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Бюджет 2020 на об-
щина Пещера е в размер 
на 18 815 227 лева, стана 
ясно след проведена из-
вънредна сесия на об-
щински съвет - Пещера.

Приоритетите на 
проектобюджет 2020 г. 
са повишаване съби-
раемостта на местните 
данъци, подобряване 
качеството на услугата 
„Чистота“ в общината, 
подновяване на част от 
ВиК системата и подго-
товка за кандидатстване 
на общината за получа-
ване на финансиране от 
Европейския съюз.

В инвестиционната 
програма на община-
та са предвидени нови 
обекти.

Предоставените с 
ПМС №348/18.12.2019 
г. средства в размер на 
1 215 907 лв. за „Рекон-
струкция на ул. „Геор-
ги Кьосеиванов“ - част 
ВиК, на ул. „иван Ва-
зов“ от о.т. 313 до о.т. 
338 - част ВиК, и на ул. 
„изгрев“ от о.т. 148 до 
о.т. 312 - част ВиК, реха-

билитация на ул. „Сте-
фан Караджа“ от о.т. 359 
до о.т. 366, продължение 
на ул. „Симон Налбант“ 
от о.т. 290-300 до о.т. 366 
на ул. „Стефан Кара-
джа“, гр. Пещера“.

основен ремонт на 
ул. „3-и март“ и изграж-
дане на водопровод по 
ул. „3-и март“, гр. Пеще-
ра - 102 000 лв.

основен ремонт на 
фонтана в центъра на 
гр. Пещера в размер на 
15 037 лв.

Проект за рекон-
струкция на същест-
вуващи водопровод и 
канализационен клон 
на ул. „Стефан Кънчев“ 
от ул. „Чаталджа“ до ул. 
„Гео Милев“ в Пещера - 
3 160 лв.

Проект за улична ка-
нализационна мрежа на 
ул. „изгрев“ от о.т. 148 
до о.т. 319, гр. Пещера.

Доставка на 4 броя 
помпи за обезпечава-
не работата на помпена 
станция в Централен 
градски парк.

Доставка на устрой-

ство тип газ-анализатор 
AQ 110S.

Предвижда се да се 
достави МПС за миене 
на улици - 70 000 лв., и 
закупуване на моторна 

духалка за нуждите на 
оП „ЧПои“.

Предвидени са сред-
ства за доставка и мон-
таж на беседки в гр. 
Пещера - 4 бр., и детски 
съоръжения в размер на 
16 000 лв.

за подобряване на 
услугата по зимното 
поддържане и снегопо-

чистване на оП „ЧПои“ 
е предвидено закупува-
не на 2 бр. стоманени 
конструкции за пясъко-
разпръскване на стой-
ност 15 000 лв.

за справяне с про-
блема с наводняване-
то на гробищния парк 
ще се изгради дренаж 
и разширяване имот 
с инд. №56277.11461 - 
гробищен парк, гр. Пе-
щера. това ще струва на 
данъкоплатците 35 800 
лв.

Предвижда се дос-

тавка и монтиране на 
бариера за гробищен 
парк, гр. Пещера на 
стойност 2700 лв.

текущ ремонт на 
улица „иван Вазов“, с. 
Радилово - 21 000 лв.

текущ ремонт на 
улица „отон иванов“, с. 
Капитан Димитриево - 
20 835 лв.

за кандидатстване 
по оП „РР“, Приори-
тетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност 
в опорни центрове в 
периферните райони“ 
- фаза 3 са планувани 
средства в размер на 57 
100 лв. за енергийно и 
техническо обследва-
не и работни проекти 
на сградите на ПГХВП 
„атанас Ченгелев“ и ДГ 
„изгрев“ - гр. Пещера

за кандидатстване по 
Програма „Възобновя-
ема енергия, енергийна 
ефективност, енергий-
на сигурност“, финан-
сирана по Финансовия 
механизъм на Европей-
ското икономическо 
пространство 2014-2021 

г.
Работен проект, 

включващ част „ос-
ветление“ на община 
Пещера, за подмяна на 
осветителни тела на 
улично осветление със 
светодиодни, включи-
телно чрез използване 
на възобновяеми енер-
гийни източници - 15 
000 лв.

изграждане и обо-
рудване на минифут-
болно игрище в ПГХВт 
„атанас Ченгелев“-  гр. 
Пещера по Договор 
№BG06RDNP001-7.007-
0107-C01 от ПРСР в раз-
мер на 111 120 лв.

Реконструкция на 
ул. „Георги Кьосеива-
нов“ и ул. „иван Вазов“ 
от о.т. 319 до о.т. 338 и 
на ул. „изгрев“ от о.т. 
148 до о.т. 312 по аД 
№BG06RDNP001-7.001-
0148-C01 от ПРСР в раз-
мер на 1 185 201 лв.

Субсидиите, предви-
дени за спортните клу-
бове в настоящия бю-
джет са в размер на 90 
000 лв.

община Пеще-
ра ще кандидатства 
пред Министерство 
на енергетиката с про-
ектно предложение 
„Повишаване на енер-
гийната ефективност 
на община Пещера 
чрез подмяна на улич-
ното осветление със 
светодиодно (LED)“. 
това е решението на 
общинските съвет-
ници от заседание на 
местния парламент от 
30 януари.  Програма 
„Възобновяема енер-
гия, енергийна ефек-
тивност, енергийна 
сигурност“, процеду-
ра „Рехабилитация 

и модернизация на 
общинската инфра-
структура - системи 
за външно изкуст-
вено осветление на 
общините“ е на Ми-
нистерство на енер-
гетиката във връзка 
с изпълнението на 
Финансовия механи-
зъм на Европейското 
икономическо прос-
транство 2014-2021 на 
максимална стойност 
1 173 498 лева. Про-
грамата се финансира 
от Финансовия ме-
ханизъм на Европей-
ското икономическо 
пространство (ФМ на 
ЕиП) 2014-2021. тя 

се изпълнява в парт-
ньорство с Норвеж-
ката дирекция „Водни 
ресурси и енергетика“ 
(NVE) и Националния 
енергиен орган на ис-
ландия (оS). По про-
цедура за подбор на 
проекти се предвижда 
предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ (БФП) за ре-
конструкция и модер-
низация на система/и/ 
за външно изкуствено 
осветление. Улично-
то осветление е един 
от големите консума-
тори на енергия в об-
щините, което оказва 
влияние на ръста на 

енергийното потреб-
ление през последните 
години. Проектното 
предложение  има за 
цел да повиши енер-
гийната ефективност 
чрез технологично 
обновление и модер-
низиране на системи-
те за външно изкуст-
вено осветление, да 
подобри условията за 
живот на население-
то. Безвъзмездната 
финансова помощ за 
проект е до 100% от 
допустимите разходи. 
Крайният срок за по-
даване на проектни 
предложения е 5 март 
2020 г.

В община Пещера функционира „горещ“ телефон
 

На 0350/6-22-16 денонощно ще се приемат сигнали за забелязани нередности и наруше-
ния на територията на града, Радилово и К. Димитриево. 

Приетите от служител обаждания ще бъдат регистрирани и разгледани от ръководство-
то  на общината, своевременно ще се създаде съответната организация за действие. 

Необходимо е да се посочат име, адрес и телефон за връзка. 
анонимни сигнали няма да се приемат.

община Пещера пред-
вижда да бъдат заделени 
средства от новия бюджет 
за доставка на 4 помпи за 
обезпечаване работата на 
помпена станция в Цен-
трален градски парк. 

Ще бъде доставено и 
устройство тип газ-анали-
затор AQ 110S. Предвижда 
се да се достави МПС за 
миене на улици и закупу-
ване на моторна духалка 
за нуждите на оП „ЧПои“ 
(общинско предприятие 
„Чистота и поддържане на 
общинската инфраструк-

тура“). 
Предвидени са средства 

за доставка и монтаж на 
беседки в Пещера и детски 
съоръжения в размер на 16 
000 лева. 

за подобряване на ус-
лугата по зимното поддър-
жане и снегопочистване на 
общинското предприятие 
„Чистота и поддържане 
на общинската инфра-
структура“ е предвидено 
закупуване на стоманена 
конструкция за пясъкораз-
пръскване на стойност 7 
000 лева.

Бюджет 2020 на Община Пещера е в размер на 18 815 227 лева

Общината ще кандидатства за подмяна 
на уличното осветление със светодиодно

Предвиждат се средства 
от новия бюджет 

за чистотата и почистването 
на улиците
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По повод започнала 
подписка за провежда-
нето на местен референ-
дум в Пещера, свързана 
с инвестиционно на-
мерение за изграждане 
на депо за отпадъци и 

с цел запознаването на 
общинските съветници 
с истинските обстоятел-
ства, в края на четвърто-
то заседание на местния 
парламент беше изслу-
шан изпълнителният 
директор на „Биовет“ 
аД ангел Желязков. 
той запозна общински-
те съветници с основни 
моменти от процедура-
та за получаване на раз-
решения за инсталация 
за добиване на топлин-
на енергия чрез изгаря-
не на отпадъци и био-
маса за производствени 
предприятия.

„изпратено е уве-
домление до РиоСВ 
- Пазарджик и общи-
на Пещера за инвести-
ционно предложение 
(иП) за изграждане на 
инсталация за произ-
водство на енергия от 
отпадъци и биомаса. 
Писмото е депозирано 
в общината с входящ 
№30-51-49/24.11.2014 
г. има решение на екс-
пертен съвет към Ри-

оСВ - Пазарджик от 9 
декември 2015 г. (Реше-
ние №2-1/2015 за оцен-
ка на въздействието 
върху околната среда), 
одобрява осъществява-
нето на инвестицион-

ното предложение за 
изграждане на инстала-
ция за производство на 
енергия от отпадъци и 
биомаса“, каза Желяз-
ков и представи съот-
ветните документи. об-
щина Пещера одобрява 
инвестиционния про-
ект и съответно издава 
разрешение за строеж 
№27/04.08.2016 г. на 
„Грийнбърн“ ЕооД. 
След изграждане на ин-
сталацията същата е 
въведена в редовна екс-
плоатация от Държавна 
приемателна комисия и 
е издадено Разрешение 
за ползване от ДНСК - 
София с номер Ст-05-
312 от 15 март 2018 го-
дина.

относно инвести-
ционното предложение 
на „Грийнбърн“ ЕооД 
за изграждане на депо, 
ангел Желязков пояс-
ни, че при работа на ин-
сталацията се генерира 
отпадък - пепел, която 
се предава на лицензи-
рана фирма, притежа-

ваща разрешително за 
дейности с отпадъци. 
общинските съветници 
научиха, че с цел опти-
мизиране на разходите 
и спазвайки Наредба 
№6/27.08.2013 г. за усло-
вията и изискванията на 
законодателя за изграж-
дане на депа за отпадъ-
ци, „Грийнбърн“ ЕооД 
изготвя инвестиционно 
предложение за обез-
вреждане на пепелта 
чрез депониране извън 
регулацията на Пещера 
в поземлен имот с иден-
тификатор 56277.3.1779 
по кадастралната карта 
на града - на 450 м за-
падно от кв. луковица 
и на 2 200 м източно от 
Брацигово. Желязков 
подчерта, че „Грийнб-
ърн“ ЕооД е определи-
ла терена за депониране 
на отпадъците, тъй като 
съседният поземлен 
имот с идентификатор 
№56277.3.1298 е опреде-
лен от община Пещера 
и отразен в общия ус-
тройствен план на града 
като площадка за отпа-
дъци.

На сесията стана 
ясно, че „Грийнбърн“ 
ЕооД е спазила про-
цедурата по Глава VI от 
закона за опазване на 
околната среда и на свой 
ред уведомява за инвес-
тиционно предложение 
РиоСВ - Пазарджик и 
община Пещера с изхо-
дящ №176 от 4 октомври 
2019 г. Като компетентен 
орган, РиоСВ - Пазар-
джик издава становище, 
че инвестиционното 
предложение на „Грий-
нбърн“ ЕооД за депо-
ниране на отпадъка под-
лежи на задължителна 
оценка за въздействие 
върху околната среда. 
изготвено е задание за 

обхвата и съдържание-
то на Доклада по оВоС 
и е изпратено за съгла-
суване от РиоСВ, Рзи, 
Басейнова дирекция и 
община Пещера. По-
лучено е становище от 
РиоСВ относно зада-
нието за обхвата и съ-
държанието на Доклада 
по оВоС.

инвестиционното 
предложение „изграж-
дане на депо за опасни 
отпадъци към инстала-
ция за производство на 
енергия чрез изгаряне 
на отпадъци и биома-
са“ е в пряка връзка с 
експлоатацията на ин-
сталацията за произ-
водство на енергия от 
отпадъци и биомаса на 
„Грийнбърн“ ЕооД. от 
презентацията общин-
ските съветници раз-

браха, че на площадката 
на депото ще се депони-
рат единствено отпадъ-
ци, които се образуват 
от дейността на инста-
лацията за производ-
ство на енергия в Пеще-
ра. На присъстващите 
бе разяснено, че отпа-
дъците, които ще се де-
понират на площадката 
в депото, в момента се 
генерират от дейността 

на инсталацията за про-
изводство на енергия от 
отпадъци и биомаса. „те 
са в твърда, стабилна 
форма и съхранението 
им не води до опасност 
от възникване на ава-
рии или други негатив-
ни последствия“, декла-
рира изпълнителният 
директор на „Биовет“. 
той поясни, че депото 
ще се изгради в съответ-
ствие с изискванията на 
Наредба №6 от 2013 г. 
за условията и изисква-
нията за изграждане и 
експлоатация на депа и 
на други съоръжения 
и инсталации за опол-
зотворяване и обез-
вреждане на отпадъци. 
Съгласно изискванията 
и законодателството в 
страната, в проекта за 
изграждане на депото са 

включени превантивни 
мерки срещу нанасяне 
вреди на околната сре-
да и хората: изграждане 
на долен изолиращ ек-
ран, дренажна система 
за инфилтрат, ретензи-
онен басейн с достатъ-
чен обем за улавяне на 
инфилтрата от депото, 
поетапна експлоатация 
на депото чрез изграж-
дане на клетки и впо-

следствие полагане на 
горен изолиращ екран 
и извършване на рекул-
тивация и залесяване с 
подходящи растителни 
видове.

Депото ще засегне 
площ до 55 дка, което е 
в обхвата на поземления 
имот, в който ще се ре-
ализира (имот с иденти-
фикатор 56277.3.1779). 
Съветниците получи-
ха пълна гаранция, че 
няма да се засягат по 
никакъв начин допъл-
нителни площи. Най-го-
лямата площ, която в 
даден момент ще бъде 
разкрита за извършване 
на депониране е около 9 
дка. Желязков акценти-
ра върху факта, че от-
падъците ще бъдат па-
кетирани в биг бегове, 
без да има и минимална 

опасност за разпраша-
ване във въздуха. В края 
на обръщението си пред 
общинските съветници 
той прикани към раз-
умност, единомислие и 
съвместна работа, га-
рантирана от съответ-
ните специалисти на 
експертно ниво.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪзКа С ГолЕМиЯ оБЩЕСтВЕН 
иНтЕРЕС КЪМ иНВЕСтиЦиоННото 
ПРЕДлоЖЕНиЕ На „ГРиЙНБЪРН“ ЕооД 
за „изГРаЖДаНЕ На ДЕПо за оПаСНи 
отПаДЪЦи КЪМ иНСталаЦиЯ за изГаРЯНЕ 
На отПаДЪЦи На „ГРиЙНБЪРН“ ЕооД 
- ГР. ПЕЩЕРа“, 

КАНИМ 
ВСиЧКи заиНтЕРЕСоВаНи ГРаЖДаНи 

На ПРЕДВаРитЕлНо оБЩЕСтВЕНо 
оБСЪЖДаНЕ, КоЕто ЩЕ СЕ ПРоВЕДЕ На 4 
МаРт (СРЯДа) от  17.15 ЧаСа В СалоНа На 
ЧиталиЩЕ „РазВитиЕ“ - ГР. ПЕЩЕРа.

В оБСЪЖДаНЕто ЩЕ УЧаСтВат ЕКСПЕРти, 
Които ЩЕ МоГат ПоДРоБНо Да РазЯСНЯт 
иНВЕСтиЦиоННото ПРЕДлоЖЕНиЕ и Да 
отГоВоРЯт На ПоСтаВЕНитЕ ВЪПРоСи.

Ангел Желязков пред общинските съветници: 
Ще спазим всички законови изисквания и ще изградим 
модерно депо, което няма да вреди на жителите на Пещера

Д-р Николай Пенев - предсе-
дател на общински съвет - Пеще-
ра, и групата на МК ВМРо - БНД 
(СДС, ДБГ, БзНС, аБВ и НФСБ) 
внесоха в местния парламент 
предложение да бъде взето реше-
ние за упълномощаване кмета на 
община Пещера да предприеме 
всички необходими дейности по 
безвъзмездното придобиване на 
две оръдия от Министерство на 
отбраната и разполагането им на 
територията на Централен град-
ски парк. 

Военната техника ще бъде по-
ставена от двете страни на Па-
метника костница. от изложе-
нието на д-р Пенев стана ясно, че 
към момента са проведени пред-
варителни разговори от негова 
страна и от почетния председа-
тел на ВМРо - Пещера Стефан 
Балабанов с администрацията 
на Министерство на отбраната, 

откъдето е декларирана готов-
ност и възможност за предоста-
вянето на цитираните по-горе 
оръжия.

„Родовата памет и патрио-
тизмът са основополагащи за 
формирането, утвърждаването 
и запазването на всяка една на-
ция. Всички действия, насочени 
към затвърждаването им следва 
да бъдат символ верую на все-
ки един обществен деятел“, каза 
д-р Пенев пред колегите си и 
припомни думите на нашия съ-
гражданин анастас Бл. Пунев: 
„Един град, макар и малък, е 
един микрокосмос. това се от-
нася повече за един древен град 
и още повече за най-познатия, 
най-скъпия и най-прекрасния 
град - родният град.

общинските съветници на 
Пещера дадоха съгласието си 
идеята да бъде реализирана.

Съветниците от Пещера решиха две оръдия 
да бъдат поставени до Паметника костница
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Министърът на зе-
меделието, храните и 
горите Десислава тане-
ва присъства на офи-
циалното откриване на 
нова сграда - волиера за 
подово отглеждане на 
кокошки, собственост 
на Ет „ангелов“, в Пе-
щера. Гости на събити-
ето бяха Йордан Мла-
денов - кмет на община 
Пещера, и Венцислав 
Върбанов - председа-
тел на асоциацията на 
земеделските произво-
дители в България. от 
иван ангелов - собстве-
ник на новото съоръ-
жение, стана ясно, че 
системата за отглеждане 
на кокошки е проекти-
рана да работи с капа-
цитет от 38 000 птици, 
построена на площ от 
2 100 кв. м.  Проектант 
на съоръжението е арх. 

Стефан Гюрджеклиев, 
а фирмата изпълни-
тел - „артстрой Про“ 
ооД. общата стойност 
на вложените средства 
е 1,46 млн. лева. Волие-
рата е построена за 7,5 
месеца. Пред гостите 
Йордан Младенов каза, 
че „общината всячески 
ще подпомага развитие-
то на малкия и среден 

бизнес“. той подчер-
та, че от създаването 
си през 1992 година Ет 
„ангелов“ е символ на 
предприемчивост и 
трудолюбие. Фирмата 
притежава всички ев-
ропейски стандарти за 
качество на продукция-
та и е единствена в стра-
ната за износ на пресни 
яйца в Швейцария.

община Пещера ще 
изгради и оборудва иг-
рище за минифутбол, 
както и комбинирано 
за баскетбол и волейбол 
в ПГХВт „атанас Чен-
гелев“ в Пещера. Дого-
ворът за безвъзмездно 
финансиране е с Държа-
вен фонд „земеделие“ 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
за периода 2014-2020 г. 
Проектите  са на обща 
стойност 94 284,13 лв., 
като сумата представля-
ва максимален размер 
на безвъзмездната фи-
нансова помощ. 

за постигане на 
най-голям ефект от 
съвременните нужди 
се предвижда подмяна 
на настилки в зоната на 
обособените игрища, 
направа на осветление 
по електропроект, съот-

ветстващ на съвремен-
ните норми. Настилката 
на игрището за футбол 
на малки врати ще бъде 
с изкуствена трева, бас-
кетболното ще е с ас-
фалтобетонно покри-
тие. 

Предвидено е да бъде 
извършен монтаж на 
три модула пейки за по 
18 човека. теренът, от-
реден за минифутбол-
но игрище, е с размери 
20/40 м, игрището за во-
лейбол и баскетбол ще 
е 24/13 м, уточни архи-
тектът на община Пе-
щера атанас Васев. 

изграждането на 
безопасна и достъпна 
спортна площадка, как-
то и осигуряването ра-
вен достъп на всички 
групи от обществото 
до изградената спортна 
площадка са част от це-

лите, включени в про-
грамата за управление 
на община Пещера на 
кмета Йордан Младе-
нов. С подобни проекти 
ще се подобри визията 
на общинския център и 
ще се повиши потенци-
алът за предоставяне на 
възможности за спорт и 
отдих в Пещера. 

В своята програма 
за мандат 2019-2023 г. 
градоначалникът смя-
та да реализира спорт-
ни обекти за хандбал и 
бадминтон и площадки 
за фитнес на открито в 
оУ „Св. Патриарх Евти-
мий“. Според него това 
са част от мерките за 
задържане на младите и 
предприемчиви жители 
и прекъсване тенденци-
ите за обезлюдяване на 
общината.

147 години от обес-
ването на Васил левски 
бяха отбелязани в Пе-
щера. 

Пред паметника на 
апостола на свобода-
та се поклониха кме-
тът на община Пещера 
Йордан Младенов, д-р 
Николай Пенев- пред-
седател на общински 
съвет-Пещера, замест-
ник-кметовете Гълъби-
на Карамитрева и инж. 
Николай атанасов, об-
щественици, съветни-
ци, ученици, граждани. 
Възпоменанието бе ор-
ганизирано от община 
Пещера и общинския 
общобългарски Ко-
митет „Васил левски“. 
официалните лица и 
десетки ученици отру-

паха с цветя паметника 
на Васил левски в Пе-
щера. Признание към 
апостола отдадоха мал-
чуганите от детските 
учебни заведения, кои-
то за пръв път присъст-

ваха на такова събитие. 
В Пещера има паметник 
на левски от лятото 
на 2017 година. той бе 
изграден с дарения от 
признателни граждани, 
фирми и институции.

След като общин-
ските съветници на 
свое редовно заседание 
приеха организационно 
функционалната струк-
тура на община Пеще-
ра, на оперативна среща 
с шефовете на дирек-
ции в администрацията 
Йордан Младенов пред-
стави новия си замест-
ник-кмет. 

Гълъбина Кара-
митрева е юрист по об-
разование. завършила 
е ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ в Пловдив. До 
момента е практику-
вала професията си в 
Пещера. официално 
Карамитрева започва 
дейността си в община-
та, считано от 17 февру-
ари.

Една новина развъл-
нува социалната мрежа 
в града. автор е д-р Ни-
колай Пенев -председа-
тел на общински съвет 
- Пещера.

„Считано от 5 фев-
руари до 31 март 2020 
г. имате възможност да 
се включите в иниции-
раното обществено до-
питване за определяне 
на бележити жители на 
град Пещера, които да 
бъдат включени в про-
ект „алея на славните 
пещерци“.

за цeлта ще бъдат 
използвани всички 
съвременни средства за 
комуникация като:  ди-

ректна анкета в групите 
на социалните мрежи, в 
официалната Фейсбук 
страница на д-р Нико-
лай Пенев, на електрон-
ната му поща chairman@
peshtera.bg, на пощен-
ски адрес гр. Пещера, 
ул. „Дойранска епопея“ 
№17, до председателя на 
общински съвет и лич-
но в кабинета му. иде-
ята предвижда на из-
браните от пещерската 
общественост бележи-
ти, заслужили личности 
да се изгради бюст-па-
метник със следния вид: 
основа - призма с осно-
ва квадрат със страна 40 
см и височина 150 см, 

върху която е бюстът 
на съответния наш съ-
гражданин в естествен 
ръст. Върху основата ще 
се разполагат две плочи 
- първата, съдържаща 
името, датата на ражда-
не и кончина, и втора, 
под нея - с информа-
ция за онова, с което 
той е заслужил нашата 
почит, уважение и пре-
клонение. това съби-
тие ще бъде ежегодно, а 
тази алея ще се допълва 
непрекъснато“, гласи 
предложението. Парт-
ньор на инициативата 
е Фейсбук играта „Въз-
рожденско приключе-
ние“.

Започна обществено допитване 
за личности, включени 

в „Алея на славните пещерци“
Почетохме паметта на Дякона

Допълнителни над 
26.3 млн. лв. се отпускат 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
по оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. за енергий-
на ефективност на мно-
гофамилни жилищни 
и обществени сгради в 
28-те малки общински 
центрове в страната, бе-
нефициенти на програ-
мата по мярката „Енер-
гийна ефективност в 
периферните райони“. 
По този начин ресурсът 
на схемата за саниране 
на жилища и обществе-
ни сгради нараства до 
малко над 45 млн. лв. 
Средствата се отпускат 
след депозирано искане 
за изменение на програ-
мата от Европейската 
комисия и решения на 
Комитета за наблюде-
ние за релокиране на 
ресурс от Приоритетна 
ос 1 към Приоритетна 
ос 2 на оПРР 2014-2020 
г. Мярката ще позволи 
повече обновени сгради 
в България и баланси-
рано регионално раз-
витие между по-мал-
ките и големи общини. 
за финансиране по нея 

могат да кандидатстват 
Ботевград, Берковица, 
Белоградчик, Генерал 
тошево, Девин, Елхово, 
златоград, ивайловград, 
Крумовград, Козлодуй, 
Карнобат, Мездра, Мал-
ко търново, Никопол, 
Нови пазар, Нова заго-
ра, Поморие, Попово, 
Пещера, Провадия, Раз-
лог, Сандански, Свилен-
град, Самоков, Севли-

ево, троян, тутракан и 
Червен бряг. До момента 
са реализирани над 200 
проекта.

Ще се финансират 
мерки за повишаване 
енергийната ефектив-
ност на сградите, като 
целта е да се постигне 
60% спестяване на енер-
гия, намаляване на раз-
ходите за отопление, 
обновяване фасадите на 
сградите и повишаване 

срока на тяхната екс-
плоатация и др. В края 
на миналата година бе 
взето решение да се пре-
махне и ограничението 
за финансиране само на 
сгради с до 35 самостоя-
телни обекта и така се 
разширява обхватът на 
допустимите за санира-
не жилищни блокове в 
28-те общински центъ-
ра. освен увеличаване на 

ресурса, се осигуряват 
повече възможности на 
малките 28 общини и на 
жителите им за канди-
датстване за енергийна 
ефективност на жили-
щата им като алтерна-
тивен механизъм извън 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност. Подборът е конку-
рентен, а срокът за кан-
дидатстване - до 27 март 
т.г.

Възможност да спечелим 
допълнителни средства 

за саниране

Откриха в Пещера нова 
инвестиция за 1,46 млн. лева

Скоро: 
Община Пещера ще изгради игрища 
за минифутбол, баскетбол и волейбол

Кметът представи 
новия си заместник

В е с т н и к
„РОДОПСКА ИСКРА”   М О Ж Е  ДА ЧЕТЕТЕ

и в електронен вариант на страницата на община Пещера



4Искра
Родопска

издава: община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17;  
телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; 

Редактор: Димитър Насков; 
Печат: “Щит террос”,  гр. Септември, 0878 70 43 70

На състоялия се днес 
в Пещера празник на 
младото червено вино 
за Цар на виното бе из-
бран Стойчо Стоянов. В 
празника, който се про-
веде на крепостта Пе-
ристера, със свои вина 
участваха 30 винари  от 
града. На трето място в 
традиционния конкурс 
енолози класираха ан-
гел Стаменов, второто 
място за червено вино 
спечели Стоил Божи-
лов.

„В българския фолк-
лор има една-един-
ствена песен за бялото 
вино, в която се пее „ой 
ти, бело вино, що не си 
червено“, днес почита-
ме червеното. и нари-
чаме за здраве, берекет 
и късмет във всеки дом 
от общината. от това 
свято място нека долу, 
в Пещера се носят весе-
лие, добра дума и поже-
лания за благочестие“, 

каза кметът на община 
Пещера Йордан Младе-
нов. В народното весе-
лие участие взеха инж. 
Никола атанасов - за-
местник-кмет, и пред-

седателят на местния 
парламет д-р Николай 
Пенев. 

Празникът проте-
че с богата фолклорна 
програма. за доброто 
настроение се погрижи-
ха изпълнители от Ра-
дилово и Пещера. Свои 

песни за душата изпъл-
ни Николай Учкунов. 

Виното бе дар от VP 
Brands International. Все-
ки сам решаваше как-
во да бъде - бялото, за 

което още звучат песни, 
или червеното, което 
ще продължава да зрее 
в избите на пещерските 
домове. та като привър-
ши, в здраве и все така 
по нашенски, на личен 
празник за ново да се 
сберем.

42 двойки от Пещера, 
Радилово и К. Димитри-
ево, събрали се в брачен 
съюз преди 50 години, 
отбелязаха златните 
си сватби. Празникът 
„Светът е за двама“ се 

организира и провежда 
за 15-а поредна годи-
на от община Пещера 

и НЧ „Развитие-1873“. 
Двойките преминаха 
по бяло платно, обси-
пано с цветя, под спе-
циално украсена арка. 
за спомен от големия 
ден дамите получиха от 

кмета Йордан Младенов 
червена роза и поздра-
вителен адрес, а техните 

кавалери бяха дарени 
със златно сърце. Думи 
на признателност от-
прави Верка Климен-
това - председател на 
културната институция 
в града. Празнична про-
грама с песни и танци 
поднесоха в знак на ува-
жение ВГ „теменужка“, 
танцьорите от тГ „Кул-
минация“ и специални-
ят гост Христо Кидиков. 
„Честит юбилей, хора с 
горящи сърца и златни 
ръце! люшнали люлки 
до слънцето на надеж-
дата, за да литнат в све-
та човечни и духовно 
силни вашите потомци. 
Честит юбилей!“ - с поз-
драв към присъстващи-
те се обърна Младенов 
и пожелание в здраве и 
късмет да се срещнат на 
следващия юбилей.

Фестивалът „Среди 
зима на мегдана 2020“ се 
проведе на площада в Ра-
дилово. С топли думи към 
жителите и гостите на пе-
щерското село се обърна 
кметът Благой Харизанов. 

Поздравителен адрес от 
Йордан Младенов - кмет 
на общината, прочете Га-
лина Стоянова от местна-
та администрация. „Сре-
ди зима на мегдана 2020“ 
се провежда за втора по-

редна година.
Фолклорни групи от 

Радилово и читалище 
„Честолюбие 2010“ в Ра-
ковски  показаха оби-
чаите „ладуване“ и „Кар-
навале“. Присъстващите 
имаха възможност да се 
запознаят с характерни за 
региона кукерски маски, 
песни и хора. Посетители-
те опитаха прославената 
радиловска саздърма и се 
включиха в състезанието 
по хамкане на халва. Не-
удобството от студеното 
време прогони червено-
то вино, осигурено от VP 
Brands International. 

Празникът на лоза-
рите и винарите трифон 
зарезан по традиция 
бе отбелязан с ритуал 
край с. Радилово. Мо-
лебен за здраве и пло-

дородие отслужи отец 
Димитър. Жителите на 
пещерското село и гос-
тите на традиционния 
празник поздрави кме-
тът домакин Благой Ха-
ризанов. С пожелание 
за здрава, плодородна 
и успешна година към 
всички се обърна Йор-
дан Младенов - кмет на 
община Пещера. Младе-
нов отбеляза, че за него 
е чест да присъства на 
този празник. Старт на 
традиционния ритуал 
по зарязване на лозята 
дадоха Младенов и Ха-
ризанов.  Кметът поже-
ла на председателя на 
местната кооперация 
Стоян Радин добър уро-
жай и изрази надеждата 
си хамбарите и бъчвите 
да бъдат пълни, а търго-

вците да са в пъти пове-
че. 

трифон зарезан бе 
почетен подобаващо 
и в Капитан Димитри-
ево. Десетки се стекоха 

на мегдана, за да станат 
съпричастни с инициа-
тивата на кмета Влади-
мир Петров. Народна 
музика, изпълнения на 
ВГ „Капитанка“ и мал-
ките певци от ВГ „Капи-
танчета“, хора и вдигна-
ти чаши за празничен 
тост привличаха вни-

манието на пътуващите 
по пътя към областния 
град. Не мина и без кон-
курс за най-добро мла-
до вино и обреден хляб. 
Журито трябваше да 
избира коя е най-добра-
та обредна пита, омесе-
на от сръчните ръце на 
осем капитанки. Еноло-
зи класираха червените 
вина, приготвени от де-
сет майстори от К. Ди-
митриево. Най-добрата 
пита беше изпечена от 
Димитрия Михайло-
ва, за Цар на виното 
бе обявен Христоско 
игнатов. Наградените 
от своя страна почер-
пиха мало и голямо на 
празничната трапеза. 
Нека годината да бъде 
пребогата за всички, да 
донесе удовлетворение 
и награда за труда, мир 
и берекет по домовете 
и да има още поводи за 
народни веселби! това 
си пожелаха всички, 
които празнуваха на 14 
февруари.

На 17 февруари църк-
вата „Св. теодор ти-
рон“ в пещерското село 
чества своя храмов праз-
ник. отец Димитър, в 
съслужие с няколко све-
щеници от пещерската 
духовна околия, извър-
ши Божествена служ-
ба и Света литургия за 
здравето на миряните. В 
храма присъстваха кме-
тът на общината Йордан 
Младенов, Благой Хари-
занов - кмет на селото, 
заместник-кметовете 
Гълъбина Карамитрева 
и инж. Николай ата-
насов, жители и гости, 
богомолци. По-късно за 
мир и благочестие беше 
осветен и раздаден кур-
бан. 

Припомняме, че през 
2016 г. младежи от Ра-
дилово с доброволен 
труд и собствени сред-
ства, събрани по време 
на Коледните празници, 
освежиха и монтираха 
декоративно осветление 
на камбанарията. Пети-
мата инициатори на бла-
городната идея осветиха 
кулата в бяло и зелено. 
През 2018 година храмът 

и жителите на Радилово 
отбелязаха 200-годишен 
юбилей. Църквата е със 

статут на паметник на 
културата от местно зна-
чение.

Трифоне, Трифон Зарезан,
сякаш си от Господа призван.

Ако го няма твойто вино лудо,
животът няма да е чудо!

ЧЕСТИТ 
ПРАЗНИК!

Пещера избра Цар на виното

„Светът е за двама“

Кукери гониха злото, девойки гадаеха 
какво добруване да чака селото

В Радилово отбелязаха празника 
на св. Теодор Тирон


