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През последната година
Община Пещера е работила
по 8 европейски програми,
а проектите са на стойност
над 15 мил. лева
Подробности на стр 2.

Заключителна
конференция на общините
Кметът на Община Пещера Николай Зайчев взе
участие в Заключителната конференция за мандат 2015
– 2019, организирана от Националното сдружение на
общините в Република България. На нея бяха обобщени изводите, успехите и поуките от изминаващите
4 години. Конференцията финализира и друга важна
задача – да очертае насоките за развитие на местното
самоуправление в следващите десет години. След оживените дискусии по инициативата на НСОРБ „Общини
БГ 2030“ местните лидери за последен път в този състав,
споделиха откровено и без притеснения всичко, което
ги вълнува, което им помага или пречи.
Спазена бе и традицията на големите общински форуми да бъдат поканени представители на централната
власт, с които общините работят най-често. В дискусиите участваха зам. министър - председателят Томислав
Дончев, петима министри и зам.-министър. Законодателната власт бе представена в лицето на зам.-председателя на 44-то Народно събрание Емил Христов.
Дискусиите категорично показаха, че за изпълнение
на отговорностите си и реализиране на идеите за развитие, общините се нуждаят от усъвършенствани механизми за облагане на местните ресурси в полза на собствените им приходи; подобряване на разпределението
на държавните трансфери и капиталови субсидии; качествена промяна в контролните функции за местните
власти при доставянето на услугите в областта на социалното дело и образованието. „Започнахме мандата
си с желание и воля да подобрим стандарта на живот
в общините, да осигурим качествени и достъпни услуги, да подкрепим инициативата и предприемчивостта
на гражданите. Изминалите 4 години промениха много
от предварителните ни планове – отново ни се наложи
да сменяме приоритетите си, да пренасочваме ресурси,
да реагираме на промените на национално и европейско ниво“, каза при откриването на пленарната сесия
председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов, кмет на
Велико Търново. Той очерта най-важните постижения
на изминаващия мандат: на първо място – подобрената
макрорамка на общинските финанси. Макар потребностите да остават в пъти по-големи от възможностите,
през последните 4 години държавните трансфери към

общините се увеличиха с близо 1 млрд. лв., постигнахме ръст във всички трансфери след няколко години
застой, а от 2016 г. ежегодно има ръст в средствата за
общинската администрация. Господин Панов подчерта
подобрения диалог с централната власт, която все повече чува и разбира проблемите на общините. Второто
голямо постижение е работата по европейски проекти
– общините остават най-мотивираният и активен бенефициент. Те успяха да подготвят и защитят над 1 800
проекта за над 4 млрд. лв. Третият успех, който председателят на УС отбеляза, е работата по изпълнение на
национални политики и програми. Най-показателен е
примерът с ангажирането на общините с националната
програма за саниране на жилищни сгради. НСОРБ все
по-активно настоява за съгласуваност между секторните национални политики. През последните години постави във фокуса на правителството интегрирането на
услугите в социалната и образователна сфера. Макар и
бавно, постигнати са положителни резултати. Сдружението ще продължи да работи за съгласуване и допълване между системите, за да бъдат в интерес на хората.

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027
ПОТРЕБНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ
Темата за европейските проекти вълнува винаги
местните власти, защото средствата по тях бяха и продължават да бъдат основен и преобладаващ инвестиционен ресурс за българските общини, а за някои и
единствен. Все по-отчетливата тенденция за намаляване на европейската подкрепа за важни за общините
дейности, напр. пътища и инфраструктура, ще постави
най-голямото предизвикателство пред местните власти
през следващите години – да инвестират в дейности и
проекти с добавена стойност, с видим и дългосрочен
ефект за обществото. Новият програмен период е в
дневния ред на Сдружението отдавна. То следи отблизо
правилата и регламентите на следващите 7 години още
от обявяването им. Позицията на българските общини
по предложенията на Европейската комисия бе съгласувана с всички европейски местни власти на форум на
високо равнище, организиран от НСОРБ и Комитета на
регионите по време на Българското председателство на
Съвета на ЕС.
Общинските амбиции и цели за новия програмен
период се базират на равносметката от 12 години опит
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в изпълнението на проекти. Анализът на резултатите от проектното финансиране в общините представи
накратко членът на УС на НСОРБ и кмет на община
Монтана — Златко Живков. Цифрите показват, че инвестирането в широка палитра от дейности не намали
регионалните диспропорции. И най-важният извод
– привлечените европейски средства не повлияха на
темповете на икономическо развитие. Част от причините – липса на истинска национална регионална политика, обезпечена с публично и частно финансиране, и
изкривена дефиниция за селски и градски райони, възпрепятстваща реален интегриран териториален подход
към инвестициите. Важният въпрос за общините – има
ли изгледи за постигане на споразумение по бъдещата
рамка и разходните програми, за да започне реалното
изпълнение на новите проекти от 1 януари 2021 г., бе
поставен на заместник министър-председателя Томислав Дончев. Той започна изказването си с думите, че
извън направеното и успехите, въпреки увеличения
обем инвестиции и промените в цели сфери, необходимо е да се променяме постоянно, защото хората искат
повече. „Много неща се случиха в България през последните години. Променихме изцяло и модела на мислене – вече мислим къде искаме да бъдем след 5 или
10 години. Въпреки обясненията, че след 2020 г. европейските пари свършват, при неприключили преговори
мога да кажа, че размерът на средствата се увеличава.
Не се предвижда отпадане на сфери, предприема се
консервативен подход и няма да има промяна в програмите, които функционират, както и в институциите,
които отговарят за тях“, каза той. Вицепремиерът обяви
главните приоритети, по които трябва да се обединят
усилията при програмирането — демография, развитие
на публичния транспорт, икономическо развитие, повишаване технологичното ниво на икономиката, промяна на модела на регионално развитие. Той съобщи,
че се готви ново законодателство за индустриалните
зони, трябва да се мисли за преразглеждане на режимите и регулациите. Томислав Дончев накрая обърна
специално внимание на комуникацията с гражданите.
Трябва да променим модела на анонсиране и обясняване, защото се правят чудесни неща, за които няма
нужната обществена подкрепа, каза той. Министърът
на регионалното развитие и благоустройството Петя
Аврамова представи програмата за развитие на регионите и програми за трансгранично сътрудничество –
графика за подготовката; приоритетите, териториалния
обхват, типовете инвестиции и индикативния бюджет.
Въпреки постигнатото, остават диспропорциите между регионите, всички виждаме, че България е различна
на север и на юг, каза тя. Затова приоритетите за нови
програмен период ще бъдат балансираното регионално
развитие. Министър Аврамова съобщи, че увеличеният
ресурс на програмата – приблизително 1,5 млрд. евро,
към който ще се добави и националното финансиране,
ще се предоставя чрез градски и регионален компонент.
Важни ще бъдат проектите на регионален принцип. С
министъра на земеделието, храните и горите Десислава
Танева разговорът продължи по Стратегическия план
за развитие на земеделието и селските райони – графика за подготовка, целите и приоритетите за развитието
на селските райони; териториалния обхват, типовете
инвестиции и индикативен бюджет за селските райони.

Европейският комитет на регионите призовава за радикална
реформа на начина, по който работи ЕС

Европейският Комитет на регионите проведе
редовното си заседание.
На него Комитетът представи своите очаквания
и предложения за новия
законодателен мандат на
ЕС за 2019-2024 г., съобщи
кметът на Пещера Николай Зайчев, който е член
на българската делегация
в европейския орган на
местното самоуправление.
След европейските избори и преди новия мандат

на Европейската комисия,
Комитетът прие резолюция, според която, за да
може ЕС да си възвърне
доверието на гражданите
и да се справи с основните
настоящи предизвикателства, решенията и политиките на ЕС трябва да се
основават на местно ниво,
а местните и регионалните власти да участват на
всички етапи на вземане
на решения в ЕС.
Пред делегатите, пред-

седателят на КР Карл-Хайнц Ламберц каза: „Близо
100 000 местни власти и
300 региона на Европейския съюз, представени в
ЕС от Европейския комитет на регионите, са ключови партньори за повишаване на собствеността
на гражданите и засилване
на доверието в Укрепването на демократичната
основа на Съюза не може
да се предвиди без тяхното
правилно участие на все-

ки етап от вземането на
решения в ЕС. Трябва радикално да преосмислим
начина, по който ЕС работи, така че да е по-близо до
гражданите и затова искаме създаването на постоянен механизъм за диалог
между гражданите и ЕС,
основан на многостепенно
управление, по-добро законотворчество и активна
субсидиарност”,
добави
президентът.
КР призовава също

така за създаване на системен механизъм за обратна
връзка относно прилагането на политиките на ЕС
на местно /регионално
равнище, с участието на
местните и регионалните
власти. КР понастоящем
тества такъв механизъм
чрез своя пилотен проект
за така наречените „регионални центрове“.
Градовете и регионите призовават целите за
устойчиво развитие да

заемат централно място в
следващата дългосрочна
стратегия на Европа, след
като бяха пренебрегнати от Европейския съвет.
17-те цели за устойчиво
развитие (ЦУР), приети
от Общото събрание на
Организацията на обединените нации през септември 2015 г., са проект
за насочване на бъдещото
икономическо и социално
развитие на планетата.
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През последната една година Община Пещера е работила по 8
европейски програми

В 7 от тях, на стойност 9 714061.41 лв, Общината работи със самостоятелни проеки, показва справка на Дирекция “Европейски фондове, стратегическо
планиране и обществени поръчки“. По програма „ХОРИЗОНТ 2020“ е партньор с още 9 организации от 7 европейски държави, с които изпълнява проект
DEFeND на стойност близо 6 400 000 лв. Ето и цялостната информация относно работата с еврофондовете за периода м. юни 2018 г. – м. юни 2019г.:
1. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
1.1. По процедура „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони” с обща стойност от 7 400 345,58 лв. с ДДС. следните Проекти:
т.1. „Повишаване на енергийната ефективност на
публична общинска сграда: Общинска администрация
гр. Пещера” - 677 762,27 лв.
т.2. “Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера”
- 789 698,79 лв.
т.3. „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс” 406 793,74 лв.
т.4. „Повишаване на енергийната ефективност на
публична общински сгради: Ритуална зала, гр. Пещера”
- 207 999,97 лв.
т.5. „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 1” включваща 6 бр. жилищни сгради - 1 962 652,47 лв.
т.6. „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 2” вкючваща 10 бр.
многофамилни жилищни сгради - 772 030,16 лв.
т.7. „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 3” включваща 10 бр.
многофамилни жилищни сгради - 628 253,66 лв.
т.8. „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 4” включваща 4 бр.
многофамилни жилищни сгради - 1 060 298,17 лв.
т.9. „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 5” включваща 11 бр.
многофамилни жилищни сгради - 894 856,35 лв.
Към настоящия момент проектите са изпълнени и
са на етап окончателна верификация.
1.2. По процедура „Енергийна ефективност в периферните райони- 2”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ с обща стойност от 1 016 655,37 лв. следния Проект:
т.1. Повишаване на енергийната ефективност на
социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси
и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон
Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул.
„Георги Зафиров“ 73“
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите и провеждане на обществени
поръчки.
2. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.
2.1. По процедура „Развитие на социалното предприемачество“ с обща стойност от 376 488,57 лв. следния Проект:
т.1. Проект „Подкрепа за осигуряване на заетост,
социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите.
2) След решение на Общински съвет – Пещера е създадено общинско социално предприятие по озеленяване. Осигурена е трудова заетост на 33 лица от целевите
групи на проекта.
3. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 20142020.
3.1. По процедура „BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила“ с обща стойност от 665 659,59 лв. следния
Проект:
т.1. Проект „Шарени мъниста“, който се изпълнява в
партньорство със Сдружение „Асоциация за образователно лидерство“ и 7 училища в гр. Пещера.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпъл-

нение на дейностите.
4. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/
ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
4.1. По процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02
„Осигуряване на топъл обяд-2016” с обща стойност от
145 199 лв. следния Проект:
т.1. Проект „Подай ръка“ - ежедневно, в работните
дни се предоставя разнообразна храна, осигуряваща
балансирано хранене на 70 потребители, при спазване
на изискванията за безопасност и контрол на храните.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите.
5. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020.
5.1. По процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007
Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ с обща стойност от 94 284,13 лв. следния Проект:
т.1. Проект „Изграждане и оборудване на мини
футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ – ще се
извърши изграждане и оборудване на мини футболно
игрище, както и на комбинирано игрище за баскетбол и
волейбол, което включва: подмяна на настилки, направа на осветление и монтаж на модули пейки.
Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 21.05.2019 г.
Ще се постигнат следните цели: • Изграждане на безопасна и достъпна спортна площадка; • Осигуряване на
равен достъп на всички групи от обществото до изградената спортна площадка в община Пещера; • Подобряване визията на общинския център и населените места
в община Пещера; • Повишаване потенциала на населените места за предоставяне на възможности за спорт
и отдих, за развитие на екологичния, селския и ловния
туризъм, и за привличане на инвестиции, посредством
подобряване на цялостния физически облик на населените места.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите и провеждане на обществени
поръчки.
5.2. По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с обща стойност от 1
006455,57 лв. следния Проект:
т.1. Проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т.313 до о.т. 338 и на ул.
„Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ - предвижда се да се
подобрят транспортно-експлоатационните качества на
пътните настилки на следните улици разположени на
територията на община Пещера чрез реконструкция на
общо 1206,42 м:
- ул. „Георги Кьосеиванов“ от км 0+455,78 до км
0+873 , град Пещера - дължина 417,22 м
- ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338
- ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ , град Пещера дължина 789,20 м
Реконструкцията на уличната мрежа ще подобри
и транспортната инфраструктура в град Пещера и ще
осигури нормално предвижване на местни и външни
граждани, туристи и др. Това осезаемо ще подобри качеството на живот, не само за живущите на тези улици,
но и за населението на целите села и дори на цялата община, тъй като населеното място е общински център на
община Пещера.
Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 21.05.2019 г.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите и провеждане на обществени

Ще има полицейска приемна
в Едиверена

Има възможност да
бъде възстановена приемната на РУ на МВР
на територията на кв.
„Eдиверена“.
За целта е изработена
схема за разполагане на
обекта, съобразена със

Закона за устройство на
територията.
Предвижда се приемната за бъде преместваем обект – сглобяема
едноетажна конструкция, разположена на ул.
„Родопа“.

Приемната е необходима за нуждите на полицията в Пещера, във
връзка с осигуряването
на реда и спокойствието
на жителите в квартала.

поръчки.
6. ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“.
6.1. По Ключова Дейност 2 - Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението с
обща стойност от 135 050 € следния Проект:
т.1. Проект „Две минути и половина до полунощ Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в началните училища“.
Проектът се изпълнява съвместно с Република Македония - Комуналната компания „Водовод Кочани“ гр.
Кочани, Македонската геотермална асоциация (MAGA)
гр. Скопие, ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ - Оризари
и Република Хърватия - община Лудбрег, Регионална
енергийна агенция „Север“ (REAN) гр. Копривница и
Основно училище „Лудбрег“ гр. Лудбрег. От Р България
партньори на Община Пещера са Регионална енергийна
агенция - Пазарджик (REAP) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.
Проектът има за цел да повиши компетенциите и
уменията на учителите и учениците в основното училище, за да разберат науката за климата и да се справят
с изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и
извън класната стая, както и да развият умения за систематично мислене на глобалните климатични промени, като се насърчава подхода на критичното мислене
към основните причини за настъпването на тези промени. Промяната на климата е международен въпрос,
пред който е изправено човечеството, а отговорностите и участието на местните и регионалните власти е от
решаващо значение за смекчаване на негативните въздействия.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите.
7. ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“.
7.1. Договор за финансиране № 787068 с Европейската Комисия, финансиран от Програма за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ 2020 с обща стойност от
3 326 987,50 € и следния Проект:
т.1. Проект „DEFeND - „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“
По проекта има 10 партньора, като водещата организациа е от Испания.
Проектът стартира от 01.07.2018 г., продължителността му е 30 месеца
Проектът DEFeND (заб. defend = защитавам) ще
създаде платформа, която ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка на съответствие за текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат за хармонизиране на своята
система с изискванията на „Общия регламент относно
защитата на данни“.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите.
8. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
8.1. Конкурс на тема „Обичам приросата – и аз участвам”, в рамките на Национална кампания „Чиста околна
среда – 2019г.” на Министерство на околната среда и водите с обща стойност от 15 429,17 лв. следния Проект:
т.1. Проект „Възстановяване и реновиране на „Малък бутиков парк“ град Пещера“
Идеята за изготвяне на проекта се поражда от желанието на Общинска администрация Пещера да възстанови, рехабилитира и облагороди малък бутиков
парк намиращ се на кръстовището на улица „Симон
Налбант“ и улица „Стефан Караджа“. За осъществяване
на замисъла ще бъде провокирана и гражданската активност - личностно участие с доброволен труд.
С реализиране на дейностите по проекта се цели
подобряване качеството на живот на територията на
община Пещера, чрез взаимосвързани дейности по подобряване на парковата среда и зоните за обществен
отдих.
Проектът ще приключи до 31.10.2019 г.
1) Към настоящия момент проектът е на етап изпълнение на дейностите

Благодарност
Дружество за хора с трайни увреждания „Надежда“ в село Радилово
изказва своята искрена благодарност на г-жа Балабанова служител на
Горско стопанство - Пещера за навременното доставяне на дърва за огрев,
което осигури спокойствие на ползвателите и хората!
Благодарим госпожо Балабанова!
Желаем ви най- вече здраве !
Катя Николова
Председател на Дружество „Надежда“
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В Пещера бяха отбелязани 50 години от откриването на Историческия музей в града.
По повод годишнината кметът Николай
Зайчев откри изложбата
„От архивите на Музея”,
подредена в ХГ „Проф.
Веселин Стайков“.
В галерията бяха изложени стари снимки
и експонати от фонда
на музея, като някои от
тях се показаха за първи
път. В няколко поредни дни пък бяха представени презентации,
посветени на пещерци,
оставили своята диря в
историята като Димитър Горов, Георги Кьосеиванов, ген. Атила
Зафиров, Михаил Такев
и Пещерските будители.
Ето какво сподели
за годишнината Димитър Павлов:
На 22 юни се навършиха 50 години от
откриването на Историческия музей в града
ни, време през което
той се утвърди като важен културен център,
съхраняващ историческата памет на хората
от Пещера и от района.
Идеята за издирване
и съхраняване на старини, на паметници на
културата от миналото
в Пещера датира от далечната 1958 г., когато
е създадена историко
– етнографска комисия
със задачата да събира
исторически материали
и да подпомага археологическите разкопки на
Старата крепост, намираща се на хълма „Св.
Петка”.
Събраните вещи са
складирани в едно по-

Родопска

Искра

КУЛТУРА

Музеят на 50 години

мещение на метоха на
църквата „Св. Петка”.
Комисията
проявява
заинтересованост, инициативност и упоритост
в събирането на материалите и създава условия за откриване на
музейна сбирка в Пещера. През 1964 година
започва рeставрацията
на сградата на Метоха, в която да се нанесе

ващи богатото историческо минало на Пещера
и района са обработени,
подредени и на 22 юни
1969 г. историческата
сбирка тържествено отваря врати. Постепенно
музеят се утвърждава
като институцията в
града, която се грижи
за събиране, проучване,
опазване и популяризиране на движимите и

града и района, така и с
редица краеведски трудове, търсени и ползвани от ученици, студенти, преподаватели,
граждани. Всички тези
исторически изследвания ставаха достояние
на пещерската общественост чрез многобройните публикации в
местния и националния
печат, издаване на мо-

експозицията на музея.
Ремонтът е извършен по
план, изработен от арх.
Димитър Христосков, а
експозиционният план
е дело на Стефан Попчев и Йордан Ангелчов,
художественото оформление е на художниците
Стоян Раканов и Атанас
Мулетаров.
Голям принос за създаването на музея имат
кметът Никола Бойкинов и секретарят на
общината Георги Юнаков. Експозицията е
разположена в 5 зали с
27 витрини и 40 табла,
обособени в разделите: Археология, Етнография,
Възраждане,
Участие на Пещера в
Национално–освободителните борби и Следосвобожденския период.
Експонатите, разкри-

недвижимите паметници на културата, на културно
историческото
наследство.
Основната дейност
на музея се насочва по
следните направления:
Събирателска дейност,
Научна обработка на
материалите, Научно–
изследователска работа,
Културна и обществена
дейност, Опазване паметниците на културата. Създава се фондохранилище, оформено
от Основен, Обменен и
Научно–спомагателен
фонд. През изтеклите
десетилетия фондовете и архивите на музея
бяха обогатени както
с много експонати –
предмети, снимки и документи, разказващи за
материалния и духовния живот на хората от

нографии, очерци, сборници и енциклопедии.
Тук трябва да споменем имената на една
значителна група ентусиасти – професионални историци, работещи
в музея, и на любители
– краеведи, сътрудници на музея, автори на
огромна
историческа
литература, влязла в
почти всеки пещерски
дом. Това са Петър Велков, Иван Карнабатлов, Димитър Калинов,
Анастас Пунев, Стефан
Попчев, Здравка Попова, Димитър Павлов
и др. Доказателство за
това, че нашият музей е
уважавана институция
в национален мащаб е
фактът, че Пещера бе
домакин на два национални исторически форума – Националната

Групата за автентичен
фолклор „Родопчани“ ще
вземе участие в XI-тия
Международен фолклорен
музикален и танцувален
фестивал “OHRID FEST” 05
– 9 Юли 2019 г., Охрид.
Фестивалът дава възможност да се представи
културната традиция на
различните държави, но
най-вече членовете на групите да се съберат, да изградят приятелства и да
изявят културата си чрез
танц и музика.
Пещерските изпълнители ще гостуват в Северна
Македония, благодарение
на специалната награда,
която получиха от читалище „Развитие“ по повод 15
години от основаването на
„Родопчани“.
За 15 път в Пещера се
проведе
традиционният
детски пленер, организи-

Културна хроника

ран от Община Пещера и
читалище „Развитие“.
В продължение на 3 дни
деца от София, Пловдив,
Благоевград, Девин, Велинград, Варна и Нови Искър
рисуваха
емблематични
сгради и природни забележителности в града.
Заедно с двадесет и деветте млади таланти, в
Пещера пристигнаха и
техните художествени ръководители под чието ръководство децата творят
своите картини.
Участниците в пленера
бяха посрещнати от кмета
на Общината Николай Зайчев и образователния експерт Диана Балканждиева.
Всички участници в
културния форум получиха за спомен рекламни
книжки за Пещера, които
послужиха за вдъхновение
на творческите им проекти.

Шейсет и девет
творби на 21 автора
на възраст от 6 до 60
години бяха изложени в Художествена
галерия „Проф. Веселин Стайков“.
Изложбата е на
школата по изобразително изкуство
към Младежки дом
- Пазарджик с ръководител Александра

Кисовска, която е
творчески ръководител от 2001 година.
През 2018 година
е наградена със златен знак на Младежки дом - Пазарджик
за
изключителни
постижения в обучението на млади таланти от областния
град.

От 1 до 10 август
в пещерското село
ще се проведе третото издание на Лятна
резиденция за нематериално културно
наследство- творчески и традиционни
работилници за деца
на възраст от 7 до 17
години, съобщи за
Пещераинфо Марена Вачкова- секретар

в читалище „Зора“,
което е организатор
на проявата. Младежите ще усвояват
техники за плъстене
на вълна, изработка
на пана и сувенири
от природни материали, както и изработване на пирографии и цветя от креп
хартия.

археологическа конференция през 2001 г. и на
Националната конференция по Праистория
през 2006 г.
Историческият музей стана инициатор
и предприе археологически разкопки на
най-големия недвижим
паметник на културата
от времето на каменната епоха в района – селищната могила при с.
Капитан Димитриево,
проучвания финансирани от община Пещера и Археологическия
институт с музей при
БАН и продължили от
1998 г. до 2004 г. Експонати от селищната могила участваха в редица
авторитетни изложби
в Европа – през 2002 г.
в Брюксел, в Бон през
2004 г. и в Базел през
2007 г., представяйки
Древните цивилизации
на България.
Активното участие
на Музея в дейностите
по осъществяването на
проекта за консервация,
реставрация и експониране на античната и
средновековна крепост
„Перистера“, допринесе за превръщането на
обекта в атрактивна и
привлекателна дестинация за български и
чуждестранни туристи.
Крепостта е културно–
исторически паметник
с национално значение,
експонирана в резултат
на
археологическите
разкопки на хълма “Св.
Петка”, започнали през
2007 г., като съвместна
експедиция на нашия
музей и на Националния исторически музей.
През годините му-

зеите, възприемани традиционно като места за
историческа памет, придобиха и значителна образователна функция.
Така и нашия музей се
превърна в място, в което учениците от училищата в града ни провеждат уроци по история,
чествания на различни
исторически събития
и личности, както от
местната така и от националната ни история.
Традиционно се работи
с ученици , участващи в
клубове по краезнание
и кръжоци по история.
Всичко това допринася за издигане патриотичното възпитание
на младото поколение
и преклонение и почит
към делата на значимите фигури от местната
история. Музеят, със
своята експозиция и
съхранявани предмети
на наследството, става
важен и за туристическото развитие на град
Пещера и района.
Именно това е една
от най-новите, модерни
функции на музея – да
бъде туристически център, да участва в културния туризъм, заедно
с другите културно –
исторически и природни забележителности
в региона. Всичко това
ни дава основание за
самочувствие и гордост,
защото като културна
институция Историческият музей е основен
фактор за изучаването,
експонирането и популяризирането на богатото културно–историческото наследство на
нашия град вече цели
пет десетилетия.

Националното ученическо
състезание
„Защита при бедствия,
пожари и извънредни
ситуации“ се проведе за
седемнадесети път от 26
до 28 юни 2019 год. в гр.
Стара Загора. Тази година в състезанието се
включиха 112 участника
– представители на 28те области.
Децата се състезаваха в осем различни
модула: – реакция при
земетресение,
наводнение,
индивидуални средства за защита
(противогази), херметизация на помещение,
защита на хранителните
продукти при радиация,
уреди за пожарогасене,

ликвидиране на пожар
и първа долекарска помощ. Към общата оценка от всички модули се
прибавя и оценката от
тестовете,
проведени
предходния ден.

ОУ “Св. Патриарх
Евтимий“ в топ
8 на национално
състезание

При изключително
напрегната конкуренция златните медали с
245,50 точки заслужено
спечели представителният отбор на област
Видин от ППМГ „Екзарх Антим I“ гр. Видин.
Представителят на област Пазарджик, отборът на ОУ “Св. Патриарх
Евтимий“ гр. Пещера се
класира на почетното
седмо място с общ брой
236 точки.

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; Предпечатна подготовка и печат: “Щит Террос”, гр. Септември, 0878 70 43 70
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 18 юли, 2019 г. фирма „БИОВЕТ“ АД приключва изпълнението на договор за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0110-C01, свързан с изпълнението на проект “Инвестиции
за внедряване на нов продукт в БИОВЕТ АД”, финансиран в рамките на Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, със средства осигурени от Европейския фонд за
регионално развитие и националния бюджет.
Във връзка с представяне изпълнението на дейностите по проекта, имаме удоволствието да Ви
поканим на заключителна пресконференция, която ще се състои на 12 юли 2019 г. от 11:00 часа, в гр.
Пещера, ул. “Петър Раков“ № 39, в административната сграда на „БИОВЕТ“ АД.
Основната цел на проекта е насочена към повишаване на иновационния капацитет на „БИОВЕТ“ АД чрез подкрепа за внедряване в производството на нов иновативен в световен мащаб продукт, с висок потенциал за пазарна реализация.
Заключителната пресконференция се провежда с оглед спазване задълженията на бенефициера
„БИОВЕТ“ АД, съгласно условията на договора за безвъзмездна финансова помощ и правилата на
Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация,
тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта,
дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.
На пресконференцията са поканени да присъстват представители на Управляващия орган по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен център
– гр. Пазарджик (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.
За допълнителна информация:
Ружа Чапарова – Секретариат
тел. 0350 6 56 19

www.eufunds.bg

„Този документ е създаден по проект “Инвестиции за внедряване на нов продукт в БИОВЕТ АД” изпълняван
в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0110-C01 с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИОВЕТ“ АД и при някакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган по програмата.”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

„БИОВЕТ“ АД успешно изпълни проект BG16RFOP002-1.001-0110-C01 “Инвестиции за внедряване на нов продукт в БИОВЕТ АД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятията”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Реализацията на проекта допринесе за повишаване на иновационния капацитет на „БИОВЕТ“
АД, посредством осигуряването на необходимата технологична инфраструктура за внедряването
в производството на нов иновативен в световен мащаб продукт, представляващ антикокцидийно
средство, съдържащо салиномицин. Закупената и внедрена по проекта нова разпрашителна сушилня – гранулатор, осигури необходимия капацитет за постигане на ефективно производството на
новия продукт, което от своя страна създаде голям потенциал за неговата последваща успешна пазарна реализация.
В резултат от осъществяването на дейностите по проекта се постигна пряк положителен ефект
върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Посредством
диверсификацията на продуктовата листа на дружеството се очаква да бъдат постиганати устойчиви резултати по отношение на дейността на предприятието, изразяващи се в увеличаване на приходите от продажби и подобряване на пазарните позиции, както на националния, така и на международните пазари.
Общата стойност на направените разходи по проекта е в размер на 3 072 000.00 лв., от които 1 273
957.90 лв. европейско и 224 816.10 лв. национално съфинансиране.

Някои новости ще има на Събора тази година
Тазгодишното издание на Националния фолклорен събор „Св. Константин 2019“
ще се проведе на 27 и 28 юли

Организаторите съобщиха
за една новост тази година, а
именно, че ще се явят групи с
обреден фолклор — обичаи.
Участниците ще бъдат оценявани от 5-членно професионално жури.
За разлика от предишните
години, тази година, в края на
всеки от двата дни ще има церемонии по награждаване.
Освен участието на групи от
цялата страна, по традиция ще
има богата културна програма
с участието на народен оркестър, фолклорен изпълнител и
танцов ансамбъл.

Пенсиите бяха
увеличени от 1 юли
Над 2 130 000 пенсионери получиха увеличение с 5,7% на пенсиите си от 1 юли 2019
г. Промяната е в изпълнение на предвиденото
в Кодекса за социално
осигуряване увеличение
на всички пенсионни
плащания, отпуснати с
начална дата до 31 декември 2018 г.
Увеличение със същия процент от 1 юли
ще има и при пенсиите,
приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия,
включително и за отпуснатите през 2019 г. Така,
независимо от датата на
отпускането, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст
ще нарасне от 207,60 на
219,43 лв., а социалната
пенсия за старост ще
се увеличи от 125,58 на
132,74 лв. Нови ще са и
минималните размери
на останалите пенсии
за трудова дейност, както и несвързани с трудова дейност, които се
определят в процент от
посочените минимални
размери.
За тези увеличения
са заложени общо 277
милиона лева допълнителни разходи за пенсии
спрямо Закона за бюджета на ДОО за миналата година.
Вследствие на предвиденото повишаване
на максималния размер
на получаваните една
или повече пенсии на
1200 лв. от 1 юли, около 43 000 пенсионери,
чиито изплащани размери на пенсиите в мо-

мента са ограничени
на 910 лв., ще започнат
да получават техните
действителни размери.
Пенсиите на 26 000 пенсионери ще продължат
да са ограничени на новия по-висок „таван“. В
резултат на увеличението се очаква средният
размер на пенсията на
един пенсионер у нас
през 2019 г. да достигне
386,27 лв.
За новите размери на
пенсиите няма да бъдат
изпращани разпореждания на лицата. Те ще
могат да се информират
за тях чрез електронната „Справка за издадени
пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на
интернет страницата на
Националния осигурителен институт (НОИ)
или като заявят безплатното получаване на
екземпляр от разпореждането в съответното
териториално поделение на института.
Изплащането на пенсиите за месец юли 2019
г. от НОИ ще започне
на 8 юли (понеделник)
и ще приключи на 22
юли (понеделник). Изплащането на сумите
чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен
график, който ще бъде
предварително обявен
във всяка една от тях.
Преводите на юлските
пенсии по сметките на
пенсионерите,
които
получават парите си по
банков път, ще бъдат извършени на 8 юли 2019
г.

С 5 милиона лева се
увеличава бюджетът на
процедура „Родители в
заетост“ на Оперативната програма „Развитие
на човешките ресурси“.
Допълнителните
средства се осигуряват
поради големия интерес
към операцията. Досега
близо 5000 семейства са
кандидатствали за детегледач.
С увеличението на
бюджета се предвижда да бъде обявен нов
прием за набиране на
заявления от страна на
родители. По този начин ще бъдат предоставени възможности на
родители, които не са се
възползвали досега, да
продължат своето кариерно развитие и да оси-

гурят сигурна и качествена грижа за децата си.
Очакванията са общо в
процедурата да се включат 4 200 безработни
лица, а 3 740 родители
да бъдат подкрепени да
се върнат на работното
си място.
„Към края на месец
юли ще се отвори новият прием“ – каза зам.-социалният
министър
Зорница Русинова. „Ще
оставим програмата отворена до края на програмния период. Т.е. в
момента, в който един
родител има необходимост да се обърне към
Агенцията по заетостта,
ще го направи, а не само
кампанийно, така както
досега“.

„Родители в заетост“
продължава

