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Министерството на туризма ще разшири подкрепата
си за Регионалния фолклорен събор

Съборът ще се проведе
на 29 и 30 юли на курорта
„Св.Константин“, а зявките за участие са 123, спрямо 94 миналата година.
„Той е под патронажа на
министерството, но през
тази година ще го подпомогнем финансово чрез
нашето участие с отделен
щанд. Успехът, който миналата година реализира
този събор е видим и заслужава тези усилия да
бъдат подкрепени“, каза
при посещението си в
Пещера министърът на
туризма Николина Ангелкова. Тук тя участва в
регионален форум на общините Пещера, Брацигово, Батак и Пазарджик.
Ще подкрепим кмета

на Пещера в неговите усилия, за да може пещерата
„Снежанка“ да се прехвърли за управление към
Общината, коментира министър Николина Ангелкова. Тя посочи, че вече
има такива примери като
пещерата Леденика, която
се управлява от Община
Враца. „Смятам, че едно
такова богатство, което
се намира на територията
на Община Пещера, трябва да се ползва от всички
живеещи в общината, от
всички граждани, за да
може да се социализира и
да се превърне в място за
различни туристически
атракции“, обясни Ангелкова.
Министърът обърна

внимание, че много ва- зъм към министерството още Николина Ангелкова.
жни за района на Пещера и се очаква до месец да
Министърът приветса устойчивото развитие се систематизират нейни- ства усилията на кметовете да изчистят правните
и фактическите обстоятелства по земите на територията на курортите – частни, общински и
горски фонд. Самите те
предвиждат чрез общите устройствени планове
да се даде възможност за
допълнителни инвестиции, без да се нарушават
законите на страната. Надявам, че с общи усилия
на планинския туризъм те предложения, за да се инвестициите в туризма
и целогодишният достъп включат в измененията на ще се осъществят, обобна повече туристи до ин- закона. Финализираме и щи Ангелкова.
Ангелкова не протересните обекти в об- инвестиционната карта в
щината. Тя допълни, че е туризма, която ще насър- пусна да отбележи, че е
рестартирала работната чи нови проекти и иници- важно да се продължи с
група по планински тури- ативи в сектора, поясни намаляване на админи-

На 3 и 4 август 2017 г.
Пещера ще е домакин
на ІІІ Международен
етнокултурен фестивал
„Културата на бъдещето и
бъдещето на културата”

Събитието, превърнало се в традиция за културния живот на Пещера,
е истински, дългоочакван
празник за жителите и
гостите на града в горещи-

те летни дни. Фестивалът
е част от Календара на културните събития на общината и в него всяка година
се включват фолклорни
колективи от Европа, а

стративната тежест за
бизнеса и гражданите,
за да се предлагат по-качествени и конкурентни
услуги. Сред тези мерки е
планираното облекчаване
на процедурите за категоризация на туристически
обекти.
След края на официалната част министър Ангелкова и кметът Зайчев
посетиха Радилово. Там те
разгледаха единствената
запазена и до днес сграда
на болница, построена от
лейди Емили Странгфорд
след Априлското въстание. Там министърът опита някои традиционни
дейности като тъкане на
стан и мелене на жито.

НОВОСТИ
Кметът Николай Зайчев лично

инспектира работата по първото
свлачище по пътя за „Св.Константин“, което е почти в завършен вид.
Градоначалник следи от близо и
работата по енергийната ефективност на 33 обществени и жилищни
сгради, които се санират по европейската програма „Региони в растеж“.
В кв.“Изгрев“ пък бе облагороден районът около реновираните
блокове по Националната програма
за енергийна ефективност. Там бяха
обновени тротоарите, както и пътното платно.

тази година и от цял свят,
представящи с много кра- Община Пещера монтира нови
сота, талант и добро на- автобусни спирки в Радилово.
В центъра на селото новата спирстроение,
незабравима
ка
е
по-голяма, за да е удобна на пътфеерия от цвят и ритми.
ниците, които ежедневно я използват.
Нова е конструкцията и на другата спирка. Вместо неугледната метална спирка, живеещите в района към
ІІІ Международен етнокултурен фестивал
изхода за Пещера вече ще се подсло«Културата на бъдещето и бъдещето на културата»
няват в съвременно съоръжение.
П Е Щ Е Р А 3 – 4 август 2017
Спирките имат рекламни пана,
като идеята е да бъдат поставяни материали, които да рекламират община Пещера
03.08.2017 г. /четвъртък/
пред преминаващите превозни средства.
18.30 ч. — Дефиле на участниците в ІІІ Международен етнокулПещерци сътвориха красота пред домовете си. Живеещите на ул.“Оборитурен фестивал.
ще“№14 и №16 в Пещера са сътворили истински цветен рай пред своите жилищни
/От Железния град – ул.”3 март” – ул.”М. Такев – ул. ”Д. Горов” – сгради. В употреба са влезли неизползвани вече вещи като автомобилни гуми, дървени част и дори обувки, които са превърнати в различни представители на живопл. България/
тинския свят. В разгара на лятото
18.50 ч. Церемония по откриване на фестивалните дни и приветцъфтят цветята, които обогатяват
ствие от Кмета на община Пещера. Място: пл. „България”
пъстрата палитра. Инициатор на
19.00 ч. Концерт на фолклорни състави – от Испания, Чили и
красивите дейности е Иван ХаКосово.
ризанов, подкрепен от Диана Филипова. Помощ оказваме всички,
04.08.2017 г. /петък/
които живеем в двата блока, пък
19.00 ч. Концерт на фолклорни състави от Бразилия, Армения и
сподели за „Родопска искра“ Сава
Йордания. Място: пл. „България”
Попов. „Тук преди беше неуглед20.30 ч. Закриване на ІІІ Международен етнокултурен фестивал
но, хвърляха се боклуци. Сега
всички се грижим да ни е чисто и
„Културата на бъдещето и бъдещето на културата”
красиво“, допълни той.
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Пред Общинския съвет беше отчетена работата
на Общината с еврофондовете
за периода Юли 2016 – Юни 2017 г. -

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Общ размер на исканата безвъзмездна финансова
помощ по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос
2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на обща стойност е: 11
376 290,02 лв. с ДДС. В срок до 15.03.2016 г. Община Пещера подаде проектни предложения за повишаване на
енергийната ефективност на публични държавни, общински и жилищни сгради в гр. Пещера по процедура
BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони” на обща стойност от 6 503 657,87 лв. с ДДС.
Към момента са подписани административни
договори за безвъзмездна финансова помощ, както
следва:
„Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.
Пещера” бюджет за енергийно обновяване: 677 762,27
лв.
“Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера” бюджет за енергийно обновяване: 790 422,31 лв.
„Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс” бюджет за енергийно обновяване: 406 793,74 лв.
„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 1” бюджет за енергийно
обновяване: 1 973 649,00 лв. включваща 6 бр. жилищни
сгради
В срок до 31.05.2016 г. Община Пещера подаде проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на публични държавни, общински и жилищни
сгради в гр. Пещера по процедура BG16RF0OP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони” на обща стойност от 4 872 632,15 лв. с ДДС.
Към момента са подписани административни
договори за безвъзмездна финансова помощ, както
следва:
„Повишаване на енергийната ефективност на публична общински сгради: Ритуална зала, гр. Пещера”
бюджет за енергийно обновяване: 207 999,97 лв.
„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 2” вкл. 10 бр. многофамилни жилищни сгради; бюджет за енергийно обновяване:
776 717,78 лв.

“Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 3” вкл. 10 бр. многофамилни жилищни сгради; бюджет за енергийно обновяване:
641 040,29 лв.
“Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 4” вкл. 4 бр. многофамилни
жилищни сгради” бюджет за енергийно обновяване: 1
061 911,05 лв.
“Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 5” вкл. 11 бр. многофамилни жилищни сгради” бюджет за енергийно обновяване:
899 660,00 лв.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“
2014 — 2020 г.
Проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени
отпадъци на територията на Община Пещера“
Проектното предложение e на стойност 3 362 997,77
лв. и същото не е одобрено.
Проект: „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
за общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“.
Проектното предложение е на етап оценка.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013 г.
Проект: “Заедно”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002
“Независим живот”. На 01.03.2016 г. Община Пещера
стартира изпълнението на проект “Заедно” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014
— 2020, като в продължение на 18 месеца 60 лица – лични асистенти ще полагат грижи за минимум 60 лица с
увреждания и възрастни хора, с невъзможност за самообслужване.
Проектът е на стойност 465 591,19 лв., а общата му
продължителност е 21 месеца или до 30.11.2017 г. Поради реализирани икономии при изпълнението на
проекта, Община Пещера ще предприеме действия за
разкриване на нови работни места за лични асистенти,
за предоставяне на услугата на допълнителен брой потребители.
Проект: BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Инициативата за
младежка заетост и Европейския социален фонд, чрез

ПРОЕКТ

№ BG05М9OP001-2.002 -0119-С001

„ЗАЕДНО”
СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Нови потребители по проект “Заедно”

Община Пещера реализира проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 — 2020, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”. Считано от 03.05.2016
г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Към 30.06.2017 година по проект „Заедно“ има реализирани икономии, което предоставя възможност да бъдат сключени договори с нови потребители. Във
връзка с това от началото на месец юли 2017 година, социалната услуга се предоставя на 12 нови потребители, включени в резервния списък по проекта. Осигурена е заетост на 9 нови лични асистенти.
Към 06.07.2017 година, капацитетът на услугата е 72 места.
От началото на проекта до 06.07.2017 г. броят на потребителите, ползвали услугата “Личен асистент” е 90, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 79 лични
асистенти.
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме,
като официална позиция на Европейския съюз”
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В периода от 01.03.2016 г. до 20.10.2016
г., Община Пещера осигури субсидирана заетост на 51
младежи до 29 год. възраст по проект „Обучения и заетост за младите хора”. Общият размер на предоставените средства по проекта са 180 759.60 лв.
Проект: „Трансфер на добри практики за социално включване на франкофонските обществени услуги от Брюксел в община Пещера“ по мярка
BG05M9OP001-4.001 – “Транснационални и дунавски
партньорства за заетост и растеж”. Проектът е на стойност от 155 550,00 лв. и е насочен към подобряване на
достъпа до социални и здравни услуги на ромската общност в община Пещера, чрез сътрудничество между община Пещера и Френската Общностна Комисия на столичен регион Брюксел, Белгия и трансфер и въвеждане
на социални иновации, добри практики, партньорски
подходи към намиране на решения за общи проблеми
и изграждане на специфични умения за партньорство в
областта на социалното включване, здравеопазването,
равните възможности и не дискриминацията.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 — 2020
Община Пещера е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Шарени мъниста“, процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства
и/ или търсещи, или получили международна закрила“
по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж».
Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация за образователно лидерство“ и училищата в гр. Пещера.
Стойността на договора за безвъзмездна финансова
помощ за проект „Шарени мъниста“ е в размер на 665
659,59 лв. и е със срок на изпълнение 30 месеца.
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + Ключова Дейност 2 –
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението
Проектът е на стойност от 135 050,00 ЕВРО, като
има за цел разработване на материали за ученици от
1 до 8 клас в областта на климатичните промени, като
ударението е върху възобновяемите енергийни източници (ВЕИ): горска биомаса, слънчева енергия, геотермална енергия и т.н.
Предвижда се участие от три държави – България,
Македония и Хърватска, по три партньорски организации от всяка.

Общината осигури ПОСтерминално устройство
за плащания на данъци

На основание чл. 4,
ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, Община
Пещера е осигурила
възможност на физическите и юридически
лица, да заплащат съответните задължения
за окончателен годишен
(патентен) данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници,
имуществени и други
местни данъци (данък
върху недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък
при придобиване на
имущество по дарения и
възмезден начин, туристически данък), други
данъци, такса за битови отпадъци и такси за
административни услуги, извършвани в отдел
„Местни приходи”, чрез

картови плащания на
инсталирано ПОС-терминално устройство, в
отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера,
ул.” Дойранска епопея”
№ 17, ет.З, стая №13 от
8,30 ч. до 17,30 ч.
Приемането на картови плащания на инсталирано
ПОС-терминално устройство, в
отдел „Местни приходи”, се извършват със
следните платежни карти:
Дебитни карти с
национален
достъп,
издадени от банка в
страната, носещи логото на националния
картов оператор и/
или Международни дебитни карти „Maestro“
и „VISA“, издадени от
банка в страната или

клон на чуждестранна
банка в страна и/ или
Международни кредитни карти „MasterCard“
и „VISA“, издадени от
банка в страната или
клон на чуждестранна
банка в страна и/ или
Карти с лого „Maestro“,
„MasterCard“ и „VISA“,
издадени от платежни
институции, лицензирани от Българска народна банка по реда на
Закона за платежните
услуги и платежните
системи. На основание
чл. 4, ал. 5 от Закона за
ограничаване на плащанията в брой, за картовите плащания към
Община Пещера, физическите и юридическите лица не заплащат
банкови комисиони и
такси.
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КУЛТУРА

Първо издание
КРИМИНАЛНИ ВЕСТИ
на Лятна младежка
За няколко дни – две
творческа резиденция
полицейски операции
за нематериално културно
в Пещера
наследство Радилово

От 24 до 30 юни, една
седмица изпълнена с
много емоции, работа и
приятни изживявания,
младежи от Радилово и
гости се забавляваха с
различните работилници:
тъкане на стан, мелене на
жито, квасене на мляко и
сирене, биене на мляко,
плъстене на вълна и месене на хляб.
Научиха стари радиловски песни и танци.
Разходиха се до местността „Никулска черква“, посетиха Етнографската експозиция на РИМ
в гр. Пазарджик, средновековната крепост „Перистера“ в гр. Пещера и
Историческия музей в гр.

Пещера.
Естествено, опитаха и
пещерска татлия.
Преди да си получат
документа за пазители на
нематериално културно
наследство, участниците

се почерпиха с произведените мляко, сирене, извара, масло и хляб.
С приятелски чувства
се разделихме в очакване
на следващото издание
през 2018 година.

Спомен за Петър Раков

Историческият музей
и Библиотеката при НЧ
”Развитие-1873” гр.Пещера, организираха честване
по повод 140 години от
рождението и 110 години
от гибелта на Петър Ра-

ков. Директорът на Музея
— Георги Шопов, запозна
присъстващите ученици
и граждани с биографията на видния пещерец.
А библиотекарките Люба
Шопова и Цветана Йов-

ЗАПОВЕД

Десетки нарушения на
Закона за движение по пътищата и множество незаконни търговски обекти са
установени при мащабна
полицейска акция на територията на Пазарджик и
община Пещера.
Тя бе реализирана с
участието на сили и средства от ОДМВР, районните
управления в Пазарджик
и Пещера, екипи на Зоналното жандармерийско
управление в Пловдив
и инспектори от ТД на
НАП-Пловдив.
Основната цел на екипите бяха проверки, в
пазарджишкия
квартал
„Изток“, в пещерските
„Луковица“ и „Пирин“, за
наличие на нелегални търговски обекти, в които се
извършва дейност. Проверени са общо 35 обекта,
като от тях 16 се оказали

НАРЕЖДАМ:
ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство
през периода 15 юли до 30 август 2017 година на територията на летовище „Св.
Константин”, Община Пещера.
При констатиране на нарушения, да се образуват административнонаказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените в
цитираната наредба санкции.
За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и
преустановяване на нарушения, длъжностното лице Гавраил Богданов
Богданов — тел. за контакти 0893 33 02 43, да поддържа непосредствен
контакт със секретаря на община Пещера – Борис Фолев, с инж. Стефан
Камберов – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева –
гл.-специалист ”Незаконно строителство определяне строителна линия и архив”.
С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна
отговорност, настоящата заповед да бъде съобщена чрез радио „Пещера”,
вестник „Родопска искра, информационния сайт „Пещера инфо”. Да се постави
на информационното табло на Общинска администрация и да се публикува на
интернет-страницата на Община Пещера.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борис Фолев — секретар на
община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за
сведение и изпълнение.
НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Ви канят
на тържествен ритуал по откриване на паметник на Васил Левски.
На 21 юли 2017 г. (петък) от 18.30 часа,
в парка пред сградата на Районния съд.

са констатирали функционирането на 11 нелегални
търговски обекта, които
ще бъдат запечатани. На
собствениците им са съставени актове за установяване на административни
нарушения. В някои от
тези нелегални обекти,
както и в жилища, органите на реда са открили общо
около 5000 къса цигари и
6 килограма сух, нарязан
тютюн, без бандерол.
Спрямо 4 жени и двама
мъже са образувани бързи
полицейски производства.
В две къщи, на територията на Пещера, са открити незаконно добити
дърва за огрев.
При една от проверките е установено наличие на
нерегистрирана пневматична пушка, която е иззета, а притежателят и ще
бъде санкциониран.

12 години за убийството на баща

чева прочетоха статия на
Елин Пелин, публикувана
малко след смъртта на РаОкръжен съд – Пазарков. Видният писател и пе- джик призна Йордан С. за
щерецът са били приятели виновен в това, че на 12 нооще от младежките години ември 2016 год. в Пещера,
умишлено е убил баща си,
като го е намушкал с нож.
Делото протече по съкра-

С оглед осигуряване на спокойствието и почивката на летовище „Свети
Константин”, през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43,
т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на
деца на обществени места и на основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.

незаконни и предстои да
бъдат запечатани.
Седмица по-късно се
проведе нова мащабна и
широко обхватна полицейска операция, в нея
взеха участие над 100
служители от областната
дирекция на МВР, полицейските управления в
Пещера и Велинград, жандармеристи от ЗЖУ-Пловдив, данъчни инспектори
от ТД на НАП-Пловдив.
Тази полицейска акция
бе втори етап от планираните дейности на територията на региона, като
първият етап се проведе
през миналата седмица.
Съвместните екипи са извършили редица проверки
в районите на кварталите
„Пирин“ и „Луковица“ в
Пещера и „Анезица“ във
Велинград.
Данъчните инспектори

теното съдебно следствие
– без разпити на свидетели
и вещи , като подсъдимият
призна изцяло вината си.
На подсъдимия беше
наложено наказание — 12
години лишаване от сво-

бода, при първоначален
строг режим на изтърпяване на наказанието.
Присъдата подлежи на
обжалване и протест пред
Апелативен съд – Пловдив.

ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ
На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и нака-

зания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на
непълнолетния Борислав Нуридин Шахир, за това че на 08.04.2017 г. около 23:10 ч.
в гр. Пещера, пред сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, при
полицейска проверка не може да представи документ, с който да удостовери своята
самоличност, с което виновно е нарушил чл. 6 от ЗБЛД, съгласно Наказателно постановление № 210 от 13.04.2017 г., издадено от Началника на РУ на МВР-Пещера.

ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ
На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и нака-

зания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на
непълнолетния Николай Асенов Димитров, за това че на 06.04.2017 г. около 16:00
ч, на Главен път І-5 КПП „Чилик“, при полицейска проверка не може да представи
документ, с който да удостовери своята самоличност, с което виновно е нарушил чл.
6 от ЗБЛД, съгласно Наказателно постановление № 78 от 24.04.2017 г., издадено от
Началника на РУ на МВР-Кърджали.

Община Пещера стартира
кампания по продажбата
на отстъпеното право
на строеж

Това са случаите, когато Общината е дала право на хората да построят
своите домове върху общинска земя, като им е
отстъпила право на строеж за жилище с договор.
Като носители на вещни права /отстъпено право на строеж/, те могат да
ползват земята само доколкото това е необходимо
за използване на сградата,
която са построили законно, според нейното пред-

назначение.
За да се разпореждат
с имота, както те желаят,
трябва да станат собственици на земята, като я закупят.
Община Пещера обявява, че при желание и интерес от страна на собствениците да закупят земята,
на която са разположени
къщите им, е необходимо да подадат заявление
в деловодството на Общинска администрация,

като приложат следните
документи: документи за
законност на сградата/разрешение за строеж, договор за отстъпено право на
строеж, нотариален акт и
др./, като актуалната скица и данъчната оценка на
имота ще бъдат издадени
служебно от Община Пещера.
За повече информация
може да се обръщате към
експертите в Община Пещера.
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Зрелостниците от ПГХВТ “Атанас
Тази година
Ченгелев“ получиха дипломите детските градини
си от кмета Николай Зайчев в Пещера няма
зрелостници
да почиват

Градоначалникът
за
втори път връчва важния
документ, но за първи път,
откакто училището вече е
общинско.
„Надявам се всички
вие да се реализирате успешно. Да продължите да
учите и да трупате знания,
но да се върнете в Пещера
и да приложите наученото
тук“, каза Зайчев на абитуриентите.
На церемонията, проведена в залата на Общински съвет, присъстваха
членовете на новосъздения Обществен съвет към

училището, в който влизат
Официално бе обявепредставители на работо- но, че випускът, който на
дателите, Общината, пре- есен ще бъде в 9 клас ще е
подаватели и родители.
първият, който ще получи

Това решение бе взето
след среща на кмета Николай Зайчев и заместник-кметът Зехра Алиш с
директорите на детските
заведения. До сега, всяко
лято, градините излизаха
в едномесечна ваканция
през юли или август, което предизвикваше недоволството на родителите.
За това през тази година
ваканциите отпадат. Минимумът е една дежурна
и свидетелство за управле- група във всяка градина.
ние на МПС, като част от „Не всеки родител може
образователната програ- да разчита на помощ в сема.

бърен медал, в клас „ракета със стример“. Йордан
Джинин, в клас „шоу“, със
своя модел и красивия
полет, събра погледите

„ракета с парашут“, като
нашия фаворит на това
първенство — Георги Петърнейчев, с голяма борба и малко късмет, след 2
флайофа, успя да завоюва
1-вото място и златния
медал. На другите двама
състезатели малко не им
достигна да влязат в призовата 3-ка в техните класове, но допринесоха за
по-доброто отборно класиране.
Участие взеха 11 отбора от различни градове на
страната.
Отборът ни завоюва
2-ро място и добави Сребърна купа при децата в
колекцията на клуба за
2017 година.

Три медала за малките
ракетомоделисти

Пет деца, от пещерския
Клуб по ракетомоделизъм,
участваха в националното
първенство по Ракетомоделизъм за деца до 14 г. на
летище Черногорово, обл.
Пазарджик.
И петимата състезатели за първи път тази година посещават заниманията по ракетомоделизъм в
клуба. Това първенство бе
предизвикателство за тях,
да покажат своите умения
и изработените от тях модели. В индивидуалните
класирания състезателите
ни завоюваха 3 медала един златен и два сребърни, съобщи Павел Тилев,
зам.- председател на клуба.
Ангел Мирчев – сре-

и най-много възгласи на
публиката, но журито му
отреди 2-ро място и сребърен медал. Най-оспорвана битка падна в клас

„Свобода 2011“ Пещера
стартира подготовката
за новия сезон

Новият
треньорски
тандем Георги Мечечиев — Явор Въндев изведе
футболистите за първа
тренировка на 5 юли.
От миналогодишния
състав в отбора остават: Станислав Томов,

Йордан Чолов, Ангел
Парпулов,
Димитър
Зайков, Тодор Динчев,
Димитър Дечев, Иван
Раленков, Темелко Зайков, Костадин Харизанов.

Тошкин и Иван Камов,
които за последно играха
в „Минъор“ — Перник и
„Чепинец“.
Очаква се към отбора
да се присъединят още 5
човека, но имената са паЗа момента с отбора зят за момента в тайна.
Стефан
Кошлуков, тренират пет нови момчеВенцислав Димитров, та, сред които са Димитър

мейството при грижата за
малките деца. Ролята на
детските градини е преди
всичко в подкрепа на семействата. Очевидно е, че
работещите хора в Пещера
имат нужда от детските
градини и през лятото. В
разговора с директорите
стана ясно, че финансово
е възможно да се работи
без прекъсване, градините
трябва да се организират
спрямо новата ситуация“,
сподели градоначалникът.
526 деца посещават петте
детски градини в Пещера.

Учениците от
ОУ “П. Р. Славейков“
се включиха
в „Национално
ученическо четене на
Чудомирови разкази “

Организатори на мероприятието бяха Фондация
„Чудомир“, ЛХМ „Чудомир“, под егидата на Обществения посредник на
Община Казанлък.
Участие взеха около 40
ученици от V до VІІІ клас.
Те спечелиха „Ваучер
подарък“ за безплатна лекция и прожекция, свързана с живoта и творчеството на Чудомир, от което бе

провокирана и екскурзия
до
Литературно-художествен музей “Чудомир”.
Ученици и учители бяха
удовлетворени и емоционално заредени от видяното и чутото за Чудомир.
Eдинственият Литературно-художествен музей
в България. ЛХМ „Чудомир“ е включен в Стоте
национални туристически
обекта.

Клубът по тенис на маса
подарява три маси на училищата

Първи своята маса по- лучиха в ДГ „Изгрев“, а децата направиха първа
тренировка с председателя
на клуба Валентин Делчев. Маси за тенис получиха и ДГ „Сокола“, и ОУ
„Петко Р. Славейков“. „Ще
се радваме, ако запалим
децата по нашия спорт.
Непрекъснато разсрастваме дейността си, което
доказва нуждата от нашето съществуване“, сподели
Делчев. В ДГ „Изгрев“, той
бе придружен от спортния
експерт на Община Пещера Добринка Смилянова.

Футболен турнир събра малки и големи на стадиона

15 отбора – 8 мъжки,
4 юношески и 3 детски, се
включиха във футболния
турнир на малки вратички, който се проведе на
градския стадион. Организатори бяха ФК “Сво-

бода 2011“ и Община Пещера. След разгорещени
страсти, в и без това горещото време, днес станаха
ясни и победителите. При
децата най-добри бяха
„Синя крепост“, този от-

бор излъчи и най-добрия
вратар – Иван Чанакчалиев. Голмайстор при децата, с невероятните 33 гола
e Ариман Филипов. При
юношите, най-добри бяха
„Звездите“ на ОУ “Патри-

арх Евтимий“. Най-добрият реализатор сред тях бе
Нурджан Фейзула с 6 гола,
а най-добър вратар — Владимир Янков. При мъжете, след победа на финала, с 8:5 срещу отбора на

„Милейди“, купата грабна
„Белият балет“. На третото място остана „Победа“.
Голмайстор при мъжете е
Шенол Яшаров — с 9 гола,
а на врата най-добре се
представи Тодор Малинов.

Всички участници бяха наградени от кмета Николай
Зайчев, експерта по спорта в Общината Добринка
Смилянова и председателя
на футболния тим.

