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В чест на Деня на Пещера - 6 май Гергьовден, Община Пещера заедно с кмета
Йордан Младенов осъществиха проекта
„Светлината - по-силна от мрака!“

По повод създалото се
извънредно положение в
България и пандемията,
която сполетя целия свят,
Община Пещера не можа
да отпразнува своя празник, но посредством Светлинно-музикалното пирошоу отправи послание към

Пещера, България и света,
че заедно ще се преборим,
ще победим мрака и ще
бъде Светлина. Светлина
за всички, които в този
момент се борят с вируса
и за живота си, медиците,
които всеки ден рискуват
живота си на първа линия,

лъч светлина и надежда за
възрастните, за самотните
хора. Любов и Светлина за
всички!!!
Същевременно бе излъчвано на живо на страницата на Община Пещера
във Фейсбук.

Готвят нова визия за
пространството около Сахата

Нова визия за пространството около Сахата
ще направи историческото място още по- привлекателно за туристи.
„Предстои освежаване на
часовниковата кула, ще
бъдат изградени удобни
нови подстъпи. В момента
специалисти довършват
работните модели на вертикалната
планировка“,
каза кметът на общината Йордан Младенов. За
удобство и безопасност
на посетителите ще бъдат
монтирани парапети. С
каменни плочи, демонтирани от централния парк,
ще бъде покрита терасата около съоръжението.
Специално
осветление
ще придава допълнителна
красота на Сахата. В подножието на историческата
забележителност ще бъдат
монтирани пейки, ще бъде
изградена и беседка за туристите и посетителите на

часовника“, допълни градоначалникът.
Припомняме, че през
2017 г. Общината финансира възстановяването на
часовниковия механизъм
с електронен GPS, устройството притежава възможност за синхронизация за
точен час, преминаване
към лятно и зимно часово
време и без необходимост
от техническа поддръжка.
До момента часовникът се
е поддържал ръчно и много често се е развалял.
Единственият запазен
архитектурен паметник и
днешен символ на града
е часовниковата кула, построена между 1650-1710
г. Архитект на постройката е Любен Тонев, сочи
справка в Енциклопедичен речник Пещера с автор
Анастас Пунев. Тя е втора
по възраст в страната след
кулата на „Сахат тепе“ в
Пловдив. Часовниковата

кула е построена в местността Саата в южната
част на Пещера. Основата
на кулата е изградена от
камък и има правоъгълна форма с
дължина на страните 3,55x3,85 м,
височината й е 8,55
м. Горната част на
кулата е изградена
от дървени греди с
пълнеж от кирпич.
Общата височина е
13,55 м. Под шатрообразен диск е била
на открито часовниковата камбана.
Първоначално
часовникът е без
циферблат и е отмервал времето по
турското часоброене. След Освобождението е изоставен и часовниковият механизъм е
откраднат. Реставрирана е
през 70-те години, като новият механизъм е израбо-

гр. Пещера - тел.: 0350 6 23 43; факс: 0350 6 20 24
гр. Пловдив - тел.: 032 606 916; факс: 032 606 910
гр. София - тел.: 02 807 20 11; факс: 02 807 20 30

Младенов: И ще отпразнуваме своя празник. Заедно!

6 май е Ден на храбростта и Българската армия и Ден на Пещера
В многовековната история на Пещера
са оставили трайни следи много и различни празници. Извънредното положение в България и пандемията, която
сполетя целия свят, ще направят този
различен.
6 май – Гергьовден, е бил и ще остане
за нас символ на победоносния дух, на
оптимизма и възраждането, на общочовешката нравственост. Въпреки трудностите, които налага днешното време, Пещера се превръща във все по-красив и съвременен европейски град, с вяра и поглед в бъдещето. Градът, в който сме се родили и живеем ни интересува. Съдбата
му е близка до сърцето и душата на всички ни.
Нека в този славен и паметен ден си спомним за подвига на дедите ни, отдали
живота си в Априлското въстание. И 144 години по-късно да знаем, че не сме се
отдалечили във времето, защото те са редом с нас.
На 6 май - Ден на Пещера, да почетем всички учители, общественици, деятели
на науката и културата, всички трудови хора от Пещера, оставили в наследство
това, което днес надграждаме, за да живеем по-добре. И на свой ред - да завещаем
на своите наследници.
Зная, че трудностите, които ни съпътстват, няма да ни сломят и няма да пречупят волята ни за достоен живот. И ще отпразнуваме своя празник. Заедно! И
още по-единни и сигурни във възможностите си! По-различно днес, но със същото вълнение, както сме го правили и ще продължим в бъдеще.
Отправям своя поздрав за благоденствие и благополучие на всички вас.
Да пренесем в домовете си обичта, надеждата, вярата! Да се закичим в здраве - с Гергьовска наздравица и добра дума. И да не забравяме, че Светлината е
по-силна от мрака!
Честит празник, Пещера!
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Д-р Пенев: Покровителят на града ни - свети Георги Победоносец, да ни
закриля и помага
От името на Общински съвет - Пещера и от свое име отправям сърдечни пожелания към жителите на община Пещера за здраве
и вяра в доброто!
Покровителят на града ни - свети Георги Победоносец, да ни закриля и помага делата да са благословени, дните - изпълнени със смисъл и разум!
Да изживеем празника със сърцето си и да почувстваме силата и красотата му!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение:
Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Общината предоставя 55
електронни административни
услуги за граждани и фирми

тен в Техникума по фина
механика в София. В Пещера часовниковата кула
се утвърждава като втори
символ след Кавака, пише
Пунев.

От 21.05.2020 г. Община Пещера предоставя 55
електронни административни услуги за граждани и фирми, съобщиха от
пресцентъра на администрацията.
Електронните
административни услуги са
достъпни на официалния
сайт на Община Пещера на адрес: https://www.
peshtera.bg/, през бутона
„Електронни услуги“.
За да използвате предоставените електронни
услуги, е необходимо да:
* Имате инсталиран

квалифициран електронен
подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение
за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
* Притежавате профил
в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО
ЕЛЕКТРОННО
ВРЪЧВАНЕ.
* Имате инсталирана
програма Acrobat Reader.
Ако отговаряте на горните изисквания, може да
направите своя избор от
55 броя електронни административни
услуги,
предоставяни от Община
Пещера.
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Сайтовете на Община Пещера
и РИОСВ - Пазарджик са отличници
в достъпа до информация
В националния пресклуб на БТА официално
бяха представени резултатите от традиционното
годишно проучване на
Програма „Достъп до информация” (ПДИ).
Програмата прегледа
и оцени интернет страниците на 562 административни структури на
изпълнителната власт на
централно, териториално
и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
Целта на проучването
е да оцени как се изпълняват задълженията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и
други нормативни актове
за публикуване на информация в интернет и как
отговарят на заявления за
достъп по електронен път.
Подадени са 562 електронни заявления с искане за предоставяне на
актуализирания за 2019 г.
списък на категориите информация, подлежаща на
публикуване в интернет
за сферата на дейност на
съответната администрация, както и форматите, в
които е достъпна (изготвянето и публикуването
на този списък е задължително от края на 2015 г.).

Нивото на прозрачност сега е оценявано с
точки по 109 индикатора
за първостепенните разпоредители с бюджет, 119
индикатора за общините
и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт
и второстепенни разпоредители с бюджет.
В общия рейтинг на
всички 562 институции с
най-предно класиране е
Община Пещера, която е
на 46-о място (преди година тя бе на 61-во място),
следвана от миналогодишния първенец за областта
ни - Община Септември
(от 55-о на 56-о място), и
Община Брацигово (от 72ро на 74-о място). Следват
Община Панагюрище (76),
Областна администрация
- Пазарджик (117) и първенецът за 2018 година Община Велинград (125),
Община Ракитово (128),
РИОСВ - Пазарджик (133),
Община Батак (137) и Община Пазарджик (146),
Община Сърница (154),
Община Стрелча (165),
РДГ - Пазарджик (171),
Община Лесичово (192) и
РУО МОН (192), Община
Белово (192), РЗИ - Пазарджик (207), ОДЗ - Пазарджик (229) и ОД МВР - Па-

зарджик (260).
В рейтинга на териториалните
държавни
институции на изпълнителната власт от 151 институции с най-добри показатели отново е РИОСВ
- Пазарджик. Ако обаче
миналата година тя беше
на девето място, сега се е
смъкнала със 17 позиции
надолу и е на 26-о. На 37-о
място е РДГ - Пазарджик
(ръст с 37 позиции). РУО Пазарджик е на 43-о място
(а миналата година бе на
опашката). Следват РЗИ
(48), ОД „Земеделие” (58) и
ОД МВР (68).
От 28 областни администрации тази в Пазарджик е на 18-о място.
В рейтинга на органите на местното самоуправление от 265 общини
с най-предна позиция е
Община Пещера (41-во
място)
В класацията следват
общините
Панагюрище
(44), Септември (51), Брацигово (66), Ракитово (96,
заедно с Вършец и Сандански), Велинград (99, заедно с Елхово), Пазарджик
(107), Батак (111), Стрелча
(119), Лесичово (140), Сърница (141) и Белово (145).

Фондация „77“ дари 600 млади
фиданки на Пещера

Фондация „77“ и създател на инициативата
„Гората.бг - 100 000 садим
гора“ дари на Община Пещера 600 дръвчета от вида
летен дъб, бял бор, гледичия, конски кестен и бяла
акация. Инициативата е на
кмета Йордан Младенов,
който е заявил желание
фиданките да бъдат насадени на територията на
общината, съобщи Фаня
Колева - еколог в местната
администрация. В Пещера

конски кестен и гледичия
ще бъдат насадени в междублоковите
пространства, в районите на Сахата, стадиона и централен
парк. В селището Свети
Константин ще бъдат засадени 175 млади бели
борчета. За землището на
Радилово са предвидени
бройки от летен дъб, за К.
Димитриево специалистите са предвидили фиданки
от акация, гледичия и кестен. Пчеларите от трите

населени места са пожелали да бъдат снабдени с
бяла акация и конски кестен заради медоносните
им качества при цъфтеж.
Вярвам, че нашата община и населеното ни място могат и трябва да бъдат
още по-зелени, с повече
дървета за чист въздух и
по-добър живот на жителите, каза Йордан Младенов по повод инициативата на Общината.

Искаме безвъзмездна финансова помощ
за повишаване енергийната ефективност в
учебна сграда, физкултурен салон и детска
градина
Община Пещера кан- на сграда и физкултурен грама; Подмяна на котел-

дидатства за получаване
на безвъзмездна финансова помощ по процедура
чрез конкурентен подбор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003,
„Енергийна ефективност
в периферните райони-3”,
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 20142020 г. с проектното предложение „Въвеждане на
енергоспестяващи мерки
за повишаване на енергийната ефективност в учеб-

салон на ПГХВТ „Атанас
Ченгелев“ и ДГ „Изгрев“ в
Пещера“.
Общата цел на проектното предложение е
подобряване енергийната
ефективност на обществените сгради в град Пещера.
Предвидените
строително-монтажни работи по трите обекта целят
въвеждането на енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната
ефективност, както следва:
Топлинно изолиране
на външни стени на сградата; Топлоизолиране на
под; Топлинно изолиране
на покрив; Подмяна на до-

на инсталация; Подмяна
отоплителната инсталация; Подмяна на помпи;
Подмяна на осветителна
инсталация и инсталиране
на фотоволтаични централи.
Дейностите по енергийно обновяване ще
удължат живота на сградите, ще намалят разходите за поддръжка и ще
подобрят условията за живот.
Общата стойност на
исканата
безвъзмездна
финансова помощ по проекта е 1 385 236,92 лв., с
продължителност на изпълнение 18 месеца.

Общината надгради модел за предоставяне
на почасови мобилни интегрирани здравносоциални услуги за възрастни хора

На 15.04.2020 г. Община
Пещера стартира предоставянето на услугите - доставка на храна, хранителни продукти и продукти
от първа необходимост,
включително
лекарства
(закупени със средства на
потребителите или с други
средства, различни от тези
по договора), заплащане
на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни
услуги (със средства на
потребителите или с други
средства, различни от тези
по договора) в изпълнение
на проект „Патронажна
грижа за възрастни хора
и лица с увреждания в община Пещера“. Проектът
се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Патро-

нажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания
- компонент 3“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Чрез включването си
в операцията, Общината
участва в надграждането
на модела за предоставяне
на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни
хора, изграден по компонент 2. По проекта се предоставят посочените услуги на възрастни хора над
65 г. с ограничения или в
невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства,
служители на доставчици
на социални услуги, както
и възрастни в риск.
Общината предоставя
топъл обяд в условията
на извънредна ситуация
Кметът на общината

Йордан Младенов подписа договор с Агенция
за социално подпомагане
(АСП) по Целева програма „Топъл обяд до дома в
условията на извънредна
ситуация 2020“. От 27 април 170 потребители от
Пещера, Радилово и К.
Димитриево
ежедневно
за срок от 33 работни дни
получават топъл обяд. От
топъл обяд се възползват
самотно живеещи възрастни, хора с увреждания
и с доходи под линията на
бедност. Общината запази
всички възможности за
подбор - сигнали от граждани, отворена телефонна
линия, информация от
доставчици на социални
услуги и институции, за да
се гарантира, че помощта
ще достигне до най-нуждаещите се.

Младенов е определен за титулярен
член на НСОРБ

Младенов е определен за титулярен член на
НСОРБ в Политическия
комитет на Съвета на европейските общини и региони
Изпълнителният директор на Националното
сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) Силвия Георгиева е изпратила официално писмо до Община
Пещера, с което информи-

ра, че Йордан Младенов
е определен за титулярен
член на НСОРБ в Политическия комитет на Съвета
на европейските общини
и региони (СЕОР) за периода 2020-2022 година.
От писмото става ясно,
че кандидатурата на Младенов е била издигната в
консултация с политическите партии и е утвърдена от Управителния съвет
на НСОРБ на заседание на

12 май т.г.
СЕОР е най-старата
и най-голямата неправителствена организация на
местните и регионалните
власти в Европа. В момента в нея са представени 60
национални
асоциации
от 41 европейски страни,
които представляват над
100 000 общини, градове и
региони.

Проект на Общината има за цел повишаване
енергийната ефективност, обновление и
модернизиране на системите за външно
осветление

Община Пещера подаде проектно предложение
„Повишаване на енергийната ефективност на община Пещера чрез подмяна на уличното осветление
със светодиодно (LED)“
по процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура - системи за външно
изкуствено осветление на
общините“ в рамките на
Програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, обявена от Министерство на енергетиката
(Програмата).
Исканата безвъзмездна финансова помощ е на
стойност 537 010,00 лева.
Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 20142021. Министерство на
енергетиката е определено
за Програмен оператор
(ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство
относно изпълнението на
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 20142021 на 9 декември 2016 г.

Програмата се изпълнява
в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE)
и Националния енергиен
орган на Исландия (ОS).
Проектното предложение на Община Пещера има за основна цел
повишаване енергийната
ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите
за външно изкуствено осветление, собственост на
Община Пещера.
Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени
в партньорство с фирма
Mpenergi AS, която прие
поканата на кмета на община Пещера. Mpenergi
AS е норвежка компания,
която притежава необходимия опит в изпълнението на дейности по енергийна ефективност.
Проектът ще бъде изпълнен в рамките на максимум 18 месеца и предвижда:
* Изграждане на ново
улично осветление на територията на град Пещера,
отговарящо на изискванията на Европейските
норми за улично осветление.

* Повишаване дела на
електроенергията от ВЕИ.
* Намаляване разходите за електрическа енергия
на Община Пещера, свързани с уличното осветление.
* Опазване на околната среда чрез намаляване
на емисиите на парникови
газове.
* Подобряване на общинската инфраструктура
и подобряване жизнената
среда за жителите на общината.
Енергийната
ефективност на общините е и
ще остане приоритет за Р
България в дългосрочен
план в контекста на усилията за намаляване на енергийното потребление и на
зависимостта от внос на
енергийни ресурси. Уличното осветление е един от
големите консуматори на
енергия в общините, което
оказва влияние на ръста на
енергийното потребление
през последните години.
Модернизацията и рехабилитацията на системите
за улично осветление е от
ключово значение за намаляване на енергийното
потребление в общината.
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Признание и преклонение пред труда на учители, ученици и културни дейци

В навечерието на 24
май кметът на община
Пещера Йордан Младенов
награди отличени учители, културни дейци и ученици от града, от Радилово и К. Димитриево.

В двора на музея, спазвайки санитарните изисквания за безопасност
в условията на епидемичната ситуация, се събраха
преподаватели, директори
на училища, служители

Зой се събуди. Нещо бе
докоснало птичия й сън.
Стори й се, че дочува шум
на криле и помисли, че сънува. Зой отново затвори
очи, но плясъкът на нечии
криле продължи. Този път
момичето съвсем се разсъни, надигна се от постелята и погледна през прозореца. На двора, под стария
бряст, посаден незнайно
кога от дедите й, в колелото на хармана удряше с
криле огромен орел. Птицата изглежда бе ранена и
опитите да излети завършваха безуспешно. Наближаваше времето Слънчо
да се покаже и всички в
голямата къща на Зойнови
наставаха.
Пръв на двора излезе
големият брат на Зой Димо.
- Я, имаме си гост! рече той, съзрял голямата
птица. После се спря до

кладенеца, извади ведро
с вода и напръска лицето
си. - Зой - подвикна Димо,
- я виж каква Божа твар ни
праща небето, поличба някаква ще да е...
Скоро от къщата се
подаде и старият им баща
бай Иво. Грамаден като
скала, с големи рунтави
мустаци, той погледна
птицата и смръщи вежди.
- Дойде, значи, юначе!
Сбъдна се оня сън, дето
видях кога се роди Зой!...
Беше преди много години. Жена му Калина
току-що бе родила бяло
като мляко момиченце.
Кръстиха го на майка му,
старата Зой. Та през това
лято Иво Зойнов бе полегнал и заспал под стария
орех на Той-баир. Присъни му се голям орел над
котел със злато. В небето блясна светкавица и
се чу глас: „Когато пратя

от Центъра за подкрепа
на личностното развитие - Общински детски
комплекс, деятели от читалище ,,Сергей Румянцев-1909“ - К. Димитриево, читалище ,,Зора-1903“
- Радилово, и читалище
,,Развитие-1873“ - Пещера.
Поздрав и признание за
всеотдайния труд получиха и директорите на детски
градини от трите населени
места в общината.
Младенов връчи поздравителни адреси и честити светлия празник на
всички абитуриенти, като

пожела „На добър час по
трудния път на живота!“.
Специално внимание бе
отделено на учениците,
показали отлични резултати в усвояване на знания
през годината. Директори
на учебните заведения в
града получиха грамоти, които ще предадат на
своите възпитаници.
„Поклон пред труда на
всичките над 200 учители от детските градини и
училищата на общината,
които с всеотдайност предават своите знания, опит,
талант и обич на децата, за

да постигнат техните ученици високи резултати“,
каза Йордан Младенов в
обръщението си към присъстващите.
Представителите
на
културата получиха поздравителен адрес от д-р
Николай Пенев - председател на Общински съвет Пещера. След официалната церемония, на фона на
класически произведения
в изпълнение на цигулари
от Пловдивската опера,
учители и общинари направиха снимки, за да запазят емоцията за идните

години.
Да си пожелаем заедно да вървим по пътя на
духовно
просвещение,
към светли бъднини. Да
преуспяваме и да правим нашето настояще и
бъдеще достойно, честно
и справедливо, да бъдем
гордост за идните поколения. Честит и благотворен
празник! Нека пребъдат
во веки веков българското
слово и нашата свята родина България!
На многая лета!

орел в двора ти, копай на
това място. Капка кръв от
пръстчето на момичето ще
ти донесе голямо имане!...“
Същия ден родата на
Иво хванаха орела, превързаха го и затвориха
грамадната птица в хамбара. Вечерта всички се
събраха в голямата одая.
Бащата се прекръсти преди вечеря, разчупи хляба

на Джалма - лудата, дето
вие из село, откак се удави
момчето й на големия вир.
Тя и без това кълне Господ
да я прибере.
Така и сториха. Нахраниха старата Джалма,
напълниха й торбата, а
капки алена кръв оросиха
мястото на хармана, посипано с пепел. После братята на Зой запретнаха ръка-

йнова челяд изнесе голямата птица под дървото и
я пусна на свобода. Орелът обиколи с гигантските
си криле простора, после
неочаквано се сниши и
отново кацна в центъра
на хармана. И изведнъж,
под грейналите слънчеви
лъчи, току под мощния му
клюн, всички видяха в пепелта да блести начертан
от незнайна ръка кръст.
Докато се суетяха и маеха
откъде се взе това чудо,
Божие знамение, Димо се
удари по челото и рече:
- Тука ще е заровено
златото, Бог ни посочи на
кое място да копаем!
И грабна мотиката под
навеса. Наскачаха и другите. Не мина и час време, когато пред очите им
блесна товар злато в меден
казан.
И преди това не бяха
бедни Зойнови, но сега
разбогатяха съвсем, накупиха половината ниви на
селото, навзеха воденици
и имоти, овце и крави цели стада. Сега вече бяха
най-богатите хора наоколо. Само хубавата Зой
посърна, някаква странна
болест я мореше. И на ма-

настира даваха, и църкви
даруваха, чешма построиха насред село с три чучура - Ивовата щерка от ден
на ден все повече залиняваше. Подир жътва, две
години след като намериха
златото, Зой съвсем се сви,
пожълтя, легна и вече не
стана. Баща й не можа да
я прежали и скоро-скоро и
него прибра черната земя,
дето им изпрати проклятието на чуждото злато.
Братята и снахите се
изпокараха,
изпобиха,
разделиха имота и всичко
се разпиля. Като разделиха имота, Димо се напи до
премала в селската кръчма, дълго псува и Бога, и
Дявола, а после отсече стария бряст и тури огъня на
голямата Зойнова къща.
Опустя гнездото, дето
се бе родила хубавата и
злочеста Зой. В селото
разказваха и преправяха
приказката за проклетото
имане, орела и момината
кръв. И само Джалма Лудата понякога се спираше
в опустелия двор и нареждаше на хармана с разбрани само от Бога слова:
„Мъ-ка, ле-ле, мъка...“
Спартак Кънев

ИМАНЕТО
ви и започнаха да търсят
имането. До вечерта изкопаха яма колкото човешки
ръст, но котел със злато
така и не намериха.
На другата заран Зой
премиташе покрай бряста,
когато изведнъж усети, че
нещо я прободе на малкия
пръст на стъпалото. Наведе се и видя алени капки
кръв да обагрят земята.
Настъпила бодилчета от
кой знай откъде останали
вършини.
Вечерта се изви страшна буря и пороен дъжд
засипа земята. Когато
Творбите на младите слънцето отново огря селавтори оцени комисия в ския двор и бързо изсуши
състав:
всичко навред, цялата ЗоПредседател:
Златка Златанова - филолог
Членове:
Пещера Снежанка от1. Зоя Кацарова - педавори врати за посетители
гог и автор
2. Мажд Алгафари - след отпадане на задължителната карантина, каза
журналист и преводач
Георги Киев - председател
Отличените есета са:
За трето място в кон- на ТД „Купена“. Любитекурса се награждава Ва- лите и ценители на подлентин Юлиянов Йорда- земната красота на карнов - VIII клас, ОУ „Любен стовото образувание над
Каравелов“ - гр. Пещера.
За второ място в конкурса се награждава Антон Запрянов Атанасов - X
клас, ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Пещера.
Годишната литературна награда „Спас Зафиров“
- 2020 г. със статуетката
Пегас и наградата за първо
място в конкурса се присъжда на Десислава Петрова Чожгова - VII клас,
ОУ „П.Р. Славейков“ - гр.
Пещера.
Организаторите
на
„Педагогическият съконкурса и журито бла- вет в училище „П.Р. Слагодарят на всички учас- вейков“ подкрепи идея на
тници за проявения ин- Ученическия комитет да
терес, като им желаят бъде отдадено заслужездраве и още много победи но признание и уважение
на литературния и житей- към медиците от МБАЛ
ски фронт.
„Проф. Д. Ранев“ в града“,
и рече:
- Поличба е този орел,
деца мои! Злато, имане
има зарито под стария
бряст. Кръвна жертва искат небесните сили! Кръв
от пръста на вашата сестра, на Зой, синове мои!
Аз чедо за злато не меням,
ако ще да е всичкото на
света. Кръв ще капнете
от пръста на циганката,

Седмокласничка от Пещера спечели
Националния литературен конкурс „Спас
Зафиров“ – 2020 г.

На 11 май - християнския празник Св. св. Кирил и Методий и Ден на
библиотекаря, се обявяват
наградите на победителите в Националния литературен конкурс „Спас Зафиров” - 2020 г.
Дори в условията на
извънредно положение,
поради върлуващия коронавирус, читалище „Развитие-1873“ за поредна година организира събитие
- конкурса „Спас Зафиров“, който е част от културния литературен календар на града ни. И сега
в него участваха ученици
от VII до XII клас, какъвто е и регламентът, като
тази година приятелите
на словото разсъждаваха

върху темата
„Никога повече война“.
В своите есета авторите
демонс т рираха много
добро владеене на жанра
есе, отлично
познаване
на езиковите норми и
боравене с
тях, логическа мисъл,
умения
за
правилно
структуриране на писмена
творба, за формулиране на
теза и привеждане на смислени, логически свързани
и обосновани доказателства. В писмените си творби авторите задълбочено и
философски разсъждават
за войната: войната преди
и войната днес. „Тя носи
смърт и унищожение, болести и глад, бедност и
разрушение.“ Ако в миналото са били необходими
танкове, самолети и огромна физическа сила, за да
се победи врагът, днес е
достатъчна само една малка епруветка, разсъждават
авторите. „За мен това е
войната на новото съвремие - безкръвна, но много
по-страшна и ужасяваща.“

Пещера Снежанка отвори врати за посетители
Пещера могат да го посещават ежедневно от 10.15
часа, като последното влизане в пещерата е до 17.15
ч. Посетителите трябва да
спазват
задължителните правила за защита от
коронавируса,
допълни
Киев. Туристите трябва да

ползват лични предпазни
средства. Стопаните на
бисера на Родопа са осигурили ръкавици и маски за
онези, които са забравили
да носят посочените средства.

В знак на почит: Ученици подариха свои
картини на медици от Пещера

то Пенка Христоскова.
В навечерието на 24
май Вивиана Костадинова,
Никол Батаклиева, Йоана
Щерева, Рени Коланева,
Петя Млечкова и Клавдия
Делчева изразиха своята
почит към героизма на
каза директорът на школо- лекарите в ситуацията на

COVID-19, като подариха
свои рисунки, създадени
в час по изобразително изкуство под зоркото око на
техния преподавател Никола Руков.
Картините прие главната сестра на лечебното
заведение Янка Якофова и сърдечно благодари
за оказаното внимание.
Директорът на училището връчи поздравителен
адрес с думи на признателност за труда и себеотрицанието на здравните
работници.
Картините ще бъдат
поставени в отделенията и
в кабинетите на лекарите.

Родопска

4

Искра
Приемните дни на ръководния
екип на Община Пещера

Общинска администрация обявява следните приемни дни на ръководния
екип на Община Пещера:
Йордан Младенов –
Кмет на Община Пещера –
всеки понеделник от 14.00
часа до 17.00 часа;
Инж. Николай Атанасов – 3аместник-кмет
с ресор: териториално
и селищно устройство,
общинска
собственост,
Общинско
предприятие
„Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура“, Общинско предприятие „Паркинги и пазари“,
Общинско търговско дружество ВКС-ЕООД, отбранителна и мобилизационна подготовка. Ръководи,
координира и контролира
дейността на екипите за
управление на проекти
– всеки вторник от 14.30
часа до 17.00 часа;
Гълъбина Карамитрева – Заместник-кмет с ресор: финанси и човешки
ресурси европейски фондове и обществени поръчки, МКБППМН, Общинско предприятие „Обредни
дейности“, трудова заетост
и подпомагане, Клубове на
инвалида, пенсионерите и
диабетиците, звено Крепост „Перистера“, координация с органите на поли-

цията и съдебната система.
Ръководи координира и
контролира дейността на
екипите за управление на
проекти – всяка сряда от
14.30 часа до 17.00 часа;
Елена Рядкова –
3аместник-кмет с ресор:
образование, култура, младежки и социални дейности, програми за трудова
заетост, социални услуги
в общността (Домашен социален патронаж, Дневен
център за деца и младежи
с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица
с увреждания, Център за
настаняване от семеен тип
за деца без увреждания,
Кризисен център за деца
и лица пострадали от насилие), етнически и демографски въпроси, спорт и
туризъм, функция – здравеопазване. Ръководи, координира и контролира
дейността на екипите а
управление на проективсеки четвъртък от 14.30
часа до 17.00 часа;
Галина Стоянова –
Вр.ИД Секретар с функции: дейността на общинската администрация,
условията на работа на
служителите и информационно-техническото
обезпечаване на дейността им, деловодното об-

служване, документооборота и общинския архив,
дейността на звената по
гражданска регистрация
и административно обслужване, разгласяването
и обнародването на актовете на общинския съвет
и на кмета на общината,
работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и
юридическите лица, организационно-техническата
подготовка и провеждането на изборите и местните
референдуми, обществен
ред и сигурност, гражданска защита, регистрация на
местните поделения на вероизповеданията, настойничество и попечителство.
Ръководи, координира и
контролира дейността на
екипите а управление на
проекти – всеки петък от
14.30 часа до 17.00 часа.
Посещенията при кмета на общината се извършват след предварително записване само в приемния
ден от 8.30 до 12.30 часа
на гише № 2 и № 3 в Центъра за административно
обслужване на Община
Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 или на
тел.0350/6-22-03; 6 -22-08.

Кметът на Пещера дари детските
градини послучай 1 юни

Кметът на Пещера
Йордан Младенов посети
днес детските градини в
общинския център и Радилово, където подари комплекти играчки послучай
Деня на детето.
Директорите благодариха за жеста на Общи-

ната. На 26 май всички
детски заведения на територията на общината
започнаха прием на малчугани, но не всички семейства се възползваха от
възможността.
В личния си профил
във Фейсбук градоначал-

никът поздрави малките и
големите момичета и момчета като им пожела да
растат в страна, която да ги
накара да се гордеят с нея
и да имат принос в нейното развитие.
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Радилово и К. Димитриево спечелиха проекти
в Кампания на МОСВ и ПУДООС

Министърът на околната среда и водите Емил
Димитров e утвърдил
Протокол с одобрени и
класирани проектни заявления, подлежащи на
финансиране в кампания
„Чиста околна среда - 2020
г.“
От 901 проекта на общини и кметства са финансирани 232, като между тях са два на Община
Пещера и Кметства Радилово и К. Димитриево. Пещерското село Радилово е
кандидатствало с проект
„Облагородяване на зелени площи и обособяване
на кът за отдих и спорт“, К.
Димитриево е с класиран
проект „Мисия чиста природа - спорт и здраве“.
Проектът на Капитан
Димитриево предвижда
рехабилитация и облагородяване на площ между
улица „Цанко Церковски”
и улица „Димитър Благоев”, в сърцето на с. К. Димитриево, с размери 12 м

ширина и 22 м дължина,
чрез изграждане на спортна площадка на открито,
която ще бъде обградена
с пояс от зелени храсти и
паркови дървесни видове,
както и ще се създаде зона
за отдих чрез поставяне на
нови пейки, соларни лампи и кошчета за отпадъци.
На спортната площадка
ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка и ще
бъдат монтирани спортни
съоръжения на открито за създаване на кът за
спортуване. Озеленяването и облагородяването на
спортната площадка ще се
осъществи с помощта на
гражданска активност с
доброволно участие.
Проект „Облагородяване на зелени площи и
обособяване на кът за отдих и спорт“ на Радилово
предвижда почистване на
зелените площи, естетизиране и благоустрояване
на зелена площ чрез залесяване, обособяване на къ-

тове за отдих и създаване
на кът за спорт на открито
чрез монтиране на спортни съоръжения на открито. Предвижда се монтиране на чешма и соларни
лампи.
С реализиране на проектните дейности ще се
подобри качеството на
живот на територията на
Радилово и К. Димитриево
чрез взаимосвързани дейности по подобряване на
зоните за обществен отдих
и осъществяване спорт на
открито с цел повишаване
екологичната култура на
населението.
Финансирането за тях
е в размер на до 10 000 лв.
Проектите са представени
за участие в Национална
кампания „Чиста околна
среда - 2020 г.“ и са класирани в конкурс на тема
„Обичам природата и аз
участвам“ на МОСВ и
ПУДООС.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №190315-000547/19.11.2019 г.,
издадено от началник-група
към ОД на МВР - Пазарджик, РУ - гр. Пещера, налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на
непълнолетния Д.Ал.Р., от
гр. Пещера, за нарушение на
чл. 150 от ЗДвП.
•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №180315-000654/28.12.2018 г.,
издадено от началник-група
към ОД на МВР - Пазарджик, РУ - гр. Пещера, налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на
непълнолетния Ю.П.П., от
гр. Пещера, за нарушение на
чл. 150 от ЗДвП.
•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №180315-000617/23.11.2018 г.,
издадено от началник-група
към ОД на МВР-Пазарджик,
РУ - гр. Пещера, налага наказание
ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Т.Ц.Н., от гр. Пещера, за нарушение на чл. 174,

ал. 3 от ЗДвП.
•
На основание
чл. 15, ал. 2 от ЗАНН, чл.
52 от НК и във връзка с Наказателно постановление
№315р-11831/19.09.2018 г.,
издадено от началник-група към ОД на МВР - Пазарджик, РУ - гр. Пещера,
налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на
непълнолетния М.Н.Б., от
гр. Пещера, за нарушение на
чл. 150 от ЗДвП.
•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №180315-000482/05.09.2018 г.,
издадено от началник РУП
- Пещера, налага наказание
ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния
Хр.Ал.М., от гр.Пещера, за
нарушение на чл. 638, ал. 3
от КЗ.
•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №180315-000483/05.09.2018 г.,
издадено от началник РУП
- Пещера, налага наказание
ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния
Хр.Ал.М., от гр. Пещера,
за нарушение на чл. 150 от
ЗДвП.

•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №180315-000434/14.08.2018 г.,
издадено от началник РУП
- Пещера, налага наказание
ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния
Д.Г.М., от гр. Пещера, за нарушение на чл. 140, ал. 1 от
ЗДвП.
•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №2019315-02№384/24.06.2019
г.,
издадено от началник РУП
- Пещера, налага наказание
ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Кр.М.К, от гр. Пещера,
за нарушение на чл. 6, от
ЗБЛД.
•
На основание чл.
15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от
НК и във връзка с Наказателно постановление №190315-000479/20.09.2019 г.,
издадено от началник-група
към ОД на МВР - Пазарджик, РУ - гр. Пещера, налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на
непълнолетния Ас.Й.Д., от
гр. Пещера,за нарушение на
чл. 150 от ЗДвП.

Продължава записването и изготвяне на списъци за желаещи да
закупят дърва за огрев
Продължава записването и изготвяне на списъци на лица с постоянен адрес в община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев
през настоящата година, каза кметът Йордан Младенов. Общинското ръководство и представители на Горското стопанство в града са
постигнали споразумение за кубик да се плаща сумата от 70 лева с
включена доставка до домовете. Всяко семейство от Пещера, Радилово и К. Димитриево може да се снабди с 4 кубика, допълни
Младенов.
Започва записването и на лица, които желаят сами да добият дърва за огрев през настоящия есенно-зимен сезон.
Списъците се изготвят от служители всеки работен ден на портала на Общината, на 1 етаж.

