Родопска
Общински вестник - Пещера

ISSN 1311 - 2007
ИЗЛИЗА
ОТ 1975 Г.
БР. 4 /976/ ГОДИНА XXXXIII
4 април 2019 г.
Разпространява се безплатно.

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

Безотговорността на животновъдите
По инициатива на кмета на Община Пещера Николай Зайчев се проведе
поредната четиристранна
среща, посветена на проблемите с допускането на
безстопанствени животни
извън регламентираните
зони за паша. В срещата
участваха експертите на
Община Пещера, началникът на полицейското управление гл.инспектор Елена
Абаджиева със свой екип,
официалният ветеринарен
лекар д-р Тодор Апостолов
и едва трима, от общо 17
животновъди в общината.
Отношението на животновъдите бе прието
като нежелание да се работи за решаване на проблема, в основата на който
са те самите. Реално работата на институциите
е следствие от появата на
проблема,
коментираха
експертите. Те се включват
в процеса, когато той вече
е започнал, тоест появило

се е животно, независимо дали това е кон, крава,
овца или др. Едностранно
институциите не могат
да решат този проблем,
без активното участие на
собствениците на чифтокопитни животни.
„Откакто г-н Зайчев е
кмет ние подписваме работни карти за идентифициран местен проблем и
се правят регулярни срещи, нещо, което в другите общини не се случва“,
коментира полицейският
началник
гл.инспектор
Абаджиева. По нейните
думи там проблемът със
свободното движение на
животните е много по-сериозен.
Според ветеринарния
лекар д-р Апостолов, в
община Пещера, институциите обединени, се справят с проблема и са давани
за пример с единодействието си. „Ние на практика
нямаме проблеми с безстопанствени
животни.

Ние имаме проблеми с
животните на стопаните“,
коментира д-р Апостолов.
Той припомни, че заловено животно без чип или
марка подлежи на умъртвяване.
Създадена е добра организация, има къде да се
прибират заловените жи-

Радилово. Там се случи и
най-тежкият пътен инцидент, предизвикан от кон,
при който пострада човек.
За този път, като превантивна мярка, от полиция са предложили на Областно пътно управление
да бъдат сложени пътни
знаци А 21 — за възможна поява на домашни животни, както и да се ограничи скоростта, която в
момента е 90 км, а теренът
не предполага движение с
такава скорост.
Освен това от полицията смятат, че трябва да има
законодателна инициатива за завишаване на санкцията към собствениците
на животни по Закона за
движение по пътищата.
В него е регламентирано,
че биологичните единици
трябва да бъдат направлявани от собственика. Ако
това не се случва — санквотни с известен собстве- щината, няма проблеми по цията е едва 30 лв., което
ник, процедурите се спаз- най-невралгичната отсеч- не стряска недобросъвестват. За всяко задържано ка – пътя между Пещера и ните животновъди.

Пещера и Радилово са включени
в проучване на НСИ

Националният
статистически институт започва провеждането на
анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019“.
С
Регламент
№
1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща
рамка за системно изготвяне на статистически
данни на Европейската
общност за доходите и
условията на живот (ЕUSILC), които да включват
съпоставима и актуална
информация за моментното състояние и динамиката на доходите.
Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел
от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в
панела е около 8 600 домакинства, разпределени
във всички области на
страната. Освен домакинството, попаднало в
извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.
В периода март - май
2019 г. избраните дома-

кинства ще бъдат посетени от специално обучени
анкетьори за провеждане
на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за
домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени
в извадката чрез случаен
подбор, с който се гарантира представителността
на резултатите.
При посещенията си в
домакинствата анкетьор-

ите ще се легитимират
със служебни карти.
В Пазарджишка област изследването ще се
проведе в градовете Пазарджик, Батак, Белово,
Брацигово, Велинград,
Костандово, Панагюрище, Пещера, Ракитово,
Септември и Сърница,
както и в селата Алеко

Константиново,
Боримечково, Бошуля, Варвара, Гелеменово, Дебръщица, Динката, Дорково,
Драгиново,
Елшица,
Звъничево, Калугерово,
Левски, Нова Махала,
Овчеполци,
Огняново,
Панагюрски колони, Пищигово, Радилово, Симеоновец и Юнаците.
Изследването се провежда паралелно във
всички страни от Европейския съюз с обща
методология и инструментариум. Получените
резултати допринасят за
оценка на условията на
живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на
домакинствата и участието им в социалния живот
на страната.
Повече
информация за методологията и
инструментариума
на
анкетното
проучване
„Статистика на доходите
и условията на живот“
може да се намери в сайта на НСИ в рубриката
„Статистически данни“,
подрубрика „Социално
включване и условия на
живот“.

добиче се заплаща отделна
глоба.
Това стана причина
при последния случай,
когато бяха задържани
14 коня, собственикът да
ги изостави, за да не плати санкция от 1400 лева.
Всъщност, откакто тези
коне са прибрани от Об-

Присъстващите
на
срещата собственици на
животни също споделиха
мнение. Според тях животните трудно се спират.
Като пример бе посочен
пътят за Батак, където в
отсечката пред ВЕЦ-Пещера се отглеждат около
100 крави и понякога някои от тях успяват да избягат. За това един от животновъдите призова и в този
участък да има ограничение на скоростта.
От полицията пък апелираха, особено през почивните дни, стопаните да
бъдат много внимателни,
защото през община Пещера трафикът се увеличава от туристите.
Предстои нова среща
по темата. Ако и тя не бъде
уважена от животновъдите, кметът Николай Зайчев
предупреди, че ще бъдат
прекратени договорите им
за ползване на площи за
пашуване.

Общината спечели проект за
нови спортни игрища

Община Пещера ще
изгради и оборудва мини
футболно игрище, както
и комбинирано игрище
за баскетбол и волейбол в
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“.
Предстои кметът Николай Зайчев да подпише
договор с Държавен фонд
„Земеделие“ за безвъзмездно финансиране по
Процедура чрез подбор

за развитие на селските
райони за периода 2014 –
2020 г.
„Благодарение на одобрения проект по Програмата за развитие на
селските райони, ще инвестираме малко над 94
000 лв. в изграждането
на мини футболно игрище, както и комбинирано игрище за баскетбол и

№
BG06RDNP001-7.007
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“ от Програмата

волейбол в нашата професионална
гимназия.
Предвиждаме подмяна на
настилки в зоната на обособените игрища, изграждане на осветление, ще се
монтират три модула пейки за по 18 души. Футболното игрище ще е с изкуствена трева.

Масовият спорт е важен, както за подрастващите, така и за хората в
активна възраст, които
разпускат с тези отборни
игри. Ето защо работим
в посока увеличаване на
местата, където в Пещера
може да се спортува.“, коментира спечеления проект кметът Зайчев.
Същес твуващите
спортни площадки в Професионалната гимназия
по
хранително-вкусови
технологии са строени заедно с училището, като в
годините им е правен поддържащ ремонт, частично
има запазени баскетболни
кошове.
Новите площадки ще
бъдат в съседство със
Стрийт фитнеса, който
беше изграден по инициатива на кмета Николай
Зайчев през 2016 г.
Припомняме още, че
през 2018 г. в ОУ “Петко
Р. Славейков“ бе изградена
многофункционална
спортна площадка. Проектът за нея бе изготвен от
Община Пещера, а самата площадка е дарение от
„Биовет“АД.
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Наркотиците са голямото
предизвикателство пред полицията
Най-много шофьори,
употребили наркотици
преди да седнат зад волана през 2018 г., са заловени на територията
на полицейското управление в Пещера.
Това стана ясно при
представяне на отчет за
работата на полицията
пред Общинския съвет.
Според данните оповестени от началника на
Охранителна полиция
в Пещера — Иван Сердаров, 23-ма са дрогираните водачи, хванати
от органите на реда през
миналата година.
Част от тях са били
преминаващи, а не
местни лица.
Като цяло на територията на общините
Пещера, Брацигово и
Батак са големи количествата и на заловения
синтетичен наркотик.
По думите на полицейския експерт, те са повече от тези, заловени на

територията на ПУ-Пазарджик.
Много тревожен е
проблемът с възможността, жителите на

Ето и статистиката
по отношение на разпространението и употребата на наркотични
вещества през 2018 г.:

Иззети количества
наркотични вещества:
- Хероин:
2018 г. – 9,4 гр.
2017 г. – 0 гр.
- Канабис (суха маса):
2018 г. - 2,890 кг.
2017 г. - 33,46 кг.
- Канабис (стръкове):
2018 г. - 58 бр.
2017 г. - 74 бр.
- Хашиш:
2018 г. – 0,9 гр.
2017 г. – 0 гр.

населените места в района на ПУ-Пещера, да
закупуват законно във
Франция, с рецепта,
медикамента Суботекс,
който е забранен в България. Лекарството се
внася незаконно и трудно може да се хване на
сухопътните граници,
тъй като се смесва с другите лекарства.

Покана

... И питаме се ний стократно
как отлетяхте безвъзвратно
години млади, години златни ?...
Скъпи съученици от випуск 1959 година на гимназия „Кл. Охридски“, по повод
60-годишният юбилей от завършването
ни ви каним на 6 юни /четвъртък/ от 12.00
часа в ресторант „Перистера“ на приятелска среща.
Елате да си спомним за най-щастливите
години от живота ни !
Чакаме ви !
Контакти и записвания на тел. : 0897 93
97 23
Организационен комитет

Благодарствено
писмо
С настоящето благодарствено писмо,
изразяваме нашата признателност за моралната и финансова подкрепа на всички
колеги от РУ Пещера, Пожарна - Пещера,
както и на служителите от останалите Районни управления на ОДМВР- Пазарджик,
ФК „Свобода“, комплекс „HEAT“ и матраци „Симеонов“.
Благодарност за стореното и към всички
наши близки, приятели и съграждани.
Благодарим ви, че сте от малкото истински и достойни хора, които ни подкрепихте
в много труден за нашето семейство период
!
С уважение и признателност за стореното - сем. Харизанови
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;
Предпечат и печат: “Щит Террос”,
гр. Септември, 0878 70 43 70

Общо регистрирани
криминални престъпления 2018 г. – 37 бр. спрямо 43 бр. за 2017 г. - намаление с 3 бр. Разкрити
от общо регистрираните престъпления за 2018
г. – 22 бр. /96 %/ спрямо
23 бр. /88,46 %/ за 2017 г.
— увеличение със 7,3 %.

- Амфетамини:
2018 г. – 674,9 гр.
2017 г. – 71,1 гр.
- Синтетични:
2018 г. – 1011 бр.
2017 г. – 88,5 бр.
(брой таблетки)
- Метамфетамини:
2018 г. – 9,7 гр.
2017 г. – 0 гр.

Покана
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински
съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера
за 2018 година.
Председателят на Общински съвет Петър
Хамамджиев отправя покана към жителите на
общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена,
неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 15. 04. 2019 г.
/понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала
на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:
1. Отчет на бюджета на Община Пещера за
2018 година.
2. Доклад за общинския дълг.
С материалите по обсъждането можете да се
запознаете на електронен адрес:

www.peshtera.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, деловодството
на Общински съвет или на електронен адрес:

chairman@peshtera.bg

Покана

		

за обществено обсъждане на проекта за изменение на „Наредбата за местните данъци на
територията на община Пещера“
Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на
територията на община Пещера ще се проведе
на 12 април 2019 година в 17 ч в залата на Общински съвет гр. Пещера
Приканваме жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на
средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените
организации и цялата общественост за участие
в общественото обсъждане.
Проекта за изменение на „Наредбата за
местните данъци на територията на община
Пещера“е публикувана на интернет страницата
на Общината на 15.03.2019 г.

https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_
content&view=article&id=5043

Първолаците вече
са читатели
в Библиотеката
По традиция от годи- край децата в библиоте-

ни, всички първокласници
в Пещера, след празника
на буквите, получават читателска карта. „Повечето
от децата остават читатели
завинаги. Освен това училищата работят активно с
нас, организираме различни мероприятия, които да
държат децата близо до
книгите. Сега и с проекта
„Бебетека“, най-малките
читатели се увеличиха. А
добрата новина е, че по-

ката се връщат и техните
родители“, сподели за Пещераинфо Цветана Йовчева, библиотекар в детския
отдел.
Освен читателска карта, всички първолаци получиха знаменца с Молбата на книгата и специални
гатанки, които са измислени за случая от другата библиотекарка Люба
Шопова.

Ученици мериха знания
по безопасност
на движението

Общинският кръг на
Националната ученическа
викторина по безопасност
на движението ,,Да пазим
децата на пътя“ за ученици
от 5 до 7 клас се проведе в
Пещера. Състезанието бе
организирано от Община
Пещера със съдействието
на РУ на МВР. Във викторината участваха отборите
на СУ,, Св. Климент Охридски“, ОУ,, Св. Патриарх Евтимий“, ОУ ,,Петко
Р. Славейков“, ОУ ,,Любен
Каравелов“. Компетентно
жури определи победителите след битка в три кръга.

Оспорваната борба завърши с победа на учениците от ОУ „Петко Рачов
Славейков“ с 52 точки. На
второ място с 46 точки се
класираха учениците от
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. С две точки разлика
след тях останаха учениците от СУ „Св. Климент
Охридски“. С 37 точки
завършиха участието си
учениците от ОУ „Любен
Каравелов“.
Отборът победител ще
представи Община Пещера на областното състезание през месец април.

Пазарджишките
художници с изложба
в Пещера

Кметът на Община Пещера Николай Зайчев откри изложба на Представителството на Съюза на
българските художници
в Пазарджик. „Пролетна
изложба“ е подредена в
галерия „Проф. Веселин
Стайков“. На творците
представени в Пещера
градоначалникът пожела
никога да не губят въображението, с което създават
своите красиви творби.
Председателят на СБХ
- Пазарджик Маргарита
Иванова благодари на Община Пещера и галерията,
за поканата да се представи творчеството на пазарджишките художници.

Това е втора подобна изложба, като тази година
освен членовете на съюза
са поканени и млади автори, с идеята да станат част
от СБХ.
Изложбата, в която
се представят 25 автора
със 76 творби ще остане
подредена в галерията до
9 април. Ценителите на
изобразителното изкуство
могат да видят творби в
различни жанрове – живопис, графика, скулптура, керамика. Като акцентите са поставени на
по- абстрактни композиции, представящи новото
и търсещото в авторите.

