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Обновената сграда на Общински детски комплекс
в Пещера бе официално открита

Проектът
«Повишаване на енергийна ефективност на публично
общинска сграда: Общински детски комплекс» бе
финансиран по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност
в периферните райони”.
406 793,74 лв. струваха
дейностите по енергийна ефективност, с които
сградата достигна клас на
енергопотребление „С“.
Освен подмяна на

покрива, поставяне на
топлоизолация, смяна на
дограмата,
боядисване,
бе изграден и асансьор.
Целта е достъп до образователната институция
да имат трудноподвижните деца и младежи. След
ремонтните дейности се
оформиха допълнителни
пространства за работа с
децата, става възможно и
използването на тавана.
Няма ги старите печки на
твърдо гориво и енергоемките електрически печки.
Днес отоплението е съо-

бразено с особеностите на буянова.
сградата и ще е енергийно
„Беше изключително
ефективно.
важно за Община Пещера
Лентата прерязаха кме- да ремонтира тази сграда,

защото освен, че е стара,
тя беше и много амортизирана. С включването й
в програмата за енергийна
ефективност ние показва-

ме нашето отношение към
младите хора на града и
всички наши съграждани,
които идват тук“, каза при
откриването кметът Зайчев.
В Центъра за подкрепа
на личностното развитие
– Общински детски комплекс в Пещера от началото на учебната 2017 г са
се обучавали 172 деца на
възраст от 4 до 18 години.
В комплекса обучението
се провежда в следните
школи: български народни
танци, танци на народите,

школа по солфеж и пиано,
група за автентичен фолклор, народен хор – вокално майсторство и школа
по акордеон. От началото
на 2018 г. към ЦПЛР – ОДК
преминаха всички деца и
ученици на територията
на Община Пещера със
специални образователни
потребности и сега общия
брой на обучаващите се в
институцията е 206 деца,
сподели нейният директор
Николай Балабанов.

тът Николай Зайчев, директорът на ОДК Николай
Балабанов и представителят на строителя „Заводски строежи“ Татяна Ком-

чев официално откри
сградите, обновени по
най-големия ЛОТ 1 по
проект “Повишаване на
енергийна
ефективност
на жилищни сгради в гр.
Пещера – ЛОТ 1” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова по-

Живеещите в тези домове отчитат намаляване на
разходите за енергия на
жилищните сгради. Не на
последно място дейностите по енергийна ефективност подобриха експлоатационните характеристики,
което повишава рентабил-

мощ: BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в
периферните райони”. Общата стойност на проекта,
който обхвана 6 жилищни
сгради е 1 973 649.76 лв.
След неговото реализиране 70 домакинства в Пещера живеят при по-добри
условия.
След приключването
на проекта тези сгради

ността на експлоатацията
и удължава жизнения цикъл на сградите.
Преди ритуала по рязане на лентата, което се
проведе пред блок „Бор“
на ул“Михаил Такев“ 1,
кметът Николай Зайчев
сподели своето задоволство от бързата и добра
работа по всички сгради,
обхванати от проекта. за

Пещера бяха инвестирани
близо 7 милиона лева, изтъкна градоначалникът.
На церемонията по
официалното откриване
на реновираните сгради по
ЛОТ 1 присъстваха представители на сдруженията
на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 2,
както и представители на
изпълнителите.
Жилищните
сгради,
които бяха реновирани по
договора са:
1. Златното кормило,
ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А
и Вх. Б
2. Родопи, ул. „Цар Борис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б
3. Надежда, ул. „Петър
Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10
4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3
5. Бор, ул. „Михаил Такев“ № 1
6. Купена, ул. „Михаил
Такев“ № 37
Както повелява българската традиция момичета в народни носии почерпиха присъстващите с
питка с мед.

В Пещера се проведе
публично събитие „Рязане на лента“ по проект
“Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4” по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001

като символично събитието се проведе пред блок
„Букет“, ул“Беглика“ 6.
58 домакинства живеят в обновените жилищни
сгради, обхвани от ЛОТ 4.
„Благодарение на европейското финансиране,
допълнено с финансиране
от националния бюджет

„Енергийна ефективност в
периферните райони”.
Общата стойност на
проекта, който обхваща 4
многофамилни жилищни
сгради е 1 061 911.05 лв.
Сградите бяха открити
от кмета Николай Зайчев,

208 домакинства в нашия
град определено имат
по-добри условия за живот.
Тези хора освен енергийно ефективни домове,
освен добре изглеждащи
блокове, вече имат и жи-

лища с удължен експлоатационен срок“, каза при
откриването кметът Зайчев.
Жилищни
сгради
включени в проекта:
1. Букет, ул. „Беглика“
№6
2. Еделвайс, ул. „Беглика“ № 2
3. ул. „Симон Налбант“
№ 46
4. ЖСК Млада Гвардия,
ул. „Г. Зафиров“ № 33 и ул.
„Г. Зафиров“ № 35
На церемонията присъстваха представители на
сдруженията на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 4, както и
представители на изпълнителите.
С кратка реч и ритуала
рязане на лента кметът
Николай Зайчев официално откри обновената сграда.
Момичета в народни
носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

Още 4 жилищни сгради в Пещера
ЛОТ 1: 70 домакинства
бяха обновени с европейски
вече живеят в обновени домове
Кметът на Община достигнаха клас на енер- 15 месеца в подобряване
средства
Пещера Николай Зай- гопотребление „B и С“. на условията за живот в

Точно 9 месеца след
като Общината проведе
успешна процедура по
отдаване на концесия на
плажа, съоръжението бе
отворено.
След направената пълна промяна и модернизиране на комплекса от
концесионера „Арги Лукс“
ЕООД, пещерци и гостите на града, вече събират
слънчеви лъчи на плажа в
центъра на града. Освен

Плажът в Пещера отвори врати

това отворен за посетители е и преобразеният ресторант.
Съвсем скоро ще отвори врати и детски парти
център, предстоят и други
изненади.
Последните няколко
години плажът остана
затворен след отказа на
предишният концесионер,
кметът Николай Зайчев
обаче възобнови процедурата, за чието провеждане

и проверки от няколко ми- концесионер класирана- обекта 250 000 лв., да разнистерства и други инсти- та на първо място фирма крие 9 работни места.
туции беше необходима „Арги Лукс“ ЕООД.
Да
функционират
близо година.
Съгласно концесион- плувен басейн за възрастни, детски плувен басейн,
плаж, детски център и обществено хранене.
Съответно цената на
концесията е 186 000 лева
без ДДС, тя се заплаща
чрез годишни концесионВ края на октомври ми- ните условия за период ни вноски, всяка под форналата година общинските от 3 години концесионе- мата на годишно концесъветници определиха за рът трябва да инвестира в сионно възнаграждение,

платимо по сметка на Община Пещера.
Концесионерът ще има
5 години гратисен период от влизането в сила
на договора за концесия,
през който няма да заплаща годишно концесионно
възнаграждение, като през
този период се задължава
да направи 100% от предвидените инвестиции.
Срокът на концесията
е 35 години.
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По-добри условия
в Общинска администрация

Служителите на Общинска администрация
работят при все по-добри
условия.
След
реализирането
на проекта за енергийна
ефективност, цялостния
ремонт на санитарните
помещения, които дълги години бяха повод за
срам при посещението
на външни хора, сградата
вече има и централна климатична система.
По европейския проект, в цялата сграда на Общинска администрация се
подмени и изгради тръбна
инсталация с възможност
за охлаждане и затопляне
на сградата, а освен това
се доставиха и монтираха
конвектори с възможност
за охлаждане и затопляне

с цел подобряване на условията на работа и комфорта на посетителите/ползватели на комплексните
услуги, предоставяни от
Общинската Администрация Пещера.

Монтирана бе и хладилна машина – термо
помпа, както и централен
климатик, чрез който ще
се поддържа микро климат в цялата административна сграда.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Ученически лагер
по проекта „Шарени мъниста“
В изпълнение на Дейност 3 „Ученически лагери“ по проект BG05M2OP0013.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в
периода от 12.08.2018 г. до 16.08.2018 г. се проведе ученически лагер.
В рамките на ученическия лагер бяха създадени условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и от маргинализирани групи в гр.
Пещера, като по този начин ще се повиши мотивацията им за участие в образованието чрез дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната им
идентичност и техните връстници в обща интеграционна среда, взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност.
По време на ученическия лагер по инициатива на учениците бяха създадени
училищни клубове за по-високо качество на образованието във всяко училище.
Дейността се организира по начин, съобразен с възрастта на учениците.
Община Пещера е бенефициент по сключения Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Партньори на Община Пещера са всички училища от Община Пещера и Сдружение „Асоциация образователно лидерство“.
Срокът на договора е до 23.07.2019 г.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект
№BG05M2OP001-3.002-0303 “Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв.
------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------Проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нов председател
на Общински съвет

На последното заседание на Общински съвет Пещера, седем общински
съветника поискаха отстраняването на председателя на колективния орган
д-р Цветанка Лепарова.
Техните мотиви бяха, че
д-р Лепарова не се справя
с работата си.
След тайно гласуване,
11 от общинските съветници на Пещера, я освободиха от поста й председател на ОбС. Отново 11
съветника, след тайно гласуване, избраха тя да бъде
заменена от Петър Хамам-

джиев.
За първите шест месеца на годината са проведени 7 заседания на Общински съвет, от които 1
извънредно - за приемане
бюджета на Община Пещера.
Няма отложено заседание поради липса на кворум или други причини. За
същия период са приети
105 решения.
През последните 2 години, Общинския съвет се
модернизира.
Въведено бе електронно гласуване, а сесиите се

излъчват директно в интернет, което дава равен
достъп на всички, които
искат да следят работата
на местния парламент.
Материалите за сесиите се предоставят в електронен вариант, за което
съветниците
получиха
таблети.
Така отпаднаха хартиените носители, което освен, че спестява средства,
допринася и за намаляване на замърсяването, тъй
като за всяка сесия се изразходваха стотици листове хартия.

Продължават и дейностите по преустройството на бившия ресторант „Родопски светлини“,
част от административната сграда на Община
Пещера, в Комплексен
център за обслужване
гражданите.
Още в първата година от мандата на Николай
Зайчев като кмет, помещенията бяха откупени от
частен собственик с цел
подобряване и улесняване
на достъпа до услуги.
С откриването на Центъра, гражданите ще имат
пълен достъп до всички
общински звена, без да се
налага да обикалят из етажите на Общината.
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Уважаеми съграждани,

Община Пещера предупреждава всички
собственици на домашни селскостопански животни да бъдат по отговорни, да не позволяват
свободно движение на същите без надзор, с цел
избягване на пътни транспортни произшествия,
замърсяване и увреждане на общинско имущество.
При установяване на безстопанствено пуснати селскостопански животни по улици, паркове
и пътната мрежа на територията на град Пещера, животните се улавят и задържат, като се сигнализира незабавно официалният ветеринарен
лекар за идентифициране на животните. Коне
без инжектиран електронен транспондер-чип,
крави, кози и овце без ушни марки се насочват
за обезвреждане в екарисаж. При наличие на
идентификация на животното, собственика заплаща глоба в размер на 100лв. и животното се
освобождава.
За периода 06 до 07 август 2018 г. по уличната
мрежа на града са заловени 9 коня. Собствениците са установени и санкционирани.
Община Пещера продължава да извършва
проверки за безстопанствено пуснати селскостопански животни.

Общинска администрация Пещера

Последна краткосрочна обучителна сесия
по проект
«Две минути и половина до полунощ»

В периода от 24 юли 2018 г. до 28 юли 2018 г. в гр. Лудбрег, Република Хърватия
се проведе Трета, последна, краткосрочна обучителна сесия, във връзка с изпълнението на проект «Две минути и половина до полунощ» по Ключова дейност 2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» по програма «ЕРАЗЪМ+».
На обучението присъстваха партньорите от Република Македония, Република
Хърватия и Република България.
По програма обучението беше разделено на две паралелни групи.
Групата на учителите, участващи в обучението, свързано с електронна платформа за обмяна на опит и споделяне на добри практики в образованието eTwinning.
Бяха демонстрирани и показани реални примери за сътрудничество в областта
на ИКТ (Информационни и комуникационните технологии) между представители на различни образователни институции. Също така, учителите бяха запознати с добри практики в областта на употребата на устойчиви ВЕИ (възобновяеми
енергийни източници) на местно равнище и ползите от употреба на този вид енергийни ресурси за обществото.
В другата група, в която участваха представители на публичните власти, неправителствените организации и директорите на трите училища, разгледа и одобри
окончателния стратегически документ.
Предстои създаване на Наръчник за учителя, който ще съдържа материали от
трите обучителни сесии: климатични промени, опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници и устойчива енергия, експерименти, отворени
образователни ресурси и образователни платформи за споделяне на добри практики в обучението.
През учебната 2018/2019 година ще се тества иновативен подход за образование: учителите от трите основни училища от гр. Пещера, гр. Кочани (Република
Македония) и гр. Лудбрег (Република Хърватия) ще приложат научените знания,
преподавайки теми свързани с климата и опазването на околната среда, използвайки популярни безплатни интернет инструменти (така наречените „Отворени
образователни ресурси“).
Ще се работи през цялата година с децата от трите училища, като добрите
практики ще бъдат показани във всяка една държава по време на заключителните транснационални конференции, които ще бъдат организирани във всяка една
държава-участник в края на проекта – септември-октомври 2019 г.
The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

Лятна резиденция в Радилово
От 27 до 31 август в
пещерското село ще се
проведе „Лятна младежка творческа резиденция
за нематериално културно наследство Радилово
2018“.
Организатори за поредна година са Читалище
„Зора“ и Кметство Радилово.
Участниците ще имат
възможност да посетят

творчески работилници за
тъкане на стан, воденица,
биене на масло в бурилка,
квасене на мляко, подсирване на мляко, месене на
хляб, доене на овце, плъстене на вълна, уроци по
народни песни и танци.
Всички участници в
края на проявата ще получат документ за пазители
на нематериално културно
наследство Резиденцията

е създадена през 2017 г. с
финансовата подкрепа на
НФК по програма „Нематериално културно наследство“, припомни Марена Вачкова - секретар в
местното читалище.
Таксата за участие за
закупуване на продукти е
5.00 лв.
Заявки за участие се
приемат до 15 август.
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Третият събор на народното творчество събра
над 1300 участници от цялата страна

Кметът на Община
Пещера награди най-добрите изпълнители в Третия, превърнал се вече в
национален, Събор на народното творчество „Св.
Константин“ 2018.
Четирите Гранд при и
специалните награди бяха
присъдени след двудневен конкурс. Официалният старт на събитието
бе дадено също от градоначалника, заедно със
заместник-министъра на
туризма Любен Кънчев и
областния управител Стефан Мирев. Съборът в
този му формат се организира под патронажа на министъра на туризма Николина Ангелкова. Пред
многобройната публика
г-н Кънчев сподели, че
съборът е доказателство
за непрестанните усилия
на община Пещера да развива туризма в региона,
който се превърна в добра
традиция за съхраняване на народните обичаи и
фолклор.
„Подобни
празници
на духа допринасят и за
устойчивото развитие на
туризма, както на регионално, така и на национално ниво, обогатявайки

ли.

предлаганите услуги за
превръщане на страната в
целогодишна туристическа дестинация“, допълни
още той.
Кметът Николай Зайчев също поздрави участници, организатори и
публика и загатна, че от
следващата година форумът може да прерасне
в международен, защото
вече има заявен интерес от
чужди групи, на базата на

положителните отзиви от
първите два Събора.
178 индивидуални и
групови участници от близо 100 населени от всички
краища на България се
качиха на сцената на фестивала. Всички те получиха грамоти за участие
и принос в развитието,
съхранението и популяризирането на Българските
фолклорни традиции, подписани лично от кмета
Николай Зайчев. Но както

на всеки конкурс, така и на
този имаше изпълнители,
които бяха над всички. А
оценките поставяше компетентното жури в състав:
Председател – директорът на фестивала Николай Балабанов и членове:
проф.д-р Светла Станилова – вокален педагог, диригент и преподавател в АМТИИ гр. Пловдив, Светла
Караджова – преподавател
по пеене, изпълнител и
създател на квартет „Сла-

20 години от последните разкопки край
Капитан Димитрево

Последните разкопки,
провеждани в района на
Селищната могила край
село Капитан Димитриево, са правени преди
около 20 години - споделя
Георги Шопов - директор
на Историческия музей в
Пещера.
По думите му, самата
могила е била праисторическо селище, което е съществувало преди повече
от четири хилядолетия.
„Могилата е с размери
140 на 11 метра. Началото
на селището лежи в на-

чалото на VІ хил. пр. Хр.,
а животът му завършва
в началото на ІІ хил. пр.
Хр. В селищната могила
са представени всички
степени на развитие на
културата през посочения
по-горе четири хилядолетен период: новокаменната епоха или неолит и
ранната бронзова епоха.
Местността предлага подходящи условия за дълготрайно обитаване, като
съвсем наблизо тече река,
а край нея бликат извори.
На изток и юг се прости-

рат плодородни земеделски земи, а на запад се издигат гористите височини
на Родопите, подходящи за
лов на сърни, елени и диви
свине“, уточни Шопов. Той
каза също, че първите разкопки на могилата край
с. Капитан Димитриево
са предприети през 19471948 год. от Петър Детев
от археологическия музей
- Пловдив.
Разкритата богата и със
специфичен облик материална и духовна култура
от с. Капитан Димитриево

привлече вниманието на
Европейската и световна праисторическа наука.
Не случайно могилата бе
посетена от професори
от Япония, Германия и
Англия, които проявяват
голям интерес към нея,
считайки я за основополагащ репер на праисторията в Югоизточна Европа
и заявиха желанието си
да финансират проект за
дългосрочни проучвания
на селищната могила край
с. Капитан Димитриево.

веите на Надка Караджова“, Милчо Георгиев – хореограф и етномузиколог,
Пламен Иванов – танцьор
в Северняшки ансамбъл
„Иван Вълев“ гр. Плевен
Специална награда на
Министерство на туризма за ДФГ “Славей“ при
ЦПЛР-ОДК гр. Пещера
Специална награда на
журито за цялостно представяне на традиционен
фолклор на „Капитан Петко войвода“ – гр. Кърджа-

Специална награда на
организационния екип на
Събора на Мартин Борисов – гр. Перник
Големите победители
от двудневния конкурс са:
Антония Макавеева от
НУМТИ “Добрин Петков“
– гр. Пловдив,
Танцов клуб „Родопски
кристал“ – гр. Мадан,
Гайдарски състав при
НЧ “Светлина“ – с. Момчиловци,
Вокална
формация
„Деница“ – с. Мокрище.
Не бива да пропускаме и вечерната програма,
когато пещерският певец
Николай Учкунов пя заедно със своя син, Росица
Пейчева, която получи
доказателство, че е много
харесвана в нашия край,
голямото хоро, продължило близо 3 часа и разбира
се традиционният огън,
запален от кмета Зайчев.
На раздяла участници,
жури, зрители благодариха за добрата организация
и перфектните условия за
провеждане на конкурса,
въпреки капризите на времето.

ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Д ФРАНЧАЙЗ КО - БЪЛГАРИЯ“ АД, има
инвестиционно предложение свързано с „Оползотворяване на отпадък с код 02 06 01 - „материали, негодни за консумация или преработване“
в обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на гориво за газификация“
в имот 56277.3.1586 в местността „Сухия дъбовик“ в землището на гр. Пещера, общ. Пещера,
обл. Пазарджик“.

ОБЯВА

Дава се под наем магазин 40 кв. м в идеален
център в Пещера.
Телефони за контакт:
879 31 14 38;
0876 57 34 44

Обществената трапезария на Община Пещера
е най-желаната социална услуга

Информация за работата на Обществения
съвет за упражняване
на обществен контрол
при осъществяване на
дейностите по социално
подпомагане беше предоставена на едно от заседанията на Общинския
съвет.
От изнесените данни
стана ясно, че в периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017
г. са приети общо 85 заявления от лица, кандидатствали за отпускане
на еднократна финансова
помощ от бюджета на общината.
Съобразно
утвърдените Правила за реда, условията и критериите за
отпускане на еднократна

Искра

финансова помощ на лица
и семейства от бюджета на
Община Пещера, са отпуснати еднократни помощи
на 59 лица и семейства.
От 01.01.2018 г. до
01.06.2018 г., приетите заявления за отпускане на
еднократна финансова помощ от бюджета на общината са общо 56, от които
са одобрени 44 броя заявления.
От 08.08.2016 година, в
град Пещера функционира
обществена трапезария, в
рамките на проект “Подай
ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд2016-2020“ по Оперативна
програма за храни и/или
основно материално подпомагане.

Към настоящия момент чрез обществената
трапезария се осигурява
топъл обяд (супа, основно
ястие и хляб) и се предоставят съпътстващи мерки
на 70 потребители от целевите групи, посочени
в Наредба № РД-07-1 от
04.04.2016 г.
Чрез предоставяне на
разнообразно седмично
меню се осигурява балансирано хранене за нуждаещите се лица, при спазване на изискванията за
безопасност на храните и
националните стандарти и
норми на хранене.
Социалната услуга е
сред най-търсените и желани услуги, поради което
Общинска администрация

– Пещера предприе действия за увеличаване на капацитета й.
За целта в периода от
01.06.2018 г. до 15.06.2018
г., е проведена информационна кампания сред
жителите в трите населени
места на общината, като са
обхванати над 500 жители
на гр. Пещера, селата Радилово и Капитан Димитриево.
Понастоящем
Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пещера
извършва оценка на потребностите на кандидат-потребителите, с цел
установяване броя на лицата, които отговарят на
критериите на програмата
за участие.

От началото на 2017 година до края на месец юни,
чрез Общинския съвет на
БЧК град Пещера са раздадени различни видове
помощи.
В периода 01.01.2017
г. – 01.06.2018 г. са раздадени хранителни пакети
на лица в неравностойно положение от интервенционни запаси на ЕС.
Раздадени са хранителни
продукти на 776 лица от
община Пещера.
Остатъчните количества от първите се предоставиха на потребителите от социалните услуги
на територията на Община
Пещера.
По случай Коледните и
Новогодишни празници

са раздадени подаръци на
60 деца от ДЦДМУ и Детска градина „Деница“;
В отчетния период е
извършено раздаване на
дрехи за различни групи социално слаби лица,
а също така са раздадени
безвъзмездно храни, напитки, козметични продукти на обща стойност 1
068.00 лева на повече от 80
лица в неравностойно положение.
Във връзка със съвместната инициатива с
„Била” са подпомогнати
19 семейства от Пещера, в
неравностойно социално
положение като им се предостави безвъзмездно хранителни продукти на обща
стойност 432,34 лв.
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Държави от няколко
континента показаха своя
фолклор в Пещера

Етнокултурният фестивал „Култура на бъдещето и бъдещето на културата“ се проведе за четвърти
път в Пещера. В първата
вечер зрителите видяха
Фолклорен ансамбъл за
песни и танци „Черемош“
от Украйна, Културно-артистично
дружество
„Китка“ от Македония,
Ансамбъл за песни и танци от Британ от Франция,
формации на ансамбъл
„Славейче“ и танцьори от
Радилово.
Преди традиционното
дефиле за откриване на
фестивала, представители
на трите групи се срещ-
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наха с кмета на Община
Пещера Николай Зайчев.
Пред градоначалника те
споделиха отличното впечатление, което Пещера
е оставила у тях. Ансамблите имаха възможност
да разгледат някои от забележителностите в града,
преди да се подредят за
дефиле.
Преди да започне концерта
чуждестранните
гости показаха уважение
към нашия фолклор и традиции като се хванаха на
общо хоро.
Участници и зрители
бяха приветствани от градоначалника, който благо-

дари за доброто сътрудничество с Община Пловдив.
След това публиката се
потопи в света на трите
държави.
Във втората фестивална вечер няколко стотин
зрители се насладиха на
екзотичните представители на Националното
училище по педагогика
на Бенеметра Мексико,
групата Комунитасс Тари
Фисип Рaдха Сарисша от
Индонезия, Държавният
младежки хореографски
ансамбъл „Баруми“ от Грузия, както и групата от Капитан Димитриево.

Крепостта отново става
дом на рока

Предстои поредното, трето, издание на
Рок на крепостта, което по традиция се провежда на крепост „Перистера” в Пещера.
Рок феновете на
Пещера ще имат удоволствието да се насла-

дят безплатно на някои
от наистина добрите
български рок групи
- „Фанданго”, „Подуене блус бунд” с Васко
Кръпката и специалното участие на Силвия
Миленова.
На сцената отново

ще излязат местните
изпълнители Мишо и
Ицо заедно с водещите
Лазар Вълчев и Александър Иванов.
На 30 август 2018 г.
от 18.30 часа нека подкрепим
българския
рок.

Една история за доброто

Цветен, подреден и уютен е дворът на Дневния
център за деца и младежи
с увреждания в Пещера.
Основна грижа за пространството имат работещите в Центъра и неговите потребители. Но всичко
би било невъзможно без
доброто отношение и помощта на пещерци, споделя неговият ръководител
Маргарита Радева. Един от
най-всеотдайните сътрудници е Максим Сотиров.
Мъжът живее непосредствено до Центъра и с
радост се включва с труд
и идеи в облагородяването на мястото. „Аз съм
израснал тук. Навремето
това беше просто един
хълм, след това бе изградена детска градина, а сега
съществува този Център.
Преди него мястото беше
жертва на вандалски прояви, а сега се стопанисва.
В момента с децата се ра-

боти много добре, виждам
го, защото съм си в къщи и
без да искам имам наблюдение. Такива грижи като
тези в момента, децата не
са получавали. Ето защо
с удоволствие помагам“,
разказва Максим. Той ни
разказва за посадения чинар в двора на центъра. С
разрешение на Община
Пещера дръвчето е засадено миналата година по
случай сватбата на сина
му.
Освен
съседът,
за
ведрата обстановка на
двора допринася и Иван
Харизанов, който дарява фигури изработени от
гуми — има лебед, охлюв,
изграден е и кладенец,
костенурка, които предстои да се боядисат.
Кът за сядане е оформен с дарени от „ВП
брандс“ палети.
Тази взаимопомощ и
доброто отношение към

Центъра и децата в него
нека бъдат нашия добър
пример, днешната добра
новина за Пещера.
През 2017 г. услугите
в ДЦДМУ са ползвали 48
деца.
Извън професионалната помощ, тези деца са
имали и неповторими моменти извън Центъра. Те
са водени на театър, организирани са им пикници
в парк остров „Свобода“ в
Пазарджик и курорта „Св.
Константин“. Посетили са
зоологическата градина в
София, „Детската железница“ в Пловдив, Детския
научен център „Музейко“
в столицата, Храма „Сета
Неделя“,
Историческия
музей и Балиновата къща
в гр. Батак, Асеновата крепост в Асеновград, Руската
църква в София, скулптурите в Ново село. И разбира се всички интересни
обекти в Пещера.

Благотворителен турнир
по тенис на маса

Клубът по тенис на
маса в Пещера бе домакин на турнир, в който се
включиха 24 състезатели
от Пещера, Брацигово,
Бяга, Пловдив, Гоце Делчев и Стамболийски.
Победител в състезанието стана Тодор Мари-

нов от Пещера, второ и
трето място заеха Стефан
Белаков от Пловдив и Георги Смилов от Гоце Делчев. На четвърто място се
класира Валентин Делчев
от Пещера.
Страхотно се представиха и най-малките в

турнира Онур Ахмедов,
Денис Мехмедов, Стилиян
Смиленов и Станислав
Димитров
Турнирът имаше и благотворителен характер.
Участниците
събраха 200 лв. за лечението на
Атанас Динков от Пловдив

30 деца се включиха
в първата тренировка на
детския отбор на „Свобода” след лятната почивка
в клуба.
Заниманията се проведоха под ръководството
на треньора Георги Мечечиев.

Момчетата са на възраст от 9 до 13 години.
Веднага след тях на терена
излязоха 12 младежи на
възраст между 16 и 18 години. Те проведоха занимание заедно с треньора в
ДЮШ на „Свобода“ Явор
Въндев.

В следващите дни трениращите във всички възрастови групи нараснаха
до 60.
Новата политика на
клуба е именно привличане на повече деца, юноши и младежи от Пещера,
които да тренират футбол.

Десетки избраха да тренират
футбол
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