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След десетилетия, министър на вътрешните работи,
отново дойде в Пещера

Министърът на вътрешните работи Валенгин Радев, заместник-министърът на регионалното
развитие Деница Николова и кметът на Пещера

Николай Зайчев прерязаха лентата на реновирана
сграда на полицията и пожарната.
Министърът на вътрешните работи благодари сърдечно на кмета на
Община Пещера — Николай Зайчев, за проявената инициативност при
цялостното реализиране
на проекта, както и за отпуснатите от общината
допълнителни
средства
за ремонт на вътрешните
помещения. Той отбеляза,
че постигнатото се дължи
и на ползотворното взаимодействие с представителите на Министерството
на регионалното развитие
и благоустройството и на

Сватбените ритуали в
Пещера се връщат в своя
дом – Ритуалната зала на
града.
Сградата, която е паметник на културата, бе
обновена по проект «Повишаване на енергийна
ефективност на общинска
публична сграда: Ритуална
зала, гр. Пещера» по схема
за предоставяне на без-

МВР. По думите му подобрените условия за работа
ще стимулират и мотивират служителите, от които зависи гражданите да
се чувстват по-спокойни.

Той сподели, че по проекти за енергийна ефективност към момента в цялата
страна, се реновират 22
обекта на вътрешното министерство. В знак на благодарност министър Радев
връчи на кмета на общината плакет на МВР.
На тържествената церемония по откриването
на обновената сграда присъстваха заместник-министрите на вътрешните
работи и на регионалното
развитие и благоустройството Стефан Балабанов
и Деница Николова, директорът на ГД „Пожарна
безопасност и защита на
населението” главен комисар Николай Николов,

народният представител
Десислава Костадинова,
областният
управител
Стефан Мирев, директорите на ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик старши
комисар Йордан Рогачев и
комисар Иван Панайотов,
представители на държавни и общински структури,
граждани и служители на
МВР.
Проектът за обновяването на сградата, в която
се помещават Районното
управление и Районната
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пещера, е по
оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
г., която е съфинансирана
от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за Регионално развитие. Целта
на проекта е повишаване
на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на общината. Общата стойност на
проекта е 789 698.70 лева.
По инициатива на
кмета на общината, с
решение на Общинския
съвет, са отпуснати и допълнително 25 000 лева за
ремонт на вътрешните
помещения извън параметрите на проекта.
В сградата се помещават общо 108 служители
на Районното управление и Районната служба
„Пожарна безопасност и
защита на населението“.

Извършеното реновиране
на сградата значително подобрява битовите условия,
при които работят служителите от двете структу-

ри, повишава качеството граждани в звено „Българна полицейските услуги, ски документи за самоличпредоставяни от админи- ност” и КОС.
страцията в полицейското управление – прием на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
От името на ръководството и състава на Областна дирекция при Министерството на вътрешните работи в Пазарджик отправям към Вас
най-сърдечни благодарности за съществения Ви принос в опазване на
обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите и гостите
на Община-Пещера.
Благодарение на Вашата инициативност, ентусиазъм и детайлно познаване на проблемите в работата на органите на МВР бе цялостно реализиран изключително важен проект за реновиране на сградата, в която
се помещават Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пещера. Това е първият реализиран
проект в областта и чрез него се създават много по-добри условия за работата на служителите, а от там подобряване обслужването на гражданите и предоставянето на качествени полицейски услуги. Отново по Ваша
инициатива общинската администрация направи допълнително финансиране в размер на 25000 лева за ремонт на вътрешните помещения на
сградата. Не пожалихте усилия и средства в изграждането на система за
видеонаблюдение в града.
Случващото се днес е много ярък пример за ефективно и ползотворно
взаимодействие между органите на вътрешното министерство и местната
власт !
С уважение старши комисар Йордан Рогачев
Директор на ОДМВР-Пазарджик

Ритуалната зала бе обновена

възмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност
в периферните райони”.
Въпреки че бе санирана
първа,
съгласувателни
процедури с Националния
институт на паметниците на културата отложиха
официалното рязане на
лентата. Днес удоволствието да го направят имаха

кметът Николай Зайчев,
Ангел Палаозов – управител на фирмата изпълнител „Сигма строй“ и
ръководителят на проекта
Стела Павлова.
Емблематичната сграда за хиляди пещерски
семейства е построена в
началото на 20 век, притежава статут на архитектурно-строителна недви-

жима културна ценност.
Дейностите по енергийната ефективност бяха
извършени предимно от
вътрешната страна, за да
се запази оригиналният
външен вид на сградата.
Отвън бяха обновена боята и покривът. Достигнат е клас „А“ на енергопотребление на сградата.
Монтирана е и рампа за
трудноподвижни хора и
колички.
„Благодаря на строителя, който в много кратки
срокове и изключителна прецизност извърши
дейностите по проекта.
Тази уникална сграда бе
осъвременена, бяха извършени и допълнителни
дейности извън проекта
по канализационна част,

дворното място и други.
Благодаря и на ръководителя на проекта, както и на
екипа от Община Пещера за свършената работа.
Надявам се много млади
хора от нашата община да
започнат от тук своя щастлив и успешен съвместен
живот“, каза при откриването на реновираната
сграда градоначалникът.
И ако в една или друга степен актовата зала е
била поддържана през годините, то първият етаж
на сградата е бил напълно
занемарен. Но днес той
е ремонтиран и отново
може да осигурява комфорт на младоженците в
миговете преди да се врекат във вечна вярност. Развълнувана от обновяване-

то на Ритуалната зала бе и
длъжностното лице Христина Стайкова, която има
честта да бракосъчетава
новите семейства. Средно
по 150 сватбени ритуала
се извършват всяка година
в Пещера. А първото бракосъчетание в обновената
зала бе в първата събота
след нейното откриване.
Новосъздаденото семейство Шопови направиха
стилен подарък на Ритуалната зала.
Общата стойност на
проекта, който направи
възможно преобразяването на Ритуалната зала е
207 999,97 лв. Като съфинансирането от ЕФРР е
176 799,99 лв., а националното финансиране е 31
199,98 лв.
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Общинският съвет на Пещера взе решение
за уреждане на имуществените отношения
с “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД

Във връзка с решение № 368/28.09.2017г.
на Общински съвет –
Пещера, за прекратяване на съдружието на Община Пещера в “МБАЛ
Проф. Димитър Ранев” ООД и решение №
397/28.12.2017 г. за приемане доклад за оценка
на цяло предприятие,
изготвено предизвестие
на основание членове
от Търговския закон и
изготвена оценка от независими оценители на

цяло предприятие в Община Пещера, е постъпило предложение от
Управителя на “МБАЛ
Проф. Димитър Ранев”
ООД д-р Ст. Апостолов.
С него е предложено
изплащане на стойността на дяловете, които са
в размер на 24,68% от
дяловете на дружеството, относно които Общински съвет Пещера
прие левова равностойност в размер на 839 345
лв. Като 200 000 лв. са в

на 839 345 лв. бе предложено да се прехвърли собственост върху
недвижим имот, представляващ административна сграда, състояща
се от сутерен, първи и
втори етаж, ведно с 1/5
идеална част от имота
и общите части на сградата, находяща се в гр.
Пещера, ул. Дойранска
паричен превод, в която
За остатъка от пола- епопея № 5. Представесума е включена стой- гащия се дял на Общи- на бе пазарна оценка от
ността на основния ка- на Пещера до размера лицензиран оценител,
възлизаща на 658 400
питал от 134 250 лв.

Сметосъбирането през 2017 г.

Като член на Регионално сдружение на общините за управление
на отпадъците – Пазарджик, Община Пещера
изпълнява мерки заложени в приетата през 2016 г.
Регионална програма за
управление на отпадъците за регион Пазарджик,
както и в самостоятелната Общинска програма за
управление на отпадъците на територията на община Пещера с период на
действие 2016-2020 г.
В тази връзка бе направен отчет на дейността. От него става ясно, че
през 2017 г. са закупени
700 бр. кофи тип „Мева“,
22 бр. 4-кубикови контейнери и 27 бр. контейнери
тип „Бобър“. Съдовете са
разпределени в населените места според нуждите им. 70 бр. кофи тип
„Мева“ и 2 бр. контейнер
тип „Бобър“ са били за
с. Радилово, 60 бр. кофи
тип „Мева“ и 2 бр. контейнер тип „Бобър“ за с.
Капитан Димитриево и
570 бр. кофи тип „Мева“,
22 бр. 4 куб. контейнери
и 23 бр. контейнер тип
„Бобър“ за гр. Пещера
Организацията
по
събирането и транспортирането на битовите
отпадъци от населените
места в община Пещера
се осъществява от ОП
«Чистота и поддържане
на общинската инфраструктура»,
съгласно
План-график, който се
изготвя ежегодно до 30
октомври на предходната
година и същият е неразделна част от Заповед на
кмета на Община Пещера
за видовете услуги, които
ще се извършват за поддържане на чистотата и
границите на районите, в
които се предоставят услугите.
Събраните
битови
отпадъци през 2017 г. са
транспортирани за обезвреждане чрез депониране на общинското депо за
твърди битови отпадъци.
Количеството на депонираните отпадъци за цяла-

та година е 6 167 тона.
Съгласно чл. 60 и чл.
64 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), собствениците на
депа внасят по сметка на
РИОСВ, на чиято територия се намира депото,
два вида отчисления за
тон депониран отпадък
– отчисления за покриване на бъдещи разходи
за закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото и
отчисления за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско
депо. Предвид количествата събрани битови
отпадъци през 2017 г. – 6
167 т., Община Пещера е
внесла отчисления по чл.
60 от ЗУО в размер на 6
598.69лв и отчисления по
чл. 64 от ЗУО в размер на
246 680.00 лв.
В община Пещера за
разделно събиране на
отпадъчни
материали:
хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло от
битовите отпадъци се използват контейнерите за
отпадъци от опаковки на
оползотворяващата организация „Екопак България“ АД, с която Община
Пещера работи в сътрудничество от 2007 г. насам.
За да се ограничи
депонирането на рециклируемите битови отпадъчни материали, ОП
“ЧПОИ” има договор с
“Янис-Лупанов” ЕООД,
същите да се извличат и
от работната площадката
на депото.
За разделно събиране
на масово разпространени отпадъци на територията на община Пещера
има разположени контейнери, предоставени
безвъзмездно от съответните оползотворяващи организации, с които
общината е в сътрудничество.
Съгласно представената годишна справка от
“Екопак България” АД,
през 2017 г. са събрани
194 152 кг отпадъци от
опаковки от контейнери-

те за разделно събиране.
От представените данни може да се изчисли, че
20,28 % от общо събраните отпадъци от цветните
контейнери се рециклират. В същото време, от
разделно събиране на
отпадъци от негодни за
употреба батерии и акумулатори са събрани 318
кг., от разделно събиране
на излязло от употреба
електронно и електрическо оборудване са събрани 1163 кг и 18 тона излезли от употреба гуми.
През 2017 г. в резултат
на извършени няколко
регулярни проверки и
залепени стикери за доброволно преместване
или устно предупредени
лица, констатираните изоставени автомобили са
премахнати от собствениците им от заеманите
общински терени.
Депонирането
на
строителни
отпадъци
на общинското депо се
извършва след издаване
от Общинска администрация на Документ за
насочване на строителни
отпадъци и/или излишни
земни маси. За 2017 г. са
издадени 19 Документа
за насочване на строителни отпадъци и/или
излишни земни маси.
Депонирането на неопасни производствени
отпадъци на депото се
извършва на база сключен договор с оператора
на депото ОП “Чистота
и поддържане на общинската инфраструктура”.
Към 2017 г. 36 фирми
имат сключени договори
за извозване на неопасните им производствени
отпадъци с ОП „Чистота
и поддържане на общинската инфраструктура”.
През 2017 г., са извършени две проверки
от РИОСВ-Пазарджик
(31.05.2017 и 20.11.2017
г.) за наличие на нерегламентирани сметища
и/или замърсявания с
отпадъци на общинска
и републиканска пътна
мрежа. Констатираните

при проверките локални
замърсявания са почистени от ОП „ЧПОИ“ в
срока на предписанието.
Изхвърлянето на отпадъци и образуването
на незаконни сметища
е проблем, чието предотвратяване до значителна
степен зависи от екологичната култура на населението. Обикновено
местата, на които се изхвърлят нерегламентирано отпадъци са крайпътни участъци, дерета и
речни корита.
Ежегодно
замърсените терени се описват
и почистването им се
извършва в рамките на
националната кампания
„Да изчистим България
заедно”. През 2017 г. кампанията се проведе на
15 септември и в нея се
включиха доброволци от
всички училища и детски градини, общинска
администрация, общинските центрове и предприятия, институции и
граждани. С консумативи и доброволци в инициативата участие взеха
и представители на местния бизнес.
Крайният резултат от
проведената кампания е
16 тона събрани отпадъци и почистени 9 места.
Длъжностни лица от
РИОСВ-Пазарджик
са
извършили една проверка (25.08.2017 г.) на
територията на община
Пещера за наличие на
изхвърлени отпадъци и
образуване на сметища в
речните легла и прилежащите към тях територии
в населените места. При
проверките не са констатирани замърсявания.
Със Заповед №РД09-174/24.11.2017 г. на
Директора на РИОСВ-Пазарджик, е спряна
експлоатацията на депо
за неопасни отпадъци,
намиращо се в землището на гр. Пещера, считано
от 31.12.2017 г. и следва
да се предприемат мерки
за неговото закриване и
рекултивация.

лв. със своето решение
местните депутати приеха стойността на дяловете на Община Пещера
в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД да се
овъзмезди
съгласно
предложението на управителя на Дружеството
и упълномощиха кмета
на Община Пещера, да
сключи договор с МБАЛ
Проф. Димитър Ранев”
ООД относно овъзмездяването на дяловете на
Община Пещера.

Николай Зайчев:
Искаме опростена
и подобрена
кохезионна политика

Българската делегация в Европейския комитет на регионите се
присъедини към Алианса за силна кохезионна политика. Алиансът
настоява
политиката
на сближаване на ЕС
трябва да продължи да
представлява поне една
трета от бюджета на ЕС
след 2020 г. и да подкрепя всички европейски
региони. Намаляването
му рискува да задълбочи
разделението в Европа и
би подкопало бъдещето
на Европейския съюз.
Българските
кметове,
които са в Брюксел за
редовната сесия на Комитета, се подписаха
под декларация, че като
Алианс ще работят заедно за постигане на силна
политика за насърчаване
на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз след 2020 г.
„Обединихме се в
подкрепа на 9 принципа и призоваваме представителите на всички
институции на европейско, национално, регионално или местно ниво,
гражданското общество
и бизнеса да направят
същото през следващите
месеци. Ние настояваме
кохезионната политика
да е дългосрочна инвестиционна политика, тя
е необходима повече от
всякога като израз на
европейската солидарност за преодоляване
на икономическото, социалното и териториалното разделение. Не на
последно място кохезионната политика трябва
да бъде опростена и подобрена“, сподели кметът на Пещера Николай
Зайчев, който е сред подписалите декларацията.
От стартирането си
декларацията на Алиан-

са е подписана от повече
от 4000 отделни подписали страни, 100 региона, 70 градове и окръзи,
50 асоциации на регионални и местни власти,
40 членове на Европейския парламент и 30 секторни асоциации на ЕС.
След като положиха
подписите си под декларацията, българските делегати бяха домакини на
колегите си от Комитета.
На официално събитие беше представено
българското председателство на ЕС. Тъй като
една от теми на председателството е Западните
Балкани, по запитване
на Българското Председателството за този регион на полуострова и
политиката на сближаване по време на сесията бяха разгледани две
становища на тема „Разширяване: включване на
местните и регионалните власти от Западните
Балкани в инициативите на ЕС за макрорегионално, трансгранично
и транснационално сътрудничество“ и „Цената
и рискът от липсата на
сближаване: стратегическата стойност на политиката на сближаване за
изпълнението на целите
на Договора и справянето с новите предизвикателства пред европейските региони“.
След края на официалната част, всеки от
кметовете представи характерни за своя регион
храни и напитки. С подкрепата на „ВП Брандс
интернешънъл“,
кметът на Община Пещера
представи някои от прекрасните вина на пещерския винпром.
Божествената напитка получи висока оценка
за качество и вкус.
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КУЛТУРА

За втора поредна година художествена галерия „Проф. Веселин
Стайков“
представи
сътворените от 15 дами
гоблени.
До началото на месец
май, всеки желаещ може
да види избродираното от Стоянка Чапарова, Мила Ангелчова,
Нина Цветанова, Нина
и Фаня Хамамджиеви,
Стефка Башкехайова,
Елена Аврамова, Елена Игнатова, Иванка

Празниците на културата започнаха
с изложба на гоблени
Дикова и Искра Стоянова, които участваха и в
първата изложба.
За първи път своите
гоблени пред публика
показаха Любка Руйнина, Надежда Узунова,
Мария Янува, Мария
Чокова и Елена Бърдукова от с. Равногор.
Участничките в изложбата бяха поздравени от кмета Николай
Зайчев, който ги поздрави за избродираните
красиви и сложни го-

блени.
„С тази изложба ние
поставяме началото на
културните празници,
посветени на празника
на Пещера.
Щастлив съм, че в
галерията можем да видим такова разнообразие от гоблени, толкова
изящни творения“, допълни градоначалника.
Всяка
участничка
имаше възможност да
предостави между 3 и 5
пана.

В България за начало
на гобленарското изкуство се считат стенните
платна „Плащаници“,
изработени във Враца
още през Средновековието.
Най-близо до гобленарската техника са
чипровските и котленските килими, с направата на които българската жена е претворявала
своето въображение и
фантазия.
Гоблените, които по-

Изненада за учениците
в ОУ “Любен Каравелов“

С много слънце, усмивки и приятни изненади учителите от
ОУ „Любен Каравелов“
- град Пещера посрещнаха своите деца и ученици след пролетната
ваканция.
По време на ваканцията, Гергана Воденичарова – старши
учител в начален етап и
Неждет Алиев – учител
по физическо възпитание, освежиха спортната площадка и площадката по безопасност на
движението, и нарисуваха на двора игри –
дама, лабиринти и индийски шах.
Още първите ученици, които бяха дошли
рано сутринта, се изненадаха от това, което
видяха. Вестта за нея

бързо се разнесе и постепенно училищният
ни двор започна да се
пълни с ученици. Коридорите като че ли останаха празни – толкова
беше тихо! Учениците
чакаха с нетърпение да
чуят училищния звънец
и да отидат да се порад-

Финансиране в размер до 5 000 лв. ще получи СУ „Св. Кл. Охридски“.
Учебното заведение
е одобрено за финансиране от програмата
ПУДООС.
Средствата ще бъдат осигурени след отличното
представяне
на пещерското школо в
Националния конкурс
„Чиста околна среда”, за

най-оригинален и екологично познавателен
проект на тема „Обичам
природата и аз участвам
– 2018 г.”, съобщи Мария
Атанасова – директор
на училището.
Проектът е разработен вследствие на индентифициране на реалните потребности на
местната общност и е
предпоставка за създаване на условия за чиста

ват на игра под топлото
пролетно слънце!
И дворът се напълни с деца. Но нямаше го
вече безцелното тичане
и хаотичните игри! Нямаше спорове за топки
и агресия!
Всеки искаше да
види и да поиграе на

предложените им игри.
А до тях, бяха техните учители, които
с много търпение им
обясняваха правилата
на игрите.
Толкова щастие се
четеше в детските очи!
Но игрите са образователни. Можеш да играеш само, ако имаш
нужните знания. Какъв
по-добър стимул да знаеш, да се учиш, да си образован!
А учителите имат
още много идеи, с които
се надяват да превърнат
училището в прекрасно
и желано място за образование и игри!
Иванка Павлова –
старши учител в начален етап
на ОУ „Любен Каравелов“ град Пещера

Зелен коридор в СУ “Св. Климент Охридски“
околна среда.
Сумата ще бъде изразходвана за обзавеждане на кабинет по
биология. Ще бъдат закупени микроскопи и
опитни материали, нужни във възпитателния
процес, допълни Петя
Георгиева — преподавател. Ще бъдат изработени и монтирани табла
със защитени и редки
растения на територия-

та на Пещера.
Специален
„зелен
коридор“ ще осигурява
достъп на възпитаниците до ендемични растения, характерни за нашия регион.
Те ще бъдат осигурени от ученици и родители, които ще се грижат
за насажденията, допълни Георгиева.

ОБЯВА
за вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба
на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Със заповед No ОХ – 206 / 09.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, са
обявени 62 (шестдесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на
конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от състава на Съвместното командване на
силите, както следва:
1. за в. ф. 22980 - София, съгласно Приложение No 1;
2. за в. ф. 28860 - Горна Малина, съгласно Приложение No 2;
3. за в. ф. 32450 - Мокрен, съгласно Приложение № 3.
Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик до
09.05.2018 г.
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.

знаваме днес в България, започват да се бродират едва в началото на
ХХ век.
Първите гобленарки
се снабдяват с оригинални конци от Германия, а
по-късно започват да си
поръчват комплекти от
прочутата гобленарска
къща на Вилер.
Днес гобленарското
изкуство продължава
да се развива и усъвършенства.
Създават се дизай-

ни с различни видове
бодове, а използваните
материали при изработката им са все по-разнообразни.
С модерните технологии днес на практика
няма гоблен, който да не
може да бъде ушит.
Така картини на
всички големи наши и
чужди художници, които струват милиони левове, могат да присъстват в дома.

Чинарът
пред Общината
вече е на 74 години

Снимката
показва
засаждането на чинара
пред Община Пещера. Това е станало през
пролетта на 1954 година
от градинаря Петър К.
Тодоров и строителния
техник Петър Т. Милчев. Дървото е извозено
от шофьора Никола Ив.
Банков и краниста Георги Китипов.
Чинарът тогава е бил
на 10-годишна възраст.
Излиза, че към пролетта на 2018 година той е
вече на 74 години.
Сега гордо извисява
снага пред сградата на
Община Пещера, строителството на която
започва през същата
година на засаждането
на чинара – 1954. Всъщност тогава започва подготовката за строителството, а за официално

начало се смята датата 4
януари 1955 г. Амбицията е да бъде построена
до края на годината, но
това става през втората
половина на 1956 г. Първоначално в тази сграда
се помещава администрацията на „Баташки
водносилов път“.

От 2 април стопанската вода отново е пусната, съобщиха от „В
К С“ ЕООД. От дружеството молят гражданите да не оставят безконтролното изтичане на
водата в градската кана-

лизационна мрежа.
В пречиствателните
станции за отпадъчни
води не са предвидени
нейните количества и
преминаването й увеличава сметките на всички
ни.

Започна поливният сезон

Отдел „Местни приходи“

в Община Пещера уведомява, че на 30 април
2018 г. изтича срокът за плащане на данък
сгради, такса битови отпадъци и данък МПС с
5 % отстъпка.
Работно време: от 8.30 ч. до 12.30 ч.
от 13.30ч.-17.30 ч.

ОБЯВА

Фирма „КЕАР 4Ю“ ЕООД с лиценз № 119001 за извършване на социални услуги предлага
работни места за социални асистенти в Белгия
и Холандия - жени, без ограничения за възраст.
Предимство имат кандидати с опит в обгрижване на възрастни хора, с познания по холандски, френски, немски или английски език.
Не се изисква специално образование.
Предлагаме постоянен трудов договор, здравни и пенсионни осигуровки на най-високия
осигурителен праг за България, работа в колектив и безплатно езиково обучение първо ниво.
Осигурени самолетни билети, посрещане, настаняване в квартира.
Очакваме коректност, лоялност и отговорно отношение в процеса на работа. Жени без
опит и без езикови познания преминават през
4-6 седмичен курс на обучение!
Тел. за контакти: 0895171221.
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Биовет дарява площадката

„Биовет“ АД ще изгради и дари на Община
Пещера многофункционалната спортна площадка в двора на ОУ “П.
Р. Славейков“.
Проектът бе изготвен от Община Пещера
преди 3 години, но до
този момент не са отпуснати целеви средства
от бюджета на държавата за изграждането на
съоръженията.
До варианта, най-голямото предприятие в
Пещера и региона да
финансира проекта, се
стигна след проведени
разговори между кмета
Николай Зайчев и „Биовет“ АД.
На проведената сесия
на местния парламент,
Общинските съветници
дадоха съгласие върху
терен публична общинска собственост, „Биовет“ АД да реализира

чрез дарение проект за ване и видеонаблюдеизграждане на Много- ние от „Биовет“ АД.
функционална спортна
Стойността на проплощадка на открито, екта е 266 552, 47 лв.
състояща се от игрище
Основната цел, която

за минифутбол, комбинирана площадка за
баскетбол и волейбол,
фитнес площадка, маса
за тенис, външно осветление, изграждане на
алеи, беседка, озеленя-

и ръководството на Общината, и „Биовет“ АД
си поставят с изграждането на спортните съоръжения, е създаването
на по-добри условия за
масов спорт сред децата

и младежите в Пещера.
Мястото, на което
ще бъде разположена
площадката, е избрано след обсъждане още
при изработването на
проекта. ОУ “Петко Р.
Славейков“ се намира в центъра на града,
което предоставя добра
възможност на всеки,
който би желал да играе футбол, баскетбол,
волейбол, тенис на маса
или просто да тренира
фитнес на открито.
Осветлението
ще
увеличи времето за използване на всяко съоръжение, а видеонаблюдението ще следи
да няма проблеми с
опазването на многофункционалната спортна площадка. Районът
ще бъде облагороден с
алеи, озеленяване и беседка за отдих.

НОВИНИ ОТ СВЕТА НА СПОРТА

Тенис на маса. СКТМ Пещера спечели турнир
по тенис на маса в Брацигово.
„Искам да поздравя всички участници от нашия клуб за чудесното представяне на турнира,
всички показаха голямо израстване, виждаме,
че вървим в правилната посока“, сподели председателят на спортния клуб Валентин Делчев.
Той отдели специално място за първото участие
в голям турнир на 11-годишният Онур Ахмедов,
който е една от надеждите на отбора. В турнира
взеха участие отбори от Брацигово, Пещера, Пазарджик и Гоце Делчев. Победител стана Тодор
Маринов от Пещера. Първи негов подгласник бе
Емил Стругов – Гоце Делчев, 3-то място остана за
Дуки Ахмедов от Пещера.
След изиграването на 26 кръг на Трета
югозападна футболна
лига „Свобода“ /Пещера/ заема 10-то място.
В мачовете от пролетния дял пещерци победиха „Рилски

ФУТБОЛ

спортист“,
„Пирин“,
„Марек“ и завършиха
на равно със „Септември“ и Балкан, тимът
регистрира и три загуби.
На отбора предстои
гостуване на „Хебър“

Художествена гимнастика. И най-малките
момичета от детските градини вече тренират
художествена гимнастика. Всеки вторник и четвъртък от 17:30 ч. те имат занимания с помощник – треньор Мая Петкова. Останалите тренират красивия спорт с треньорката на пещерския
клуб по художествена гимнастика Маргарита
Николова.
Ученически игри. Започнаха Общинските
ученически игри. Състезанията по седем вида
спорт между пещерските училища продължават до края на месец април. В рамките на двата
месеца децата от училищата ще се състезават в
турнири по футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, тенис на маса, лека атлетика и шахмат.

в регионалното дерби,
както и домакински
мач на „миньор“ на 28
април от 16 ч.
На 5 май „Свобода“
ще приеме „Пирин“, а
преди това на 2 май ще
гостува на „Чавдар“.

Класиране - ЮЗ Трета Лига
ОТБОР

М

Г.Р.

Т.

1

ЦСКА 1948 (София)

26

+61

70

2

Хебър (Пазарджик)

26

+41

67

3

Вихрен (Сандански)

26

+25

52

4

Септември (Симитли)

26

+13

40

5

Банско

26

+10

39

6

Чавдар (Етрополе)

26

+6

37

7

Сливнишки герой
(Сливница)

26

+3

36

8

Марек (Дупница)

26

-3

35

9

Миньор (Перник)

26

0

35

10

Свобода (Пещера)

26

-13

34

11

Балкан (Ботевград)

26

-3

33

12

Беласица (Петрич)

26

-7

32

13

Пирин (Разлог)

26

+3

31

14

Рилски спортист (Самоков)

26

-5

29

15

Пирин (Гоце Делчев)

26

-35

25

16

Ботев (Ихтиман)

26

-30

23

17

Германея (Сапарева баня)

26

-26

21
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ОФК Елин Пелин

26

-40
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Кирил Домусчиев – Председател на Надзорния Съвет на „Биовет“ АД:
Биовет е най-големият работодател и инвеститор в Община Пещера и региона. В края
на миналата година Дружеството стартира мащабна инвестиция за разширяване на производствените си мощности на стойност от 150
милиона евро. В резултат на това, ще увеличим
броя на работните места от 1110 на 1300. Основната част от нашия персонал са висококвалифицирани специалисти: биолози, химици
и инженери. Това не е първата наша социална
инициатива в помощ на Общината и населението. Поредната стъпка в тази посока е този
проект. Решението да направим това дарение
отново идва да покаже нашата дългосрочна
ангажираност към града и региона. „Биовет“
АД инвестира не само в нови производствени
мощности и откриванете на нови работни места, но и в подпомагане на Община Пещера за
изграждане на добра градска среда и условия за
живеене, спорт и отдих на децата и жителите на
Община Пещера.
Николай Зайчев кмет на Община Пещера:
Благодаря на „Биовет“ АД, за това че поде
инициативата на Община Пещера за изграждане на Многофункционална спортна площадка
на открито. Реализирането на проекта ще даде
възможност да се играе минифутбол, баскетбол
и волейбол и то на настилка, съобразена със
съответния спорт, ще имаме фитнес площадка,
маса за тенис. Така стъпка по стъпка подобряваме условията за спорт в нашия град. Ще припомня, че вече успяхме да изградим площадка
за стрийт фитнес.
Като кмет на Общината имам за цел жизнената ни среда да става по-добра и е чудесно,
когато целите на местното управление в полза
на обществото съвпадат с тези на най-големия
инвеститор в нашия регион. Ръководството на
„Биовет“ АД и до момента подпомага развитието на спорта в Община Пещера, като спонсорира футболния ни отбор и инвестира в ремонтни
дейности на тенис площадка „Кавказ“. Подпомага и културата, и социалната дейност в общината, за което сърдечно благодаря!

