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В Община Пещера 
постъпи писмо от Об-
ластна администрация 
Пазарджик, касаещо на-
личните възможности за 
приемане, настаняване и 
осъществяване на хума-
нитарна помощ на наши 
сънародници, пристига-
щи от Украйна.

В тази връзка, жите-

лите на община Пещера, 
които проявяват интерес и 
имат възможност за прием 
и настаняване на семей-
ства, могат да заявят тази 
своя подкрепа към нашите 
сънародници, пристигащи 
от Украйна, на следните 
телефони в Община Пеще-
ра: 0350/6-22-03 и 0350/6-
22-08 (в работни дни) и на 

горещите тел. 0350/6-22-16 
и 0893532069.

Във връзка с хумани-
тарната криза в Украйна 
и нуждата от подпомага-
не на пострадалото на-
селение, Националният 
съвет на Български Чер-
вен кръст взе решение за 
обявяване на национална 
кампания за набиране на 

материални средства как-
то следва:

- нови мъжки, дамски и 
детски дрехи и обувки (с 
етикет на производителя);

- спално бельо;
- топли завивки;
- хигиенни материали 

(перилни препарати, сапу-
ни и др.)

За гр. Пещера средства-

та ще се приемат в органи-
зирания пункт в сградата 
на Домашен социален па-
тронаж Пещера, намира-
ща се на ул. „Сокола“ №1.

Телефони за връзка:
0894326230 – Милена 

Иванова
0894677707 - Виктория 

Пенева

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общи-

ната, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с 
бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата 
общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пе-
щера за 2022 г. 

Общественото обсъждане ще се проведе на 24.03.2022 година (четвъртък) 
от 17 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера при спазване 
на противоепидемичните изисквания.

Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бю-

джета на Община Пещера за 2022 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2022 година.
Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дой-

ранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: kmet@
peshtera.bg.

Проектобюджета на Община Пещера за 2022 г ще да бъде публикуван на 
интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg.

„Д Франчайз Ко - България“ АД желае да информира засегнатото 
население, че има инвестиционно намерение за изграждане на Фо-
товолтаична електроцентрала с инсталирана мощност 1 MW в имот 
56277.3.1575 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера.“

„Грийн Форест Проджект“ АД желае да информира засегнатото 
население, че има инвестиционно намерение за изграждане на Фо-
товолтаична електроцентрала с инсталирана мощност 1 MW в имот 
56277.3.1580 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера.“

За поредна година 
Иван Янушев иниции-
ра акция за набиране 
на средства за зарибя-
ване на язовир „Капи-
тан Димитриево“. 

Своя призив към 
съмишлениците си 
Иван е публикувал 
в социалната мрежа. 

„Здравейте приятели, и 
тази година ще прове-
дем акция по зарибява-
не на язовир Капитан 
Димитриево, която ще 
започне на 1 март с на-
биране на средства за 
закупуване на бял амур 
и шаран и ще продължи 
до 1 април. Всеки кой-

то желае да се включи 
може да се свърже с мен 
Мариян Христев , Стоян 
Стефанов или Иван Ла-
заров .

Миналата година 
/18.07.2021 г./ събрахме 
над 2 300 лв., с които 
успяхме да пуснем над 
30 000 шаранчета, кои-

то растат много добре 
за сега. Тази година ще 
наблегнем на бял амур и 
в зависимост от събра-
ните средства може да 
пуснем още малко ша-
ран, или някакъв друг 
вид риба. 

Искам да изкажа 
още веднъж благодар-

ност към всички, които 
се включиха минала-
та година и се надявам 
това да стане традиция 
за любимия ни язовир. 
Нека всеки, който желае 
да сподели или копира 
поста, за да има повече 
известност акцията.“

Три пъти в годината 
ще се извършва инвента-
ризация на свиневъдните 
обекти на територията на 
областта. 

Това е една от мерките, 
които областният управи-
тел Иван Васев и зам.-об-
ластният управител Петя 
Цанкова обсъдха на за-
седанието с членовете на 
Областната епизоотична 
комисия. В него участваха 
представители на ОДБХ, 
ОДМВР, РИОСВ, РДПБ-
ЗН, РДГ.

По данни на ОДБХ 
Пазарджик общият брой 
на обектите в област Па-
зарджик, регистрирани 
за отглеждане на свине за 
лични нужди е 449.

Най-много те са в об-

щина Пазарджик – 163 
бр. и община Септември 
– 100 бр. Последният ре-
гистриран случай на АЧС, 
в обект за отглеждане на 
свине в нашата област, е 
в с. Априлци, община Па-
зарджик, през м. август 
2021 г.

В изпълнение на Пла-
на за действия в Бъл-
гария по отношение на 
обектите за отглеждане 
на свине за лични нужди 
във връзка с Африкан-
ската чума по свинете, 
утвърден със заповед 
РД11-553/17.03.2021 г. на 
изпълнителния директор 
на БАБХ и зачестилите 
случаи на констатира-
не на огнища на АЧС в 
нерегистрирани лични 

стопанства, Областната 
епизоотична комисия взе 
решение за изпълнение 
на следните мерки на те-
риторията на област Па-
зарджик:

Провеждане на инвен-
таризация на свиневъд-
ните обекти три пъти го-
дишно, както следва:

– двукратно от пред-
ставители на админи-
страцията на местното 
управление до м. май

– веднъж от предста-
вители на местното упра-
вление с участието на 
официален ветеринарен 
лекар до м.септември

Извършване на про-
верки на депопулацията 
на задните дворове през 
2019 г, ако същите не са 

подновили дейността си.
-веднъж от предста-

вители на местното упра-
вление с участието на 
официален ветеринарен 
лекар до м. ноември

Извършване на кли-
нични прегледи/провер-
ки на био-сигурността от 
регистрирани ветеринар-
ни лекари четири пъти 
годишно и предоставяне 
на резултатите/констата-
циите от прегледите/про-
верките.

Провеждане на про-
верки за био-сигурност 
от официални ветеринар-
ни лекари веднъж годиш-
но/Клинични прегледи 
въз основа на оценка на 
риска от ОДБХ. Вземане 
на проби и лабораторни 

изследвания в случай на 
съмнение.

Взаимодействие с 
териториалните зве-
на на Министерство 
на вътрешните работи 
за борба с нелегалното 
придвижване на прасета 
– извършване на провер-
ки на превозни средства 
по параметри, зададени 
от ЦУ на БАБХ, с цел от-
криване на източника на 
всяко заловено прасе или 
свински продукт.

Извършване на месеч-
ни проверки за провеж-
дана по интернет неле-
гална търговия с прасета. 
Провеждане на онлайн 
надзор по интернет, уеб-
страници, социални мре-
жи и групи и извършване 

проверки на място.
Предоставяне на ин-

формационни материали 
на собствениците на пра-
сета от задния двор, чрез 
местните органи на власт, 
официалните ветеринар-
ни лекари и регистрира-
ните ветеринарни лекари.

Да се проведат заседа-
ния на общинските епи-
зоотични комисии с учас-
тие на кметове и кметски 
наместници.

Жители от общината, които имат възможност за прием 
и настаняване на семейства от Украйна 

могат да заявят своята подкрепа

ПОКАНА 
за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2022 г.

Любители риболовци с идея за зарибяване на язовира в К. Димитриево

ОБЯВИ

Областната епизоотична комисия разпореди мерки
 срещу Африканската чума по свинете
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„Акорди“ е новият 
сборник с разкази на Геор-
ги Връбчев - нотариус, чи-
ято практика е в Пещера. 
Няма да го чуете да се хва-

ли с това, че освен профе-
сионалната си биография, 
има и творческа. А в нея е 
записано, че пише проза и 
поезия, че е получил досе-

га 6 международни лите-
ратурни отличия от Ита-
лия и Израел и че книгата 
му „Акорди“ е трета поред.

Пред Радио Пловдив 
казва, че музика може да 
се намери в обикновените 
истории от живота. И че 
всяка може да го провоки-
ра, за да я разкаже с худо-
жествени средства:

„Реалният живот е там, 
във всеки от разказите по 
различен начин. По прин-
цип те са си художестве-
на измислица, но винаги 
при възникване на идеята 
или при доразвиването й, 

реалният живот напом-
ня за себе си, взема си от 
него примери, характери, 
детайли и така си става 
комплексна композиция“ 
– казва Връбчев.

Признава, че му хрум-
ват разкази, дори когато 
работи. „Например чета 
нотариален акт и извед-
нъж се сещам за нещо. 
Приключвам дадения аба-
зац и записвам две думи, 
които след това се използ-
ват за писането. И така.“ 
Така, както е отговорна ра-
ботата му, Връбчев казва, 
че и пише – отговорно.

А обединяващото зве-
но и за двете е музката. 
С музикален съпровод 
пише, но и вплита музика-
та в самия текст на книга-
та. „Затова е и това загла-
вие. И затова тя може да се 
каже, че върви като основ-
на линия. От друга страна, 
между разказите тук-там 
- случайни или нарочни - 
съществуват нишки, които 
ги свързват. И изобщо гле-
дам на книгата, а и докато 
я пишех, като на части от 
една обща композиция“.

В общата композция 
на книгата „Акорди“ кул-

минацията е разказът „Тъ-
гата“, казва авторът. И ако 
започва с историята под 
името „Свобода“, в която 
присъства инструментът 
виолончело, то завършва 
с класика и рокендрол – 
музиката, която винаги е 
обичал и слушал.

„Общият тон на цяла-
та книга е мажор. Но да 
се стигне до мажор, вина-
ги трябва да се мине през 
минор“ – обобщава Георги 
Връбчев. Пловдивчани ще 
могат да се срещнат с кни-
гата и автора й през март.

Криминалисти от Об-
ластната дирекция на МВР 
в Пазарджик предупреж-
дават гражданите за зачес-
тяване на опитите за теле-
фонни измами. 

Основно са засечени 
обаждания към телефони 
на възрастни и самотно-
живеещи хора в Пана-
гюрище и съседните насе-
лени места.

Схемата, която се из-
ползва е класическа:

Измамниците се свърз-
ват по стационарни до-
машни телефони с по-
тенциалните си жертви и 
използват добре позната 
до момента схема. 

Първоначално непо-
знат се представя за син, 
дъщеря, внук или внучка 
и с чувствен глас съоб-
щава, че е пострадал при 
катастрофа. После звъ-
ни друг непознат, който 
се представя за лекар и 
потвърждава за пострада-
лия роднина, но инфор-
мира, че за лечението е 
необходима немалка сума 
пари и се опитва да убеди 
възрастната жертва в това.

Минути след като раз-
говора приключи, на теле-
фона звъни друг измамник 
и се представя за полицай 
– инспектор, кримина-
лист, разследващ полицай, 
следовател, който разслед-
ва телефонни измами. Той 
информира възрастния 
човек, че измамниците са 
го нарочили и днес ще го 
притесняват и заплашват. 

Мнимият полицай оба-
че обещава, че ще изпрати 
на адреса свой „колега”, 
който да вземе приготве-
ните пари или ценности 
– златни или сребърни 
бижута, те ще бъдат беля-
зани и описани, като така 
ще могат да заловят из-
мамниците и тормозът ще 

бъде преустановен. Ако 
жертвата не се поддаде, 
понякога дори отправят 
открити заплахи и закани 
за живота на пенсионера 
или неговите близки.

Апелираме към граж-
даните да бъдат бдителни, 
да не се поддават на обаж-
данията на непознати, да 
не дават под какъвто и да е 
предлог парични суми или 
ценности на непознати. 

При наличие на подоб-
ни обаждания да позвънят 
на своите близки, като ги 
информират за случилото 
се или да подадат сигнал 
на телефон 112.

Пресцентър ОДМВР - 
Пазарджик

От 21 март /понедел-
ник/ отпада изискването 
за „зелен сертификат“, за 
всякакви дейности и меро-
приятия в България, огра-
ничени до момента.

Присъственото обуче-
ние във висшите училища 
ще се провежда при ня-
колко условия, при поло-
жение, че:

- е въведено обучение 
по график, при което не 
се допуска едновремен-
но провеждане на прак-
тически или семинарни 
упражнения на повече от 
50% от групите, както и 
смесване на групи;

- е създадена органи-
зация за провеждане на 
лекции при 50% заетост на 

помещенията.
Остава изискването 

за редовно проветряване, 
дезинфекция на помеще-
нията и носене назащитни 
маски за лице от студенти-
те и преподавателите.

От 29 март отпада из-
искването за изследване с 
щадящи тестове в учили-
щата в страната.

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” ЕООД, 
гр. Септември, 0878 70 43 70

Квалифициран майстор от града с дългогодишен опит 
в страната, Испания и Великобритания

ПРЕДЛАГА:
изграждане на покривни конструкции; ремонт и претър-

сване на покриви; поставяне на теракот, фаянс; монтиране на 
топлоизолация; изграждане и монтиране на беседки, навеси; 
изграждане, ремонт на огради. Гаранция, качество, коректност 
и отговорност. ТЕЛЕФОН: 0898 954 513

Ако имате нужда от счетоводни 
услуги

Цялостно счетоводно обслужване, 
достъпни и гъвкави цени, лоялност към 
клиентите, следване на нормативните до-
кументи, поддържане на фирмата в ред.

Телефон за контакти: 
0877 479 059 - Веска Зайчева

Фаня Иванова - предсе-
дател на читалището в Пе-
щера се обърна с думи на 
благодарност. 

Повод за нейната публи-
кация в социалната мрежа е 
1 март - Ден на самодееца и 
новата зала за репетиции на 
творческите колективи. 

Публикуваме написа-
ното от Иванова, за да по-
кажем, че когато има воля 
нещата се получават.

„В навечерието на този 
празник танцовите състави 
при Читалище „Развитие - 
1873г“ в Пещера, получиха 

нова репетиционна зала. 
Ремонтът и подготовката 
върви с активното участие 
на самодейците, художест-
вения ръководител Елена 
Баренска, работници от ОП 
Чистота, ВиК и Община Пе-
щера.

Специална благодар-
ност на кмета Йордан Мла-
денов и на Общинския съ-
вет, който взе решение за 
предоставяне на помеще-
нието!

Специална благодар-
ност на Директорите Геор-
ги Смилянов и Димитър 

Батаклиев за извършени-
те ремонтни дейности, на 
Стоян Йовчев от Общинска 
администрация за пълното 
съдействие и координиране 
на усилията!

Специална благодар-
ност и на самодейците 
Христо Терзиев и Георги 
Василев, които участват ак-
тивно в процеса!

Специална благодар-
ност на Зоя и Теохар Теоха-
рови за дарения нов бала-
тум за подова настилка!

Специална благодар-
ност на Георги Свиленов за 

дарената озвучителна уред-
ба!

Специална благодар-
ност и на всички, които 
малко или много доприна-
сят за подготовката на за-
лата.

Специална благодар-
ност и на всички самодейци 
и любители на художестве-
ното творчество, пазители 
на българските традиции, 
дух и култура.“

Фаня Иванова,
Председател на чита-

лище „Развитие“

Фаня Иванова - танцовите състави при Читалище 
„Развитие – 1873 г.“, получиха нова репетиционна зала

Разболях се от Ковид и ми приеха в Пещерската болница. Бях много притеснена, но се доверих на 
екипа и лечението ми започна веднага. 

Медицинските сестрир Рени Жулева, Стела Батаклиева, Нина Цветанова, Мария Ибишевар бяха 
много учтиви, внимателни и истински загрижени. В отделението има създаден ред. Сестрите са забър-
зани, но въпреки това винаги учтиви и търпеливи. Същото се отнася и за санитарките. В стаята имаше 
възрастни жени на кислород. Санитарките няколко пъти на ден ги миеха и почистваха. Никога не ви-
дях гримаса на отвращение или намръщени лица - сякаш обгрижваха майките си. 

Благодаря на Фаня Велева, Мария Александрова, Невена Абдиева, Джанан Юмерова, Йорданка За-
фирова, Атанаска Горанова. Благодаря ви за чистотата, която поддържате и грижите към мен.

Много пъти съм лежала в нашата болница. Много добро съм видяла от д-р Г. Начкова, д-р С. Стоя-
нов, д-р М. Зафирова, д-р Л. Кавръкова, д-р П. Маджаров и д-р Д. Манукова.

Сърдечно благодаря на всички!
Райна Георгиева, гр. Пещера

От 21 март отпада изискването 
за „зелен сертификат“ Телефонните измамници се завръщат

Представиха новата книга на Георги Връбчев 
по БНР - Радио Пловдив

Благодаря за човечността!От пощата: 

Фаня Иванова, снимка: Фейсбук


