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Бюджетът на Общината е близо
15 милиона лева

Общинският съвет на
Пещера прие бюджета на
Общината за 2017 година,
който е в размер на 14 970
366 лв.
Приходите за делегирани от държавата дейности
са планирани в размер на
8 015 778, а от приходи за
местни дейности в размер на 6 954 588 лв., в т.ч.:
Програмата за капиталовите разходи е в размер
на 9 519 981 лв., в т.ч. 3 426
359 лв. по бюджета и 6 093
622 лв. по ОПРР 2013-2020
г.
В тази сума влизат
средствата отпуснати за
„Реконструкция на улица
„Хан Пресиян“ гр. Пещера“ в размер на 2 000 000
лв. и близо 700 000 лв. за

укрепване на свлачищата
Предвидени са сред- ни пари за закупуване на
по пътя за „Св. Констан- ства за изготвяне на тех- универсална машина за
снегопочистване, която да
може да влиза в по-малките улици, както и машина за снегопочистване на
тротоарите.
Съветниците предложиха и приеха 30 000 лв.
повече за спорта, вместо
дофинансиране на детските градини, с което субсидията за клубовете стана
общо 50 000 лв.
55 000 лв. от бюджета
тин”.
нически проект за по- пък ще отидат за изграж36 000 лв. ще струва чистване на река „Стара дането на 2 обществени
изграждане на видеона- река“ от наноси в грани- тоалетни.
блюдение на територията ците на урбанизираната
С 10 000 лв. ще се изна населените места в об- територия на гр. Пещера и гради поливна система на
щината, включително и на проектиране основен ре- крепостта „Перистера”.
паркинга на пещера „Сне- монт на Общински пазар.
жанка”.
В бюджета са заложе/в-к „Родопска Искра“/

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

Ангел Стаменов
е новият Цар
на виното в Пещера

Неговото вино получи
най-висока оценка от професионалната
комисия,
съставена от сомелиери,
работещи във „ВП брандс
интернешънъл“. Те трябваше да изберат най-ка-

изводители бяха наградени от кмета Николай
Зайчев и председателя
на читалище „Развитие“
Верка Климентова. От 3
години двете институции
организират празника на

Доброволците вече с договори

с Общината

Кметът на община
Пещера Николай Зайчев
връчи гражданските договори, удостоверенията за
регистрация с персонални
индентификационни номера и служебни карти на
доброволците от доброволното
формирование
за предотвратяване или
овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях.
Освен
документите,
дороволците получиха и
специално защитно облекОтрядът в Пещера към души, които са подбрани
ло.
момента е съставен от 7 по специалности. Сред тях

има и една дама – Гергана
Терзиева.
Единодушно за свой
ръководител те избраха
Иван Гълев, а него заместник ще бъде Петър Кирякев.
Предстои организиране и провеждане на обучение на доброволците,
които подлежат на такова, съгласно Наредбата за
реда за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования.

чествената напитка сред виното съвместно. Иначе
16 проби. Подгласници на Цар на виното в Пещера се
Стаменов станаха Илия избира вече повече от 10
Паев и Георги Ставракев. години по инициатива на
Поощрителна награда по- читалището.
лучи Юсуф Мехмедов.
Цялото събитие се проВиното
победител
е
наведе
на крепостта „Перис/в-к „Родопска Искра“/
правено с грозде, отгледа- тера“, където градоначално в района на Сандански никът заедно с отец Иван
и е от сотра Мелник 72. ритуално зарязаха лозето,
Ангел Стаменов участва спазвайки традицията на
за първи път в конкурса. Трифоновден. За гости“Всички, които са пили от те на празника безплатно
моето вино са ми казвали, вино бяха осигурили от
Предсрочните парламентарни избори бяха насрочени с указ на президента Румен Радев за 26 март 2017 г.
че е много хубаво, но не „ВП брандс интернешъТе ще се проведат по правилата на
вярвах, че и специалисти- нъл“. А за настроението на
действащия изборен кодекс. В същото
те ще му дадат толокова всички се погрижиха грувреме ВАС реши окончателно, че мависока оценка“, сподели пи от читалищата в Пещешинно гласуване трябва да има във
победителят, който е учи- ра и Капитан Димитриево,
всяка една избирателна секция.
тел по професия.
както и Николай Учкунов.
С това, ВАС отмени решението
Отличените винопро/в-к „Родопска Искра“/
машинно гласуване да има само в 500
секции на предстоящия предсрочен
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
вот.
0350/ 6 - 22 - 16
Това означава, че на парламентарВсеки
работен
ден от 08:00 ч. до 17:30 ч. се прините избори на 26-ти март, във всяка
емат
сигнали
за
забелязани
нередности и нарушения
една секция трябва да има освен бюлена
територията
на
град
Пещера,
Радилово и Капитан
тини и машина за гласуване.
Димитриево. При подаването на сигнал, за да се приНа предстоящите избори Пазареме като действителен, моля посочете име, адрес и
джишка област ще излъчи 9 предстателефон за връзка.
вители в Народното събрание.
АНОНИМНИ СИГНАЛИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
/в-к „Родопска Искра“/

В КРАЯ НА МАРТ ИЗБИРАМЕ
НОВ ПАРЛАМЕНТ

Родопска

ОБЩЕСТВО

Искра

Публикуваха правилник
на бъдещо Общинско предприятие
„Общинска охрана“

Община Пещера публикува на електронната
си страница проект на
Правилник за устройството и дейността на
Общинско предприятие
„Общинска охрана“.
Причините,
които
налагат приемането му
са нарушенията на обществения ред, безопасността на движението,
управлението на отпадъците и други нарушения, които не осигуряват нормалния начин на
живот и спокойствието
на гражданите. Съгласно чл. 52 от Закона за
общинската
собственост с решение на Общинския съвет може
да се създаде общинско
предприятие „Общинска охрана“, като специализирано звено на
Общината, за изпълне-

ние на тази местна дейност, финансирана от
общинския бюджет.
Общинското предприятие ще осъществява дейността си въз
основа на правилник,
приет от Общинския
съвет. С правилника се
определят предметът на
дейност, структурата,
управлението, числени-

контрол за спазването
на наредбите на Общински съвет – Пещера.
Предлаганият проект за
изменение на наредбата
е разработен в съответствие с Европейското
законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. Във
връзка с чл. 26, ал. 3 от
Закона за нормативните
актове, в 30-дневен срок
от публикуване на настоящото обявление на
ят състав и правата и интернет страницата
задълженията на предpeshtera.bg
приятието по отноше- Община Пещера приема
ние на предоставеното предложения и станому общинско имуще- вища относно проекта
ство.
на Правилник за усЧрез
създаването тройството и дейността
на Предприятието ще на Общинско предприяима възможност за са- тие „Общинска охрана“
моохрана на обекти – към Община Пещера.
собственост на Община Пещера и ефективен /в-к „Родопска Искра“/

Съобщение до животновъдите,
отглеждащи пасищни
селскостопански животни
на територията на Община Пещера

С решение №228 от
28.12.2016г. на Общинския съвет - Пещера са
определени пасищата,
мерите и ливадите за
общо и индивидуално
ползване.
Пасищата,
мерите и ливадите за индивидуално ползване
се разпределят между
правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в

съответното землище,
съобразно броя и вида
на регистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост
от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери
и ливади, но не повече
от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 30 дка за 1
животинска единица в

имоти от осма до десета
категория.
На правоимащите
лица, които отглеждат
говеда с предназначение за производство на
месо и от местни (автохтонни) породи, се
разпределят до 20 дка за
1 животинска единица в
имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за
1 животинска единица в
имоти от осма до десета

категория.
Лицата подават заявление по образец до
кмета на общината до
10 март 2017г.
Списъкът на имотите за индивидуално
ползване с категории е
публикуван на интернет страницата на Община Пещера – peshtera.
bg
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Криминална
хроника
Двама млади мъже извършили взломна домова
кражба са задържани от полицията в Пещера.
Преди около седмица неизвестни разбили входна
врата на къща в родопския град. От там била извършена кражба на различни домакински уреди, тонколони с усилвател, всички собственост на 28-годишния пещерец С.М.
В резултат на проведеното разследване местните
полицаи установили, че автори на посегателството
са 28-годишният Щ.Й. от Пловдив и 22-годишният
К.М. от Пещера.
Спрямо двамата се води полицейско производство.

Немалко количество тютюн без бандерол е иззет
от криминалисти от РУ-Пещера.
Това станало по време на полицейски акция по
противодействие на нелегалната търговия с акцизни
стоки. Полицаите спрели на улица в родопския град
лек автомобил „Ситроен”. При последвалата проверка се оказало, че водачът му И.П. - 33г. от Пловдив
превозвал в багажника три полиетиленови чувала
пълни с малко над 30 килограма сух нарязан тютюн.
Акцизната стока е иззета, а мъжът е задържан в
ареста.
По случая се води бързо производство.
/в-к „Родопска Искра“/

Закупиха
сигнални колчета
за маркиране на
платен абонамент
за спиране

Община Пещера закупи 10 сигнални колчета в
комплект с информационна табела. С новите табе/в-к „Родопска Искра“/ ли ще бъдат запазени паркоместата на жителите,
които имат платен абонамент за паркиране. Колчетата са лесно преместваеми разглобяеми и при
необходимост, благодарение на монтираните куки,
могат да се използват и за преграждане на различни мероприятия. Стопанин на сигналните колчета
е общинското предприятие „Паркинги и пазари“.

Подаваме данъчни
декларации
в Пощата или
по електронен път

Годишни данъчни декларации по чл. 50 от
ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО ще се приемат в Пощата
в Пещера. Служители ще приемат декларациите
на всички, които трябва да декларират доходите
си за 2016 година.
Таксата за услугата е 1,20 лв.
Формуляри на годишните данъчни декларации,
клиентите могат да получат след 10 февруари.
Декларации могат да се подадат и по електронен път с електронен подпис /КЕП/ или с персонален индентификационен номер /ПИК/ издаден
от НАП.
/в-к „Родопска Искра“/

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Д. Горов” 6А; тел. за контакти: 0350/ 9 - 41 - 78;
мобилен: 0895 509 089 e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Гл. редактор: Димитър Насков
Печат: “Щит Террос”, Септември

/в-к „Родопска Искра“/
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КУЛТУРА

„Код Успех“ за 25 младежи
от Пещера

Американският посланик Н. Пр. Ерик Рубин и Президентът на
Фондация „Америка за
България“ Нанси Шилър дадоха начало на
проект „Код Успех“.
Проектът предвижда
обучение по английски
език за 200 младежи в
неравностойно положение от цялата страна,
25 от тях са от Пещера.
Обучението по английски език ще обхване
младежи на възраст
между 13 и 20 години,
отделно от осигуреното задължително образование в страната. То
включва три модела на
обучение – традиционно, онлайн и смесено
обучение. 25-те момичета и момчета от Пещера
ще се обучават смесено,
в оборудвана с компютри и интернет класна
стая и виртуален учител.
Разпределени в групи, по езикови нива за
начинаещи и средно напреднали, всички участници ще се обучават на
английски език в рамките на 360 учебни часа
в периода от м. февруари 2017 г. – м. декември
2018 г. Всяка група ще
разполага с един учител
и един помощник учител.
Освен
обучението
по английски език „Код
Успех“ включва и сесии
за личностно развитие и
социална ангажираност,
а също и езикови лагери
за младежите, участници в обучението.

„Код успех“ се осъществява от фондация
„Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с Младежка фондация „Арете“, Фонд за

доезиковото обучение
ще се помогне на младежите от отдалечени
и изолирани общности
да натрупат и обогатят
своите познания за све-

квартали с преобладаващо ромско население“
към „Тръст за социална
алтернатива“, чиято цел
е да се подобрят условията на живот на ромите

Кметът на Пещера Николай Зайчев с посланика на САЩ, Президентът на Фондация
„Америка за България“, областният управител Гинче Караминова, заместникът й
Стефан Мирев и секретарят на община Пазарджик Румен Кожухаров

превенция на престъпността – ИГА и фондация „Корпус за образование и развитие“, с
финансовата подкрепа
на Държавния департамент на САЩ и Фондация „Америка за България“.
Целта на проекта е
да се насърчи демократичното и икономическо развитие в страната,
като се мотивират младежи в неравностойно
положение да продължат своето образование в прогимназиален и
гимназиален курс, така
че техните шансове за
наемане на работа да се
увеличат. Посредством
платформата на чуж-

та, ценности и култура,
както и да формират
гражданско самосъзнание посредством доброволчески и обществени
дейности.
На старта на проекта
в Пазарджик присъства и кметът на Пещера
Николай Зайчев. Той
сподели пред присъстващите, че обучението
на 25 младежи в неравностойно положение от
Пещера по проект „Код
Успех” ще помогне за
развитието на ромска
общност. Като добра
практика в тази посока
кметът на Пещера посочи изпълнението на друг
важен проект „Регулация и узаконяване на

Да си спомним
за професор Константин
Наплатаров

в община Пещера, чрез
изготвянето на подробен устройствен план за
обособена територия в
кв.“Луковица“.
„Важно е да отбележим, че успяхме да запазим духа на 16 ромски
семейства от Пещера,
чиито къщи бяха съборени заради незаконно
строителство. Благодарение на сътрудничеството с „Биовет“ АД,
„Тръст за социална алтернатива“ и община
Пещера бяха осигурени
средства, които да покрият наема на тези семейства за една година.“
- уточни кметът Зайчев.

В Пещера
говориха
за „Управление
на промяната“
От 19 до 21 януари
Пещера бе домакин на
втория от поредицата
семинари, посветени на
активното гражданство
и устойчивите местни
ресурси
„Управление
на промяната”, организиран от Сдружение
„Платформа
АГОРА”.
Целта на обучението е
да развие знанието на
участниците за: мобилизиране на местната
общност; граждански
подходи за мобилизиране на общността; доброволчество; и фондона-

/в-к „Родопска Искра“/

МОН обяви кога
ще приключи
учебната година
за различните
класове

Учениците, без двана де с е ток ласници те
имаха зимна ваканция
от 4 до 8 февруари.
Следващата почивка
ще бъде през пролетната ваканция, която за
I - XI клас е от 8 до 17
април, а за XII клас – от
13 до 17 април 2017 г.
включително.
Учебната 2016/2017
година приключва в
/в-к „Родопска Искра“/ различно време за учениците.
На 15 май завършват
училище младежите в

На 5 февруари се навършват три години от смъртта на нашия
съгражданин проф. Константин Христов Наплатаров. Неговият
живот изцяло бе отдаден на науката, на техниката и изобретенията,
на преподавателската дейност. Името му свързваме и с началото
на процеса на демократичните промени както в Пещера, така и в
страната след 10 ноември 1989 г.
Константин Наплатаров е роден на 23 май 1942 г. в Пещера.
Завършва Технически университет /бившия ВМЕИ „Ленин”/ със
специалност „Автоматизация на производството” през 1968 г.,
след което специализира в бившия Съветски съюз.
Отдава се на научна дейност в Технически университет, където става професор - доктор на
техническите науки. Издава над 100 научни публикации и 9 учебника. Научно – изследователската
му дейност води до над 25 изобретения в автоматизацията, които са внедрени в промишленото
производство и дават значителен икономически ефект.
Константин Наплатаров се включва активно и в демократичните процеси в родния си град през
90-те години на миналия век - един от основателите на Съюза на демократичните сили и Председател
на Общинския координационен съвет на СДС през 1990 г. Избран е за народен представител в 38
Народно събрание от листата на СДС в периода 1999 – 2001 г.
За забележителната му дейност като учен и общественик на 22 ноември 2002 г. Общинският съвет
в град Пещера го удостоява със званието Почетен гражданин на Пещера.
Умира на 5 февруари 2014 г. в София , където е и погребан.
/Автор Димитър Павлов/

биране.
Събитието е част
от проекта „Активни
общности: изграждане
на капацитет за промяна“, реализиран с финансовата подкрепа на
Фондация „Америка за
България“. В него Платформа АГОРА обединява усилията си с 12 общини на територията на
цялата страна за разработване и утвърждаване
на модел на общностно
развитие.

XII клас, а на 31 май –
децата от I - IV клас.
На 15 юни излизат
във ваканция учениците от V - VIII клас.
На 30 юни приключва учебният процес за V
- XI клас.
На 14 юли 2017 г. завършват единадесетокласниците в паралелки
за професионална квалификация, които имат
задължителна двуседмична практика.
/в-к „Родопска Искра“/

28 двойки
ще празнуват
50 години
брачен съюз

На 14 февруари, в
деня на влюбените ще
се проведе 14-тото издание на Пещерската златна сватба. Тази година
Община Пещера и Народно читалище „Развитие“ ще посрещнат
по бялата пътечка под
зелените венци, с пита
и мед 28 съпружески
двойки, доживели заедно този юбилей – 50 години съвместен живот.
Кметът Николай Зайчев
ще поздрави юбилярите
и ще вдигне с тях наз-

дравица с шампанско
под звуците на Менделсон. Празникът ще бъде
подсладен разбира се и
с традиционната сватбена торта.
/в-к „Родопска Искра“/

Родопска
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„Свобода“ с много нови попълнения

Отборът на „Свобода“
Пещера стартира зимната
си подготовка на 16 януари.
Зимната
обстановка
принуди отбора да се подготвя на терен в кв. “Писковец“ в Пазарджик.
След края на есенния

полусезон, от тима си
тръгнаха няколко футболисти. На тяхно място
от Германия дойде Явор
Въндев, а също така с тима
вече се подготвят Николай Манчев, Живко Готев,
Темелко Зайков, Йордан
Чолов, Симеон Йорданов,

Николай Семерджиев и
сръбският футболист Денис Иванов. Отборът бе
подсилен още от бившия
нападател на „Хебър“ Димитър Дечев, както и юношата на „Локомотив“ /София/ - вратарят Божидар
Иванов.

Реми в първата контрола

На неутралния терен в комплекса „Царско
село“, „Свобода“ Пещера
и „Чепинец“ Велинград завършиха миролюбиво 1:1
в контролия мач помежду
им.
Пещерци пристигнаха
с група от 21 футболисти
– 3-ма вратари и 18 полеви играчи. Тренъорът
Спас Спасов направи два
различни състава, които
си поделиха по едно полувреме. Още в 10 минута

новото попълнение Николай Манчев удари гредата
от фаул. Пещерци владееха топката и контролираха
мача, но при едно центриране от ъглов удар в 32 минута Александро Дамянов
вкара гол с глава, давайки
аванс на Чепинец Велинград. Така завърши първата част.
Второто полувреме започна с множество смени
и в двата отбора.Още в 50
минута Атанас Велев-Кра-

уч възобнови равенството
след много хубава атака,
преминала през Симеон
Йорданов и Костадин Харизанов. Велинградчани
също имаха положение
за гол, но с добри намеси
се отчете вратарят Стефан Кошлуков. До края на
мача резултатът се запази
и така мача завърши 1:1.
Следващата проверка е на
04.02 (събота) от 13:00 на
стадиона в Ихтиман срещу местния тим Ботев.

Ето и всички срещи от XVIII кръг:
26 февруари 2017, неделя:
Свобода 2011 (Пещера) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Пирин (Гоце Делчев) - Хебър 1918 (Пазарджик)
ФК Миньор (Перник) - Септември (Симитли)
Пирин (Разлог) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Вихрен 1925 (Сандански)
Чавдар (Етрополе) - Сливнишки герой (Сливница)
Беласица (Петрич) - Балкан 1929 (Ботевград)
Германея (Сапарева баня) - Велбъжд (Кюстендил)
Марек 1915 (Дупница) - Чепинец (Велинград)

Първенството се подновява в края на февруари.

С домакински мач „Свобода“ срещу „Струмска слава“ ще започне пролетният дял от шампионата на Трета лига.
Те ще стартират от 16-та позиция във временното класиране, а целта е да запазят мястото си в Югозападната Трета лига.

Успехи за малката скиорка
Мариана Якофова

Курортът „Св. Константин“ бе домакин
на състезание по ски.
Страхотен успех на него
отбеляза осемгодишната Мариана Якофова.
Второкластичката, която е състезателка от скиклуб „Канари“ Пловдив,
завоюва първо място в
спортната надпревара.
Достойно представяне Мариана отбеляза и
на ски-състезанието за
купа „Боби Мавриков“

в Банско. При отлични
снежни условия на писта Юлен 8 се състоя гигантски слалом за деца
U8, U10 и U12. Пещерската скиорка тренира
усилено през подготвителния период и се
представи много добре.
Малката състезателка
от пловдивския скиклуб „Канари” участва
и в традиционното състезание за купа „Добринище”, което се проведе

Из Отчета на кмета:

на 30 януари на същата писта на Шилигарника, където събраха
професионалистите в
ски спорта при децата
от цялата страна. Двете състезания са част
от годишния календар
на Българската федерация по ски. Събитията
са изключително вълнуващи, покзват стила
на отделните клубове и
напредъка на състезателите.

През м. февруари 2016 г. бяха приети средства в бюджета на Община Пещера за финансиране на спортните клубове, регистрирани на територията на общината и осъществяващи общественополезна дейност. За
нормалното функциониране на спортните клубове, които развиват дейността си в СУ „Св. Климент Охридски”, извършените ремонтни дейности
на физкултурния салон на училището са от първостепенно значение.
През м. септември 2016 г. почитателите на шахматната игра получиха 2
шахматни дъски на открито в централната градска част. Първият детски
шахматен турнир „Под липите на града“ беше проведен на 22.10.2016 г.
В СУ „Св. Климент Охридски“ е оборудвана зала за игри по тенис на
маса и предстои регистрирането на спортния клуб.
От началото на сезон 2016г., ФК „Свобода 2011” е с променен статут и
играе в Югозападна Трета лига. Отборът беше попълнен с нови перспективни играчи и нов треньорски състав. Основното финансово подпомагане е от Община Пещера, „Биовет” АД и „ВП Брандс Интернешънъл“ АД.
Осигурени са клубни членски карти.
Новият имидж на футболния клуб постави и нови изисквания за техническото състояние на градския стадион. Бяха извършени ремонтни
дейности на съблекалните и тоалетните и се поставиха нова ограда и ново
нощно осветление.
Ремонтни дейности бяха извършени и на спортна площадка „Кавказ“ –
нов навес, съблекални и тоалетна.
През периода бяха проведени всички Общински Ученически игри по
график за видовете спорт.
На разположение на младежите в града е новопостроен Стрийт фитнес.
Ремонтирана, с нов облик е детската площадка на ул. „Дойранска епопея“.

Страницата подготви

Манолов - Башкехайов
с чудесно класиране
на зимното рали Ковасна

Пилотът Христо Манолов и перещският му навигатор Ангел Башкехайов
записаха историческото, най-високо, класиране на снежното трансилванско
Ковасна Рали.
Тандемът зае 4-то място в общото подреждане и станаха първи в клас 11.
Общо 3 екипажа от Българя участваха в Румънското рали тази година.

