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Община Пещера спечели проект, по който ще работи
Социално предприятие

Община Пещера подписа с Министерство
на труда и социалната
политика, Управляващ
орган на Оперативна
програма „Развитие на
човешките
ресурси”,
Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на проект „Подкрепа за
осигуряване на заетост,
социална и професионална интеграция, на
лица от рискови групи

чрез социално предприятие в община Пещера“.
Целта на процедурата е
да се улесни достъпа до
заетост и да се осигури
подкрепа за социалното
включване на уязвими
групи чрез създаване
на подходящи условия
за тяхната професионална интеграция в
сферата на социалната
икономика. В проекта
е предвидено реализирането на дейности за
психологическо
под-

помагане, мотивиране,
социална и професионална интеграция на
лица от уязвимите групи, с цел насърчаване
участието им на пазара
на труда и създаване
на умения за успешно
справяне на работното
място и/или адаптиране към работните условия при включването
им в заетост. В рамките
на проекта ще се създаде общинско социално
предприятие. Общата

стойност на безвъзмездната финансова помощ
е в размер на 376 488,57
лв. Проектните дейности ще се изпълняват 17
месеца.
Традиционни форми на социално предприятие в България са
нестопански организации, които осъществяват стопанска дейност
и използват приходите
за подкрепа на социалната мисия на организацията. Друг модел на

126 сдружения участват във втория
етап на европейската програма
за енергийна ефективност

Приключи
кандидатстването по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014
– 2020 г. процедура
BG16RF0OP001-2.002
„Енергийна
ефективност в периферните райони-2”.
В деловодната система на Община Пещера
са входирани 126 броя
Заявления за интерес
и финансова помощ по
тази процедура.
Припомняме, че при
първия етап на проекта
Общината събра едва 43
заявления. “Хората се
убедиха, че програмата е добра, ефективна
и има резултат. За това
сега имаме три пъти повече заявления отколкото при първия етап, но
този път средствата са в
пъти по-малко. Всички

участват на конкурентен принцип“, коментира кметът Николай
Зайчев.
В периода от 19 април до 30 май Община
Пещера проведе информационна
кампания.
Всеки петък от 14.00
часа до 17.00 часа в залата на Общински съвет
Пещера се провеждаха „Дни на отворените
врати“ с цел да се изпълни публичната информационна кампания за
запознаване на широката общественост и заинтересованите граждани
с възможностите за обновяване на жилищни
сгради, критериите за
допустимост на жилищните сгради; критериите
и правилата за подбор,
необходимите мерки,
които следва да се пред-

приемат от собствениците с оглед получаване
на финансиране.
Целта на програмата
е повишаване на енергийната ефективност в
жилищния сектор и на
обществените сгради,
осигуряване на по-добри условия на живот за
гражданите в жилищни сгради, топлинен
комфорт и по–високо
качество на жизнената
среда.
По всички програми
за енергийна ефективност в Общинска администрация Пещера са
регистрирани 258 сдружения на собствениците
по Закона за управление
на етажната собственост. Те имат предмет
на дейност: Усвояване
на средства от фондовете на Европейския съюз

и/или от държавния
или общинския бюджет,
безвъзмездна
помощ
и субсидии и/или използване на собствени
средства с цел ремонт
и обновяване на сгради в режим на етажна
собственост. Едно сдружение на собствениците
е заличено по собствена
инициатива.
Три жилищни блока
бяха реализирани успешно по Национална
програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни
сгради, друго сдружение, отново на жилищен блок, е одобрено за
финансиране и вече се
работи по него по Националната програма.
41 сдружения на
собствениците
(жилищни блокове и многофамилни жилищни
сгради) са реализирани
успешно по процедура
BG16RF0OP001-2.001
„Енергийна
ефективност в периферните райони”.
29 сдружения са в
списъка на чакащите
на „Българска банка за
развитие“ АД за енергийно обновяване по
Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради.

социално предприятие
са нестопански организации, които осигуряват заетост на хора в
неравностойно положение /хора с увреждания,
малцинства и др/ или
предоставят обучение
и развитие на трудови
умения. Третият доста популярен модел в
България са нестопански организации, които
предоставят социални
услуги и получават заплащане за услугите от

потребителите на услуги или от държавата/
местната власт. Въпреки липсата на сериозна
практика в това отношение, нестопанските
организации и социалните предприятия се
очертават като основен
партньор на държавата
и общините при разработване и предоставяне
на повече социални услуги в домашна среда, за
сметка на ограничаване
на хората в институции.

Подготовката
за събора
е в разгара си

Активно
върви
подготовката за тазгодишното издание на
Регионалния събор на
народното творчество
„Св. Константин 2018“,
който се организира от
Община Пещера, под
патронажа на министъра на туризма Николина
Ангелкова. И тази годи-

дин, Шумен, Ямбол,Смолян,Кърджали
и
групи от Пазарджишка
област. Не мога да цитирам всички населени
места. Очакванията са
ми за повече от 140 групи, които да дойдат на
нашия събор“, сподели
директорът на проявата
Николай Балабанов.

на Съборът на летовище
„Св. Константин“ ще се
проведе в последната
събота и неделя на юли,
които като дати са 28 и
29 юли.
„Започнаха записванията за участниците.
Интересът към събора става все по-голям.
Тази година има групи
от Черноморските ни
курорти. 20 дни преди
крайния срок за записване, заявка за участие
са изпратили 114 групи от Бургас, Ахелой,
Стара Загора, Сливен,
Монтана,
Златоград,
Доспат, Асеновград, Ви-

Журито ще бъде в
петчленен състав. Негов председател ще бъде
Николай Балабанов и
членове: проф.д-р Светла Станилова - вокален
педагог, диригент и преподавател в АМТИИ гр.
Пловдив, Светла Караджова - преподавател
по пеене, изпълнител
и създател на квартет
„Славеите на Надка Караджова“, Милчо Георгиев - хореограф и етномузиколог, Пламен
Иванов – танцьор в
Северняшки ансамбъл
„Иван Вълев“ гр. Плевен.
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Общинският съвет одобри
бюджетната прогноза
за следващите 3 години

Общинският съвет
одобри
бюджетната
прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода
2019 - 2021 г.
Бюджетната прогноза на Община Пещера за
периода 2019 – 2021 година за местни дейности е разработена в съответствие със Закона
за държавния бюджет
на Република България
за 2018 г., Решение на
Министерски съвет №
51 от 31.01.2018 г. е открита бюджетната процедура за 2019 година и
С БЮ-1 от 12.02.2018 г
„Указания за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози
на ПРБ за периода 2019
- 2021 г.”.
Местните приходи
са планирани на базата
на реална оценка, която
е съобразена със Закона за местните данъци
и такси (ЗМДТ) и след
извършен анализ на
събираемостта им през
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последните три години.
Определянето на приходите от местни данъци е в съответствие с
приетите от Общински
съвет гр. Пещера Наредба за определяне на
местните данъци.
Постъпленията от
местните такси и предлаганите публични услуги на населението са
съобразени с приетата
от Общински съвет наредба по чл. 9 от ЗМДТ
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги. Предвижда се
от имуществени и други местни данъци през
2019 г. да се съберат
срадствата, заложени и
в тазгодишния бюджет,
а именно 1 412 000 лв. За
следващите две години
от прогнозата до 2021 се
предвижда тази сума да
нарасне до 4 512 000 лв.
Най-голяма е прогнозирана сума от общински
такси за 2020 г., когато
прогнозата е да се съберат 1 950 000 лв.

Трябва да се уточни, че в съответствие
с указанията на МФ,
трансферите за местните дейности и целевата
субсидия за капиталови
разходи, за всички години от периода 20192021, се залагат в размери, равни на одобрените
със ЗДБРБ за 2018 г. за
общината.
При
разработване
прогнозата за разходите
за местни дейности през
периода 2019 - 2021 г. е
отчетено въздействието
на уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключиха
еднократните разходи в
бюджета за предходната
година, както и
настъпилите до момента на съставянето на
бюджетната прогноза
промени в нормативната уредба, засягащи
съответната
дейност.
Прогнозните суми за
разходи през следващите 3 години са в рамките
на около 4 200 000 лв.
Разходите за периода

2019 - 2021 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за
собствените приходи и
трансферите от други
бюджети, като не се допусна планирането на
разходи, срещу които
няма обезпечени очаквани постъпления въз
основа на направените
реалистични анализи.
Съгласно указанията на
МФ в приложението са
заложени само разходи
за местните дейности и
не са предвидени разходи за дофинансиране на
делегираните от държавата дейности.
В бюджетната прогноза за периода 2019 2021 г. не се предвижда
поемане на задължения
чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг. Разчетите за
погасителните вноски
по заемите са на база
действащи
договори.
Лихвените разходи са
определени съобразно
лихвените проценти, заложени в договорите.

Без ваканция
в детските градини
Във връзка с предстоящия летен сезон,
дейността в детските заведения на територията
на общината няма да
бъде спирана временно.
В разгара на почивките
всичките 5 детски градини в Пещера и тази в

Радилово ще работят с
нормален график. Ако
децата са по-малко от
предвидения брой ще
бъдат сливани групи, но
процесът на възпитание
на малчуганите ще продължи.

Сградата на Професионалната
гимназия
по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ в Пещера става общинска
собственост. На едно
от последните си заседания решение за това

бе прието на заседание
на Министерски съвет.
Решението е мотивирано с преобразуването в
общинско на учебното
заведение, което преди
беше към Министерството на земеделието,
храните и горите.

Сградата на ПГХВТ
вече е общинска

Къде е забранено
къпането
и плуването?

Със Заповед на кмета на Община Пещера Николай Зайчев се
забранява къпането и
плуването във всички
неохраняеми водни площи – язовири, канали,
малки водоеми и други
водохранилища. Къпането и плуването може
да се извършва само на
охраняеми водни площи, обезопасени и обоЦПЛР-ОДК-Пещера ЦПЛР – ОДК гр. Пещера е главна цел: „Повишаване
Клептузки ритми – Вее институция в система- да развива, подкрепя, при- енергийна ефективност на линград - Диплом и Спе- рудвани в съответствие

с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните
площи, гласи Кметската
депеша. Няма да се пускат в експлоатация плавателни съдове, които
нямат
необходимото
разрешително. Лицата,
нарушаващи разпоредбите ще носят административно наказателна
отговорност.

разователни потребности,
както следва.
Ресурсното подпомагане на тези деца и ученици се осъществява от
един психолог-логопед на
ЦПЛР- ОДК- Пещера и
трима ресурсни учители с
общ профил
Съгласно Наредбата за
приобщаващо образование се налага насочване на
учениците, които се оценяват с оценки с качествен
показател за подходящо
образование след седми
клас.
Ресурсните учители и
класните
ръководители
от училищата в община
Пещера са информирали
родителите на трима ученици, които завършват

обучението в основен етап
на образование с качествени оценки за необходимостта от насочване за
подходящо обучение след
седми клас. Ресурсните
специалисти са консултирали родителите къде са
най-подходящите възможности за продължаване
на образованието на тези
трима ученици след седми
клас с оглед техните потребности.
Целите и задачите
са изцяло насочени към
развитие на интересите,
способностите и компетентностите на децата и
учениците в областта на
изкуствата и на децата и
учениците със специални
образователни
потребности. Участия на фолклорни фестивали извън
страната ни, по покана на
наши колеги от Сърбия и
Македония.
В ЦПЛР – ОДК гр. Пещера има 9,5 щатни служители. От тях 8 щ. бр са
Педагогически специалисти – Учител по Български
народни танци, Корепетитор, Учител по пиано и
солфеж, Учител по пеене,
Ресурсни учители, Психолог и Логопед. Непедагогическият персонал се състои от 1,5 щ. бр., от които:
Счетоводител, Касиер-Домакин и Хигиенист.

Информация за работата на ЦПЛР–ОДК
гр. Пещера

та на предучилищното и
училищното образование,
която осъществява дейности, подкрепящи приобщаването, обучението
и възпитанието на децата
и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности.
Създаден е с решение
на общинския съвет град
Пещера и стартира дейността си с предмет ресурсно подпомагане на деца
и ученици със специални
образователни потребности от 01.01.2018 г.
В Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски
комплекс гр. Пещера, от
началото на учебната 2017
г се обучават 172 деца на
възраст от 4 до 18 години
в следните школи: Български народни танци,
Танци на народите, Школа
по солфеж и пиано, Група
за автентичен фолклор,
Народен хор – вокално
майсторство и Школа по
акордеон. От началото на
2018 г. към ЦПЛР – ОДК
преминаха всички деца и
ученици на територията
на Община Пещера със
специални образователни
потребности и сега общия
брой на обучаващите се в
институцията е 206 деца.
Основната
цел
на

общава и възпитава деца
и ученици, в системата на
предучилищното и училищното възпитание; да
обогатява духовния и интелектуален живот на всяко дете; да открива и създава таланти в областта на
изкуството, като за целта
предлага безплатно обучение от специалисти-педагози, в съответствие с
желанието на децата и техните интереси; Задоволяване на потребностите на
подрастващите за самоизява и самоутвърждаване,
чрез създаване и предоставяне на възможности за
участие в конкурси, прегледи, фестивали и концерти в региона на местно,
национално и международно ниво.
Приоритетни дейности: издигане на качеството
на обучение във всички
школи и клубове; инициатор и организатор на културни и образователни
мероприятия за децата в
общината извън училищната им натовареност.
От началото на учебната година досега, не
успяхме да реализираме
дейностите, които заложихме в учебния план за
2017-2018 г. поради незавършилия основен ремонт
по оперативна програма “Региони в разтеж“ с

публично общинска сграда: Общински детски комплекс“.
План за работа на творческите формации към
ЦПЛР – ОДК - гр. Пещера
за учебната 2017/2018 година: м. юли
1. Участие в Трети национален фолклорен събор „Св. Константин 2018“
гр. Пещера
2. Участие в Национален конкурс „ Китен 2018“
гр. Китен
Награди и отличия
от конкурси, фестивали
на местно и национално
ниво:
Пролетно хоро – Велинград, Диплом и почетен знак - Танцова формация

циална награда
Пусть всегда будьет
солнце“ гр. Велинград –
Областен етап, Златен медал – Танцова формация
„Славейче“
Лазарска броеница“ гр.
Брацигово, Статуетка и
грамота – Танцова формация „Славейче“
Пусть всегда будьет
солнце“ гр. Велинград –
Зонален етап, Втора награда - Танцова формация
„Славейче“
„Пъстър, цветен Гергьовден“ с. Попинци, Диплом и специална награда
Към настоящия момент ЦПЛР-ОДК- Пещера
осигурява ресурсно подпомагане на 34 деца и ученици със специални об-
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Паметна плоча ще ни напомня
за Богдан Миндизов

В Пещера бяха отбелязани 105 години от
смъртта на подпоручик Богдан Миндизов участник в Балканските
войни и геройски загинал в боевете при Криволак.
По този повод кметът Николай Зайчев откри паметна плоча на
улицата, носеща името
на героичния пещерец.
Инициативата за поставяне на плочата е на Община Пещера и Общинския съвет на Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Сред дошлите да уважат
паметта на подпоручик

Миндизов бяха неговите сродници д-р Екатерина Миндизова и Петър Петров.
„Изпитвам чувство
на благодарност и към

общината, и към съюза
на запасните офицери,
защото с това те показват, че обичат България
и почитат паметта на
загиналите за родината.

Тези паметни плочи ще
бъдат ценен дар за бъдещите поколения, защото годините минават и
нещата се забравят. Тези
след нас трябва да пазят
духа на нашите предци,
умирали за България“,
развълнувана сподели
д-р Миндизова. От друга страна Лазар Грозданов от СОСЗР увери
събралите се, че никой
не е забравен и нищо не
е забравено, а Пещера
помни всеки свой герой.
По традиция, грижа за паметната плоча
пое едно от пещерските
училища – ОУ “Петко Р.
Славейков“.

110 деца от ОУ “Петко Р. Славейков“
написаха мечтите си върху лодки

Плавателните съдове са
изработени от тях самите в часовете по изобразително
изкуство,
а идеята е на техния
учител Никола Руков.
“Исках да направя проучване дали мечтите на
днешните технологични
деца са по различни от
нашите мечти преди 30
години. И открих, че не
са. И днес има деца, които мечтаят да са космонавти и полицаи, както
ние мечтаехме. А лодките избрахме, защото те
са символ на безкрая“,
сподели преподавателят.
Всичките 110 лодки бяха
подредени в инсталация, която пък бе част от
годишната изложба на
училището в художест-

Кой е Богдан Миндизов?
В пантеона на героите, дали живота си за свободна, независима и обединена България поколения
българи, с особена почит, преклонение и възхита се
обръщат към паметта на всички загинали по време на войните за национално обединение от 1912
- 1913г., а именно — Балканската и Междусъюзническата. Един от тях е пещерецът Богдан Христов
Миндизов, чиято забележителна саможертва, го остави само на 23 години, там - на бойното поле в Македония при Криволак.
Богдан Миндизов е роден на 8 октомври 1890 г.
в Пещера. Още през ученическите години у него се
проявява таланта на самоук музикант – пее, свири
на различни инструменти, даже композира. Активно участва в читалищния живот. С това е известен
в своя роден град, но това ще го направи популярен
и сред войниците в тежките дни и нощи на Балканските войни.
Заради своята доблест, принципност и организационни умения подпоручик Богдан Миндизов е
произведен в адютант на Дружината, който като подофицер изпълнява щабни задачи и подпомага командира на войсковата част. Но музикалната му дарба не го оставя спокоен и в това тежко и драматично
време. И на фронта той твори. Обзет от патриотични чувства Миндизов създава песента „Потомци
сме на Крум”. Тя става любима не само на пещерци,
а се пее от целия полк, превръща се в химн на полка.
Всички я наричат „Миндизовия марш”.
Неговата храброст и неговата гибел вечно ще живеят в паметта ни и ще са огромен пример за идните
поколения за това, какво значат някои позабравени
понятия като воински дълг, любов към Родината, саможертва.

Завършена бе
реставрацията на
войнишкия паметник
в село Капитан
Димитриево
вена галерия „проф.
Веселин Стайков“. Над
100 са и рисунките на
талантливите художници от учебното заведение. Една от тях обаче
беше отличена за своето творчество и това бе
шестокласничката Рени

Коланева, която участва
с най-много свои творби.
Освен това, по случай
завършването на седми
клас, класният ръководител на учениците
Никола Руков, подреди
фотографска
излож-

Емблематичният паметник е посветен на загиналите през войните.
Построен е през 1944ба. Изложбата показа 1945 г. от инициативен
25 портретни снимки комитет и скулпторът
на учениците и над 100 Борис Кадийски. Дълкомпозиционни фотографии,
разкриващи
случки от последната
година.

ка продължава 40 дни
и е съобразено със спецификата на материала
– камък варовик. Освен
почистването на войнишката фигура бе облагородено и околното

Кметът връчи дипломите на
зрелостниците от „Атанас Ченгелев“

25 зрелостници от
ПГХВТ “Атанас Ченгелев“ получиха дипломите си от кмета Николай
Зайчев. Градоначалникът за трети път връчва
важния документ, още
повече училището вече
е общинско, а от скоро Министерски съвет
прехвърли и сградата на
Община Пещера. Освен
това младежите получиха и удостоверения за
професионална квалификация.
„Поздравявам
ви
за това, че завършихте Професионалната
гимназия за хранително-вкусови технологии.

Надявам се да ви видя
отново в Пещера вече
като висшисти“, каза
Зайчев на абитуриентите.
Първенец на класа е
Неврие Садулова, а Радослава Стоилова стана
носител на специална-

та награда, учредена от
семейството на дългогодишната учителка в
гимназията Красимира
Манчева Щерева.
Вече е започнал приемът на ученици за новата учебна година, сподели Славия Златанова,

директор на учебното
заведение. Тя допълни,
че и през тази годината
продължава програмата за дуално обучение,
по която ученическата
практика се извършва
в реални условия, а учениците получават възнаграждение за положения труд. Продължава и
стипендиантската програма на „Биовет“ АД.
Приемът в професионалната гимназия тази
година е по четири специалности: „Биотехнолог“, „Химик-оператор“,
„Ресторантьор“ и „Икономист-информатик“.

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17;
тел. за контакти: 0350/ 9 - 41 - 78; мобилен: 0895 509 089
e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Редактор: Димитър Насков;
Печат: “Щит Террос”, Септември, 0878 70 43 70

гогодишният кмет на с.
Капитан Димитриево
Иван Златинов сподели,
че възстановяването на
паметника в първоначалния му вид е негово
отдавнашно желание.
Изчистването и реставрацията на паметни-

пространство, както и
подхода към паметника.
Средствата са осигурени от Министерството на отбраната. Изпълнител на реставрацията
е колектив с ръководител скулптора Спас Киричев.

Думи на благодарност
По спешност ме приеха във вътрешно отделение на
МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ в Пещера. Още при входа на
лечебното заведение ме чакаше част от дежурния по
това време екип. Пое ме д-р Тумбева, която направи
всичко възможно и заедно с дежурните медицински
сестри Юсеинова и Филева осъмнаха до мен, докато
се нормализира сърдечната ми дейност. На следващия
ден д-р Маджаров - кардиолог, много професионално,
грижовно и отговорно ми направи основен преглед и
назначи необходимата терапия. Непрекъснато полагаше
грижи за моето лечение и ме вдигна на крака. Изказвам
дълбоката си благодарност и на останалите лекари: д-р
Стоянов, д-р Живка Димитрова и д-р Сърмалиев, на
всички медицински сестри и обслужващия персонал
в отделението. Бог да ви благослови ! Направи ми
добро впечатление обновената и модернизирана
база, която се поддържа в отлично състояние. По
всичко личи човешкото отношение към пациентите,
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Областни лидери по военноспортни дисциплини

Победител в отборната надпревара в
състезанието по военно-спортни
дисциплини стана тимът на
ПГХВП „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера, следван от отбора на Средно училище „Христо
Ботев“ гр. Септември,
третото място е за учениците от ЕГ „Бертолт
Брехт“.Областният управител Стефан Мирев
награди победителите.
Церемонията се про-

веде пред паметника на
27 Чепински полк в гр.
Пазарджик. В състезанието участваха отбори
от 19 средни училища
в област Пазарджик.
Стефан Мирев благодари на организаторите и
участниците в състезанието. Той пожела здраве, успехи и весело лято
на всички ученици. Церемонията завърши с
поднасяне на цветя пред
паметника на 27 Чепински полк. Организатори

„Свобода“
продължава
в Трета лига

Равенство в последния кръг записа пещерският „Свобода“. Отборът прие на свой терен
„Беласица“ Петрич, с
който си разменят по
едно попадение. Ремито
изкачва отбора на 12то място в класирането.
на областното състезание по военно-спортни
дисциплини са СОСЗР
Пазарджик, Военно окръжие Пазарджик, РУО

Пазарджик.
Състезанието се проведе за осма
поредна година под патронажа на областния
управител.

Това място гарантира
оставането на тима в
Трета лига.
Класирането в края
на сезона изпраща
ЦСКА 1948 във Втора
лига, а от Трета изпадат
„Пирин“ Гоце Делчев и
ОФК „Елин Пелин“.

Треньорът за втората
година в Трета лига

Свобода (Пещера) завърши на 12 място в Югозападната Трета лига, но предвид доста фактори
около отбора, постижението е повече от сериозно.
„Доволен съм от годината. Направихме един
отличен първи полусезон и малко по-слаб втори.
При условие, че отборът няма регулярен тренировъчен цикъл, тренира три пъти в седмицата и за
една година е направил едва три пъти възстановяване.
На този фон резултатите са повече от отлични.
Също така се надявам през новия сезон нещата да
се подобрят, за да бъдем по-конкурентни“, заяви
старши треньорът на пещерци Георги Мечечиев,
който за първи сезон води отбора.
„Благодарни сме на президента Атанас Чапаров
и на изпълнителния директор на Биовет - Пещера
Ангел Желязков, които правят всичко възможно,
за да има футбол в Пещера. Но ако искат този град
да стои по-солидно на футболната карта на България, и други хора трябва да се ангажират по-серият
рисков
фактор
за
пона сто от всички смъртозно“, обясни Мечечиев.
вече
от
25
заболявания,
ни случаи в ЕС, имат
„Щастлив съм, че работя с тези мъжки момчекоито
биха
могли
да
бъвръзка с тютюнопушета,
които изграждат отбора. Тяхната заслуга е неодат
предотвратени.
нето. Тютюнопушенето
спорима.
Все пак при бюджет като нашия и всичко
е най-разпространениостанало, което отбелязваме, ние се спасихме от
изпадане 8 кръга преди края. Това беше целта и
футболистите я постигнаха“.
Свобода 2011 (Пещера) завърши сезона с 10 победи, 8 равенства и 16 поражения, което им гарантира 38 точки. Накрая, той изказа и респект към
помощника си Явор Въндев, който влезе на терена
за вакантни длъжности в Съвместното команди се превърна в основен реализатор на тима. „Блаване на силите за приемане на военна служба на
годаря на моя играещ-помощник треньор и капилица, завършили граждански средни или висши
тан на отбора Явор Въндев, който вкара 19 гола. А
училища в страната и в чужбина.
това не е никак малко за отбор със скромни възСъс заповед No ОХ – 388 / 08.05.2018 г. на минисможности като нашия“, добави младият специатъра на отбраната на Република България са обявелист. Източник: /sportal.bg /
ни 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности, кои-

Хвърчила срещу цигарите

Крепостта „Перистера“ се превърна в сцена
на Парад на хвърчилата.
Ученици от училищата
в Пещера пуснаха в небето хвърчила като символ на свободния дух.
По този нестандартен
начин те се включиха
в кампанията „Дишаме свободно“ по повод
Световен ден за борба
с тютюнопушенето. Освен това в училищата, в
часа на класа беше организиран „Час по здраве“,
в който бяха разгледани
темите „Влиянието на
пасивното тютюнопушене“ и „Тютюнопуше-

нето като зависимост“.
Според статистики
на Световната организация, тютюнопушенето всяка година води
до смъртта на около 6
милиона жители на планетата, както и на около
600 хиляди души - непушачи, потърпевши от
вредното въздействие
на цигарения дим. Черната статистика за Европейския съюз сочи, че
годишно в резултат на
тютюнопушенето умират над 500 000 души.
Смята се, че 25 на сто от
всички смъртни случаи,
причинени от рак и 15

ОБЯВА
ОХ-355/24.04.2018г.-СВ
За провеждане на конкурс от 01.10.2018 до
12.10.2018г. за 253 /двеста петдесет и три/ вакантни
длъжности във военни формирования от състава на
Сухопътни войски, за приемане на военна служба
през 2018 г. на лица, завършили граждански средни
или висши училища, в страната и в чужбина за времето дислоцирани в гарнизони:
Вф 26810 — София
Вф 48340, 54230, 54140 — Ст. Загора
Вф 52740 — Хасково
ВФ 52590, 54100 — Ямбол
ВФ 38410- 34840 — Карлово
ВФ 22180, 38640 — Казанлък
ВФ 26240 — Сливен
ВФ 36540, 52340, 38630, 54900, 52130 — Асеновград
ВФ 22130 — Ямбол; ВФ 42600 — Мусачево
ВФ 28330 — Смолян
Срок за подаване на документи до Началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик до
14.08.2018 г.
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и
Брацигово — Петьо Русеков, Община Пещера, ет.2,
стая № 8, тел.0350 / 622 12, или във Военно окръжие
– Пазарджик, ул.“ Втори януари “№ 10, тел. 034 / 445
463.

ОБЯВА

то следва да се заемат след провеждане на конкурс
за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от
състава на Съвместното командване на силите, както следва:
1.за в.ф. 48940 – Бургас - 5;
2. за в.ф.54860 – Бургас - 12;
3. за в.ф.54850 – Бургас – 10.
Срок за подаване на документи до Началника
на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик до
24.08.2018 г.
ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт във
Военно окръжие – Пазарджик за общини Пещера и
Брацигово — Петьо Русеков, Община Пещера, ет.2,
стая № 8, тел. 0350/ 622 12, или във Военно окръжие
– Пазарджик, ул.“ Втори януари “№ 10, тел. 034 / 445
463.

Турнир по тенис на маса
събра пари за църквата
„Св. Петка“

Благотворителен турнир по тенис на маса събра средства за ремонта на
камбанарията на църката
„Света Петка“ в Пещера.
Иницативата бе на
местния клуб по тенис на
маса, а в надпреварата се

включиха състезатели от
Пещера, Брацигово, Пловдив, Пазарджик и Гоце
Делчев.
Участниците събраха
сумата от 170 лв. Парите
вече са дарени на църката.

Три медала за
лекоатлетите от крос
в Пловдив

Лекоатле тиче ски
крос в парка Бунарджика в Пловдив донесе
късмет на бегачите от
Пещера. Състезателите на клуб „Атлетик“ се
върнаха от състезание-

то с три бронзови медала. Отличията завоюваха Анна Чанакчалиева
при момичетата, Радослав Цветков при момчетата и Цветелина Бадалова при девойките.

ОУ „Петко Славейков“ – Пещера спечели бронзовата купа по
футбол на приятелския
турнир в с. Дорково.
Състезанието бе по случай 110-годишнината
на училището. Отборът от Пещера спечели
и престижната тениска
за феър плей, връчена
лично от легендарния

футболист Динко Дермевджиев-Чико. „Браво
за момчетата от Пещера, които играха за честта на града и училището
си“, каза след края на
турнира техният учител
и треньор Щерьо Бадалов. В състезанието
участваха отбори от няколко общини.

Медал от
междуобластен турнир

