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Уважаеми 
съграждани,

От името на Об-
щински съвет - Пе-
щера и лично от мое 
име сърдечно Ви 
поздравявам с най–
светлия християн-
ски празник Коледа 
и с настъпването на 
Новата 2019 година. 

Нека добрите традиции, които сме наследили 
от нашите родители се предават на поколенията 
след нас, за да възраждат силата и самочувствието 
на младите хора в общината. 

На всички Ви пожелавам много здраве и лично 
щастие, всеотдайност, енергия и воля за реализи-
ране на всички добри начинания, които водят до 
благополучието на общината и нейните жители! 

Да посрещнем с много настроение една по-здра-
ва и успешна 2019 година!

Честито Рождество Христово! 
Мирна, здрава и щастлива Нова 2019 година!

Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет – Пещера

30 проекта по 11 
програми е разработила 
Дирекция „Европейски 
фондове, стратегическо 
планиране и обществе-
ни поръчки“ в Община 
Пещера от създаването 
си с решение на Общин-
ския съвет от декември 
2016 г. до момента. За 
този период от изготве-
ните проекти 10 са из-
пълнени, 8 са в процес 
на изпълнение, 5 проек-
та са на етап оценка, а 7 
не са били одобрени.

Общата стойност на 
подадените проекти е 52 
812 177,44 лв. От тази 
сума 7 435 956 лв. са по 
програмата за енергий-
на ефективност в пе-
риферните райони. По 
нея бяха санирани 41 
жилищни и 4 общест-
вени сгради. По тази 
схема, размерът на без-
възмездната финансо-
ва помощ, определена 
от Оперативната про-
грама към Общината е 
била 10 707 054,43 лв. 
А в началото на 2016 г. 
Министерство на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството обя-
вява самата процедура 
за предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ. С решение от 
28.02.2016 г. Общин-
ски съвет Пещера дава 
съгласие Общината да 
кандидатства с про-
ектни предложения: 
“Повишаване на енер-
гийната ефективност 
на жилищни сгради, 
публични държавни 
и общински сгради 
в гр. Пещера по схе-
ма за безвъзмездна 
финансова помощ: 
BG16RFOP001-02.001 
„Енергийна ефектив-
ност в периферните ра-
йони”, приоритетна ос 
2: „Подкрепа за енер-
гийна ефективност 
в опорни центрове в 
периферните райони” 
и одобряване на Парт-
ньорски споразуме-
ния.

В момента по тази 
схема са подадени нови 

2 проекта за саниране 
на сгради на обща стой-
ност 1 764 450 лв.

Община Пещера 
продължава да работи 
по проект „Шарени мъ-
ниста“ на стойност 665 
659,59 лв., изпълнява се 
и проект „Подкрепа за 
осигуряване на заетост, 
социална и професио-
нална интеграция на 
лица от рискови групи 
чрез социално предпри-
ятие в община Пещера“, 
по който бе създадено 
социално предприятие, 
в което в момента ра-
ботят 30 души. Община 
Пещера е единствената 
публична институция в 
мащабния междунаро-

ден проект „Управление 
на данни за изпълнение 
на ОРЗД (Общ Регла-
мент за Защита на Да-
нните)“/DEFEND/. Бю-
джетът, с който работят 
9 организации от някол-
ко европейски държави 
е 6 653 975,00 лв.

Дирекцията участ-
ва и в подготвянето на 
проекта, по който Об-
щина Пещера е парт-
ньор, „Комбинирана 
процедура за проекти-
ране и изграждане на 
компостиращи инстала-
ции и на инсталации за 
предварително третира-
не на битови отпадъци 
за общини: Батак, Бело-
во, Брацигово, Лесичо-
во, Пещера, Пазарджик 
и Септември“ на стой-
ност 19 693 675,14 лв.

Община Пещера е 
кандидатствала по ОП 
“Региони в растеж”, 

Оперативна програма 
за храни и/или основно 
материално подпомага-
не, ОП „Наука и образо-
вание за интелигентен 
растеж“, Конкурсна про-
цедура 33.16-2017г. на 
ЦОИДУЕМ гр. София, 
Оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси 2014-2020г.“, 
Програма Еразъм +, 
Програма за научни 
изследвания и инова-
ции ХОРИЗОНТ 2020, 
Национална програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилни 
жилищни сгради, ОП 
„Околна среда“ 2014-
2020, Мярка 7 „Основ-
ни услуги и обновява-

не на селата в селските 
райони“ от Програмата 
за развитие на селски-
те райони за периода 
2014 - 2020 г., Програма 
за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.

От Дирекцията са 
направили и сравните-
лен анализ относно ра-
ботата по европейските 
програми за последните 
3 мандата. 

В мандата с период 
2007-2011 г. са подадени 
16 проекти предложе-
ния на обща стойност 
62 667 311,46 лв. От тях 
са изпълнени 7 проекта 
на стойност 8 175 209,90 
лв.. 

В следващия мандат 
с период 2011-2015 г. са 
подадени 8 проекта на 
стойност 2 067 029,56 
лв., но са изпълнени 17 
проекта за 56 559 131,52 
лв., 8 от тях за 55 861 

671,03 лв., обаче са ос-
танали от предишния 
мандат с период 2007-
2011 г. Прекратен е един 
договор на стойност 
от 199 392,00 лв. и това 
е за проект по схема 
BG161PO001/5-03/2013 
„Подкрепа за интегри-
рани планове за градско 
възстановяване и раз-
витие II“, поради което 
Община Пещера отпада 
от списъка с 39-те голе-
ми общини и възмож-
ностите и за кандидат-
стване и използване на 
европейски средства са 
силно ограничени, а по- 
големите и значителни 
процедури на оператив-
ните програми са невъз-
можни.

Създаването на Ди-
рекция „Европейски 
фондове, стратегическо 
планиране и обществе-
ни поръчки“ в Община 
Пещера е задължител-
но, на основание чл. 245 
от Закона за Обществе-
ни Поръчки в сила от 
15.04.2016 г. при отчита-
не на планирано и про-
диктувано от визията и 
плана за изпълнение на 
мандат 2015-2019 г. 

Дирекцията се явя-
ва като Вътрешно спе-
циализирано звено за 
административно оси-
гуряване по управление 
на цикъла на обществе-
ните поръчки, изпъл-
нението на проекти и 
кандидатстването пред 
различните финанси-
ращи институции и 
оперативни програма, 
и същата, от датата на 
съществуването си е 
сключила договори по 
разработени от нея об-
ществени поръчки на 
стойност 21 162 979.54 
лв.

Общината ще изгра-
ди 7 площадки за стро-
ителни отпадъци

С част от средства 
от отчисленията събра-
ни по реда на чл. 64 от 
Закона за Управление 
на Отпадъците (ЗУО) 

За 3 години Община Пещера 
е разработила 30 проекта по 11 програми 

(продължава на стр.2)

Скъпи 
съграждани,

След броени дни 
ще изпратим още 
една година от кален-
дара на човешкия жи-
вот. Настъпва време 
за равносметка – лич-
на и професионална. 
Всеки от нас ще се 
вгледа в отминалите 
365 дни и ще отправи 
взор към следващата 
година. 

Като кмет на нашата община изпращам една 
ползотворна, изпълнена с много труд и предизви-
кателства година. Година, в която заедно с екипа 
ми направихме всичко, което е в нашите възмож-
ности, за да си свършим работата възможно най-
добре! 

Като жител на Пещера изпращам годината с 
удовлетворението, че родният ми град продължа-
ва да се развива в правилната посока! 

Като човек, в 2018 г. се надявам да останат ло-
шите моменти, а през 2019 г. да бъдем по-добри, 
по-човечни!

Позволете ми в навечерието на предстоящите 
Коледа и Нова година, да пожелая на всички нас, 
преди всичко да бъдем здрави! Да вярваме, че не 
само по Коледа се случват чудеса, защото всеки 
ден ние ги сътворяваме! 

Честито Рождество Христово!
Весела и щастлива Нова година!

Николай Зайчев
кмет на Община Пещера
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От 2016 година до 
момента Община Пе-
щера е реализирала 
проекти с европейско 
финансиране за близо 
10 милиона лева, стана 
ясно по повод 3 години 
от началото на настоящ-
ия управленски мандат 
на кмета Николай Зай-
чев. 

Тяхното изпълнение 
стана възможно благо-
дарение на напълно нов 
за общината инстру-
мент, а именно инвес-

тиционен револвиращ 
кредит. 

Неговият размер е 1 
милион лева, които се 
използват за междинни 
разплащания при из-
пълнението на проек-
тите. 

Когато средствата от 
европейските програ-
ми се възстановяват на 
Общината, всъщност се 
погасява и използваната 
сума от револвиращия 
кредит. Така Община 
Пещера разполага със 

средствата, необходими 
за успешното реализи-
ране на проектите, без 
това да тежи на бюдже-
та.

За първи път в Об-
щината бе използван и 
друг финансов инстру-
мент, какъвто е облига-
ционният заем. 

На 01.01.2016 год. 
общо дългосрочните 
кредити на общината са 
в размер на 5 046 751 лв.

Съгласно Решение 
106/26.05.2016 год. на 

Общински съвет Пеще-
ра се обединяват банко-
вия кредит и кредитите 
от ФЛАГ в един обли-
гационен заем в размер 
на 4 000 000 лв. Напълно 
се погасява банковият 
кредит и два от креди-
тите към ФЛАГ. Третият 
кредит към програма 
ФЛАГ се погасява час-
тично. Главницата по 
дългосрочния кредит 
към ФЛАГ е в размер на 
799 705 лв.

Към настоящия мо-

мент дългосрочния кре-
дит към ФЛАГ се пога-
сява ежемесечно по 7 
300 лв.

В същото време по 
облигационния заем са 
изплатени 303 141 лв. 
лихви. Погасяването на 
главницата ще започне 
на 1 октомври 2019 г. с 
равни вноски от 222 000 
лв. в началото на всяко 
второ и четвърто три-
месечие на годината. За-
емът трябва да бъде по-
гасен напълно до 2028 г.

Обединяването на 
кредитите от предишни 
мандати, освен постиг-
натия ефект на нама-
лени лихви, осигури и 
необходимите 200 000 
лв. за закупуването на 
бившия ресторант „Ро-
допски светлини“, който 
днес е превърнат в мо-
дерен и удобен център 
за обслужване на граж-
даните, нещо, което до 
момента в Пещера ни-
кога не е имало.

От Пещера започна-
ха информационните 
срещи на МОН в пазар-
джишка област сред ро-
дители и общественост 
за разясняване на вза-
имните ползи от обра-
зователната интеграция 
на децата и учениците 
от етническите малцин-
ства. Срещата събра на 
едно място директори 
на училища и детски 
градини, учители, ро-
дители, представители 
на Министерство на 
образованието и Регио-
налния му инспекторат, 
хора от неправителстве-
ния сектор и институ-
ции партньори.

Всички те бяха при-
ветствани от кмета на 
Община Пещера Нико-
лай Зайчев, който при-
помни:

„Механизмът е мно-
го важен. През изте-
клата година се доказа, 
че има изключителна 
необходимост от тази 
субординация, коорди-
нация, която беше на-
правена между всички 
институции. За да се из-
пълни задачата да бъдат 
върнати повече деца в 
училище и разбира се те 
да останат там.

Пещера имаше чест-
та да участва в една до-
пълнителна програма 
към самия механизъм, 
а именно под егидата на 
ООН беше направена 
цялостна разработка в 
три общини от Бълга-
рия. Беше проследена 
работата на Механи-
зма и представители на 
ООН имаха възмож-

ност да посетят част от 
нашите училища, за да 
видят как на практика 
ние го прилагаме. В тази 
връзка мога да кажа, че 
хората, които са тук – 
представители на раз-
личните институции, 
показаха, че когато се 
работи активно с една 
цел, да интегрираме на-
шите деца и да ги вър-
нем в училищата, това 
може да се случи и меха-

низмът е работещ.“
През последната го-

дина в Пещера 59 деца 
са били върнати в учи-
лище. 101 са отпаднали, 
а 872 не са били обхва-
нати от екипите, пре-
димно тези деца са в 
чужбина.

Вместо суха ста-
тистика и клиширани 
разсъждения, среща-
та в Пещера предложи 
на присъстващите ус-
пешни примери на ре-
ализирани успешно в 
различни сфери хора, 

определили себе си като 
роми.

Сред тях бе и първият 
ром защитил докторска 
дисертация преди 1989 
г., а именно д-р Асен 
Попов. мъжът е родом 
от Асеновград и разказа 
за тежката участ на дете 
от бедно ромско семей-
ство с 6 деца, успяло да 
завърши Търговската 
гимназия в Пловдив, 
след това Философия, да 

специализира в Москва 
и Вашингтон. Д-р Попов 
призна, че в живота му 
са помогнали много слу-
чайни хора, които обаче 
са били съпричастни. 
Именно съпричастност-
та и уважението липсват 
днес, коментира д-р По-
пов. Той посъветва об-
разователните експерти 
да обърнат повече вни-
мание в обучението по 
български език, което е 
много важно, особено 
за турскоговорящите 
роми.

Другият положите-
лен пример бе споделен 
от сестрата на емблема-
тичния за културата не 
само на Пещера Манчо 
Макаринов – Надежда. 
Той е завършил тога-
вашния ВИТИЗ, учил е 
и хореография. Покрай 
неговите успехи Надеж-
да също успява да учи 
извън Пещера, което 
променя живота й.

Водещ на самата сре-

ща пък бе друг успешен 
ром – д.ц. Йосиф Нунев, 
дългогодишен експерт в 
МОН, а днес преподава-
тел във Великотърнов-
ския университет.

В залата бяха и уче-
ници от НУ “Михаил 
Куманов“, които реци-
тираха стихове и пяха 
български народни 
песни, с което показаха, 
че училището е най-ва-
жната стъпка към ин-
теграцията на ромите у 
нас.

От 9 декември БДЖ 
има ново разписание за 
движението на влакове-
те. Според него отпадат 
последните влакове от 
Пещера за Пловдив и от 
Пловдив за Пещера. 

По този повод кме-
тът на Община Пещера 
Николай Зайчев проведе 
поредица от срещи. 

Първият разговор бе 
с ръководството на БДЖ 
Пещера. В последствие 
г-н Зайчев инициира 
срещи с кметовете на 

общините Стамболий-
ски, Кричим и Брациго-
во, чиито жители също 
са ощетени от спрените 
влакове. 

Четиримата кмето-
ве поискаха официално 
да бъдат възстановени 
влак 18276, тръгващ от 
гр. Пловдив в 17:35 ч. 
и влак 18277, тръгващ 
от гр. Пещера в 18:55 
часа. 

За проблема със 
спрените влакове ста-
на ясно, след като 117 

жители на Пещера вне-
соха до кмета Николай 
Зайчев подписка срещу 
новото разписание на 
БДЖ. 

Конкретните влако-
ве са известни между 
хората като „работни-
чески влакове“, защото 
се ползват основно от 
хора, които работят в 
други населени места по 
тази линия. При въведе-
ната промяна са засегна-
ти също така ученици и 
студенти от трите общи-

ни.
Официалното писмо 

на кметовете Николай 
Зайчев — кмет на Об-
щина Пещера, Петко 
Петков — кмет на Об-
щина Брацигово, Георги 
Мараджиев — кмет на 
Община Стамболийски 
и Атанас Калчев — кмет 
на Община Кричим бе 
внесено в Министер-
ство на транспорта. С 
проблема е запознат и 
областният управител 
Стефан Мирев.

Община Пещера успешно работи 
с нови финансови инструменти

Информационна среща за образованието

Спряха два влака

в Община Пещера ще 
бъдат изградени 7 пло-
щадки за безвъзмездно 
предаване на разделно 
събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпа-
дъци и други. На тези 
площадки гражданите 
ще могат да изхвърлят, 
както своите разделно 
събрани отпадъци, така 
и строителни отпадъци. 
Разходът за изгражда-
нето им ще е до 126 000 
лв. Точките, където ще 
бъдат ситуирани пло-
щадките са на етап ана-
лизиране. Това е една от 
мерките, които ще бъдат 
част от цялостната схе-
ма на Общината по от-
ношение на сметосъби-
рането. А изграждането 
на подобни площадки е 
задължение на Общи-
на Пещера. В момента 
строителните и едро-
габаритни отпадъци се 
извозват извън терито-
рията на Община Пеще-
ра. На този етап депони-
рането на 1 тон отпадък 
струва 27 лв., в края на 
2019 година тази цена 
обаче ще бъде 4 пъти 
по-висока, предупреди 
кметът Николай Зайчев.

„Ние, с помощта на 
нашите съграждани, 
трябва да намалим от-
падъците. Разделното 
сметосъбиране е един 
от начините това да 

стане. С разкриването 
на 7 площадки, с безвъз-
мездно предоставените 
контейнери за разделно 
събиране на битовите 
отпадъци, имаме така-
ва възможност“, допъл-
ни градоначалникът.

Община Пещера 
предвижда и мащабна 
информационна кампа-
ния сред жителите на 
населените места.

Сме тос ъбиране то 
и сметоизвозването на 
територията на общи-
ната се извършва от ОП 
“Чистота и поддържане 
на общинската инфра-
структура“.

Отново със сред-
ства от отчисленията 
за нуждите на общин-
ското предприятие бяха 
закупени нови машини, 
както за сметосъбиране, 
така и за претоварване 
на отпадъците в големи 
контейнери. 

Тази мярка вече пес-
ти по повече от 6000 
лв. на месец само от из-
возването на отпадъка 
до Регионалното депо. 
Преди да се закупят но-
вите машини сметоиз-
возващите камиони са 
правили 170 курса до 
депото, които са струва-
ли 7660 лв.Сега, с пре-
товарването на сметта 
на обособената за това 
площадка, се правят 40 
курса, които струват 
1550 лв.

За 3 години 
Община Пещера 

е разработила 
30 проекта 

по 11 програми
(продължение от стр. 1)
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111 години създава-
нето си и своя патронен 
празник отпразнува СУ 
„Св. Климент Охрид-
ски“. 

Тържеството бе ува-
жено от кмета Николай 
Зайчев, който застана 
пред ученици и учители, 
не като градоначалник, 
а като възпитаник на 
пещерската гимназия:

„Това са най-хубави-
те ви години, годините, 
в които вие се чувствате 
най-свободни да пра-
вите това, което жела-
ете. Напълнете ги със 
съдържание, напълнете 
ги с присъствие в това 
училище. 111 години 
са изключително много 
време. Можете ли да си 
представите колко уче-
ници като вас са минали 
оттук, през тази сграда 
и през предишната, пре-
ди да бъде построена 

тази? Колко дръзновени 
мечти са били изпълне-
ни, колко изключителни 
желания за развитие са 
постигнати? Има тра-
диция, има приемстве-
ност. Това е едно из-
ключително училище за 
нашия град, което дава 
силата и мощта на об-
разованието в Пещера, 

изпълнете го със съдър-
жание. Бъдете такива 
каквито сте, вярвайте в 
себе си и давайте всич-
ко от себе си, за да се 
чувствате достойни“, 
каза в приветствието си 
кметът Зайчев. 

Той поздрави и учи-
телите, и родителите на 
учениците.

Към бивши и насто-
ящи ученици, учители 
и родители се обърна 
и директорката на СУ 
“Св. Климент Охрид-
ски“, за която този праз-
ник бе и официалното й 
представяне като ръко-
водител на училището. 

Павлина Начкова 
поздрави присъства-

щите: „Работейки от 
години като препода-
вател, а от скоро и като 
директор, прекланям 

глава пред професиона-
лизма на колегите и на-
шите деца. Празникът 
на училището е празник 
на всеки един от нас. 
Гимназията е уникална, 
защото обединява ро-
дители, учители, учени-
ци, бивши и настоящи. 
Уважавайте патрона и 
обичайте училището и 
учителите си“.

След това, директор-
ката отличи участни-
ците в проекта за чиста 
околна среда и призьор-
ите в различни спортни 
прояви.

Празникът завърши 
с програма от песни и 
танци.

КУЛТУРА

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

На основание чл. 52 от НК, чл. 15, ал. 2 от 
ЗАНН, с Наказателно постановление № 741/ 
04.10.2018г., гл.-инсп. Елена Абаджива, Начал-
нк на РУ на МВР — Пещера налага наказание 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолет-
ния Тодор Цветанов Николицов от гр. Пещера, 
ул. „Св. Константин“ № 61, ЕГН 024823****, за 
това че на 13.09.2018 г. около 16.30 ч. в гр. Пе-
щера, лицето Николицов отнема, задържа и ук-
рива без съгласието на притежателя български 
личен документ, Свидетелство за управление 
на моторно преводно средство на Деян Краси-
миров Дечев, с ЕГН 880722****, с което непъл-
нолетният виновно е нарушил чл. 7, ал. 2 от 

ЗБЛД.

СУ  “Св. Климент Охридски“ 
отпразнува двоен празник

Създаването на фон-
да е част от дейностите 
по проект на Платфор-
ма АГОРА „Активни 
общности: изграждане 
на капацитет за про-
мяна“, финансиран от 
фондация „Америка за 
България“. 

В него неправител-
ствената организация 
и Община Пещера оси-
гуряват средства за ре-
ализиране на проекти. 
Размерът на фонда ще 
се определя всяка го-
дина, като Общински 
съвет взима решение за 
средствата, които ще се 
предоставят от общин-
ския бюджет. 

Първата процедура 
за финансиране бе от-
крита със заповед на 
кмета Николай Зайчев. 

Тя има две приори-
тетни оси — Насърча-
ване на физическата ак-
тивност и провеждане 
на спортни занимания, 
като средство за здраво-
словен начин на живот 
на общността. 

И приоритетна об-
ласт II — Създаване на 
благоприятна, насър-
чаваща и подкрепяща 
среда чрез приобщаване 
на общността към кул-
турата.

Допустими канди-

дати са такива, които 
осъществяват дейност-
та си на територията 
на община Пещера и 
са неправителствени 
организации в общест-
вена полза, читалища, 
домсъвети по реда на 
ЗУЕС, местни културни 
и образователни инсти-
туции.

Минималният раз-
мер за финансиране на 
едно проектно предло-
жение е 1 000 лв., а мак-
сималният 3 000 лв.

Проектните предло-
жения се подават в срок 
до 17:30 ч. на 10.12.2018 
г. в Центъра за админи-
стративно обслужване 
на граждани в Общи-
на Пещера с адрес: гр. 
Пещера 4550, община 
Пещера, ул.„Дойранска 
епопея“ № 17.

Повече подробности 
могат да се намерят на 
интернет страницата на 
Община Пещера

www.peshtera.bg

Започва 
да работи Фонд 

за подкрепа 
на местни 

инициативи
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