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Скулптурната компо-
зиция “Клетва на Васил 
Левски” беше открита в 
Пещера по повод 180 г. 
рождението на Васил Лев-
ски. Паметникът бе изра-
ботен от скулптура Спас 
Киричев, а средствата бяха 
събрани с дарения на хо-
рата от града, по идея на 
Общински комитет ”Васил 
Левски”. Много пещерци 
бяха изпълнили площта 
пред паметника, а 68 Бри-
гада „Специални сили“ 
осигуряваше почетен ка-
раул. Паметникът откри 
кметът Николай Зайчев, 
който в словото си каза:

„Винаги съм се зами-
слял, когато трябва да 
говоря за Левски, не защо-

то е сложен, а защото е 
съвършен. Във всеки друг 
може да се намери нещо 
неясно, нещо неточно или 
нещо объркващо. У него 
чисто, просто и здраво. 
В образа му няма нищо 
излишно. В биография-
та му всичко е извисе-
но над страстите, над 
слабостите и въпреки 
това той не прилича на 
икона, той не е парче ис-
торически лед. Всичките 
му действия са пропи-
ти от една човещина, 
която смайва, от една 
сдържана мъжка ласка, 
която кара България да 
лудее от обич. Едно при-
ближаване до него вина-
ги смущава, не защото 

е безсмъртен, а защо-
то е във висша степен 
морален. Ние не само се 
гордеем, че го имаме, ние 
ликуваме. Той е нашето 
вечно изригване, нашето 
нравствено възхищение, 
безкрайността ни, неви-
дима емблема, която ни 
свързва. Когато мислим 
за него, ние мислим за 
всичко онова, което ни 
спасява и мъчи – за сво-
бодата, за републиката, 
за шпионите, за устата, 
която изрича „Хване-
те тогоз!“. Така той ни 
даде в едно и също време 
най-чистото усещане за 
подвига и най-страшно-
то усещане за цената на 
предателството. Него-
вата бесилка е нашият 
кръст. Той увисна на нея, 
не само за да спаси Бълга-
рия, но и за да я разтърси. 
И тук е скрит един тра-
гизъм, който няма равен 
на себе си. Ето защо за 
народа той е нещо повече 
от герой – той е свете-
цът, онзи най-скъп син, 
пред който майка Бъл-
гария винаги е стояла на 
колене, задавена от гор-
дост и от сълзи. Стояла 
е, ще стои, докато я има.

Заради теб, Апосто-
ле, поех инициативата 
да има твой паметник. 
Повече от 40 години в на-
шия град не е поставен 
паметник. Твоята орга-
низация обедини нашата 
нация в тежките години, 
ти хвърли мост между 

народа и епохата. Убеден 
съм, че и най-красивите 
слова, казани за теб, са 
недостатъчни. И не за-
щото си претенциозен, а 
защото си свят. От днес 
нататък ти ще ни гле-
даш оттук и ще напом-
няш за дело и за България, 
а ние ще се опитаме да се 
мерим и да се сравняваме 
с теб.“

Гости на откриването 
бяха народният предста-
вител Десислава Коста-
динова, областният уп-
равител Стефан Мирев, 
заместник-министърът 
на МВР Стефан Балаба-
нов, кметът на община 
Карлово Емил Кабаи-
ванов, председателят на 
Общобългарски комитет 
„Васил Левски“ Васил Ва-
силев, бригаден генерал 
Явор Матеев, командир 
на 68 бригада „Специални 
сили“, както и Красимир 
Узунов, президент на аген-
ция „Фокус“, Иво Андо-
нов, директор на дирекция 
в МО.

Всички те имаха въз-
можност да чуят думите на 
Васил Василев, че в Пеще-
ра е поставен национален 
рекорд по патриотизъм, 
защото:

„Само за няколко месе-
ца в град Пещера беше ос-
нован Общинския коми-
тет „Васил Левски“. Този 
комитет си постави цел-
та да изгради паметник 
на Апостола. Той събра 
пари, намери художник и 

скулптор, те успяха да 
го изпълнят и в рамките 
на само няколко месеца 
ние стоим до този хубав 
паметник, изграден, пак 
казвам, за невероятно 
кратко време. Благодаря 
на жителите на Пещера, 
на ръководството на гра-
да за това, че учуди всич-
ки ни със своя ентусиазъм 
и със своята решимост, 
и с това че изпълни обе-
щанието, което общин-
ското ръководство беше 
дало пред себе си“.

Силни думи за мястото 
на Пещера и пещерци в го-
дината на Апостола каза и 
кметът на неговото родно 
място - Емил Кабаиванов:

„Днес вие, в лицето на 
кмета, в лицето на коми-
тет „Левски“ в Пещера, 
във ваше лице, се присъе-
динявате към това голя-
мо честване. Влизате, и 
то влизате как в година-
та на Апостола. Защото 
аз съм убеден, че духът 
на Апостола винаги е бил 
в Пещера. Винаги граж-
даните на Пещера са се 
ръководели от неговите 
духовни завети. И няма 
как да не е така. Само 
като си спомним лично-
стите, които Пещера е 
дала на България. Бра-
тята Горови, министър 
председателя Кьосеива-
нов, Григор Чешмеджиев, 
генерал Атила Зафиров и 
десетки други. Няма как 
духът на Апостола да не 
е в Пещера. Днес вие има-

те и неговия материален 
образ. Аз благодаря от 
името на карловци, сър-
дечно и искрено ви благо-
даря за това, което днес 
и в тези дни направихте. 
Защото то си заслужава. 
Всичко, което правим за 
Апостола всеки ден си за-
служава.“

Свещеници от Пеще-
ра отслужиха водосвет, 
официалните гости и де-
сетки граждани пондесоха 
венци и цветя, отдавайки 
своята почит към делото 
на Васил Иванов Кунчев – 
Васил Левски.

От името на вицепре-
миера и министър на от-
браната Красимир Кара-
качанов, кметът Николай 
Зайчев получи специал-
на грамота за това, че е 
бил основен инициатор 
на това в Пещера да има 
паметник на Левски. Гра-
мотата му бе връчена от 
Стефан Балабанов. Своето 
съпричастие към събитие-
то с поздравителни адреси 
споделиха председателят 
на Народното събрание 
Димитър Главчев и за-
местник министър-пред-
седател по правосъдната 
реформа и министър на 
външните работи.

Районът около па-
метника е облагороден 
с материали дарени от 
пещерецът Васил По-
пов, който е управител на 
„Semmelrock“, а поставя-
нето им извърши фирма 
„Сигма Строй“.

Официално старти-
раха дейностите по енер-
гийна ефективност на 
сградите на Общинска ад-
министрация, на полици-
ята и пожарната и още 10 
жилищни сгради, финан-
сирани от ОП “Региони в 
растеж“. „Повишаване на 
енергийната ефективност 
на публично общинска 
сграда: Общинска адми-
нистрация гр. Пещера“ е 
проектът, по който в рам-
ките на 180 календарни 
дни Общината ще се пре-
образи. Проектът ще се 
изпълнява от ДЗЗД „Об-
щина Пещера 2017“. Като в 
края на проекта, освен об-
новената визия и енергий-
ната ефективност, ще бъде 
факт и новият център за 
работа с граждани, кой-
то ще се помещава в бив-
шия ресторант „Родопски 
светлини“. Традиционно т. 
нар. „първа копка“ на об-
новяването на общинска-
та сграда направи кметът 

Николай Зайчев.
Районната служба 

„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ /
РСПБЗН/ и Районно по-
лицейско управление /
РПУ/ ще се обновят по 
проект „Повишаване на 
енергийна ефективност на 
публично държавна сгра-
да: РСПБЗН и РПУ в гр. 
Пещера“. Работата по него 
на ДЗЗД “РПУ 2017“ ще 
продължи 120 календар-
ни дни. На символичната 
първа копка, направена 
от кмета Николай Зай-
чев, присъстваха комисар 
Иван Панайотов, дирек-
тор на РДПБЗН - Пазар-
джик, началникът на РУП 
Пещера Главен инспектор 
Елена Абаджиева, много 
служители на двете служ-
би, ангажирани със спо-
койствието и сигурността 
на хората.

Първа копка от градо-
началника бе направена и 
по проект „Повишаване 

на енергийна ефективност 
на жилищни сгради в гр. 
Пещера – ЛОТ 4“, който 
обхваща 4 жилищни сгра-

ди, които ще бъдат рено-
вирани по ОП “Региони в 
растеж“ това са:

1. Букет, гр. Пещера, ул. 
„Беглика“ № 6 

2. Еделвайс, гр. Пеще-
ра, ул. „Беглика“ № 2

3. гр. Пещера, ул. „Си-
мон Налбант“ № 46

4. ЖСК „Млада Гвар-
дия“, гр. Пещера, ул. „Г. 

Зафиров“ № 33 и ул. „Г. За-
фиров“ № 35 

Изпълнението на стро-
ително-ремонтните дей-
ности ще продължи 130 
календарни дни. Фирма-
та изпълнител, избрана 

след проведена обществе-
на поръчка, е „Заводски 
Строежи-ПС-Пазарджик“ 
ЕАД. 

Последната първа 
копка по схемата за пре-
доставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ: 
B G 1 6 R F O P 0 0 1 - 2 . 0 0 1 
„Енергийна ефективност 
в периферните райони” 
стартира дейностите по 
най-големия ЛОТ, който 
включва многофамилни 
жилищни сгради с повече 
от 2 домакинства.

Проект “Повишаване 
на енергийна ефективност 
на жилищни сгради в гр. 
Пещера – ЛОТ 1” включва:

1. Златното кормило, 
ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А 
и Вх. Б, гр. Пещера

2. Родопи, ул. „Цар Бо-
рис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б, гр. 
Пещера

3. Надежда, ул. „Петър 
Стайков“ №2А и ул. „Ни-
кола Дуров“ №10, гр. Пе-
щера

4. Строител, ул. „Миха-
ил Такев“ Бл. № 3, гр. Пе-
щера

5. Бор, ул. „Михаил Та-
кев“ № 1, гр. Пещера

6. Купена, ул. „Михаил 
Такев“ № 37, гр. Пещера

Общата стойност на 
проекта е 1 973 649,76 лв.

Изпълнението на стро-
ително-ремонтните дей-
ности за всеки обект ще 
продължат по 130 кален-
дарни дни. За отделните 
блокове има изпълните-
ли, избрани след проведе-
на обществена поръчка. 
Това са: „Заводски Стро-
е ж и - П С - П а з а р д ж и к “, 
„Пещера Златни Родопи“ 
ДЗЗД, „С.И.Т“ ООД.

Събитието „Първа 
копка“ се състоя пред 
жилищния блок „Златно 
кормило“, освен него по 
ОП “Региони в растеж“ 
ще бъдат обновени още 44 
жилищни и обществени 
сгради.
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Обществените поръч-
ки са на обща стойност 5 
949 862 лв. и по тях вече са 
сключени 25 договора:

- Проведена Обществе-
на поръчка на стойност от 
1 894 846,34лв., като откри-
та процедура с предмет: 
„Строително-монтажни 
работи за повишаване на 
енергийна ефективност 
на сгради на територията 
на гр. Пещера с 4 обосо-
бени позиции“ по проект-
ни предложения, които се 
осъществява с финансова-
та подкрепа на Оператив-
на програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския 
фонд за регионално раз-
витие“, като обособените 
позиции са както следва: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№1 - „Строително-мон-
тажни работи за „По-
вишаване на енергийна 
ефективност на общинска 
публична сграда: Ритуална 
зала, гр. Пещера“; ОБО-
СОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 
- „Строително-монтажни 
работи за „Повишаване 
на енергийна ефективност 
на жилищни сгради в гр. 
Пещера – ЛОТ 2“; ОБО-
СОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 
- „Строително-монтажни 
работи за „Повишаване 
на енергийна ефективност 
на жилищни сгради в гр. 
Пещера – ЛОТ 3“; ОБО-
СОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 

- „Строително-монтажни 
работи за „Повишаване на 
енергийна ефективност на 
жилищни сгради в гр. Пе-
щера – ЛОТ 5“. Сключени 
са 4 бр. Договори

- Проведена Общест-
вена поръчка на стойност 
от 1 254 562,93лв. без ДДС, 
като открита процедура 
с предмет: „Изготвяне на 
Инвестиционен проект 
във фаза работен, осъ-
ществяване на авторски 
надзор и изпълнение на 
Строително-монтажни 
работи за повишаване на 
енергийна ефективност 
на публично общинска и 
публично държавна сгра-
ди на територията на гр. 
Пещера с 2 обособени по-
зиции“, като обособените 
позиции са както следва: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№1 - „Изготвяне на Ин-
вестиционен проект във 
фаза работен, осъществя-
ване на авторски надзор 
и изпълнение на Строи-
телно-монтажни работи 
за „Повишаване на енер-
гийна ефективност на пуб-
лична общинска сграда: 
Общинска администрация 
гр. Пещера“; ОБОСОБЕ-
НА ПОЗИЦИЯ №2 - „Из-
готвяне на Инвестиционен 
проект във фаза работен, 
осъществяване на автор-
ски надзор и изпълнение 
на Строително-монтажни 
работи за „Повишаване на 
енергийна ефективност на 

публично държавна сгра-
да: РСПБЗН и РПУ в гр. 
Пещера“. Сключени са 2 
бр. договори

- Проведена Общест-
вена поръчка на стойност 
от 301 952,63лв. без ДДС, 
като открита процедура 
с предмет: „Строител-
но-монтажни работи за 
повишаване на енергийна 
ефективност на публично 
общинска сграда: Общин-
ски детски комплекс“ на 
община Пещера по про-
ектно предложение, което 
се осъществява с финан-
совата подкрепа на Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж” 2014-2020 г., 
съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие“. Сключени са 
1 бр. договори

- Проведена Общест-
вена поръчка на стойност 
от 1 480 520,51лв. без ДДС, 
като открита процедура 
с предмет: „Строител-
но-монтажни работи за 
повишаване на енергийна 
ефективност на жилищни 
сгради с 6 обособени по-
зиции“, като обособените 
позиции са както следва: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№1 - „Строително-мон-
тажни работи за повиша-
ване на енергийна ефек-
тивност на жилищен блок 
„Бор“, с административен 
адрес: гр. Пещера, ул. “Ми-
хаил Такев“ № 1“; ОБО-

СОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
- „Строително-монтажни 
работи за повишаване на 
енергийна ефективност на 
жилищен блок „Златното 
кормило“, с администра-
тивен адрес: гр. Пещера, 
ул. “Цар Симеон“ № 1, вх. 
А и вх. Б“; ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №3 - „Строи-
телно-монтажни работи за 
повишаване на енергийна 
ефективност на жилищен 
блок „Купена“, с админи-
стративен адрес: гр. Пе-
щера, ул. “Михаил Такев“ 
№ 37“; ОБОСОБЕНА ПО-
ЗИЦИЯ № 4 - „Строител-
но-монтажни работи за 
повишаване на енергий-
на ефективност на много 
фамилна жилищна сграда 
„Надежда“, с администра-
тивен адрес: гр. Пещера, 
ул. “Петър Стайков“ № 
2А и ул. „Никола Дуров“ 
№ 10“; ОБОСОБЕНА ПО-
ЗИЦИЯ № 5 – „Строител-
но-монтажни работи за 
повишаване на енергийна 
ефективност на жили-
щен блок „Родопи“, с ад-
министративен адрес: гр. 
Пещера, ул. “Цар Борис 
I“ № 6, вх.А и вх.Б“; ОБО-
СОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
– „Строително-монтажни 
работи за повишаване на 
енергийна ефективност на 
жилищен блок „Строител“, 
с административен адрес: 
гр. Пещера, ул. “Михаил 
Такев“ Бл. № 3. Договорите 
са в процес на сключване.

- Проведена Общест-
вена поръчка на стойност 
от 801 462,20 лв. без ДДС, 
като открита процедура 
с предмет: „Строител-
но-монтажни работи за 
повишаване на енергийна 
ефективност на жилищни 
сгради в гр. Пещера – ЛОТ 
4“ по проектно предложе-
ние, което се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж” 2014-2020 
г., съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие“. Сключени са 
1 бр. договор

- Проведена Обществе-
на поръчка на стойност от 
69 900,00лв. без ДДС, като 
събиране на оферти с обя-
ва с предмет: „Доставка на 
Превозно средство за път-
на поддръжка за нуждите 
на Общинско предприятие 
„Чистота и поддържане на 
общинската инфраструк-
тура“. Сключени са 1 бр. 
договор

- Проведена Обществе-
на поръчка на стойност от 
5 333,33лв. без ДДС, като 
събиране на оферти с обя-
ва с предмет: „Услуги по 
информация, публичност 
и визуализация на Проект: 
„Шарени мъниста“. Склю-
чени са 1 бр. договор.

- Проведена Общест-
вена поръчка на стойност 
от 114 084,30лв. без ДДС, 
като Открита процедура 

с предмет: „Периодична 
доставка на хранителни 
продукти за нуждите на 
Домашен социален па-
тронаж гр. Пещера с два-
надесет обособени пози-
ции“, като Обособените 
позиции са както следва: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 1 – „Месо и месни про-
дукти“; ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 2 –„Мля-
ко и млечни продукти“; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 3 – „Масла и мазнини“; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 4 – „Яйца“; ОБОСО-
БЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - 
„Картофи, кореноплодни 
и варива“; ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 6 - „Риба“; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 7 – „Зърнени храни и 
храни на зърнена основа“; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 8 – „Плодове, зелен-
чуци и продукти от тях“; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 9 – „Зеленчуци - суро-
ви, сготвени, консервира-
ни, замразени, изсушени, 
ферментирали, зеленчуко-
ви сокове“; ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 10 – „За-
хар и сладкарски захарни 
изделия“; ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 11 – „Под-
правки“; ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 12 – „Ядки“.  
Сключени са 12 бр. дого-
вори.

Община Пещера обяви информация за проведените Обществени 
поръчки за периода м. януари 2017 г. – м. юни 2017 г. 

По предложение на кмета 
на Община Пещера, 
общинските съветници 
разрешиха процедура по 
отдаването на концесия на 
плажа.
Община Пещера 
предвижда превръщането 
на обекта на концесия в 
привлекателен и модерен 
комплекс. Център, който 
да подобри визията на град 
Пещера и да се използва 
от жителите и гостите 
на населеното място за 
отдих и развлечения. За 
целта, първите 36 месеца 
бъдещият концесионер 
трябва да инвестира 250 
000 лв.
Концесионерът трябва да 
представи на Общината 
инвестиционна програма 
за обекта, която да 
съдържа изисквания 
за рехабилитация на 

основните басейнови 
съоръжения, смяна на 
настилките, реновиране 
на мазилките и стенните 

покрития, монтиране 
на санитарна арматура 
в баните, тоалетните, 
необходимост от текущи 
ремонтни работи.

С цел осигуряване на 
достъпност за по-широк 
кръг потребители, от една 
страна, и от друга страна, 

осигуряване на ефективна 
икономическа дейност на 
бъдещия концесионер, 
срокът на концесионния 
договор да бъде 35 

години. Този срок ще 
осигури и покриване на 
инвестиционните разходи, 
добро стопанисване 
и поддържане на 
обекта на концесия, 
без да се нарушава 
икономическият баланс, 
който е поддържането на 
равновесие между ползите 
и рисковете при условията 
на сключения договор за 
концесия.
Концесионерът ще трябва 
да осигури поне 5 работни 
места.
Изборът на 
концесионер ще стане 
с открита процедура, 
регламентирана в Закона 
за концесиите, с която 
се цели предоставянето 
на концесия за услуга да 
протече в условията на 
публичност и прозрачност.

Бизнес център - Пещера 
предлага възможности за безплатни обучения с 

ваучери по професия или ключови компетентности. 
ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ :
-Чуждоезиково обучение с продължителност от 

300 учебни часа – включва три нива. 
-Дигитална компетентност – за придобиване на 

начални умения по компютърна грамотност и офис 
приложения - 45 учебни часа.

-Професионално обучение
Срокът за прием на заявления е до изчерпване на 

финансовия ресурс по проекта. 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: свържете се с нас 

на 0350 66230; 0899981624

Мъж от Велинград, 
извършил телефонни 
измами в Пещера, е за-
държан от пещерските 
криминалисти. За това 
съобщава пресцентъ-
рът на ОД МВР – Пазар-
джик. 

В събота, 15 юли, ор-
ганите на реда получили 

сигнали за множество 
опити за телефонни из-
мами в Пещера. 

Жертва на извърши-
телите са 84-годишна 
жена от родопския град, 
която оставила 700 лева 
пред къщата си и 81-го-
дишен неин съгражда-
нин, който се простил с 

над 5000 лева. 
Измамниците дейст-

вали по познатата схе-
ма, представяли се за 
полицаи и дори заплаш-
вали жертвите със само-
разправа. 

В хода на работата по 
случаите е задържан О. 
В - 64 г. от Велинград. 

Той е установен, като 
получател на сумите от 
възрастните хора. 

Спрямо него се води 
полицейско производ-
ство под наблюдение на 
прокуратурата.

„Възрастните хора 
от дневния център 
и живеещите около 
парка до църквата „Св. 
Димитър“ ще могат 
да отдъхват в новите 
беседки, които Община 

Пещера построи за тях. 
Стъпка по стъпка се 
стремим да подобрим 
околната среда във всеки 
квартал на Пещера“, 
сподели кметът Николай 
Зайчев.

Припомняме, че 
освен новите две беседки, 
миналото лято бяха 
монтирани други две – в 
парка на кв. „Изгрев“ и 
на емблематичното място 
„Камъка“ над Пещера. 

Успоредно с това през 
последната година на 
различни места в града 
бяха монтирани нови 
пейки — повече от 200 
броя, които се ползват 
от всички жители на 
населените места.

Обявиха концесия за плажа

Поредният измамник попадна 
в ареста

Нови беседки
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ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и нака-

зания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на 
непълнолетния Димитър Георгиев Манолов от гр. Пещера, ул. „Иван Вазов“ № 23, 
вх.А, ЕГН 014328 **** за това, че на 21.06.2017 г. около 21.40 ч. в гр. Пещера, на кръс-
товището на ул. „Хан Пресиян“ и ул. „Георги Зафиров“ като неправоспособен во-
дач на мотоциклет „Ямаха“, без регистрационни табели, управлява МПС, което не е 
регистрирано в Р.Б. и към момента на проверката не може да представи сключен и 
действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомо-
билистите “ за 2017 г., с което виновно е нарушил чл. 638, ал. 3 от Застрахователния 
кодекс, съгласно Наказателно постановление № 17-0315-000407 от 07.07.2017 г., изда-
дено от Началника на РУ на МВР - Пещера.

Освен като пещерка, Васка Чапарова е 
добре позната и като радиоводеща на инте-
ресни предавания по Радио Пещера. 

„Гласът на Пещера“, както мило я нари-
чат съгражданите ни, отбеляза своя рожден 
ден с близки приятелки и колежки. 

Васка беше забелязана да отпива аромат-
но кафе заедно с Цветана Чучева, Светла Па-
унова и Мария Дойчевска на главната улица 
в града. 

„Да сме живи и здрави – надявам се този 
израз никога да не се изтърка! Пожелавам 
си да продължа да вървя по слънчевата 
част на улицата и по усмихната част на 
живота.  Другото е суета“, довери Васка. 

Повече от 45 години от своя съзнателен 
живот Чапарова отдава за популяризира-
нето на местното радио. В програмата му 
са открити над 100 рубрики и има над 300 
сътрудника. Особено популярна е сати-
ричната рубрика „Бараковска дряновица“ 
/1961-1965/, която изнася остри критични 

материали за стопански ръководители, безделници, нарушители, мошеници на нега-
тивни прояви за „малката правда“.

По повод 140-годиш-
ния юбилей от рождение-
то на класика на българ-
ската литература Елин 
Пелин, Детски отдел на 
Библиотеката при НЧ”Раз-
витие-1873”, обяви кон-
курс за детска рисунка 
на тема „Моето любимо 
произведение или герой 
от творчеството на Елин 
Пелин“.

Малките художници, 
вдъхновени от приказ-
ните герои и чудните ис-
тории на сладкодумеца 
Елин Пелин, дадоха воля 
на въображението и та-
ланта си и създадоха пре-
красни творби. В конкурса 
се включиха само деца от 
първа възрастова група – 
от 5 до 10 години, но тех-
ните рисунки бяха толкова 
добри, креативни и ориги-
нални, че журито не можа 
да определи победител. 

За това, оценяващите 
решиха: „ПОБЕДИТЕЛИ 

СА ВСИЧКИ ДЕЦА! 
„Децата, участници в 

конкурса, спечелиха не 
само заслужените грамо-
ти и медали. Те спечелиха 
най-вече от това, че про-

четоха произведенията 
на Елин Пелин, чуха дра-
матизация на приказката 
„Дядовата ръкавичка”, по-
днесена им с много любов 
от любимите библиотекар-

ки и научиха много неща 
за големия български пи-
сател. А какво спечелих-
ме ние, екипът на библи-
отеката? Спечелихме още 
по-верни и любопитни 

малки читатели, щастливи 
детски усмивки и разбира 
се - колекция от най-до-
брите рисунки по произ-
ведения на Елин Пелин!

По случай 120 г. от съз-
даването на Ловно-Рибар-
ско Сдружение „Пещера“, 
през месец септември до-
стойно ще бъде отбеляза-
на кръглата годишнина, 
съобщи Иван Джинев 
– председател на УС на 
местните ловци. „Замис-
ляме да бъде организира-
на киноложка изложба, 
риболовни състезания и 
спортна стрелба с членове 
от дружеството“, допълни 
Джинев. На 20 юли 1897 
год. в гр. Пещера, в заве-
дението на Костаки Ива-
нов Бараков се събират 12 
любители на природата, а 
именно: Костаки Бараков, 
Иван Иванчев, Стоян Пет-
ков, Васил Андонов, Иван 
Чешмеджиев, Петър Фи-
липов, Щерю Вощенаров, 

Зафир Кукушев, Европиди 
Коматов, Янаки Миши-
моров, Иван Кюсеиванов 
и Рашко Сугарев. Тогава 
се слага началото на орга-
низираното ловно движе-
ние в Пещера. Основано е 
ловно дружество „Елен“. 
Това четем в първата про-
токолна книга, запазена до 
днес. Една година по къс-
но Александър Евстатиев 
и Атанас Димитров са из-
брани за делегати, които 
да представляват друже-
ството на първия учреди-
телен конгрес на ловните 
дружества в страната в 
единен ловен съюз. Поста-
вени са основите на една 
обществена организация, 
която започва да пулсира, 
да води организационен 
живот, като още в първи-

те си стъпки осъществя-
ва благородната цел – да 
умножава и опазва богат-
ството на дивия животин-
ски свят в природата.

В ЛРС - „Пещера“ чле-
нуват 726 ловци и 611 ри-
боловци в 11 ловно-рибар-
ски дружини. Районът на 
ЛРС - „Пещера“ е разполо-
жен в долина пред полите 
на Родопите върху двете 
страни на р. „Стара река“ 
в началото да Доспатския 
проход, на север на 18 км 
от гр. Пазарджик и на 45 
км югозападно от гр. Пло-
вдив. Сдружението стопа-
нисва 11 ловни стопанства 
на територията на общи-
ните Пещера, Брацигово 
и Батак с площ от 30 700 
хектара. 

Проектът е финанси-
ран с 5000 лв. от Нацио-
налната кампания „Чиста 
околна среда 2017“. Тази 
година конкурсът на 
МОСВ и ПУДООС бе на 
тема „Обичам природата и 
аз участвам“. „Целта, която 
си поставяме с настоящия 
проект е приобщаване на 
децата към природата и 
създаване у тях грижовно 
отношение към приро-
дата и нейното опазване, 
чрез иновативни методи 
и средства за възпита-
ние“, сподели директорът 
на детското заведение 
Верка Климентова, в кое-
то се възпитават над 100 

деца. По проекта ще бъде 
оформен тематичен кът 
„За всяка болка - билка“, 
в близост до който ще се 
монтира информационно 
табло с описание на бил-
ките и лечебните им свой-
ства. На доброволни нача-
ла се предвижда да бъде 
отгледан разсаден матери-
ал, който да се засее в обо-
собените лехи. Проектът 
предвижда да се направи 
алпинеум под формата на 
слънце, чиито диск ще е 
изграден от автомобил-
на гума, засадена с жълто 
цъфтящи билки, а лъчите 
на слънцето ще са своеоб-
разни пътеки, очертаващи 

цветните лехи,  в които ще 
бъдат засети билки. Ос-
вен това на доброволни 
начала се предвижда да 
се изгради алпинеум от 
стари автомобилни гуми 
в затревеното простран-
ство при централния вход 
на детската градина, кои-
то ще бъдат боядисани в 
цветовете на българското 
знаме. В гумите ще бъдат 
засети цветя, цъфтящи 
с цветовете на трибагре-
ника. Целта е родители-
те и децата ежедневно да 
виждат трикольора и чрез 
грижите по засетите цветя 
подсъзнателно да получат 
патриотично възпитание. 

Победители са всички 
деца

„Гласът на Пещера“ 
отпразнува рожден ден

ЛРС „Пещера“ 
ще отбележи 120 г. 
от създаването си

ДГ “Деница“ в Пещера 
реализира проект „За 
всяка болка – билка“

Прессъобщение
В изпълнение на Дейност 3 „Ученически лагери“ по проект BG05M2OP001-

3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, 
ще бъдат създадени условия за успешна социализация на учениците от етниче-
ските малцинства и от маргинализирани групи в гр. Пещера, ще се повиши моти-
вацията им за участие в образованието чрез дейности, насочени към съхраняване 
и развиване на културната им идентичност и техните връстници в обща интегра-
ционна среда, взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпита-
ването им в дух на толерантност.

В рамките на проектната дейност по време на ученическите лагери по иници-
атива на учениците ще бъдат създадени училищни клубове за по-високо качество 
на образованието във всяко училище. Ще се организират и проведат 3 ученически 
лагерa за подготовка и планиране работата на училищните клубове. Продължи-
телността на лагерите ще бъде 5 дни. В рамките на лагерите ще се организират 
съвместни обучителни сесии, с доказани специалисти в областта на работа с деца 
и младежи, които по подходящ начин ще повишат техните знания и умения от-
носно комуникациите, генериране и развитие на техните идеи, лидерски умения, 
взаимодействие с възрастните и др. В рамките на лагерите ще се организират по 
начин, съобразен с възрастта на учениците, теренни етноложки проучвания за 
запознаване с културата на етническите общности и групи в района на община 
Пещера.

Съгласно Плана за изпълнение на дейностите по проекта, периодът на изпъл-
нение на дейността е от 23.07.2017 г. до 22.08.2017 г. и от 23.06.2018 г. до 22.08.2018 
г. В периода от 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г. шестдесет ученици от осемте училища 
– партньори участват в първия ученически лагер по проекта, който се провежда в 
Курортен комплекс „Боровец“.

-------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------
Проект  BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвести-
ционни фондове.

4550 гр. Пещера, 
 ул. „Дойранска епопея“ № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 
6- 22-08, факс: 6-41-65; 

www.peshtera.bg

ОБЩИНА ПЕЩЕРА



4Искра
Родопска

Старт на конкурсна-
та програма, в която ще 
участваха 140 индивиду-
ални и групови изпъл-
нители от цялата страна, 
дадоха кметът на Община 
Пещера Николай Зайчев 
и директорът на събора 
Николай Балабанов. Учас-
тници и гости на двуднев-
ното събитие бяха поздра-
вени от градоначалника и 
заместник-министъра на 
туризма Ирена Георгиева, 
която каза:

„Днешното събитие е 
поредното доказателство 
за последователната рабо-
та на община Пещера, в 
усилията й да се развива 
като разпознаваема турис-
тическа дестинация. Това 
е още един повод повече 
хора да се запознаят с бо-
гатия туристически по-
тенциал на местността и 

отново да посетят местни-
те забележителности. За-
това и Министерството на 
туризма приветства всяка 
проява, която стимулира 
запазването и развитието 
на фолклорните традиции 
и занаяти“.

Официални гости на 
церемонията по открива-
нето бяха още народният 
представител Десислава 
Костадинова и областният 
управител Стефан Мирев.

Второто издание на съ-
бора на народното твор-
чество се проведе с под-
крепата на министерство 
на туризма. Конкурсната 
програма, събрала 1600 
изпълнители, се оценя-
ваше от жури в състав: 
председател - Николай Ба-
лабанов, директор на кон-
курса, диригент  и компо-
зитор и членове д-р Бинка 

Добрева – народна певица, 
педагог и  солист на хор 
„Мистерията на българ-
ските гласове“,  Здравко 

Мандаджиев – народен пе-
вец, маестро Иванка Пау-
нова – диригент на АНПТ 
“Пазарджик”, педагог, ин-
струменталист, Боян Але-

ксиев – хореограф и Свет-
ла Караджова – народна 
певица. Водеща бе Весели-
на Бабаджанкова.

Всички участници по-
лучиха грамоти за участие 
и принос в развитието, 
съхранението и популяри-
зирането на българските 

фолклорни традиции, по-
дписани лично от кмета 
Николай Зайчев. Градо-
началникът връчи и голе-
мите награди от конкур-
са – четири Гранд при с 
парична награда и четири 
специални награди. Жу-
рито определи следните 
лауреати: Специална на-
града на Министерство 
на туризма за ТС „Искра“, 
с. Майор Узуново, обл. Ви-
дин. Специална награда на 
журито за ПА „Аленче“, с. 
Левски. Специална награ-
да на публиката за ДЮТС 
„Карабунарче“, с. Карабу-
нар. Специална награда 
на директора на конкурса 
за ТС „От тук от там“, гр. 
Пазарджик

Големите победители 
от двудневния конкурс 
са: МПГ от село Бачево, 
общ. Разлог; ТС „Русалии“, 

село Бачево; Ансамбъл 
„Дикани“, с. Злати трап; ВГ 
„Славейче“, гр. Сливен.

Отличени бяха и 
най-малките участници. 
Златен медал за пред-
ставянето си получиха 
петгодишната Габриела 
Стоянова от Сливен и се-
демгодишният Алексан-
дър Кутетеров от София.

На раздяла участници, 
жури, зрители благода-
риха на организаторите 
за добрата организация и 
перфектните условия за 
провеждане на конкурса.

Община Пещера бе 
организирала паркинги 
за пристигащите с авто-
мобили, за сигурността 
на гражданите се грижеха 
служители на МВР.

И тази година до сце-
ната се стигаше по Алеята 
на занаятите.

На „Св. Константин“ се проведе вторият Регионален 
събор на народното творчество

С две домакинства започва новото първенство „Свобода 2011“ Пещера. Срещите 
от първенството ще се играят винаги в събота, от 18 часа. Първите мачове бяха на 12 
август. У дома Свобода завърши 1:1 с Ботев /Ихтиман/.

Ето и пълната програма на Трета югозападна лига за есенния полусезон:

Оставане в Югозападната трета лига и развитие на детско-юношеските школи са 
целите пред тима на ФК „Свобода 2011“. 

И през този сезон клубът ще разчита на финансови средства от двете големи дру-
жества, работещи на територията на Пещера, местния бизнес и общината. 

В продажба вече са и клубните карти, за онези фенове, които искат да си закупят 
такива и по този начин за подпомогнат отбора.

На купа „България” - 
кръг от световната купа по 
ракетомоделизъм в град 
Дупница, участие взеха 
съседните Сърбия, Тур-
ция и Македония, както и 
всички клубове от Бълга-
рия, съобщи Павел Тилев 
– зам. председател на Раке-
томоделен клуб „Кондор“. 

Пещерският тим заво-
юва 3 купи и два медала. 
В най-атрактивния клас 

- копие на действителна 
ракета з.м.с. Димитър Вач-
ков отново запази 1-вото 
място и златната купа от 
миналата година. В същия 
клас Александър Алекси-
ев завоюва сребърна купа 
при юношите,  Павел Ти-
лев - сребърна купа в клас 
ротор.  В клас копие, за 
височина от републикан-
ското състезание, з.м.с. 
Димитър Вачков завоюва 

сребърен медал, със сре-
бърен медал се окичи и 
Костадин Кръстанов, в 
същия клас при юношите. 
И четиримата състезатели 
са включени в национал-
ния отбор на България и в 
момента набират средства, 
за да участват на предсто-
ящото Европейско пър-
венство в Полша през ав-
густ 2017г.  

Европейската шам-
пионка по тенис на маса 
- Мария Йовкова и чет-
въртфиналистът от пара-
олимпийските игри в Рио 
де Жанейро - Денислав 
Коджабашев се срещнаха с 
кмета на Пещера Николай 
Зайчев и ръководството на 
клуба по тенис на маса. 

Талантливите българ-
ски спортисти посетиха 
родопския град, за да се 
запознаят с условията на 
развитие на спорта. Мария 
и Денислав изигр

аха демонстративен 
мач по двойки с две деца 
от местния клуб по тенис 
на маса и обсъдиха идеи-
те за предстоящи турни-
ри, които да се проведат в 
Пещера. Пред малките и 
големите тенисисти Йов-
кова и Коджабашев спо-
делиха, че всичко, което 
са постигнали е плод на 
много тренировки и силна 
психика. 

Двамата не скриха ам-
бициите си да участват на 

следващите Олимпийски 
игри, където да завоюват 
нови медали за България. 
Денислав сподели, че цел-
та му е да играе както на 
Олимпийските, така и на 
Параолимпийските игри.

Мария Йовкова доне-
се на България първата 
титла от европейско 
първенство по тенис на 
маса за юноши и девойки. 
Заедно с унгарката Фани 
Харастович асеновград-
чанката спечели в неде-
ля златните медали на 
60-ото младежко първен-
ство на Стария конти-
нент в Гимараеш (Порту-

галия). За последен път 
на най-високото място 
на почетната стълбичка 
в шампионат на Стария 
континент се качи Дани-
ела Гергелчева през вече 
далечната 1990 г.

Денислав Коджабашев 
спечели златен медал 
на Световните игри на 
Международната феде-
рация на спортистите с 
ампутации и инвалидни 
колички в Сочи, а на Па-
раолимпийските игри в 
Бразилия стигна до чет-
въртфинал.

Михаил Паев и Христо 
Глушков, Steelers Rockband, 
Rocka Rolla и най-големите 
от „Сигнал“ ще се качат на 
сцената на „Рок на кре-
постта“. Второто издание 
на феста, който се органи-
зира от Община Пещера, 
ще се проведе на 31 август 
на крепостта „Перистера“. 
Началният час на събити-
ето е 18.00 ч.

Предстои вторият фестивал 
„Рок на крепостта“

Пещерският тим на „Кондор“
 с три купи и два медала

Европейска шампионка 
по тенис на маса дойде 

в Пещера 

НА 19 АВГУСТ „СВОБОДА 2011“ ПРИЕМА „ЦСКА 1948“

1. Свобода Пещера - Ботев Ихтиман
2.19.08 - Свобода Пещера - ЦСКА 1948
3. Рилски Спортист - Свобода Пещера
4. Свобода Пещера - Пирин Гоце Делчев
5. Септември Симитли - Свобода Пещера
6. Свобода Пещера - Марек Дупница
7. Сливнишки герой - Свобода Пещера
8. Свобода Пещера - Банско
9. Балкан Ботевград - Свобода Пещера

10. Свобода Пещера - Хебър Пазарджик
11. Минъор Перник - Свобода Пещера
12. Свобода Пещера - Чавдар Етрополе
13. Пирин Разлог - Свобода Пещера
14. Свобода Пещера - Германея Сапарева 
баня
15. Елин Пелин - Свобода Пещера
16. Свобода Пещера - Вихрен Сандански
17. Беласица Петрич - Свобода Пещера

Чили, Испания, Косо-
во, Бразилия, Йордания и 
Армения зарадваха публи-
ката в Пещера по време на 
организирания от Община 
Пещера III Етнокултурен 
фестивал „Култура на бъ-
дещето и бъдещето на кул-

турата“. 
По традиция, фести-

валът бе открит от кмета 
Николай Зайчев, след кра-
сиво дефиле преминало 
по централната улица на 
Пещера. 

Стотици изгледаха раз-

личната и много красива 
програма, която всеки от 
съставите представи, а от 
Общината се бяха погри-
жили да има достатъчно 
места за сядане пред три-
буната в центъра на града.

Състави от 3 континента 
на пещерска сцена 


