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Бюджетът на Община Пещера за 2021: Приоритет са грижата
за децата, околната среда, безплатни детски градини и чиста вода

Бюджет 2021 на Община Пещера е в размер на 22 972
248 лева, стана ясно след проведената вчера извънредна
сесия на Общински съвет - Пещера. Приоритетите на
проектобюджет 2021 г. са ориентирани към постигане
на стратегическите цели от Програмата за управление
на Община Пещера на мандат 2019-2023:
Изцяло освобождаване от заплащането на такси за
детски градини на родителите на деца с: един родител,
с родители студенти, редовно обучение; деца на родители с намалена работоспособност над 71 на сто; освидетелствани с решение на Районна експертна лекарска
комисия, деца близнаци, две и повече деца от едно семейство, приети в едно или в различни детски заведения в общината, и семейства с доходи до гарантирания
минимален доход за страната.
Създаване на благоприятна среда за живот с добри
доходи, уредена инфраструктура и чиста околна среда.
Насърчаване на малкия и средния бизнес и стимулиране на инвестиционните интереси. Осигуряване на
достъпни и качествени публични услуги. Развитие на
културно-историческото наследство и туристическия
потенциал и партньорство с гражданите, предоставяне
на възможност за участие при вземане на решения.
В инвестиционната програма на Общината са предвидени средства за обекти:

Ремонт и реконструкция на дворно пространство на
ДГ „Изгрев”- гр. Пещера и Ремонт и реконструкция на
дворно пространство на ДГ „Слънчо” - гр. Пещера за
228 947 лв., от които 200 000 от МОН, останалите от общинския бюджет.
Проект за „Преустройство и реконструкция на
сграда за Общински кухненски блок и Център за обезпечаване в УПИ VІІІ, кв.17 (сграда с идентификатор
56277.501.677.1) по плана на гр. Пещера” - 15 000 лв.
Изграждане на обществено достъпна, комбинирана
площадка за игри, общуване и спорт в двора на ПГХВТ
„Атанас Ченгелев”, УПИ I - Селскостопански техникум

Оличиха с диплом Перистера
в „Чудесата на България”

Националният празник в Пещера

На празничния Трети
март честванията в Пещера започнаха с поднасяне
на венци и цветя пред паметниците на загиналите
за свободата на България.
Йордан Младенов - кмет
на община Пещера, склони
глава в памет на загиналите пред паметника на кап.
Сафонов, председателят
на местния парламент д-р
Николай Пенев запази едноминутно мълчание пред
обелиска на братя Горови.
В два лъча, преминавайки през града, те се
събраха на пл. „България”.
Заедно с тях бяха зам.-министърът на вътрешните

работи и водач на листата на ВМРО Стефан Балабанов, зам.-кметовете
Гълъбина Карамитрева кандидат за народен представител от БСП, и Елена
Рядкова, Галя Стоянова
- секретар на Общината,
образователни, културни
и други институции, ветерани от войните, граждани, политически партии,
неправителствени организации и общественици.
Йордан Младенов взе
участие в ритуала по издигане на националното знаме на Република България.
В част от своето празнично слово градона-

чалникът каза: „На тази
светла дата историята ни
изправя пред поредното
изпитание - да събудим
духа си на българи и родолюбци и да си спомним
онази мразовита зима на
1878 година, донесла изстраданото Освобождение
на България. И ако трябва
да прибавим още няколко само думи към тези, то
несъмнено те са: „Преклонение, признателност, чест
и слава на загиналите за
Освобождението – руски,
румънски,
финландски
войни и на българските
опълченци.”
В чест на празника с
нова програма пред пещерци и гости на града на
сцената излязоха мажоретен състав “Перистера”,
детска фолклорна група и
Танцова формация „Здравец” при ЦПЛР - ОДК,
Пещера. По-късно за добро настроение пяха народните певици Калина и
Невена.
По стара традиция на
площада се изви българско хоро.

Кметът на община Пещера Йордан Младенов
получи грамота „Крепост
на десетилетието” за крепостта на гълъбите и почетен знак. Наградата бе връчена от Мария Габриел по
време на церемонията Топ
10 на Чудесата на десетилетието в столицата. Диплом
получи и доц. д-р Бони Петрунова - директор на НИМ
в София. Припомняме, че
Петрунова беше ръководител на археологическите
разкопки на крепостта Перистера, финансирани от
Община Пещера.
Младенов благодари за
отличието и подчерта, че
символът на Пещера днес е
била приоритет в работата
и на предишните кметове
в общината и Общинска
администрация. Той благодари на инициаторите на
проявата и на читателите,
дали своя глас за Перистера.
Младенов увери присъстващите, че ще продължава да
надгражда идеята за опазване и популяризиране културното наследство на територията на общината.
В тържественото събитие, което се проведе в хо-

Откриха паметна плоча на Красимир Узунов
на тържествена церемония в Пещера

Откриха паметна плоча на Красимир Узунов на
бащината му къща.
Ритуалът бе съпроводен от официална церемония, на която прозвуча
химна на Р. България. Паметният знак бе открит
от вицепрезидента Илияна Йотова, Цвета Кара-

янчева - председател на
Народното събрание, и
Йордан Младенов - кмет
на община Пещера. На
събитието присъстваха
Тетяна Узунова - съпруга на Красимир Узунов,
както и неговата дъщеря
Деница Джурова. Паметната плоча е изработена и

поставена по инициатива
и с подкрепата на кмета на
община Пещера.
Втората годишнина от
смъртта на Красимир Узунов - български военен,
журналист и писател, анализатор по проблемите на
Балканите, основател на
първата частна информа-

в кв. 14 по плана на гр. Пещера, ПИ с идентификатор
56277.502.64 по КККР на гр. Пещера за 43 200 лв.
Реконструкция и модернизация на физико-химично
пречистване на вода в каптиран извор „Новомахаленски” - 84 000 лв.
Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж с.
Капитан Димитриево до вътрешноводопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево, Община Пещера - 72 343
лв.
„Реконструкция на част от Републикански път III377 от км 0+927 до км 2+242, ремонт на местен път с
идентификатор 56277.3.1429 от о.т. 916 до о.т. 900 и изграждане на прилежащата им инфраструктура“; „Ремонт на ул. „Петър Раков” от о.т. 625 до о.т. 770 - гр. Пещера“, ПМС 360/2020 г. за 2 500 000 лв.
Доставка и монтаж на система, осигуряваща контрол на достъп за Средновековна и антична крепост
Перистера - гр. Пещера за 7 000 лв.
Основен ремонт на ВиК мрежата на ул. „Орешака”,
гр. Пещера - проектиране за 3 000 лв.
Основен ремонт на ул. „Брегалница”, гр. Пещера проектиране за 5 000 лв.
Субсидиите, предвидени за спортните клубове в настоящия бюджет са в размер на 85000 лв.

ционна агенция „Фокус“
и почетен гражданин на
Пещера, уважиха народните представители от
44-ото Народно събрание
Пламен Манушев, Манол
Генов, Владимир Тошев,
Жельо Бойчев, Десислава
Костадинова, Стефан Мирев - Областен управител
(продължава на стр. 2)

тел „Маринела”, участваха
вицепрезидентът Илияна
Йотова, председателят на
комисията по култура в
44-ото НС Вежди Рашидов,
председателят на БАН акад.
Юлиан Ревалски, председателят на Надзорния съвет
на Българо-американската
кредитна банка Цветелина
Бориславова, председателят
на Националния борд по
туризъм Красимир Гергов,
посланикът на Мароко у нас
Н. Пр. Закия Ел Мидауи,
както и кметове на над 10
града, историци, археолози
и общественици.
В юбилейната 10-а година кампанията „Чудесата

на България” се провежда
с международното партньорство на най-голямата
европейска организация за
опазване на културното наследство - „Европа Ностра”.
Неин президент е световноизвестният тенор маестро
Пласидо Доминго.
Топ 10 на тазгодишните
лауреати са определени след
едномесечно гласуване от
читателите на „Стандарт”.
В юбилейната 10-а година
са отличени 10-те емблематични чудеса, превърнали
се във визитни картички на
България пред света и повод за огромна национална
гордост.
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Дядо Николай въдвори
епископ Висарион (Гривов) в Смолян

На 28-и февруари
Негово
Високопреосвещенство
Пловдивският
митрополит Николай възглави Съборна архиерейска света литургия в храм
„Св. Висарион Смоленски“
в Смолян.
На службата присъстваше кметът на община
Пещера Йордан Младенов

заедно с Димитър Търпов
- директор на Инспекция
по труда в Пазарджик.
Те бяха там по покана на
епископ Висарион (Гривов), за да присъстват на
въдворяването му от дядо
Николай.
Най-новият архиерей
на църквата ни благослови
за първи път като епис-

коп жителите и гостите
на Смолян. Висарион даде
обет, че ще пази вярата и с
всички сили ще се старае
да изпълни това клетвено
обещание. Йордан Младенов и Д. Търпов поднесоха
пожеланието си за здраве
и благочестие и връчиха
на епископ Висарион символични подаръци.

Епископ
Висарион
(Гривов) остава архиерейски наместник на Смолянска духовна околия и
игумен на манастира „Св.
Троица” в Кръстова гора.
Той ще продължи своето
служение като втори викарен епископ на Пловдивския митрополит.

Обещано: Ще имаме „История на град Пещера“ в 980 страници

По инициатива на кмета Йордан Младенов се
проведе среща с внука на
почетния гражданин на
Пещера Анастас Пунев.
Една личност, която ще
остане вечно в паметта на
Пещера като най-видния
изследовател на историята на нашия град. Човекът,
който беше влюбен в своя
роден град и посвети целия си живот да му служи
и популяризира. Човекът,
на когото целият живот е

минал в Пещера, всичко,
което е правил, го е правил в Пещера и за Пещера.
Анастас Пунев има издадени над 10 книги за Пещера, но трудът на живота
му - „История на град Пещера от праисторията до
наши дни“ в 980 страници,
все още чака да бъде отпечатан.
Това беше и темата на
разговора между Младенов и Анастас Пунев
- внук. Градоначалникът

каза, че дойде времето
този труд да види бял свят
и поема ангажимент да
бъде отпечатан, за да може
тази история да влезе във
всеки дом и пещерци да
знаят своето славно и богато историческо минало.
Историята ще бъде в
два тома и първоначално
ще излезе в тираж от 500
броя. Ще бъде с меки корици, като се предвижда
определени бройки да бъдат и луксозно издание с

IN MEMORIAM: 10 години без Хари
Хайверов

Църквата „Св. Петка“
влезе в сборник разкази

На 11 март се навършиха 10 години от смъртта на
Христо Николов Хайверов
(1934- 2011).
Хари, както свойски го
наричаха пещерци, е роден в Пещера. Завършва
журналистика в СУ „Св.
Кл. Охридски” през 1959
г. В периода от 1953 до
1955 година работи като

миньор, редактор на първия цветен вестник в България - „Водносиловец”,
кореспондент на всички
централни вестници, радио и телевизия за каскада
„Доспат - Въча”.
В Българска кинематография и Българска
национална телевизия е
редактор, главен редактор, главен художествен
ръководител, директор на
студио. Създава над 280
филмови заглавия - документални и събитийни
филми, седмични кинопрегледи. Автор е на пиесата „Завръщането на инж.
Ризов” и на книгата „Чове-

кът, разпнат на аналитични везни” (публикувани).
Има над 150 публикации в
централния печат. Председател на читалище „Развитие”. Оставил трайна диря
в паметта на курортисти
на летовище Св. Константин като обновител на едноименния параклис. Женен, с едно дете.
Хари ще остане в сърцата на своите многобройни приятели, съседи, събеседници, пещерци и хора
от страната.
Хари го няма. Но споменът за него като виден
пещерец и интелектуалец
ще остане!

Петка и легендата за
нейното присъствие в едноименната църква в град
Пещера. Впечатления от
присъстващи, дошли да
се поклонят на светицата
и пренощуват в църквата
на Петковден, описани в
един разказ от сборника
„Отвъд”.
„Отвъд” - сборникът
на издателство „Многоточие-М”, който събра в 316
страници истински истории на автори от всички краища на България,
които са имали срещи със
свръхестественото.
Ангели пазители, зло-

През 1842 г. напуска Пещера и става учител в Пазарджик. Неговото място
заема Спас Зафиров, който
по-късно преподава в Калофер гръцки език на Ботев и Вазов.
За стабилните устои,
върху които е организирано пазарджишкото гръцко
училище
свидетелстват
позитивните референции
за учителя Константинос
Саитидис и добрите думи
на Константин Фотинов,
който през 1843 г. преминава през града и в своето
„Общое землеописание“
квалифицира училищното заведение като „доста
прехвално“, но за съжаление, „елиногреческое“, а не
„славяноболгарско“.
През 1848 г. директор на Гръцкото училището в Асеновград става

Константинос Саитидис.
Идвайки в Асеновград,
Саитидис
методически
организира обучението и
дава категорично неговата
насока - издигане в култ на

ка - отломка на героичния
елински народ”. Абонира училището за 50 бр. от
книгата на Цукалас „Историко-географско описание
на Филипополската епар-

древната гръцка култура и
наследство, формиране на
чувство за съпричастност
към съдбата на свободна
Гърция. Саитидис дори е
автор на стихотворение,
посветено на „Станима-

хия”.
С дългогодишното си
учителстване тук Саитидис успява да създаде и
свои приемници, на които
осигурява следване в Атина за сметка на общинска-

кобни същества, НЛО,
черна магия, силата на
молитвата… „Отвъд” ще
ви поведе отвъд видимия
свят, в друг, все още непознат за нас.
Сборникът е наличен

твърди корици. Редактор
на двутомната история ще
бъде Димитър Павлов.
Уточнени бяха и финансовите параметри, и
печатницата, която ще
отпечата книгата. Пунев
благодари на кмета за
инициативата и каза, че
това, което зависи от него
ще бъде направено и ще
съдейства за осъществяване на инициативата в
най-кратко време.

във фонда на библиотеката.
Сборникът
„Отвъд”
може да се поръча и закупи от страницата на издателство „Многоточие-М”.
Богдана Сиракова

В рубриката „Непознатите пещерци“ – Константинос Саитидис

Константинос Саитидис е от стар пещерски
цинцарски род. Роден е
около 1800 г. Завършва
Централното гръцко училище в Пловдив, работи
като помощник-учител в
Пловдив. До 1842 г. е учител в пещерското гръцко
училище. Учебната програма, по която преподава
К. Саитидис включва освен практическа аритметика, още Катехизис, география, епистолография,
елементарна
граматика,
христоматия и Езопови
басни.
В Пещера всички хора,
които се нуждаят от светско знание, а това са търговци, занаятчии и богатите пещерци, пътуващи
по всички краища на империята, записват децата
си в гръцкото училище.

та каса. Нужната за тази
мащабна дейност финансова подкрепа училището
получава от живеещите
в чужбина пловдивски и
асеновградски търговци.
По негово време курсът
на обучение е 7 отделения,
като в горните се прави
опит за даване на класно
образование, въпреки че
училището не е обявено
официално за такова. Ясно
е, че хуманитарният уклон,
характерен за гръцкото
образование през епохата, е залегнал и в учебната
програма на асеновградското училище. За да затвърди светския характер
на обучението, Саитидис
абонира училището за
много нужни книги. Негова заслуга е и откриването
на девическо училище в
Асеновград през 1854 г. с

Откриха паметна плоча на Красимир Узунов на тържествена церемония в Пещера
(продължение от стр. 1)

на обл.Пазарджик, кметове на населени места,
общественици, жители на
Пещера.
Председателят на Народното събрание прие
почетния караул на Специалните сили, по-късно
запазиха
едноминутно
мълчание в памет на видния пещерец, след което
поднесоха венци и цветя.
В словото си Йордан Младенов подчерта:

„Патриотичното дело на
Красимир Узунов ще бъде
помнено, защото то се
олицетворява с думите на
любимия му военачалник
полк. Дрангов: „Животът
не се мери по дължина, а
по съдържание. „За мен
Красимир Узунов беше
приятел, голям професионалист, истински патриот
и голям българин! Ние
винаги ще тачим делото
му и ще славим посланията на почетния гражданин

Красимир Узунов.”
Цвета
Караянчева
припомни на присъстващите, че Красимир Узунов е имал качествата на
дипломат. „Краси имаше
принципи, които следеше
през целия си живот. Казват, че няма незаменими
хора, но има незабравими. Поручикът е един от
тях. Той остава пример за
подражание на българите,
родолюбец и космополит.”
Илияна Йотова под-

черта в словото си, че „тук
пред неговата памет са
събрани всички институции на България”. И риторично попита: „Колко
са хората в тази страна,
които могат да съберат
такова представителство?
Това е свидетелство каква
личност загубихме. Само
места като Пещера могат
да раждат такива силни
хора. Познат на хората от
Тутракан до Петрич, Краси изрови от българските

архиви имена на отдавна
забравени герои, търсеше
и градеше. Неговият почерк ще остане с истина,
подробности, детайли. Такива са книгите му, онова,
което ни завеща.”
Паметният знак ще напомня на пещерци за живота, делото и неукротимата енергия и жизненост
на Красимир Узунов - свиден и непрежалим син на
града.

учителка дошлата от Атина Ангелина Иакинту.
През всичките тези
години учителстване на
Константинос Саитидис
в Пловдив, Пещера, Пазарджик и Асеновград,
образование са получили
десетки български възрожденски деятели, които
по-късно застават начело
на борбата за българска
самостоятелна църква и
българско светско училище.
Пряк потомък на Константинос Саитидис е бележитият пещерец проф.
Янко Тодоров (1893-1951)
- виден изследовател на
античната история на българските земи.
Автор:
Димитър Павлов

Обява

Изкупуват се
акордеони
и други музикални
инструменти,
без електроника.
Тел. за информация:

0897 86 69 19
0899 70 79 47
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Кметът на община Пещера Йордан Младенов
откри рехабилитирания
участък от пътното платно
на ул. „Стефан Караджа“.
На официална церемония
присъстваха д-р Николай
Пенев - председател на Общински съвет - Пещера,
зам.-кметовете и секретарят на Общината, предста-

Пещера става все по-благоустроен град
вители на фирмата изпълнител, гости и граждани.
Ре х а б и л и т и р а н и я т
участък от пътното платно цели подобряване на
транспортната
инфраструктура със следните
подобекти: рехабилитация
на ул. „Стефан Караджа“ -

част пътна, и рехабилитация на продължение на ул.
„Симон Налбант“ и на ул.
„Стефан Караджа“ - пътна
част и част ЕЛ.
С проекта са подобрени транспортните връзки
в източната част на Пещера в жилищен район
„Изгрев“ и се осигуряват
преки връзки на жилищния район с централната градска част и бърза
връзка с източен околовръстен път, свързващ Път
II-37, Панагюрище - Пазарджик - Пещера, с Път
III-377, Пещера - Брацигово - Равногор. Съгласно
общия устройствен план
на Пещера, трасето на продължението на ул. „Симон
Налбант“ принадлежи съответно към първостепен-

ната улична мрежа - главна улица IV клас.
Кметът направи първа
копка на ул. „Изгрев” за
стартиране на подобряване на ВиК инфраструктурата, включваща следните
подобекти: реконструкция на съществуващ водопровод на ул. „Иван
Вазов“ и на водопровод и
канализация на ул. „Изгрев“, изграждане на нова
канализация по ул. „Георги Кьосеиванов“ и реконструкция на съществуващ
водопровод по ул. „3-ти
март“.
Предвижда се подмяна
с PEHD DN110 и PEHD
DN90, както и СВО към
имотите по прилежащите
улици. Трасето на водопроводите е предвидено

на 1 м от бордюра с мин.
покритие над теме тръба
1,5 м. Общата дължина на
водопровода за подмяна е
771,50 м и 63 бр. СВО.
Предвижда се изграждане на нов уличен
канализационен клон в
участъка от ул. „Изгрев“ ,
чрез който да се извърши
отвеждането на отпадните
битови и дъждовни води
от имотите, разположени
по южната страна на уличния участък, а именно сградите в площадката на
бившия ДАП - Пещера.
Към настоящия момент отпадните битови и
дъждовни води от района
на бившето Държавно автомобилно предприятие
се отвеждат посредством
площадкова
канализа-

Искра

ционна мрежа ф 200 мм.
(бет) към улица „Михаил
Такев“.
С
Постановление
на Министерски съвет
348/2019 г. на Община Пещера са отпуснати целеви
средства в размер на 1 215
907,00 лв.
Тези улици представляват основни транспортни
артерии, които свързват
най-големия
жилищен
квартал на града - „Изгрев“, с централна градска
част и бизнес зоната.
Реализирането на тези
проекти ще повиши качеството на живот на населението, ще създаде предпоставки за привличане
на нови инвестиции и възможности за регионалната
конкурентоспособност на
общината.

Община Пещера стартира проект IMPULSE за улесняване на онлайн идентификацията
в публичните услуги

Проектът има за цел
да разработи технология,
способна да провери самоличността на гражданите по време на процесите,
които възникват в рамките
на предоставяните електронни услуги от страна на
публичните органи по един
сигурен, лесен и поверителен начин. Това е проект
IMPULSE (Управление на
идентичността в публичните услуги), европейска
инициатива, финансирана
по програма за научни изследвания Хоризонт 2020 с
бюджет от около 4 милиона
евро с участието на 16 организации от 9 държави.
Настоящата
здравна
криза по целия свят доведе до ограничаване на
всякакви лични контакти
и взаимоотношения, което
пък ускори навлизането на
дигиталните технологии

във всяка една сфера на
дейност. Проект IMPULSE
цели да предостави инструмент, който да улесни
дигитализацията на публичния сектор в Европа.
Шестнадесетте
партньори, които съставляват
един
мултидисциплинарен консорциум, ще създадат инструмент, който
да отговаря на всички
етични, правни и социални изисквания така, че да
може да бъде използван в
публичните услуги навсякъде в Европейския съюз,
без значение от култура и
степен на дигитализация.
Комбинацията от изкуствен интелект и блокчейн
ще доведе до технологично
предимство пред повечето
съществуващи технологии
в наши дни.
Консорциумът се състои от партньорски орга-

низации от Испания, Италия, Австрия, България,
Германия, Финландия, Исландия, Франция и Дания.
Представител от българска страна е Община
Пещера, с бюджет по проекта от 106 хил. евро, който се финансира изцяло от
програма за научни изследвания Хоризонт 2020.
Според Георги Симеонов, експерт в Община
Пещера, проект IMPULSE
беше разработен с ясната
цел да допринесе за улесняване достъпа на гражданите до електронните услуги,
предлагани от Общината,
гарантирайки максимално
сигурността на гражданите и опазването на техните
лични данни в този процес.
Иновативният елемент
на проект IMPULSE се фокусира върху съчетаването
на две от най-обещава-

Одобрено е проектно предложение на
Община Пещера

С Решение на ръководителя на Управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
г. е одобрено проектно
предложение на Община
Пещера за финансиране
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002

„Патронажна грижа +”.
Целта е осигуряване на
подкрепа чрез предоставяне патронажни грижи
на възрастни хора и лица
с увреждания чрез услуги
в домашна среда, както
и подкрепа за адаптиране на социалните услуги,
делегирани от държавата дейности във връзка
с разпространението на

COVID-19.
Безвъзмездната
финансова помощ за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община
Пещера“ е в размер на 209
999,18 лева, в това число средства от ЕСФ 209999,18 лева.
Проектът ще се изпълнява 13 месеца.

щите технологии в наши
дни - изкуствен интелект и
блокчейн мрежите, за да се
подобри управлението на
дигиталната идентичност
и електронната идентификация в публичния сектор.
Повечето
граждани
притежават
електронна
идентичност, с която да извършват удостоверяване
пред съответните администрации, но въпреки това,
нейната употреба е неудобна заради липсата на лесен
и разбираем интерфейс.
За да бъде преодоляно
това неудобство, проект
IMPULSE ще разработи
техники за лицево разпознаване и валидиране на документи, базирани на изкуствен интелект, за да се
улеснят процесите по електронна идентификация.
В допълнение, технологията блокчейн и упо-

требата на интелигентни
договори ще добавят надеждност в този процес,
предоставящ
различни
механизми за идентификация на потребителите, без
да има необходимост от
разкриване на личните им
данни пред трети страни.
По този начин гражданите ще имат пълен контрол
върху личните си данни,
като в същото време ще
могат да се верифицират
по всяко време пред съответната публична институция.
16 организации с различни профили
В проект IMPULSE
участват следните партньорски организации: Градиант от Испания, която
е координатор на проекта; технически университет ЛУТ (Финландия);
Агенция за европейска

интеграция и икономическо развитие (Австрия);
Асоциация на клъстера
за конкурентоспособност
на сигурните електронни
транзакции
(Франция);
Община Орхус (Дания);
Отдел за държавна сигурност (Испания); Община
Хихон (Испания); Община
Пещера (България); Общинска администрация на
гр. Рейкявик (Исландия);
Италиански съюз на търговски, промишлени, занаятчийски и земеделски
камари (Италия); Сайбъретикс Лаб (Италия); Аличе Биометрикс (Испания);
Институт за изследвания и
иновации на Фраунхофер
(Германия); Трий Технолъджи (Испания); Инфочерт
(Италия); Германски институт по стандартизация
(Германия).

По програмата „Топъл обяд“ сме изряден
изпълнител

Официалните резултати от проверката във
всички 216 общини бенефициенти, от страна
на Управляващия орган
на Оперативна програма
„Топъл обяд” вече са ясни.
Община Пещера, която
изпълнява
програмата
„Топъл обяд“, отговаря на
условията за предоставяне
на балансирано хранене на

потребителите, сочат резултатите.
Управляващият
орган провери условията в
кухненските блокове, при
които се подготвя храната
за нуждаещите се.
Само една от общините, които изпълняват тази
програма, не отговаря на
условията за предоставяне
на услугата.

Изхранването на хората там ще се поема от други одобрени изпълнители
и те са поканени да го направят.
Ползвателите в Пещера, Радилово и К. Димитриево са 210. В Пещера са
120, в Радилово - 50, и в К.
Димитриево потребителите са 40 на брой.

15 ученици от седмите класове на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ списват „Училищен свят“

Една от групите за
занимания по интереси
съгласно Наредбата за
приобщаващото образование в ОУ „Св. Патриарх
Евтимий“ е „Училищен
вестник“ с ръководител
Борислава Джинина. Тя е
сформирана през учебната 2018/2019 г. Интересът
към това занимание увлича учениците вече трета
учебна година.
Още на първите занятия се взема решение за
името на вестника - „Училищен свят“, избират се
рубриките, за които се
пише, редакционната колегия в състав редактор,
помощник-редактор, фотограф, художник, журналисти. Материалите, които
се събират всяка седмица,
се обсъждат на следващата
сбирка и се оформят страниците за месечния брой
на вестника.

Вече трета година продължава работата и издаването му.
Учениците, участващи
в групата, са 15 и всяка
учебна година са от седмите класове. Те разнообразяват свободното си време, като създават вестник,
включващ различни теми
и рубрики: „Църковни и
национални
празници“,
„Учениците питат, учителите отговарят“, „Конкурси“, „Училищен живот“, „Лично творчество“,
„Вкусно“, „Забавно тестче
за теб“, „Забавна страница“, „Интересни факти“,
„Наша гордост“ и др. По
този начин се стимулира
работата на учениците в
екип, обогатяват се знанията им, а така също се допълват познанията им за
медийните текстове, презентирането и фотографските материали.

Вестникът се издава
веднъж месечно. За периода 2018-2021 г. са издадени 17 броя по 30 копия
за месец.
Броевете периодично
се разпространяват сред
учителите и учениците в
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Основната задача на
вестника е да информира за различни събития,
празници и личности от
живота в училището и извън него.

При самото започване
на работата по изданието
(2018-2019 г.) е проведено
занятие с гост-лектор Тодор Дачев - управите на
печатница „Принт -Дачев“
ЕООД, гр. Пещера. Той
запознава участниците в
групата с историята на печатането в България, видовете печатарски машини и
работата с тях. Показва с
видеоматериали методите
за едноцветно, двуцветно и трицветно печатане.

Събужда интереса на учениците към печатарската
професия, обяснява им
разликите между принтиране и печатане. Децата са
силно впечатлени и проявяват голям интерес към
набирането, оформянето
на вестника и подготовката му за печат.
Всяка учебна година
на провеждащата се публична изява, която е заключителното
занятие
на групата за занимания
по интереси, „Училищен
вестник“, учениците представят как е протекла работата на групата през целия период в подготовката
на вестниците.
Представят се работни
копия, на които са показани най-често допусканите
промени, грешки, трудности и не на последно
място колко са се забавлявали.

След издаването на последния брой за учебната
година на импровизиран
щанд „Малка лафка за
вестници“ всеки може да
си вземе и да се запознае
със съдържанието на броевете.
Така
благодарение
на неуморните усилия и
творчески усет на ръководителя на групата за
занимания по интереси
„Училищен вестник“ г-жа
Джинина и огромното желание и интерес от страна
на участниците в групата - учениците от седми
клас, както и със съдействието на Тодор Дачев
- управител на печатница
„Принт-Дачев“
ЕООД,
вече трета година Иновативно основно училище
„Св. Патриарх Евтимий“
се гордее с факта, че има
свой вестник - „Училищен
свят“.
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С близо 5 000 лв. в ДГ „Иглика“
ще подобряват съществуващата игрална спортна база
През 2021 г. ДГ „Иглика“
кандидатства в конкурс на
Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2021“ на
тема „Обичам природата - и
аз участвам“.
Проектът на ДГ „Иглика“,
който беше одобрен за изпълнение през 2021 г., е на тема
„Екология, естетика и спорт в
ДГ „Иглика“ и е на обща стойност 4998,64 лева.
Целите на проекта са създаване на подходяща здравословна и чиста среда за
повишаване на екологичната
култура на деца и възрастни,
осъвременяване на същест-

вуващата игрална спортна
база в двора на ДГ и естетизиране на предметно-пространствената среда за повишаване
качеството на образователно-възпитателната
работа.
Чрез осъществяването на
проекта ще се насърчи физическата активност и провеждането на спортни занимания и игри на открито като
средство за здравословен
начин на живот на децата,
осигуряване на разнообразни
и безопасни детски игри и забавления. Ще се естетизира и
приведе в съвременни норми
средата за възпитание и обу-

чение на децата.
Изразходването на средствата по проекта ще се осъществява прозрачно чрез
запознаване на Обществения съвет към ДГ и всички
родители с дейностите по
изпълнението и отчета му.
Предвижда се с отпуснатите
средства да бъдат закупени
нови спортни уреди - пързалки, люлки и клатушки за
най-малките, както и монтирането им. Засаждането на
храстовидни растения и организирането им в жив плет
около оградата ще изолира
пространството в двора от
преминаващите МПС-та.
От успешното изпълнение на проекта ще се възползват всичките 104 деца.
Целта на колектива на
ДГ „Иглика“ е превръщане
на детското заведение в интересно и приятно за пребиваване място, където децата
ще овладеят положителни
модели на екологична и естетическа култура на поведение
и ще бъдат включени в ефективни и разнообразни спортни дейности.

4 722,00 лв. по „Чиста околна среда 2021“
получи ЦПЛР - ОДК Пещера

Трийсет и шест проекта на общини, кметства,
училища, ОДК и детски
градини от Пазарджишка област ще получат финансиране в рамките на
Националната кампания
„Чиста околна среда 2021“
и обявения от МОСВ и
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на
тема „Обичам природата
- и аз участвам“.
„Центърът за подкрепа на личностното развитие - Общински детски
комплекс (ЦПЛР - ОДК) в
Пещера е една от институциите в общината, която е
одобрена за финансиране
от Национална кампания
„Чиста околна среда 2021”
по проект на ПУДООС в
обучителната
програма
под надслов „И ние сме
част от природата”, каза
Руса Каврошилова - директор на институцията.

Тя допълни, че децата
със специални образователни потребности (СОП),
заедно с децата от направление „Изкуство” и педагозите ще презентират
проекти, свързани с околната среда.
Предвидени са арт терапевтични
дейности,
последвани от изложба в
Центъра.
„При подобряване на
климатичните
условия
предстои засаждане на
вечнозелени
магнолии
от децата със специал-

ни потребности, както и
тренинг за разделно събиране на опаковки. Възпитаниците ни ще вземат
участие в приготвяне на
здравословна храна сред
природата, предвидени са
и още дейности, заложени
в програмата на проекта”,
допълни Каврошилова.
Спечелената сума е в
размер 4 722,00 лв. Част от
средствата ще се използват
за закупуване на интерактивен дисплей, необходим
за функционирането на
ресурсен кабинет.

През 2021 г. ДГ „Слънчо“ спечели проект на МОСВ към Национална кампания „ЗА
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

Наименованието
на
проекта е „Живата сила на
природата”.
Исканата сума за реализиране на проекта е в размер на 4982,00 лв., а срокът

за реализирането - до края
на 2021 г.
„Целта на нашата работа
по проекта през следващите
месеци ще бъде насочена
към повишаване екологич-

ната култура на децата от ДГ
„Слънчо“ и развитие на техните знания, умения, опит,
наблюдателност и отговорно отношение към околната
среда. Това ще стане възможно чрез въвеждане на
съвременните тенденции за
опазване на околната среда
в образователния и възпитателен процес и включване
на децата в дългосрочни ангажименти, изискващи тяхното пряко участие”, каза
Донка Гьошева - директор
на детската градина.
Предвидени са ремонтни работи, вследствие на
които дворът на детската

СУ „Св. Кл. Охридски” е осветено
в цветовете на трикольора

В бяло, зелено, червено
е осветена част от фасадата на СУ „Св. Климент Охридски“.
„Идеята е част от инициативите, посветени на
Националния
празник
Трети март.
Осветлението трябваше да бъде кулминация от
съпътстващите инициативи, посветени на празника.
Лед светлините вече
осветяват сградата с цветовете на трибагреника.
За да постигнем максимален ефект, те ще се
включват автоматично от
19:00 до 24:00 и от 04:00
до 07:00 ч.“, каза Павлинка

Шопова Начкова - директор на учебното заведение.
„Предстоят нови изненади
от страна на ръководство-

то и учениците, които ще
възпитават в патриотизъм
и родолюбие”, допълни
още Начкова.

градина ще придобие нов
облик, а всички съоръжения ще станат по-безопасни
и ще се ползват за игри и
обучения.
„При настъпване на
пролетта децата трудно запазват концентрацията си
при провеждане на заниманията в сградата на детската
градина. Опитът показва,
че много по-лесно е усвояването на знания и умения,
когато децата на практика
участват в съчетаването на
ситуации с игри на двора,
отколкото провеждане на
ситуации в сградата на детската градина и последващо

извеждане на децата в двора
за игри. Освен това, при ситуации на открито децата се
чувстват по-свободни, има
възможност да се насочи
вниманието им към наблюдаване на различни природни обекти за изучаване на
форми, цветове, аромати и
т.н. Учебното съдържание,
поднесено по интерактивен, иновативен начин, чрез
онагледяване се възприема от децата по-лесно и се
запомня трайно”, допълни
Гьошева.
С реализацията на дейностите по проекта ще стане възможно провеждането

на ситуации на открито и
ще се повиши екологичното
възпитание на децата.
Преки
бенефициенти
на проекта са всичките 93
деца, посещаващи детската
градина, а също и педагогическият и помощен персонал на детското заведение.
Непреки бенефициенти
ще са родителите, близките
на децата, както и обществеността, за която екологичното възпитание от
най-ранна възраст е от огромно значение за просперитета на града и за самите
деца.

Обучението по биотехнологии в ПГХВТ
„Ат. Ченгелев” преминава на ново равнище

„Обучението по биотехнологии в ПГХВТ „Ат. Ченгелев” преминава на качествено ново равнище. Имаме
хубава новина. Днес получихме два шейкър инкубатора
и бинокулярен микроскоп от
най-висок клас апаратура за
микробиологичната ни лаборатория”, похвали се с ос-

нование в социалната мрежа
Славия Златанова - директор
на учебното заведение.
Микроскопът е оборудван с камера, която позволява образът на наблюдавания
препарат да се прехвърля
на екран и да бъде видим за
всички. С помощта на специализиран софтуер може да

се прави запис на наблюдението, който да се използва
във всички етапи на обучението. Така чрез образователните платформи се разширяват възможностите на онлайн
обучението.
Предстои доставката на
още два специализирани уреда – автоклав и ламинарен
бокс.
„Закупуването на тези и
още няколко супермодерни
апарати и уреди стана възможно благодарение на участието на училището в Проект
„Подкрепа на дуалната система на обучение”, финансиран с европейски средства”,
уточнява в публикацията си
Златанова.

Завърши сезон 2020/2021 по тенис на маса „В-2”, мъже - Югозападна България

Завърши
сезон
2020/2021 по тенис на маса
„В-2“, мъже - Югозападна
България, на който домакин бе Спортен клуб по
тенис на маса - Пещера,
съобщи Валентин Делчев
- председател на клуба в
града.

„След много, много обрати и оспорвани
срещи, първото място
спечели Асарел Медет II
- Панагюрище. Втори се
класираха Масов тенис III
- Пловдив, трети - Златица,
четвърти - СКТМ, Пещера, пети - СК Панагюри-

ще II, шести - Обеля 2016,
София, седми - Неврокоп
Тм - Гоце Делчев, осми Машстрой Марица Фест,
Пловдив, девети - Съединение”, обобщи резултатите Делчев.
„През целия сезон
имаше наблюдения върху
състезателите за представянето в срещите, в които
участват. Бяха сформирани три категории. За
най-прогресиращ състезател бяха наградени Матея Генов - Панагюрище,
Атила Аталай - Обеля, Николай Георгиев -Съединение, Онур Ахмед - СКТМ,
Пещера, Георги Тодореев
- Панагюрище, и Виктор

Жеков - Машстрой Марица Фест”, каза председателят на спортния тим.
За
най-атрактивен
състезател грамоти получиха Йордан Генов - Панагюрище, Кирил Тодовичаров - Обеля 2016,
Мартин Павлов - Съединение, и Мартин Стоянов
- Машстрой Марица Фест.
За най-добро разиграване
през сезона бяха наградени Валентин Иванов Обеля 2016, Алекс Боюков
- Съединение, и Никола
Стоянов - Машстрой Ма-

рица Фест.
„Получи се един доста
оспорван сезон 2020/2021.
Успех на Асарел Медет II
във „В-1”! Поздравявам
всички отбори за доброто
им участие и пожелавам
още по-силен нов сезон!
Искам да благодаря и на
всички състезатели от
нашия отбор за доброто
представяне през сезона”,
подчерта Валентин Делчев.
Междувременно стана
ясно, че Валентин Делчев
е получил писмо от Стефан Китов - председател на

БФ Тенис на маса. В него
се изказва благодарност за
отличната организация по
провеждане на заключителния турнир „В-2”, мъже
- Югозападна България.
Китов изразява убеждението си, че през следващия сезон пещерският
тим отново трябва да бъде
домакин на състезанията от спортния календар
на федерацията и изказва
благодарност към кмета на
община Пещера за вниманието и отношението му
към този вид спорт.
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