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Представиха сратегията
на МИГ-Пещера

Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Местна инициативна група – Пещера
и възможностите за финансиране бяха представени на последната от поредицата информационни
срещи, организирани от
СНЦ „МИГ-Пещера“. Срещата се проведе в изпълнение на Договор № РД
50-94/17.08.2016 г. между
СНЦ „МИГ – Пещера“,
Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“
– Разплащателна агенция
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по подмярка 19.1 „Помощ
за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020
година.
Самата стратегия е
написана след проведени
срещи с бизнеса, неправителствените организа-

ции и гражданите в трите
населени места на община
Пещера, уточни координаторът на Местната инициативна група Емил Захариев. Пред присъстващите
говори и кметът Николай

Зайчев. След предложените идеи и обсъдените възможности са определени
три приоритета. Първият
е стимулиране на инвестиционната активност за
постигане на динамична, конкурентноспособна икономика. Вторият
приоритет е развитие на
човешките ресурси, качествено образование и
социална среда. Подобряване на привлекателността
и качеството на жизнената
среда е третият приоритет.
Ако стратегията бъде
одобрена местната общност ще може да кандидатства с проекти пред
“МИГ-Пещера” на стойност малко над 5 000 000
лв. по различни мерки.

Поклон пред Левски

За 23-ти път Професионална гимназия по
лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ отбеляза патронния
си празник, почитайки
144-та годишнината от
смъртта на Апостола на
Свободата „Васил Левски“
и 180 години от рождението му.
В седмицата посветена на годишнините се
проведоха състезания по
професии, спортни игри,
във фоайето на читалище
„Развитие“ беше експонирана изложба на изделия,
произведени от учениците в часовете по учебна и
производствена практика.
Приветствие за годишнината отправи директорът на гимназията Петко
Токмаков и Люба Шопова-председател на Общин-

ския комитет „Васил Левски“ в Пещера.
В своето слово Люба
Шопова каза: „Главният
апостол на цяла Бълга-

гибел. Спасителят, който
спаси нас… И ни спасява.
Въпреки нас. Той е нашата
мярка за всички неща: за
историята, за времето, за

рия. Българският Христос. Роден из цял океан
унижения. Из 500 години
страдания, кръв,смърт и

миналото, за бъдещето,за
държавата, за народа, за
човека...Най-страшната
мярка сме си избрали. А с

каквато мярка мерим, с такава ще ни се отмери...”
Отдавайки почит на
Апостола, почитайки делото, за което той отдава
живота си, всички ние
трябва да си дадем сметка
за нашите дела.“
С изпълнение на гайда,
директорът на ОДК Николай Балабанов, поздрави
присъстващите. На тържеството, учениците от клуб
„Млади
възрожденци“,
облечени с национални
носии и въстанически
униформи, участваха с рецитал и викторина. Председателят на клуб „Млади
възрожденци“ — Спас
Михайлов, рецитира стихове за Апостола. Празникът завърши с поднасяне
на цветя пред паметника
на братя Горови и посещение на изложбата.

28 двойки отбелязаха
Златната си сватба

14-ти февруари мина
под знака на Златната
сватба. 28 двойки, започнали съвместния си
път преди 50 години,
се събраха да отбелжат
юбилея заедно. Празникът бе организиран от
община Пещера и читалище „Развитие“.

Кметът на Община
Пещера Николай Зайчев дари на дамите рози,
на кавалерите по едно
златно сърце, което да
им напомня за днешния
ден и за причината, която ги е извела до златната сватба. Зайчев пожела
още здраве и щастие на

пещерците, и благодари за силата, мъдростта
и младостта, които са
дали за просперитета
на родния град. В празничен тост семействата
се врекоха да се съберат
отново на брилянтната
си сватба след години.
Стефан Димотикали-

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

И Радилово си има
цар на виното

Радилово за пореден
път избра да посвети 14
февруари на празника на
виното. И тази година радиловци се събраха на
хубавия български празник. Към лозовите масиви се отправи празнична
процесия водена от отец
Димитър. Домакин беше
Благой Харизанов – кмет
на пещерското село. За
здраве и благочестие на
християните
беше извършена
света
литургия.
За да зарежат лозите
в
Радилово
пристигнаха кметът на
Пещера Николай Зайчев,
Петя Ставрева — председател на ПП
„Об единени
з е м е д е л ц и “,
Емил Йончев
— областен
председател на партията,
Йордан Младенов – областен председател на БСП,
общински съветници и
Стоян Радин — председател на Земеделска кооперация „Зов“. За повода „Винпром Пещера“ и
Илиян Тодоров осигуриха
червено вино за всички,
които се събраха да празнуват.
„Виното и любота вървят ръка за ръка. Пожелавам сладко грозде, берекет
и високи добиви. Нека
началото на новата селскостопанска година бъде
благодатно за всички земеделски стопани и техни-

те семейства“, нарече Зайчев в мразовитото утро.
Общинар № 1 символично
заряза лозовите насаждения, последван от гостите
и жителите на общината,
присъстващи на тържеството. В състезанието за
най-хубаво вино първо
място в категория „Червено вино“ спечели Веселин

Зайчев.
Първи майстор на бялото вино стана Илия
Караджов. В конкурса за
мезета не бе присъдена
награда, защото отдавна
са изядени поради великолепните си вкусови качества. 220 тона вино от
600 дка лозя са произведени през 2016г. в ЗК „Зов“,
каза Стоян Радин — председател на земеделците. В
резитбата на лозовите масиви се наемат 50 работника, които се грижат за сортовете ркацители и мерло.
Кооперацията стопанисва
6 000 дка площ, допълни
Радин.

ев благодари на организаторите за милия жест
на внимание и изказа
радостта на присъстващите, че този празник
се продължава като
традиция. Музикална
наздравица за свежите
сърца вдигна и Христо празничен репертоар получиха юбилярите от
Кидиков със специален от незабравими песни. Рени Коланева и СтефаКитка за обич и песен ни Анчева.
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ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА
СГРАДА:
РИТУАЛНА ЗАЛА, ГР. ПЕЩЕРА“
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
2014-2020 Г.
№ BG16RFOP001-2.001-0111-C01

ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА
СГРАДА:
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС”
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
2014-2020 Г.
№BG16RFOP001-2.001-0007-С01
Цел: Целта на настоящото проектно предложение
е повишаване на енергийната ефективност на
публичната инфраструктура на община Пещера, в
съответствие с целите на Инвестиционен приоритет
4ос на процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа
за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони „ на ОПРР 2014 2020.

Цел: Повишаване на енергийната ефективност
на публичната инфраструктура на община Пещера,
в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4с на процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа
за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 406 793.74 ЛВ.
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 330 080.60 ЛВ.
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 58 249.50 ЛВ.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 15.09.2016 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 15.09.2018 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 207 999,97 лв.
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 176 799,99 лв.
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 31 199,98 лв.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 12.10.2016 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 12.10.2018 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-2.001-0007 “ Повишаване на енергийна ефективност
на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс“, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност
на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера» , който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 2”
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
2014-2020 Г.
№ BG16RFOP001-2.001-0114-C01

ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 3”
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
2014-2020 Г.
№ BG16RFOP001-2.001-0134-C01

Цел: Повишаване на енергийната ефективност на
многофамилни жилищни сгради в община Пещера,
в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4с на процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа
за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Цел: Целта на настоящото проектно предложение
е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на
процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони „ на ОПРР 2014 2020.

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:
1. гр. Пещера, ул. „Петър Грънчаров“ № 3
2. гр. Пещера, ул. „Старата крепост“ № 2
3. гр. Пещера, Апостолови и Шопови, ул. „Д-р Петър Цикалов“ № 35
4. гр. Пещера, ул. „Професор Янко Тодоров“ № 1 и 1А
5. гр. Пещера, ДА Лачеви, ул. „Симон Налбант“ № 41А
6. гр. Пещера, Стаменови, ул. „Симон Налбант“ № 34
7. гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ № 128
8. гр. Пещера, ул. „Св. Константин“ № 15
9. гр. Пещера, СС Димови, ул. „Професор Янко Тодоров“ № 6
10. гр. Пещера, Виктория, ул. „Св. Константин“ № 6-6А

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:
1. гр. Пещера, ул. „Александър Стамболийски“ № 28
2. гр. Пещера, ул. „Стефан Кънчев“ № 3 и 3А
3. гр. Пещера, ул.“ Гео Милев“ № 38А
4. гр. Пещера, ул. „Стефан Кънчев“ № 29А
5. гр. Пещера, ул. „Александър Стамболийски“ № 50
6. гр. Пещера, Цветна Хармония, ул. „Св. Константин“ № 70
7. гр. Пещера, ул. Св. Константин № 33 и № 33А
8. гр. Пещера, ул. „Гео Милев“ № 8
9. гр. Пещера, Къща Рядкови, ул. „Стефан Кънчев“ № 57
10. гр. Пещера, сем. Ушеви, ул. „Панорама“ № 15

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 776 717,12 ЛВ.
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 660 210,12 ЛВ.
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 116 507,66 ЛВ.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 12.10.2016 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 12.10.2018 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 641 040,29 лв..
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 544 884,26 лв.
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 96 156,03 лв
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 12.10.2016 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 12.10.2018 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-2.001-0114 «Повишаване на енергийна ефективност
на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2», който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на ОПРР 2014-2020г.

Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-2.001-0134 «Повишаване на енергийна ефективност
на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020г.

ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 1”
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
2014-2020 Г.
№BG16RFOP001-2.001-0010-С01
Цел: Целта на настоящото проектно предложение
е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на
процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони „ на ОПРР 2014 2020.

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:
1. Златното кормило, ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А и Вх. Б,
гр. Пещера
2. Родопи, ул. „Цар Борис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б, гр. Пещера
3. Надежда, ул. „Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола
Дуров“ №10, гр. Пещера
4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пещера
5. Бор, ул. „Михаил Такев“ № 1, гр. Пещера
6. Купена, ул. „Михаил Такев“ № 37, гр. Пещера
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 973 649.76 ЛВ.
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕФРР: 1 677 602.29 ЛВ.
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 296 047.47 ЛВ.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
24 МЕСЕЦА
НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 15.09.2016 г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 15.09.2018 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Този документ е създаден в рамките на проект
BG16RFOP001-2.001-0010 «Повишаване на енергийна ефективност
на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1», който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на ОПРР 2014-2020г.

ОБЯВА
1. Със заповед № ОХ- 29 / 11.01.2017г. на министъра
на отбраната на Република България е разкрита
процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански, средни или висши училища, във военни
формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. В гарнизон Стара Загора, 150 длъжности
съгласно Приложение № 1.
1.2. В гарнизони Карлово и Казанлък, 300
длъжности съгласно Приложение № 2.
1.3. Във в. ф. 44220 - Пловдив, 36 длъжности
съгласно Приложение № 3.
Срок за подаване на документи до Началника на
Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик до 06.03.2017г.
включително!
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.
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