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Костадин Тахов
хвана кръста в Пещера

Стотици жители и
гости на Пещера пренебрегнаха студеното време и дойдоха около езерото в централния парк
на града, за да бъдат част
от Богоявленския ритуал по хвърлянето на
кръста. Йордановден в

Пещера започна с шествие, водено от всички
пещерски свещеници. В
него се включиха кметът Йордан Младенов,
заместник-кметът инж.
Николай Атанасов и д-р
Николай Пенев - председател на Общинския

съвет. Костадин Тахов
(на 16 г.), Георги Петров (на 19 г.) и Йордан
Ибишев (на 22 г.), който
заради празника е пристигнал в Пещера от гр.
Рединг в Обединеното
кралство, бяха мераклиите, предварително
представили кръщелно
свидетелство. За втора
поредна година от ледените води на езерото
кръста извади Костадин Тахов. Смелчагата
получи лична награда
от кмета на общината
и награда, осигурена от
Община Пещера.
През последните години в ритуала биват
допускани само онези,
които предварително са
заявили желание в съответния църковен храм.

Осигурени са 1 215 907,00 лв.
за подмяна на ВиК
и асфалтиране на улици
в град Пещера

С Решение на Министерски съвет (МС)
за община Пещера са
осигурени средства в
размер на 1 215 907,00
лв. с ДДС за реализацията на приоритетни
инвестиционни намерения на Община Пещера.
Специалистите в Общинска администрация
са изготвили работни
проекти за реконструкция, която касае подмяна на ВиК мрежата по
ул. „Иван Вазов“, ул.
„Изгрев“ и ул. „Георги
Кьосеиванов“ на обща
стойност 400 000 лв.
с ДДС. Дирекция „Териториално и селищно устройство“ (ТСУ)
уточнява, че съществуващата подземна комуникация - водопровод
и канализация, по тези
улици е изградена през
50-те години, от азбестоциментови
тръби,
които са изключително амортизирани. Това

води до постоянни аварии, често спиране на
водоподаването и лошо
качество на питейната
вода.
След подмяна на ВиК
мрежата по тези улици
ще бъде положен нов
асфалт и ще бъдат рехабилитирани тротоарните площи.
Община Пещера има
и съгласувани работни
проекти за рехабилитация на ул. „Стефан
Караджа“ и ул. „Симон Налбант“ на обща
стойност 815 907,00 лв.
с ДДС.
„Тези улици представляват основни транспортни артерии, които
свързват най-големия
жилищен квартал на
града - „Изгрев“, с централна градска част,
бизнес зоната и осигуряват бърза връзка с
източен околовръстен
път по ул. „Хан Пресиян“ до републикански

път II-37 Панагюрище
- Пазарджик - Пещера“,
каза Йордан Младенов
- кмет на общината. По
неговите думи съществуващата настилка по
тези улици е в много
лошо експлоатационно
състояние, констатирани са множество дупки, пукнатини, на места
настилката липсва, голяма част от тротоари и
бордюри по дължината
на трасетата са компрометирани. „С осигурените от МС 1 215 907,00
лв. за подмяна на съществуваща ВиК мрежа
и асфалтиране на пътни
участъци ще се повиши
качеството на живот на
населението, ще се привлекат нови инвестиции
и ще се създадат нови
възможности за регионална конкурентоспособност на общината
като цяло“, допълни
Младенов.

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

Награда
в „Сграда на годината“
за „Биовет“ АД

Над 500 професионалисти от строителн о - и н в е с т и ц и он н и я
бранш, представители
на водещи инвеститори,
строителни компании,
архитекти, инженери,
консултанти, представители на държавната
и местна власт участваха в тържествената
церемония на 18-ото
издание на националния конкурс „Cгpaдa нa
гoдинaтa“ в Sofia Event
Center.
Престижният
форум се проведе в столицата в края на 2019
година.
Сградата на завода
за производство на фармацевтични продукти и
фуражни добавки „Биовет“ в Пещера получи
наградата в категория
„Производствени и логистични сгради“.
Припомняме, че в
националния конкурс
„Сграда на годината“,
проведен през 2016
г., „Биовет“ АД пече-

ли приза в категория
„Обществени
сгради
с бизнес предназначение“ с корпоративната си сграда, където се
помещават офисите и
администрацията
на

сградни проекти през
съответната година и
свързаните с реализацията им инвеститор,
архитект и строител.
Национален конкурс
„Сграда на годината“ се

фирмата. Учреден през
2002-ра,
Национален
конкурс „Сграда на
годината“ е най-популярното и престижно
събитиe в сферата на
инвестиционните проекти, строителството и
архитектурата в България. Неговата цел е да
отличава най-добрите
постижения при реализация на съвременни

организира от ГРАДЪТ
Медиа Груп и е под патронажа на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Събитието се
осъществява с подкрепата на индустрията и
браншовите организации в областта на инвестициите, проектирането и строителството в
България.

Нова складова база ще изгражда
„Братя Ангелови“ ООД

Кметът на община
Пещера Йордан Младенов и инж. Николай Атанасов - заместник-кмет, взеха участие
в първа копка на проект
за изграждане складова
база на фирма „Братя
Ангелови“ ООД. Проектът е в съответствие
с изискванията на Програмата за развитие
на селските райони за
периода 2014-2020 г.,
подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделските
стопанства“. Складовата
база ще бъде изградена
на площ от 7 000 кв. м за
срок от 12 календарни
месеца. Инвестицията
на фирмата е в размер
на 4 млн. лв. 20 работни
места ще бъдат обособени за обезпечаване на
нормалната работа в но-

вата складова база, каза
управителят на фирмата
инвеститор Иван Ангелов. Градоначалникът
се ангажира местната
администрация да подпомага дейността на
пещерски фирми, които са решили да инвестират в Пещера. „Братя
Ангелови“ ООД работи
ежедневно към про-

фесионалното усъвършенстване на персонала
и качеството на продукцията. Птицефермата е
изградена през 1995 г.
Кокошките се отглеждат
по т. нар. алтернативна
технология - върху открити големи пространства, а не затворени в
клетки.
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Библиотеката при НЧ
Кметът награди спортисти
от Пещера за постигнати успехи „Сергей Румянцев“ получи нови
„Краят на календар- нални и международни Пещера. Припомняме,
книги в своя фонд
ната година е времето, състезания през 2019 че Общината подпомага
в което припомняме
успехите на спортистите на община Пещера и
даваме път за нови мечти, надежди и постижения. Многобройни са
завоюваните отличия
и постигнатите успехи
в регионални, нацио-

г.“, каза кметът Йордан
Младенов на церемония по връчване на отличия, грамоти и купи
на 25 спортисти в 9
вида спорт. Присъстваха спортисти, треньори и представители на
спортните клубове в

дейността на СК „Бадминтон СКБ“ с треньор
Добринка Смилянова,
СК „Тенис на маса“, клуб
„Шахмат“, клуб тенис на
корт „Вамос“ с треньор
Христо Боянов, ММА
„Лайф“ с треньори Иван
Главненски и Зафир
Клисуранов, ракетомоделен клуб „Кондор“
с треньори Димитър
Вачков, Павел Тилев и
Стоян Вранчев, клуб по
художествена гимнастика „Далия старс“ с ръководители Маргарита
Николова и Мая Петкова, ФК „Свобода 2011“
с треньори Васил Тилев
и Христослав Мечев, и
ски клуб „Пампорово“ с
треньори Атанас Жисов
и Димитър Димитров.

Заслужено признание

Ален Садарзански,
който е републикански
вицешампион по вдигане на тежести от възрастова група кадети до
17 години в категория
до 102 кг, бе награден
от кмета на община Пещера Йордан Младенов
за принос в развитието
на спорта. Пещерската
надежда,
възпитаник
на спортното училище
в Пловдив, получи грамота и купа в присъствието на родителите си
в залата на местната администрация. Треньор
на младото дарование
е Борислав Налбантов.
Междувременно стана
ясно, че Садарзански е
един от участниците в
биографичен филм за
Наим
Сюлейманоглу.
Ален е преминал кастингите и е взел участие
в заснемането на сце-

ните. На нашето момче
е поверена ролята на
приятел и съотборник
на известния щангист в
София. Медиите публикуваха мнения на режисьорите на филма, според които снимачният

екип е доволен от участието на Садарзански.
Премиерата на филма
„Наим Сюлейманоглу джобният Херкулес“ се
състоя на 27 и 28 ноември 2019 г. в Турция.

ПОКАНА

за публично обсъждане проектобюджета на Община Пещера за 2020 г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси,
кметът на община Пещера Йордан Младенов кани жителите
на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните
разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на
спорта и цялата общественост на обществено обсъждане проектобюджета
на Община Пещера за 2020 г. Общественото обсъждане ще се проведе
на 22.01.2020 г. (сряда) от 17 часа и 30 минути в Заседателната зала на
Общински съвет - гр. Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
- Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на
бюджета на Община Пещера за 2020 г.
- Обсъждане проекта на бюджета на Община Пещера за 2020 г.
Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул.
„Дойранска епопея“ №17, Общински център за услуги, или на e-mail:
kmet@peshtera.bg.
Проектобюджетът на Община Пещера за 2020 г. ще бъде публикуван
на интернет страницата на Общината – www. peshtera.bg.
Издава: Община Пещера; 4550 Пещера;
ул. “Дойранска Епопея“ 17;
Телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg;
Редактор: Димитър Насков;
Печат: “Щит Террос”, гр. Септември, 0878 70 43 70

Библиотеката
при
НЧ „Сергей Румянцев“
обнови фонда си със 125
нови заглавия по реализиран проект пред МК
по програмата „Българските
библиотеки
- съвременни центрове
за четене и информираност“. Припомняме,
че право на участие в
конкурса за финансова
подкрепа съгласно правилата, утвърдени от
министъра на културата със Заповед №РД09569/11.07.2018 г., имат
библиотеките по смисъла на Закона за общест-

вените
библиотеки.
Програмата има за цел
финансово подпомагане проекти на обществените библиотеки при
обновяване на фондовете им с книги и други

информационни източници. От културната
институция в пещерското село се надяват да
бъдат задоволени интересите на читателите от
различни възрасти.

Клуб на художниците
„П. Стайков” отбеляза своята
50-годишнина
В края на 2019 г. художниците от клуб „Петър Стайков” в Пещера
подредиха в ХГ „Проф.
Веселин Стайков“ Годишна изложба от свои
картини, живопис, натюрморти, икони, приложно изкуство и живописна енкаустика. 27
творци от общината
изложиха 70 свои произведения, за да покажат на съгражданите си
художествената история с нови вълнуващи
творби. „Винаги ще се
прекланяме с гордост
и самочувствие пред
творческия гений на талантливите български
художници Петър Стайков - първият академичен художник, проф.
В. Стайков - бащата на
СБХ, декан на ХА в София, световно известен
график, Вл. Рилски майстор на колоритната
поезия и архитектурния
пейзаж на Орфеевата
планина, и Тодор Хаджиниколов - челник в
съвременната пейзажна
живопис на България“,

художниците Стоян Раканов, Михаил Захов,
Борис Евтимов, Атанас
Трендафилов, Никола
Джоров, Стефан Гюзелев, Марин Маринов
и Костадин Алексиев,
които останаха вечно
в духовността на града

каза пред почитателите
на изкуството кметът
на общината Йордан
Младенов. „Общата годишна изложба е повод,
отправяйки взор към
живота на клуба, да си
спомним за таланта на

ни“, припомни д-р Николай Пенев - председател на Общински съвет
- Пещера.
По повод 50-годишния юбилей на местния творчески клуб с
грамоти бяха награде-

ни съвременниците на
големите художници.
С грамоти и плакети за
цялостен принос в развитието на културата в
гр. Пещера и по повод 50
години клуб „П. Стайков“ бяха удостоени
Илия Тончев и Стоимен
Стоименов. Творците са
членове на СБХ и представят Пещера в национални и международни
форуми на изобразителното изкуство, носители
на много престижни награди.
През есента на 1969
г. в сградата на Градския
музей - метоха на църквата „Св. Петка“, няколко ентусиасти полагат
началото на дейностт на
клуб „Петър Стайков“.
Основатели са Атанас
Мулетаров, Иван Каравасилев, Михаил Захов,
Коста Алексиев, Борис
Евтимов и Вълчо Узунов. За председател на
клуба е избран Атанас
Мулетаров, който остава на този пост десетилетия.

