистенти. 

• 43-ма възрастни и лица с увреждания получават 
услуги за доставка на храна и хранителни продукти, 
заплащане на битови сметки, заявяване и получаване 
на административни услуги (със собствени средства), 
здравни грижи в дома.

III. Подкрепа за развитието на културните дейнос-
ти от институциите и подкрепа на успешни творче-
ски модели

През 2022 г. направихме съпричастни общността ни 
към общественозначими дати и  годишнини от нацио-
налната и местната история - годишнини от рождение-
то на ген. Атила Зафиров, Петър Кьосеиванов, Димитър 
Горов, Осман Ефенди, Христо Цикалов, акад. Веселин 
Хаджиниколов, Лейди Странгфорд, 110 години от Бал-
канската война и други. 

Организирахме празнични концерти, срещи-разго-
вори, изложби и театри.

По наша покана и по различни поводи ни гостува-
ха известни личности - писателите Нидал Алгафари, 
Продрум Димов, Георги Връбчев, Валентин Стоянов, 
Цветанка Жулева, Гергана Златкова и др.  

Особен интерес предизвикаха изложбите в Худо-
жествената галерия „Проф. Веселин Стайков”. Госту-
ваха ни художниците Никола и Милен Личкови, Спас 
Киричев и Маргарита Иванова, Ангелина Манушева, 
Борис Стайков, Диляна Антонова,  изложба на корей-
ско изкуство, изложба на клуба на художниците „Петър 
Стайков“ и др.

За първи път беше организирано Арт ателие, в което 
се включиха любители на изобразителното изкуство от 
всички възрасти. 

При голям интерес премина VI-то издание на Меж-
дународния етнокултурен фестивал „Културата на бъ-
дещето и бъдещето на културата”, на който си дадоха 
среща представителни фолклорни състави от Бълга-
рия, Бразилия, Румъния и Турция. 

В продължение на два дни жителите и гостите на 
общината ни се наслаждаваха на известните български 
филми „Петя на моята Петя“ и „В сърцето на машина-
та“. Прожекциите събраха почитателите на големия ек-
ран в центъра на Пещера и на поляната пред параклис 
„Св. Петър и Павел“. Гост на събитието беше актьорът 
Александър Сано.

Община Пещера и „Биовет“ АД за пореден път обе-
диниха усилия, за да зарадват с много положителни 
емоции жителите на общината на Цветница. Празнич-

на програма огласи града ни и развълнува зрителите на 
първото издание на Празника на цветята. 

Традиционно, през м. май се проведе Националният 
литературен конкурс „Спас Зафиров”. Това е един прес-
тижен конкурс, който популяризира българското сло-
во. Темата на конкурса тази година беше „Будителите, 
които ни вдъхновяват“. 

С реализацията на годишните издания на Нацио-
налния събор на народното творчество „Св. Констан-
тин” и Националния фестивал на кешкека и народни-
те умения продължихме дългогодишната традиция да 
покажем най-добрите образци на родните традиции и 
изкуство. 

В края на 2022 г. стотици жители и гости на гр. Пе-
щера се насладиха на приготвените ястия и се забавля-
ваха с програмата на кулинарното шоу по повод Све-
товния ден на яйцето.

С пълноценната реализация на заложените в Кул-
турния календар прояви доказахме, че наложеният 
модел на партньорство между Община Пещера, кул-
турните институти, неправителствени организации, 
работещи в областта на културата, самостоятелни тво-
рци, медии и местния бизнес е адекватен и успешен за 
съвремието ни. 

IV. Създаване на съвременни условия за развитие 
на спорт, тренировъчна и състезателна дейност

С дейността на спортните клубове в общината са 
предоставени възможности за активно занимание на 
децата и учениците със спорт – футбол, тенис на маса, 
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тенис на корт, бадминтон, ракетомоделизъм, волейбол, 
художествена гимнастика:

• На 5 март 2022 г. с. Свети Константин организира 
Зимен спортен празник с деца и младежи до 16 години. 

• По повод 1 Юни - Деня на детето, Община Пещера 
и ФК „Свобода 2011“ проведоха ученически футболен 
турнир.

• Истинско спортно бижу ползват любителите на 
тениса в Пещера. Обновените тенис-кортове бяха от-
крити на 1 август. Новата функционална площадка и 
обновеният тенис-корт, заедно с прилежащото осветле-
ние, се финансираха от Община Пещера. Голяма част от 
средствата СК „Вамос“ осигури от „Биовет“ АД и биз-
неса в града. 

• Детският футболен турнир „Peshtera Cup“ се про-
веде в два етапа: на 27-28 август и 3-4 септември на 
градския стадион в Пещера.

• На 8 и 9 октомври 2022 г. се проведе любителски 
тенис турнир по двойки Peshtera Open с участници от 
цялата страна. 

• На 6 ноември 2022 г., с подкрепата на Община Пе-
щера, „най-младият“ спортен клуб в общината - „Ен-
дуро Пещера“ проведе мотокрос състезание, в което 
взеха участие над 150 състезатели от цялата страна.

V. Модернизация на инфраструктурата и опазване 
на околната среда за подредена, чиста и зелена общи-
на Пещера

Непрекъснатото подобряване на визията на населе-
ните места в общината и повишаването на потенциала 
им предоставяне на възможности за спорт, отдих и ту-
ризъм на жителите и гостите на община Пещера е сред 
водещите приоритети в управлението за мандата.

През 2022 г., активно работихме за изпълнение на 
дейностите по изграждане, рехабилитация и продъл-
жаващо обновяване на общинската инфраструктура, за 
да постигнем по-чиста, зелена и модерна среда за живот 
и активност. 

За укрепване и отводняване на склонов откос и 
пътно платно, прилежащи на ул. „Пирин“ е извърше-
но уширяване на пътното платно, изграждане на укре-
пителни стени, ремонт и възстановяване на пътното 
платно и изграждане на нови пътни елементи, възста-
новяване на пътна настилка и монтиране на нови пътни 
принадлежности. 

На 14.04.2022 г. беше открита обновената улица 
„Петър Раков“. Стартира ремонтът на местен път меж-
ду републикански път Пещера - Брацигово и базата на 
„Биовет“ АД. 

През 2022 г. започна изграждането на един от 
най-тежките ремонти за подмяна на канализационна 
водопроводна мрежа, какво и за изграждане на пътна 
част и тротоарна настилка по следните улици: „Панора-
ма“, „Владимир Рилски“, „Христо Ботев“, „Опълченска“, 
„Ст. Кънчев“, „Чаталджа“ и „Старата крепост“. 

За подобряване на пътната инфраструктура в насе-
лените места на общината са изпълнени ремонтни дей-
ности на ул. „Александър Стамболийски“ (с. Радилово) 
и ул. „Тракия“, ул. „Тодор Христосков“ (с. Капитан Ди-
митриево) и ул. „Чаталджа“ (гр. Пещера) – оформяне на 
конструкцията на пътя, полагане на бордюри и асфал-
тиране на пътя. 

Извършен е основен ремонт на покривна конструк-
ция на общинска сграда в с.Радилово, ремонт на пар-
кинг зад сградата на ОББ. Изградени са 4 бр. изкуствени 
неравности по ул. „Стефан Караджа“, ул. „Хан Пресиян“ 
и ул. „Петър Раков“ в гр. Пещера. 

Община Пещера изгради и оборудва три площадки 
за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинства, 
с цел нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъ-
ци, разположени на ул. „Михаил Такев“ (зад бензинос-
танция „Лукойл“), кв. Изгрев, (в близост до жилищния 
блок на ул. „Симон Налбант“ № 60) и в с.Радилово – на 
изхода за с. Капитан Димитриево. Площадките са обо-
рудвани със съдове за събиране на съответния вид от-
падък. Поставени са информационни табели над всеки 
контейнер, указващ вида отпадък, който се приема.

За пореден път, усилията на Общинска админи-
страция са насочени към подобряване на привлекател-
ността на населените места в община Пещера, чистота-
та и повишаване на екологичната култура: със 730 бр. 
дръвчета бяха облагородени дворните пространства на 
детски градини, училища и обществени площи в насе-
лените места на общината.

Пътните участъци в с. Радилово и гр. Пещера бяха 
включени в строително-монтажните работи на репу-
бликански път „Пазарджик - Пещера - Батак”.

Старият часовник е с подновена визия, като рестав-
рацията запази максимално автентичния му вид. Сгра-
дата е с важно значение за местната общност и за разви-

тие на регионалния туризъм. 

На 07.10.2022 г., министърът  на културата – г-н Ве-
лислав Минеков лично инспектира ремонта на старин-
ния часовник, известен като Сахата.

В с. Свети Константин бяха монтирани съоръжения 
за игри на деца в две детски площадки. Един от къто-
вете е разположен на „Дългата поляна“, второто детско 
съоръжение е на поляната до стария хотел. Ремонтни-
те дейности са реализирани със собствени средства на 
Община Пещера.

Община Пещера получи финансиране за рекон-
струкция на пътя Пещера – св. Константин в размер на 
3 719 447 лв. Дейността ще се изпълни през 2023 г. 

На 04.10.2022 г., съвместно с Ангел Желязков – Из-
пълнителния директор на „Биовет“ АД, Борислав По-
пов – Изпълнителен директор на Българския футболен 
съюз и техническия директор на Българския футболен 
съюз - Георги Иванов, направихме първа копка по из-
пълнението на ремонтните дейности на тренировъчния 
футболен терен на градския стадион. 

Извършен е и текущ ремонт на футболния терен, 
включващ изграждане на безопасна зона, полагане на 
изкуствена тревна, спортна настилка с пълнеж от сили-
циев пясък и каучукови гранули. През следващия етап 
от проекта ще бъдат монтирани осветителни стълбове 
с 48 прожектори, осигурени с финансиране от Община 
Пещера.

VI. Ефективно управление на финансовите и пуб-
личните ресурси. Кандидатстване с проектни предло-
жения

В бюджета на Община Пещера за 2022 г. са планува-
ни за събиране данъчни приходи в размер на 2 070 500 
лв. Изпълнението им към 31.12.2022 г. е в размер на 2 
021 023 лв., т.е 97.61 на сто.

Приходите и доходите от собственост са планува-
ни в размер на 324 759 лв., като изпълнението им към 
31.12.2022 г. е в размер на 316 648 лв. или 97.50 на сто. 
Приходите от общинските такси са изпълнени на 108.46 
на сто, при план 2 203 645 лв. са събрани 2 390 001 лв.

При съставяне на проекта за бюджет за 2022 г., Об-
щина Пещера приложи подхода, при който първо да съ-
бере приходите от нефинансови дълготрайни активи, а 
след това с решение на общинския съвет да извърши 
актуализация на бюджета по приходите и разходите за 
финансиране на предложени от общинските съветници 
капиталови разходи в разчета за финансиране на ка-
питаловите разходи. Към 31.12.2022 г. са реализирани 
приходи от нефинансови дълготрайни активи в размер 
на 1 282 750 лв.

158 броя актове за установяване на задължения за 
местни данъци и такси са съставени през 2022 г. Пред-
приети са действия по прилагане на облекчения ред за 
принудително събиране на местните данъци и такси. 
Съгласно Закона за местните данъци и такси, принуди-
телното събиране се извършва по реда на Гражданския 
процесуалния кодекс. От частен съдебен изпълнител са 
образувани общо 67 броя изпълнителни дела, от кои-
то 55 броя на физически лица и 12 броя на юридически 
лица. Събрани са суми в размер на 39 650 лв. от актове 
за установяване на задължения. 

През 2022 г. Община Пещера кандидатства с:
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- проектно предложение за финансиране по  Про-
грама „LIFE“ за дейности по адаптация към изменение-
то на климата и управление на риска от наводнения. 

- проектно предложение за интегрирани мерки в 
подкрепа на ромското включване, намаляване на бед-
ността и подобрено включване на уязвими групи, с 
партньори - фондация „Тръст за социална алтернатива“ 
и сдружение „Слънце за всеки“.

- проектно предложение за прилагане на мерки за 
успешна адаптация към климатичните промени на об-
щините Пещера, Батак, Садово и Стрелча. Проектът е 
одобрен за финансиране в началото на 2023 г.

Към настоящия момент, в процес на разработване 
са следните проектни предложения:

1. Проект за повишаване на енергийната ефектив-
ност чрез подмяна на уличното осветление със свето-
диодно (LED) в гр. Пещера. По проекта ще бъдат под-
менени 1177 бр. съществуващи осветителни тела с LED 
лампи -  30W, 40W и 60W в гр.Пещера и ще се въведе 
система за мониторинг и управление на уличното ос-
ветление.

2. Проект за предоставяне на патронажни услуги на 
най-малко 92-ма възрастни хора в невъзможност за са-
мообслужване и лица с увреждания: доставка на храна 
и хранителни продукти, заплащане на битови сметки, 
заявяване и получаване на неотложни административ-
ни и битови услуги (със средства на потребителите), 
психологическо консултиране и здравни услуги. 

Дейността ще се извършва от домашни санитари и 
медицински сестри. 

3. Проект за изграждане на младежки център. Ще 
бъде изграден младежки център за ученици и младе-
жи до 29 години. В центъра ще провеждат курсове по 
компютърна грамост, езикови курсове, консултации и 
работа с ученици, които не посещават редовно училище 
и са в риск от отпадане. 

Центърът ще работи с 450 деца и младежи. В дей-
ностите ще бъде привлечен и местният бизнес.

4. Проект за модернизация, въвеждане на енергос-
пестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в 
училищната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. 
Пещера“.

5. Проект за модернизация, въвеждане на енергос-
пестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в 
училищната сграда на ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Пе-
щера“.

6. Проект за създаване на нов вид социална услуга за 
деца и семейства, в която ще се провеждат здравни, со-
циални и психологически услуги на деца и семейства от 
уязвими групи.  Услугата ще се предоставя на уязвими 
групи - деца и техните семейства.

7. Проект за подкрепа за устойчиво енергийно обно-
вяване на публичен сграден фонд за административно 
обслужване, култура и спорт. Намерението е в проекта 
да бъдат включени общински административни сгради, 
сгради в спортни обекти и сграда в с. Св. Константин 
(след подписване на споразумение с АПИ).

8. Проект за устойчиво енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд.
VII. Изграждане, реконструкция и поддържане на 

водоснабдителната и канализационната мрежа, опаз-
ване на околната среда и качеството на въздуха

През 2022 год. ВКС ЕООД осигури непрекъснатост 
на услугата - доставяне на вода за питейно-битови нуж-
ди и не допусна режим на водата в населените места в 
Община Пещера.

Авариите, възникнали по вътрешната водопровод-
ната мрежа бяха своевременно отстранявани. Инвес-
тициите, които направи дружеството подобриха ка-
чеството на предлаганата услуга. Направи се обход на 
всички каптажи и довеждащи водопроводи захранва-
щи населените маста на територията на общината с пи-
тейна вода. Констатираните запушвания и аварии бяха 
отстранени. Санитарно-охранителните зони се поддър-
жат в добро състояние. Всички хидранти са проверени 
и подготвени за зимния сезон.

На ул. „Георги Ангелиев“ в с. Радилово бяха подме-
нени 58 бр. често авариращи сградни водопроводни от-
клонения.

Изградена е нова водопроводна инсталация на по-
ливен водопровод на ул. „Чаталджа“ и ул. “Стефан Кън-
чев“ с дължина на трасето 400 метра.

През изминалата година, автопаркът на Общинско 
предприятие „Чистота и поддържане на общинската 
инфракструктура“ се допълни с нова техника – мото-
метачна машина, самосвал и автовишка. Това спомага 
за по-бързата и ефективана дейност на предприятието. 
Големи усилия се полагат за ликвидиране на всички не-
регламентирани сметища на територията на Община 
Пещера и поддържането на чистота в община Пещера.

През 2022 г. продължи благоустрояване на меж-
дублоковото пространство в района на бензиностан-
ция „Лукойл“: старата и компроментирана бетонова 
настилка бе отстранена и положена нова, която спома-
га за по-доброто придвижване на гражданите и авто-
мобилите. В района на ул. „Михаил  Такев“ № 11 беше 
бетонирана пътната настилка и беше изградена отвод-
нителна система, с което е решен един дългогодишен 
проблем за живущите в жилищния блок. 

 Общинското предприятие „Чистота и поддържане 
на общинската инфраструктура“ извърши следните ре-
монтните дейности: 

- На помещения във всички детски градини в гр. Пе-
щера и боядисване на кабинети в сградата на Община 
Пещера;

- Изграждане с павета на ул. „Бор“ в квартал Луко-
вица. 

- Ремонтиране на подходите към моста в Централна 
градска част;

- Изграждане на достъпна среда към парка на ул. 
„Симон Налбант“ и ул. „Стефан Караджа“;

- На спортна площадка „Кавказ“ са изградени нови 
отводнителни шахти и са поставени стълбове за освет-
ление. 

- Подновена е пътната маркировка на 42 пешеходни 
пътеки. 

- Основно изчистване на уличните отточни шахти.   
По различни национални и европейски програми в 

предприятието работиха 24 човека.
С работата на звено „Озеленяване“ успяхме да под-

държаме близо 100 дка зелени площи. През разглежда-
ния период бяха облагородени паркове и градини, заса-
диха се допълнително много и различни видове цветя, 
храти и дръвчета. 

VIII. Повишена ефективност на Общинска адми-
нистрация 

През 2022 г. в Центъра за административно обслуж-
ване на Община Пещера са предоставени общо 4431 бр. 
административни услуги в областите: търговия, селско 
стопанство, екология и земеползване, териториалното 
и селищно устройство, общинска собственост, соци-

ални дейности, гражданска регистрация и гражданско 
състояние и по други закони и кодекси. 

През 2022 г. Общинска администрация предоставя 
141 административни услуги по електронен път. Уле-
сняването на достъпа до административните услуги 
и повишаване на удовлетвореността на заявителите е 
ключово за повишаване на качеството и бързината на 
административното обслужване от Община Пещера.

През отчетния период, Община Пещера заяви към 
Министерство на електронното управление разработ-
ването на нов официален сайт, чиято функционалност 
ще улесни достъпа до информация, прозрачност и пуб-
личост на дейността на Общинска администрация. 

IX. Открито управление
През отчетния период, за подпомагане на дейност-

та на Община Пещера с местния бизнес, институции-
те, неправителствения сектор, лекари, образователни 
институции, спортни и културни дейци продължихме 
съвместната работа с Обществения съвет, в качеството 
му на консултативен орган към кмета на Общината, за 
осигуряване на откритост, прозрачност и ефективност 
при взимане на решения.  

Общинска администрация използва всички начини 
за комуникация с населението на общината, включи-
телно чрез медии, интернет страницата, социални мре-
жи и „горещ“ телефонен номер. Общо 55 са постъпили-
те сигнали към денонощните дежурни по Общинския 
съвет за сигурност, включително чрез ЕЕН 112 за оказ-
ване на помощ при спешни случаи, по които Общинска 
администрация своевременно е реагирала.

X. Сигурност
Сред основните ни приоритети в управлението на 

община Пещера е опазването на обществения ред и си-
гурността на населението. 

Постигането на добро партньорство в съвместната 
работа с органите на реда е от важно значение за нас. 
Наличието на сигурни населени места и спазване на об-
ществения ред е сред най-важните приоритети в упра-
влението.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Днес можем да се гордеем с обновените училища 

и детски градини, подобрена инфраструктура, детски 
площадки и съоръжения, по-добри условия за социал-
но влючване и реализация. 

По-важното е, че ще продължим да работим за съз-
даване на още по-добри условия за грижа, възпитание и 
развитие на творческите заложби на децата, осмисляне 
на свободното време и достоен живот за възрастните 
хора. 

Моят поглед за четвъртата година от мандата е на-
сочен към продължаване на грижите за жителите на 
община Пещера и изпълнение на съвместните проекти 
с бизнеса.

Изказвам искренните си благодарности на ръковод-
ния екип и администрацията на Община Пещера, Об-
щински съвет, гражданите, институциите и бизнеса за 
постигнатото през 2022 г. 

С уважение,
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера
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На 19 януари, се прек-
ланяме пред подвига на 
руските, украинските, 
белоруските, румънски-
те, финладските войни и 
българските опълченци, 
пред подвига на нашите 
съграждани, участвали в 
Руско-турската Освободи-

телна война.
На тържествената це-

ремония присъстваха 
десетки родолюбиви жи-
тели, ученици, обществе-
ници, политици, които се 
поклониха пред обнове-
ния паметник на капитан 
Николай Сафонов.

Първото руско вой-
сково поделение, което 
влязло в града на 19 яну-
ари като освободител, е 
четвърта рота на поручик 
Панин от Литовския полк. 
Посрещането е било на 
площад “Освобождение” 
или т.нар. “Голяма капия” 
от кмета Иван Раков, ду-
ховенството и много граж-
дани. 

Кметът на Община 
Пещера подчерта в сло-
вото си, че обновяването 
на паметника, станал сре-
доточие за честванията в 
града, е дължима чест към 
кап. Сафонов и делото на 
всички герои. „Пещера не 
е получила свободата си 
даром, не забравяйте ни-
кога, че цената на нашата 

Свобода бе твърде висока! 
[....]. Нека предадем на по-
колението след нас нужно-
то уважение и респект към 
делото на българските оп-
ълченци и хилядите руски 
воини.“ - каза Младенов.

За онези дни припомни 
заместник-кметът Гълъ-
бина Карамитрева. Как-
то повелява традицията, 
градоначалникът Йордан 
Младенов и признателни-
те пещерци поднесоха вен-
ци и цветя на паметника 
на руския воин. На памет-
ника сведоха глава и вете-
рани от войните, членове 
на Общ. съвет на СОСЗР.

Паметта на загиналите 
за свободата на Пещера 
беше почетена с падане 
на колене и едноминутно 

мълчание. В официалното 
честване, организирано от 
Община Пещера, което е 
част от Календара на кул-
турните събития, Почет-
ният караул на паметника 
от комитет „Родолюбие“ и 
Нейчо Дечев възпроизве-
доха изстрели в памет на 

загиналите.
Нека честването на 19 

януари, денят на Осво-
бождението на Пещера от 
османските окови, да бъде 
израз на достолепна бъл-
гарска благодарност към 
руската освободителна 
мисия.

„След една ползотвор-
на седмица от настоящата 
2023 г. се оказва, че годи-
ната започва обещаващо. 
Гост в община Пещера 
беше министърът на енер-
гетиката Росен Христов.

Тема на разговорите 
стана предоставената въз-
можност в града да бъде 
подменено уличното ос-
ветление по улиците, като 
на мястото на старите 
амортизирани осветител-
ни тела ще бъдат монти-
рани нови - енергоспестя-
ващи светодиодни /LED/ 
осветители.“ – съобщи 
кметът Йордан Младенов.

„Градът ни е включен 
в списък на общините, в 
които предстои да бъде 
извършена тази дейност. 
По време на разговорите, 
стигнахме до взаимното 
разбиране да бъде обучен 
специалист от админи-
страцията на Общината, 
който да консултира съ-
гражданите ни за нужна-
та им информация и по-
мощ при кандидатстване 
в предстоящите проекти 
за актуалните енергийни 
програми.

Смятам, че реализа-
цията на тези акценти ще 
бъде в изключителна по-

мощ за това програмите да 
стигнат реално до гражда-
ните, както и за подобря-
ването на качеството на 
живот в Пещера.“ – допъл-
ва Младенов.

Кметът на община 
Пещера подписа дого-
вор РД 04-36 от 12.01.23 
г. за съвместна дейност с 
Фонд „Социална закри-
ла“ /ФСЗ/, за закупуване 
на нов, неупотребяван 
лекотоварен автомобил 
за нуждите на Домашен 
социален патронаж /
ДСП/.

Общият бюджет на 
проектното предложе-
ние е в размер на 48 000 
лв. Финансирането от 

страна на ФСЗ е на стой-
ност 36 000 лв. Община-
та ще съфинансира с 12 
000 лв.

Проектът ще се реа-
лизира на територията 
на три населени места: 
Пещера, Радилово и К. 
Димитриево. Превоз-
ното средство ще се из-
ползва за разнасяне на 
храна по домовете на по-
требителите в общината, 
поясни Йордан Младе-
нов.

Като резултат се очак-
ва по-бърза, навременна 
доставка до домовете на 
потребителите, подобре-
на работна среда и по-
вишаване мотивацията 
на персонала. Ще се даде 
възможност на ДСП да 
продължи ефективно да 
изпълнява основните си 
функции, помагайки на 
възрастните хора да се 
справят със създалата се 
след разпространението 
на КОВИД 19 ситуация. 

Министърът на енер-
гетиката Росен Христов 
се срещна с кмета на Пе-
щера Йордан Младенов. 

Основна тема на раз-
говорите бяха актуални-
те енергийни програми 
за граждани и възмож-
ностите за съдействие от 
страна на общините.

По думите на кме-
та Младенов, идеята е 
гражданите да получат 
нужната им информа-
ция и помощ при канди-
датстване. 

Той информира ми-
нистър Христов, че за 
целта се организират 
срещи със заинтересо-

вани граждани и сдру-
жения на многофамилни 
жилищни сгради.

Присъстващите ще 
бъдат запознавани с 
процедурата „ПОДКРЕ-
ПА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО ОБНО-
ВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩ-
НИЯ СГРАДЕН ФОНД 

- ЕТАП I“ по Национал-
ния план за възстановя-
ване и устойчивост на 
Република България.

Целта на срещите 
ще бъде запознаване с 
възможностите за фи-
нансиране за енергийно 
обновяване на многофа-
милни жилищни сгради.

Детска градина „Дени-
ца“ изготви, кандидатства 
и спечели, организиран от 
Община Пещера проект на 

тема: „Здравословен и кра-
сив живот за нашите деца“. 

Целта на проекта е 
постигане на красива, 

екологично чиста, пъстра 
и благодатна градина за 
децата на детското заведе-
ние.

Според Верка Климен-
това – директор на ДГ „Де-
ница“, „Екологичното въз-
питание е важна част от 
възпитанието на децата и 
основен приоритет в педа-
гогическата дейност. Ние 
осъзнаваме, че европей-
ското бъдеще на България 
е невъзможно без пови-
шаване на екологичната 
култура на населението и 
най-вече на подрастващи-
те.“

С отпуснатите средства 
бяха предвидени и закупе-
ни декоративни растения 
и храсти, специализирани 

детски уреди и пособия, 
подхранваща торфена 
смес и напоителна систе-
ма. Проведоха се дейности 
по засаждането, като в тях 
засвидетелстваха съпри-
частност малките помощ-
ници - децата на ДГ „Дени-
ца“, служители и родители. 
Предстоят процедури по 
отглеждане, поддържане и 
грижи, като същевремен-
но ще се работи върху ес-
тетическата, нравствената 
и трудово-възпитателната 
култура у децата.

Директор Клименто-
ва добави: „Благодарим 
на Община Пещера за 
възможността да участ-
ваме в проекта, която ни 
предостави. Благодаря на 

най-младото попълнение 
в детската градина - Ека-
терина Бурова, за работата 
по изготвянето на проек-
та. Благодаря на служите-

лите и родителите, подпо-
могнали реализирането 

му. Мотивирани сме, все 
така активно, да разработ-
ваме и кандидатстваме по 
проекти, благоприятства-
щи развитието, работата 

и разгръщането на потен-
циала на децата.“

Отбелязахме Освобождението на града от османско робство 

КМЕТЪТ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪР ХРИСТОВ

Кметът подписа договор с ФСЗ 
за покупка на лекотоварен 

автомобил за нуждите на ДСП

ПОДМЕНЯМЕ УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СВЕТОДИОДНИ 

/LED/ ОСВЕТИТЕЛИ

Спечелен проект за още по-зелен двор в ДГ „Деница“

ОБЩИНАТА ДАРИ КОМПЮТРИ 
НА ПЕЩЕРСКАТА ПОЛИЦИЯ

Община Пещера дари компютри и периферни 
устройства на полицията в града. Беше направено 
дарение също и за нуждите на Детска педагогическа 
стая. 

„От името на своите съграждани изказвам благо-
дарност за доброто взаимодействие между Община 
Пещера и полицията“ - заяви кметът Йордан Мла-
денов.

„С това дарение ще продължава да се поддържа 
качеството на услугите в РУ - Пещера. Сигурен съм, 
че ще постигаме добри резултати в съвместната дей-
ност.“ 

Шефът на пещерската полиция - гл. инсп. Камен 
Радев, изказа благодарността си към кмета Младенов 
и отново се ангажира за опазване спокойствието на 
гражданите.
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Етно-танцова фор-
мация „Кулминация“ и 
Танцова формация „Хоп 
-Троп“ показаха на при-
състващите в залата на 
юбиляря - читалище „Раз-
витие“, че  българинът 
танцува това, което пее 
душата му. В концертното 
си участие, посветено на 
150-годишнината на кул-
турната институция, 80 
изпълнители под ръковод-
ството на Елена Баренска 
доказаха, че местната сце-
на трудно побира талант, 
майсторлък и професио-
нализъм.

През 2006 г. група ен-
тусиазирани момичета от 

Общинска администра-
ция поставят началото на 
Танцова формация „Хоп-
Троп“.

„Хоп-Троп“ е носител 
на почетен знак „Лауреат“ 
първа степен и препоръка 
за участие в Европейски 
шампионат  през 2023 г. с 
препоръка за участие и в 
Международен фестивал 
в гр. Чанаккале, Р Турция.

Етно-танцовата фор-
мация е създадена след 
първия успешен проект 
на Община Пещера  „Виж 
какво мога и аз“ през 2005-
а година. 

„Не се опитвам да тан-
цувам по-добре от други-

те, опитвам се да танцу-
вам по-добре от себе си“ 
е мотото на всяко дете от 
състава. 

„Когато танцувам, не 
мога да преценявам, не 
мога да мразя, не мога да 
се отделя от живота. Мога 
само да се радвам и да бъда 
цяла. Затова танцувам. Ко-

гато танцуваш, живееш.“ 
– казва Елена Баренска, 
която 35 години от живота 
си посвещава на творческа 
дейност в нашия град.

Поколения танцьори, 
нейни възпитаници, са 
превърнали в житейско 
кредо думите й: „Искате 
ли да се научите да танцу-
вате – научете се да гледате 

хората в очите.“
За радостта, която да-

ряват танцьорите от Ет-
но-танцова формация 
„Кулминация“ и Танцо-
ва формация „Хоп Троп“ 
при НЧ „Развитие – 1873“, 
поздравление от името на 
кмета на община Пещера 
Йордан Младенов поднесе 

Гълъбина Карамитрева - 
зам.-кмет:

„Днешният празник е 
признание за всички вас 
- даровити хора! Прие-
мете моите най-искрени 
поздравления по случай 
150-годишния юбилей от 
създаването на Народно 
читалище „Развитие-1873“ 
в Пещера! [....] Изпращам 

ви топли думи на благо-
дарност и почит за актив-
ната и неуморна работа, 
както и пожелания за нови 
творчески успехи. Пре-
давайте на поколенията 
пламъка и опита, който 
имате! На всички пожела-
вам здраве и ентусиазъм!“ 
- пише Младенов в своя 
поздрав.

Ето част от поздрави-
телния адрес на кмета до 
Елена Баренска: „ ...Днес 
формациите, които ръко-

водите, заемат представи-
телно място в културния 
живот на община Пещера. 
Ярките качества на про-
фесионалист и харизма-
та, която притежавате, 
Ви отреждат заслужено 
място сред уважаваните и 
ценени хора в града. Този 
празник е на целия град! 
Посрещнете още много 
годишнини и предайте на 
поколенията пламъка и 
опита, който имате.“ 

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера;
ул. “Дойранска Епопея“ 17;  Телефон: 0895 509 089; 
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Читалище „Развитие- 1873“ отбеляза подобаващо 
150-годишнината от своето създаване. За да ознамену-
ва юбилея, културната институция е подготвила богата 
програма, която включва концерти, театрални поста-
новки, поетични вечери с участието на творчески групи 
от града и гост-артисти.

„С песен да сътвориш безсмъртие“ на групата за ав-
тентичен фолклор„Родопчани“ – така започна реализи-
рането на празничната програма и поредицата изяви. 
Тя продължи до 14 януари. 

Групата е с 20-годишно творческо присъствие в гра-
да, областта и страната. Художествен ръководител е Па-
вел Куцев. Той е учил е в СМУ ( НУФИ ) - Широка лъка. 
Завършва ВМПИ – гр. Пловдив, днес АМТИИ ,,Проф. 
Асен Диамандиев“ със степен магистър, специалност 
,,Изпълнител и преподавател по народни инструменти 
и народно пеене, ръководител на битови състави“.

Куцев е дългогодишен преподавател в СМУ - Широ-

ка лъка, по народно 
пеене, вокални ан-
самбли, РФА, оркес-
трация, инструмен-
тознание и диригент 
на представителния 
хор при училище-
то - с множество 
концерти, участия в 
конкурси и прегледи 
на музикалните учи-
лища.

Учител по музика 
в гр. Пещера и худо-
жествен ръководи-
тел на ВГ „Чучулига“, 
ВГ „Перистера“ и ВГ 
„Родопчани“  в НЧ 

„Развитие-1873“.
Групата е носител на званието „Представителен ан-

самбъл“ на Националната секция на ЦИОФФ – Бълга-
рия.

За да почетат юбилея, в залата на читалището прис-
тигнаха кметът Йордан Младенов и неговите заместни-
ци, интелектуалци, граждани и гости на Пещера. Градо-
началникът поздрави пещерци със „заслуженото право 
да се гордеят с историята на своето родно читалище“. 
Той пожела на творческите екипи здраве, нови успехи 
и награди.

В празничния концерт участваха ВГ „Чучулига“, 
солистите  Петя Билбилева, Вилислава Коларова, Ва-
лентин Кичуков, Стефани Анчева и др. Участие в юби-
лейната изява вписа и етноформация „Шопска сюита“, 
както и ВГ „Перистера“ и сборна формация.

Празничен концерт 
изнесе в читалище „Раз-
витие“ оркестърът на 
Държавна опера – Пло-
вдив. 

Любителите на класи-
ческата музика се срещ-
наха с творчеството на 
Щраус /син/, Лехар, Луи-
джи Ардити, Верди и др. 
Солисти бяха Светлана 
Иванова, Марк Фаулър, 
Август Методиев и Евге-
ния Ралчева. 

Празничният концерт 
мина под диригентството 
на Диан Чобанов и Драго-
мир Йосифов. Режисьор е 
Георги Динев. Гостуването в Пещера е част от програмата, посветена на 150-го-
дишнината на читалището в града.

Хористите на Мъжки 
хор „Свети Иван Рилски“ 
– гр. Дупница, и тяхната 
диригентка – Таня Кам-
бурова, зарадваха почита-
телите на църковни песно-
пения в града ни. 

Концертното си учас-
тие те изнесоха в катедра-
лен храм „Св. Димитър“, 
където присъстваше и 
Елена Рядкова, зам.-кмет 
на община Пещера.

Цялата ортодоксална 
програма от песнопения, 
атрактивният характер 
на изпълнителите и про-
фесионалното звучене заслужиха аплодисментите и донесоха духовна наслада на 
публиката. Културната проява е включена в програмата на читалище „Развитие“ по 
повод 150-годишнината от създаването на институцията в Пещера.

Пещера отбеляза светъл юбилей на читалището

Мъжки хор „Св. Йоан Рилски“ огласи 
с песнопения храм „Св. Димитър“

Оркестърът на Държавна опера
- Пловдив изнесе концерт

ПРИ ЕЛЕНА БАРЕНСКА: Българинът танцува това, което пее душата му


