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България си избра нов Парламент
Изборният 26 март в
община Пещера протече
нормално. На територията
на общината се гласуваше
в 27 секции, едната от които беше подвижна. Право
да гласуват за Народно събрание имаха 18 837 човека. В Пещера избирателите
по списък бяха16981, в Радилово 1 198 и в Капитан
Димитриево 658 човека.
Респективно в града гласуваха 9400 души
(49,9%), в Радилово 739 и
във второто по големина
село Капитан Димитриево
вота си дадоха 658 човека.
В 13 МИР Пазарджик
най-голяма подкрепа получи ГЕРБ. Графиката показва 34.62% (42 055 гласа)
за ГЕРБ и 29.67% (36 037
гласа) за БСП.
С 12.06% третата политическа сила, с най-много
гласове от областта, е ДПС.

За Обединените патриоти вота си са дали 8.89 от
избирателите, за ВОЛЯ –
3.15%, а 2.75% за Реформаторски блок. Над процент
са Коалиция „АБВ-Дви-

жение 21“, „Нова република“ и Движение „ДА
България“. 2.08% (2531) са
избрали да не подкрепят
никого.
В Пещера резултатите

се припокриват с тези на
областно и национално
ниво. ГЕРБ запазва първата си позиция в общината,
а БСП са с втори резултат.

Ученици организираха изложба
„Историята на гр. Пещера“

През учебната 2016/2017 година ОУ “Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера се включи в изпълнение на
дейностите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни
и инвестиционни фондове с общо 9 групи – две за
преодоляване на обучителни затруднения и седем
за занимания по интереси.
Една от групите за занимания по интереси —
„Краезнание“, направи първата си представителна
изява на 9 март 2017 год., подреди изложба на тема
„Историята на гр. Пещера“ във фоайето на читалище „Развитие - 1873“.
От
месец
ноември
младите краеведи,
ученици от VII
и VIII клас на
училището,
с
интерес проучваха наличните
в библиотеката
на читалището
литерат урни,
публицистични,
краеведски, енцик лопеди чни
източници
на
информация за
възникването и
ис торическото
развитие на родния град, както

и на световно и национално известни личности,
родени в гр. Пещера. Под умелото ръководство на
ръководителя на групата за занимания по интереси — Елена Деянова, учител по История и цивилизации, учениците анализираха, синтезираха
и обобщаваха намерените сведения. Наученото
и намереното те подредиха в изработени от тях
табла, които експонираха във фоайето на читалището.
В изложбата, по покана на младите краеведи, се
включи и Димитър Такев от VI клас на училището,
пра-пра внук на пещереца Михаил Такев, един от
най-успешните министър-председатели на Република България, с изработено от него родословно
дърво.
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера кани
обществеността да посети изложбата, която ще
остане до 15 март включително.

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

Общината
ще подпомогне
семействата
на загиналите
работници
Община Пещера ще
отпусне финансова помощ на семействата на
загиналите работници
в „Биовет“ АД.
Кметът на общината Николай Зайчев
предлага на Общинския съвет от бюджета
да бъдат отделени по
2500 лв. за двете семейства.
Двамата мъже починаха при злополука
в „Биовет“АД. Сигналът за инцидента е подаден към 14.00 часа

на 20 март в пожарната служба в града
от дежурен служител
на предприятието. По
първоначални данни,
двамата
работници
изпълнявали дейности по почистване на
съоръжение в завода.
На място веднага са изпратени екипи на пожарната и полицията
в Пещера. Извършен
е оглед под ръководството на следовател
от Окръжен следствен
отдел.

Продължават опитите за телефонни измами на територията
на региона, съобщи гл.
инсп. Елена Абаджиева – началник на РУ
Пещера. Регистрирани
са опити в Пазарджик,
Велинград, Септември,
Пещера, Белово и други
населени места. Само за
март на територията на
РУ Пещера са извършени над 20 неосъществени опита. Измамниците
използват вече познатата схема с обаждане
и представяне за полицаи, които ще разследват телефонните измами. Преди това обаче,
измамниците вече са
направили позвъняване
на телефона на възрастните хора и са осъществили несполучлив опит
за измама. Минути след
като разговора приключи, на телефона звъни
друг измамник, който
обаче вече се представя
за полицай разследващ
телефонни измами. Използват се конкретни
имена на служители от
съответното Районно
управление или Областната дирекция в Пазар-

джик. Малко след това
измамникът информира
възрастния човек, че ще
изпрати на адреса свой
„колега”, който да вземе приготвените пари,
те ще бъдат белязани и
описани, като така ще
могат да заловят извършителите. Ако жертвата
се двоуми дали да го направи се използват дори
конкретни заплахи за
физическа саморазправа от страна на мнимите
полицейски служители.
За
пореден
път
ОДМВР-Пазарджик, и
конкретно РУ Пещера,
предупреждава хората
да са особено бдителни
и мнителни по отношение на обажданията
от непознати. На всеки
вход от жилищен блок,
кооперация или къща
са раздадени информационни брошури с телефоните на дежурната
част на РУ-Пазарджик,
на полицейския и младши-полицейски инспектори. При съмнения,
хората да звънят на тях,
за да се предпазят от телефонните измами.

20 опита
за телефонни
измами за ден
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Пещерските танцьори
гостуват на чужди сцени

Танцова
формация
„Хоп троп“ и представители на Ансамбъл „Славейче“ ще вземат участие
в ежегодния празник на
уникалните, вечно живи
и неизчерпаеми в многообразието си български

народни танци, който ще
се състои в Брацигово,
съобщи Елена Баренска —
художествен ръководител
на пещерските танцьори.
Откриването ще бъде на
площад „Централен“ на
8 април /събота/ — Ла-

заровден от 10.30 часа.
Преди това „Хоп троп“
и ансамбъл „Славейче“
участваха в националния
фестивал „Пролетно хоро“
във Велинград, където
бяха подкрепени лично от
кмета Николай Зайчев.

Съобщение на Община Пещера
На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно
разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. София, за експлоатация на „Инсталация
за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци и получаване на топлинна енергия”,
гр. Пещера, изпълняваща дейности, съгласно т. 5.2 от Приложение № 4 към ЗООС
– Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на
отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: а) за неопасни
отпадъци с капацитет над 3 т за час и б) за опасни отпадъци с капацитет над 10 т
за денонощие.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден
в периода от 31.03.2017г. до 01.05.2017г. в:
Сградата на Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 от 8:30
до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.
Публичният информационен център в Изпълнителната агенция по околна
среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и
от 13:00 до 17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник на отдел “Комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Фаня Колева – главен експерт в дирекция „Териториално и селищно
устройство“, Община Пещера, тел.: 0350/6-22-03, вътр.117

ОБЯВЛЕНИЕ

Медали за пещерските
славейчета
от „Орфеево изворче“

Пещерските славейчета при ЦПЛР-ОДК успяха
да докажат способностите
си като едни от най–талантливите участници в
конкурса „Орфеево изворче“. При над 2000 изпълнители от цяла България, на
конкурса в Стара Загора,
те спечелиха призовите
първи места в категорията „Вокални ансамбли“ и
в трите възрастови групи.

В категорията „Индивидуални изпълнители“, в
трета възрастова група,
златен медал спечели Таня
Дамянова на 12 години, а
във втора възрастова група, сребърен медал грабна
Емил Балабанов на 7 години. За Таня, това е първият
златен медал в нейната колекция, а за Емо първият
медал в живота.
„Аз като преподавател

съм безкрайно горд с успехите на всички мои възпитаници. Плод на много
работа и упоритост. Благодаря на родителите за
безрезервната подкрепа на
децата си и за доверието
им към мен“, сподели пред
репортер на Пещераинфо
ръководителят на талантите Николай Балабанов.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350
6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ
уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 216/22.03.2017 г.
от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПЗ на част от поземлен
имот пл. № 053067-нива, която част е с площ от 2.4 дка (10% от общата площ с
обхват поземлени имоти - пл. № 053067-нива; пл. № 053032-нива; пл. № 053033нива; пл. № 053024-нива и пл. № 053058-нива), без да се извършва промяна
предназначението на поземления имот, за отглеждане на животни, съгласно чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. местност ”Растето”, землище на с. Капитан
Димитриево, общ. Пещера. С предвиждане на ниско свободно застрояване и
устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в
границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата
на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред
Административен съд гр. Пазарджик.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350
6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ
уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 208/21.03.2017 г.
от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение
регулацията между УПИ VІ-224 и УПИ VІІ-225, кв. 14 по ПУП на с. Капитан
Димитриево по съществуващи имотни граници с ПИ № 225.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата
на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред
Административен съд гр. Пазарджик.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350
6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ
уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 207/21.03.2017 г. от
Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на
регулацията между УПИ ХХХV и УПИ ХХХVІ по новозаснета имотна граница и
обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имота УПИ ХХХVІ
и УПИ LІХ, за сметка на УПИ ХХХVІ, стопански двор по плана на с.Капитан
Димитриево, общ.Пещера с предвиждане за свързано застрояване и устройствена
зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на
определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата
на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред
Административен съд гр. Пазарджик.

Изложба на бродирани гоблени
подготвят в Пещера

Уредникът на Художествена галерия „Проф.
Веселин Стайков” организира провеждането на
изложба на бродирани
гоблени, изработени от
сръчните ръце на пещер-

ки.

Подобна изложба ще
бъде прецедент в историята на културната институция, защото се провежда
за първи път в Пещера.
Участниците ще имат пра-
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во да изложат от 3 до 5 гоблена в залата, уточниха
организаторите.
Повече информация
може да бъде получена от
понеделник до петък на
тел. : 0350 6 20 32.

ОБЯВА

ПК „Напредък“ в Радилово отдава под наем следните обекти :
- търговско помещение от 240 кв.м.
в центъра
- търговско помещение от 20 кв.м.
- търговско помещение от 80 кв.м.
Информация на тел.: 0886 84 79 12

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки
длъжности за приемане на военна служба на
лица, завършили граждански средни или висши
училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г.,
31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София
1. Със заповед № ОХ -130/07.02.2017 г. на министъра на отбраната на
Република България е разкрита процедура по обявяване на 32 войнишки
длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни
или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование
54800 - гр. София.
Срок за подаване на документи до Началника на Военно окръжие ІІ степен
– Пазарджик до 05.05.2017г. 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.

