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Общински съвет Пеще-
ра определи концесионер 
за плажа. След проведена-
та процедура бе опреде-
лен класираният на пър-
во място „АРГИ ЛУКС” 
ЕООД. Фирмата, която е 
и единствената участвала 
в процедурата, е получила 
комплексна оценка 1,08 т. 
за концесионер на обект 
– публична общинска 
собственост – градския 
плаж в Пещера.

За период от 3 години 
определеният концесио-
нер трябва да инвестира 
в обекта 250 000 лв., да 
разкрие 9 работни места и 
да извършва следните сто-
пански дейности и други 
услуги:

– Плувен басейн за въз-
растни, детски плувен ба-
сейн, плаж, детски център 
и обществено хранене.

– Развлекателни услу-
ги.

– Други дейности раз-
решени от закона.

От друга страна це-
ната на концесията е 186 
000 лева без ДДС. Цената 
на концесията се заплаща 
чрез годишни концесион-
ни вноски, всяка под фор-
мата на годишно конце-
сионно възнаграждение, 
платимо по сметка на Об-
щина Пещера. Годишното 
концесионно възнаграж-
дение се определя на  6 000 
лева годишно без ДДС.

Концесионерът ще има 

5 години гратисен период 
от влизането в сила на до-
говора за концесия, през 
който концесионерът няма 
да заплаща годишно кон-
цесионно възнагражде-
ние, като през този период 
се задължава да направи 
100% от предвидените ин-
вестиции.

Срокът на концесията 
е 35 години.

След като предишният 
концесионер се отказа от 
обекта, градският плаж в 
Пещера остана затворен 
през последните години.

Общинските съветни-
ци приветстваха факта, че 
най-накрая има успешна 
процедура по определяне 
на концесионер.

1921 лица подлежа-
щи на задължителна пре-
дучилищна и училищна 
подготовка са обходени 
на територията на община 
Пещера по междуинсти-
туционалния механизъм 
за обхващане и задържа-
не в образователната сис-
тема на деца и ученици в 
задължителна училищна 
възраст. За целта са били 
създадени 3 екипа. В са-
мия град Пещера екипът 
е наброявал повече от 40 
души, ръководени от глав-
ния експерт по образо-
вание в Общината Диана 
Балканджиева. На два ета-
па през септември и ноем-
ври те са обходили 1900 
лица на възраст от 5 до 20 
години. 21 лица са обходи-
ли екипите в селата Ради-
лово и Капитан Димитри-
ево. В екипите участват 
представители на всички 

училища и ДГ в общината, 
Дирекция “Социално под-
помагане“, бюро по труда, 
РУ на МВР, представители 
на Община Пещера, здрав-
ни медиатори, обществени 
възпитатели.

Данните бяха изнесе-
ни на работна среща във 
връзка с Механизма за об-
хват. В нея участваха  кме-
тът Николай Зайчев, екс-
перти от Община Пещера, 
директори на училища и 
детски градини, експерти 
от Министерство на об-
разованието, началникът 
на РУО-Пазарджик Вален-
тина Кайтазова и Летисия 
Антонович от Регионал-
ния офис на УНИЦЕФ 
в Женева, както и Ма-
рия Янкова – програмен 
директор, направление 
„Образование“ в УНИ-
ЦЕФ-България. Поводът 
точно в Пещера да има 

такава среща е положител-
ният резултат и създаде-
ните добри практики при 
обхода на подлежащите на 
образование лица.

„Получихме подкре-
па от всички институции. 
Нашите учители позна-
ват отлично основните 
характеристики на етно-

са, предимно от който са 
децата, които не ходят на 
училище. Във всеки един 
случай е прилаган инди-
видуален подход, което в 

крайна сметка доведе и до 
положителни резултати от 
нашите действия“, сподели 
Диана Балканджиева.

След двата обхода на 

екипите, реинтегрирани в 
системата за Община Пе-
щера са 46 лица. От тях 
към момента реално по-
сещаващи училище са 35 
деца и ученици.

Действията по Меха-
низма са установили, че 
в Пещера има 781 деца и 
ученици, които никога не 
са били част от образова-
телната система. Добра-
та новина е, че 25 от тях 
вече учат. Към момента на 
обход в чужбина са били 
1036 деца и ученици.

По време на срещата 
стана ясно, че при обхо-
да на незаписаните лица, 
според индивидуалните 
случаи, най-често прила-
ганите мерки  са при не-
открити на адреса лица  да 
се извърши справка с ин-
формационната система 
на МВР за откриване мес-
тонахождението на детето. 

А при откриване на хора, 
живеещи в крайна бед-
ност, безработни и поради 
тази причина не изпраща-
щи децата си на училище, 
при деца със здравослов-
ни проблеми са предло-
жени мерки по дейността 
на дирекция “Социално 
подпомагане“ за консул-
тиране и детето и неговото 
семейство по въпросите на 
социалното подпомагане и 
социалните услуги.

На реинтегрираните 
ученици и деца в  учили-
щата и детски градини 
са предложени мерки за 
обща подкрепа от екипи-
те, които функционират 
на територията на всяко 
училище и детско заведе-
ние, допълнително изуча-
ване на български език за 
децата, за които той не е 
майчин. 

Кметът на общината 
изрази задоволството си, 
че най-накрая Съветът за 
електронни медии е раз-
гледал и в началото на 
следващата година ще се 
проведе конкурс за 3 чес-
тоти.

Единият конкурс е за 
осъществяване на радио-
дейност – създаване на 
програма с общ (полите-
матичен) профил, втори-
ят е за създаване на про-

грама със специализиран 
профил, предназначена за 
аудитория до 30 години и 
третият конкурс е за осъ-
ществяване на радиодей-
ност – създаване на про-
грама със специализиран 
профил, предназначена за 
аудитория над 35 год.

Така Пещера и райо-
нът ще имат възможност 
да слушат три нови ради-
останции. 

В Деня на толерант-
ността Пещера бе домакин 
на концерт, посветен на 
10 години от членството 
на България в Европей-
ския съюз и предстоящото 
председателство на Съвета 
на ЕС. Мероприятието бе 
инициирано от Областния 
управител Стефан Мирев, 
в изпълнение на комуни-
кационната стратегия за 
председателството.

Пред пълната зала на 
НЧ “Развитие“ бяха при-
помнени трите послания, 
които България като стра-
на председател отправя, а 
именно Консенсус, Кон-
курентоспособност и Ко-

хезия.
„Община Пещера 

също има своя принос 
към предстоящото пред-
седателство. Логото, кое-

то виждате върху всички 
материали, свързани с 
него, е изработено от на-

шия съгражданин Тодор 
Ангелиев от Радилово. В 
логото той е вплел трите 
български символа, кои-
то най-добре представят 

българската идентичност 
– кирилицата, българска-
та шевица и българският 

флаг“, припомни кметът 
Николай Зайчев. Освен 
това градоначалникът е 
част от българската деле-
гация в Европейския ко-
митет на регионите, която 
също има отношение към 
ангажиментите на нашата 
страна относно председа-
телството на съвета на ЕС.

Празничният концерт 
предложи много емоции 
на зрителите с прекрасни-
те изпълнения на възпита-
ниците на Елена Баренска 
от Общински танцов ан-
самбъл „Славейче“ и пе-
вците от Вокална група 
„Чучулига“, с ръководител 
Павел Куцев.

Както всяка година, 
така и тази, зимното под-
държане ще е отговор-
ност на ОП “ЧПОИ“. 

Снегопочистването на 
територията на общината 
обхваща уличната мрежа 
и пешеходните зони в гр. 
Пещера, с. Радилово, с. 
Капитан Димитриево и 
летовище „Св. Констан-
тин”. 

От сняг трябва да се 
чистят и 34,7 км общин-
ска пътна мрежа.

Тази зима в работата 
на общинското предпри-
ятие ще бъде включена 
нова снегопочистваща 
машина - роторен снего-
рин УНИМОГ. 

Освен с него, фирма-
та  разполага още с два 
колесни трактора – сне-

горини, врижен булодзер 
за Курорта, два товарни 
автомобила, оборудва-
ни с гребло и пясъкораз-
пръскващо устройство, 
самосвал оборудван за 
опесъчаване.

В складова клетка на 
предприятието са депо-
нирани 350 куб.м. пясък, 
52 т. сол и 1 т. от препара-
та „Айсмелт”.

Плажът ще си има стопанин

Похвалиха Община Пещера за работата по Механизма за обхват 

Планът на Община Пещера 
за зимно поддържане 

и снегопочистване 
през оперативния период 

на 2017 – 2018 г. е утвърден

Заедно в един свят - 10 години ЕС Николай Зайчев: 
СЕМ обявява три 

свободни радиочестоти
 за Пещера
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Фиданките са дарени 
безвъзмездно от „БИО-
ВЕТ” АД с цел да се обнови 
и обогати зелената система 
на града. В инициативата 
ще се включат ученици от 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, които ще имат въз-
можността да посадят дър-
во в парковете на града. 

Останалите училища ще 
засядат фиданки в своите 
дворове. Красивите дръв-
чета от вида японска виш-
на, клен, шестил, кедър и 
др. ще бъдат засадени по 
уличната мрежа на гр. Пе-
щера, парковете, детските 
градини и училищата.

Над 230 дръвчета 
ще бъдат засадени 

на територията 
на Пещера

Под председателство-
то на областния управи-
тел Стефан Мирев, днес в 
Пещера се проведе поред-
ното изнесено заседание 
на Областния съвет за 
развитие. В регионалния 
форум участваха народни 
представители, кметове на 
общини, председатели и 
представители на общин-
ски съвети, ръководители 
на институции, предста-
вители на синдикатите и 
на работодателски органи-
зации.

Членовете на съвета 
подкрепиха предложе-
нието на кмета на Пеще-
ра – Николай Зайчев за 
спешен ремонт и реха-
билитация на пътя Па-
зарджик-Пещера-Батак. 
Пътната отсечка е част 

от републикански път II-
37 /Панагюрище-Пазар-
джик-Пещера-Доспат/, 
изключително важен за 
развитието на икономи-
ката и туризма в региона. 
Народният представител 
Десислава Костадинова 
заяви, че има уверението 
на МРРБ, рехабилитация-
та на пътя Пещера-Батак 

да бъде  заложена в бю-
джет 2018.

По време на заседа-
нието беше представена 
и гласувана Областната 
стратегия за подкрепа на 
личностното развитие на 
децата и учениците в об-
ласт Пазарджик. Съгласно 
новия Закон за предучи-
лищното и училищното 

образование, областният 
управител организира раз-
работване на стратегията 
въз основа на анализ на 
потребностите във всяка 
община. Пет са стратеги-
ческите теми и цели и те 
включват: обща подкрепа 
за личностното развитие 
на децата, подкрепа на 
деца и ученици в риск, на 
деца и ученици със спе-
циални образователни 
потребности, на деца и 
ученици с хронични забо-
лявания и допълнителна 
подкрепа на децата и уче-
ниците с изявени дарби, 
способности и умения. 
Предстои разработването 
на общински стратегии и 
приемането им от съот-
ветните общински съвети.

Община Пещера кан-
дидатства с проектно 
предложение по процеду-
ра BG05M9OP001-2.010 
„Развитие на социално-
то предприемачество“ 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020 г.

Целта на настоящата 
процедура е да се улесни 
достъпа до заетост и да се 
осигури подкрепа за соци-
алното включване на уяз-
вими групи чрез създава-
не на подходящи условия 
за тяхната професионална 
интеграция в сферата на 
социалната икономика. 

Настоящата процедура 
ще надгради реализирани-
те дейности и постигнати-
те резултати по други про-
екти, програми и мерки, 
финансирани със средства 
от националния бюджет, 
Европейския съюз и други 
източници.

Процедурата се реали-

зира в рамките на  приори-
тетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване 
на социалното включва-
не“, Инвестиционен при-
оритет 4 „Насърчаване 
на социалното предпри-
емачество и на профе-
сионалната интеграция в 
социалните предприятия 
и насърчаване на соли-
дарната икономика с цел 
улесняване на достъпа до 
заетост.“

Специфична цел по 
проекта е увеличаване 
броя на заетите в социал-
ните предприятия, след 
получена подкрепа.

Размерът на безвъзмез-
дната финансова помощ за 
едно проектно предложе-
ние е от 50 000 лв. до 391 
166 лв., като тя може да 
покрие до 100 % от общо 
допустимите разходи по 
проекта.

Крайният срок за из-
пълнение на дейностите е 

31.12.2019 г.
В проектното предло-

жение на община Пещера 
са предвидени реализира-
нето на дейности за пси-
хологическо подпомагане, 
мотивиране, социална и 
професионална интегра-
ция на лица от уязвимите 
групи, с цел  насърчаване 
участието им на пазара на 
труда и създаване на уме-
ния за успешно справяне 
на работното място и/или 
адаптиране към работните 
условия при включването 
им в заетост.

Лицата, попадащи в 
целевите групи на проек-
та ще имат възможност за 
мотивационно обучение 
за подобряване на жизне-
ния си стандарт, за осигу-
ряване на заетост, за при-
общаване към общността, 
възможност за активно 
участие на пазара на труда 
и нов старт в живота.

Реализирането на 

проекта на територия-
та на община Пещера ще 
бъде в подкрепа на  хо-
рата с увреждания, про-
дължително безработни 
лица (това са лица, които 
са безработни в период, 
по-дълъг от 12 месеца); 
безработни лица с трайни 
увреждания, безработни 
лица – самотни родители 
(осиновители) и/или май-
ки (осиновителки) с деца 
до 5-годишна възраст, без-
работни над 54-годишна 
възраст   за адаптирането 
им към новите работни 
места с цел посрещане на 
настъпващите бързи про-
мени и изисквания на па-
зара на труда. 

Проектът ще спомогне 
за преодоляване на бед-
ността и социалното из-
ключване чрез разкриване 
на нови работни места.

Поради зачестилите 
опити и случаи на теле-
фонни измами на терито-
рията на Пещера и Батак 
служителите на местното 
полицейско управление 
предприели действия за 
пресичане на подобна 
противозаконна дейност. 

Жертвите основно са 
възрастни хора, които 
били въведени в заблуж-
дение. 

Използвана е добре 
познатата вече схема, при 
която непознатият от дру-
гата страна на слушалката 
се представя пред бъдеща-
та си жертва за полицай 
разследващ телефонни 

измами. Той информирал 
доверчивите възрастни 
мъже и жени, че са стана-
ли обект на внимание от 
страна на телефонните из-
мамници и те ще направят 
опит да ги измамят. Мни-
мият полицай обаче уве-
рява, че полицията прави 
всичко необходимо, като 
трябва пенсионерите да 
дадат всичките си спес-
тявания, за да примамят 
„лошите” и те да бъдат за-
ловени. За целта на адреса 
на жертвата щял да дойде 
цивилен криминалист, 
който да вземе парите, а 
след като бъдат задържа-
ни извършителите, сумата 

щяла да бъде възстановена 
обратно. 

В крайна сметка рано 
или късно всички потър-
певши разбирали, че са из-
мамени. Ако и за миг бъ-
дещата жертва се усъмни 
в истинността на разказа 
била заплашвана с брутал-
на саморазправа. В хода на 
извършените оператив-
но-издирвателни действия 
е засечен лек автомобил, 
който да обикаля в райо-
на. Полицаите му устрои-
ли капан и в него попад-
нал столичанинът К.Н.- 36 
г. Той е с множество кри-
минални прояви, включи-
телно и за притежание на 

наркотични вещества. 
До момента е устано-

вено, че през последния 
месец мъжът, който из-
пълнявал ролята на по-
средник в схемата на из-
мамите, е прибрал суми в 
размер на общо 3600 лева 
и 1500 евро. Жертвите са 
три жени от Батак и Пе-
щера на възраст между 77 
и 88 години. Продължават 
усилията на органите на 
реда от РУ-Пещера за изя-
сняване и на други случаи 
на територията на региона, 
при които К.Н. е участвал 
активно в извършване на 
престъпления по подобен 
род.

Сеч 
На двама жители от 

ромски квартал в Пещера 
са съставени актове по За-
кона за защитените тери-
тории за незаконна сеч в 
резерват „Купена”. Експер-
тите от Регионалната ин-
спекция по околната среда 
и водите в Пазарджик през 
месец октомври са извър-
шили 121 проверки. Връ-
чени са 30 предписания, за 
установени администра-
тивни нарушения са със-
тавени 5 акта. 

Домашен винпром 
Мобилна митническа 

група при ГДБОП е уста-
новила инсталация за из-
варяване на алкохол без 
регистрация по Закона 
за акцизите и данъчните 
складове. Инсталацията, 
с вместимост около 200 
литра, се помещавала под 
навес, до жилищна по-
стройка, и към момента на 
проверката е била в рабо-
тен режим. Митническите 
инспектори са иззели из-
варените дотогава около 
3 литра етилов алкохол. В 
хода на проверката в гараж 
до жилищната постройка 
са открити и ПВЦ-съдове 
с етилов алкохол, с общо 
количество 500 литра, ве-
роятно произведени при 
предишни изварявания в 

съоръжението. Взети са 
проби за лабораторен ана-
лиз на алкохола, който е 
иззет. Работещото съоръ-
жение за изваряване също 
е демонтирано и иззето от 
Митница Пловдив, след 
като не са представени 
удостоверение за регис-
трация по ЗАДС и доку-
менти за платен акциз. По 
случая е образувано адми-
нистративнонаказателно 
производство.

Без бандерол 
В цялата област про-

дължават целенасочени 
действия по противо-
действие на нелегалната 
търговия с акцизни стоки 
без бандерол. В рамките 
на два поредни дни по-
лицаи от управленията в 
Панагюрище, Пещера и 
Септември за проверили 
десетки частни домове и 
търговски обекти. При 
претърсванията са иззети 
общо около 2300 къса с 
фабрично или саморъчно 
направени цигари и близо 
10 килограма сух наряз-
ан тютюн. Образувани са 
полицейски производства 
спрямо четири жени от 
Пещера и септемврийско-
то село Виноградец, как-
то и срещу мъж от Пана-
гюрище.

След множество сиг-
нали за безстопанствени 
коне по улиците на Пе-
щера, от Община Пеще-
ра ни предоставиха ин-
формация какви мерки 
предприемат компетент-
ните органи за справяне 
с проблема. В резултат на 
предприетите действия 
три свободно разхождащи 
се коня, без електронен 
транспондер-чип и без 
никаква информация за 
собствениците им и здра-
вословното им състояние, 
са били умъртвени по ху-
манен начин от офици-
алния ветеринарен лекар 
в Пещера и предадени на 
екарисаж. Други три жи-
вотни, но с чип, са били 
задържани по улиците на 
града и освободени след 
платена глоба от собстве-
ниците, съобщиха от Об-
щина Пещера.

При установяване на 
безстопанствено пуснати 
коне по улици, паркове и 
пътната мрежа те се ула-
вят и задържат, като се 

сигнализира незабавно 
официалният ветеринарен 
лекар, обясниха от адми-
нистрацията. При наличие 
на идентификационен чип 
собственикът плаща гло-
ба от 100 лв. за кон и жи-
вотните се освобождават. 
При липса на чип обаче се 
умъртвяват и се насочват 
за обезвреждане в екари-
саж. Причината е, че за тях 
не може да се установи чия 
собственост са и какво е 
здравословното им със-
тояние.

Действията на Община 
Пещера спрямо безсто-
панствените коне дадоха 
повод на директора на 
Областната дирекция по 
безопасност на храните 
д-р Петко Митев да я по-
сочи като добър пример за 
постигнати резултати със 
съдействието на офици-
алния лекар и полицията 
и при строго прилагане на 
нормите на Закона за ве-
теринарно-медицинската 
дейност.

В Пещера се проведе изнесено 
заседание на Областния съвет 

за развитие

КРИМИНАЛНА 
ХРОНИКА

Конете по улиците

Общината кандидатства с проект, 
който да улесни достъпа до заетост 
и осигури подкрепа за социалното 

включване на уязвими групи

Полицията в Пещера задържа участник
в извършването на телефонни измами
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КУЛТУРА

Неправителствената 
организация започва ра-
бота по създаването му по 
инициатива на кмета Ни-
колай Зайчев. 

“В малките градове 
няма много възможности 
за разнообразни дейности 
за младежите. 

Познавам добре рабо-
тата на Съвета за младеж-
ка политика и смятам, че 
това е един много удачен 
формат, който ще обогати 
обществения живот на на-
шите големи ученици, ще 
им отвори врати към един 
свят на интересни предиз-
викателства“, сподели за 

идеята си градоначални-
кът.

Първоначално Зай-
чев събра на едно място 
директорите на СУ„Св.

Климент Охридски“, 
ПГХВТ “Атанас Ченгелев“ 
и ПГЛПМ “Васил Левски“ 
и представители на Съ-
вета. На тази среща бяха 

набелязани първите стъп-
ки за организирането на 
структура в Пещера.

След това трите учили-
ща излъчиха свои предста-
вители, които се срещнаха 
с градоначалника и Алек-
сандър Иванов, председа-
тел на Съвета за младежка 
политика, който ги запоз-
на с дейността на органи-
зацията. 

Съвет за младежка по-
литика – Пещера ще цели 
да развие личностните и 
лидерски умения на мла-
дите хора и да създаде ал-
тернативна среда за младе-
жите в града. 

Съветът за младежка политика ще 
има клон в Пещера 

  Кметът на Пещера 
Николай Зайчев подпи-
са споразумения за съ-
трудничество с кмета на 
хърватския град Лудбрек 
Дубравко Били и дирек-
тора на Комуналната ком-
пания „Водовод Кочани“ 
гр. Кочани Люпчо Папа-
зов. Събитието бе част от 
първата транснационал-
на среща по проект „Две 
минути и половина до 
полунощ – Иновативен 
образователен подход за 
справяне с проблемите на 
изменението на климата в 
основно училище“ по про-
грама Еразъм +, Ключова 
дейност 2 – „Сътрудни-
чество за иновации и об-
мен на добри практики” 
–  дейност „Стратегиче-
ски партньорства“, сектор 
„Училищно образование“ 
–  „Стратегически парт-

ньорства за подкрепа на 
иновациите“(КА201). 

Неин домакин в рам-
ките на 2 дни е Пещера.

Проектът се изпълня-
ва съвместно с Република 
Македония – Комуналната 
компания „Водовод Коча-
ни“, Македонската геотер-
мална асоциация (MAGA) 
гр. Скопие, ОУ „Кръсте 
Петков Мисирков“ – Ори-
зари и Република Хър-
ватия – община Лудбрег, 
Регионална енергийна 
агенция „Север“ (REAN) 
гр. Копривница и  Основ-
но училище „Лудбрег“ 
гр. Лудбрег. От България 
партньори на Община Пе-
щера са Регионална енер-
гийна агенция Пазарджик 
(REAP) и ОУ „Св. Патри-
арх Евтимий“ гр. Пещера.

Проектът е насочен 
към повишаване на ком-

петенциите и уменията 
на учителите и учениците 
в основното училище, с 
цел да се разбере науката 
за климата и да се обърне 
внимание на изменението 
на климата и необходи-
мостта от използване на 
възобновяемите енергий-
ни източници във и извън 
класната стая, както и да 
се развият силни умения 
за систематично мисле-
не относно прогнозите 
за промяна в глобалния 
климат, като се насърчава 
подходът на критическото 
мислене към основните 
причини за този природен 
феномен.

Международният ха-
рактер на предизвикател-
ството за смекчаване на 
последиците от измене-
нието на климата сам по 
себе си насърчава транс-

националното сътрудни-
чество и екипната работа 
сред всички страни по 
света. 

Включването на раз-
лични социално-икономи-
чески типове партньори 
по проекта от три различ-
ни страни ще даде възмож-
ност за мултидисциплина-
рен подход, възможност за 
сравняване на различни 
казуси и по-алтернативни 
подходи за постигане на 
целите на проекта, които 
могат да бъдат използвани 
в бъдещия образователен 
процес.

Продължителността 
на проекта е 24 месеца, а 
стойността е 135 050 евро.

На първата работна 
среща бе определен Уп-
равителен комитет и съв-
местни екипи.    

Кметът Зайчев подписа споразумения с 
хървати и македонци

Служители на общини-
те Тулуза и Бордо, които 
отговарят за мигрантите и 
незаконното настаняване, 
както и представители на 
френски неправителстве-
ни организации посетиха 
Пещера. 

Целта на визитата бе 
обмяна на информация, 
свързана с ромите от ро-
допския град, които към 
момента живеят във френ-
ските общини. 

В срещата участие взе-
ха кметът Николай Зайчев, 
заместник-кметът Зехра 
Алиш, експерти от общин-
ска администрация, Бю-
рото по труда, Социално 
подпомагане.

„Тази среща е продъл-
жение на един форум в 
Правец, където се поста-
виха въпроси за координа-
ция между институциите 
на национално  и местно 

ниво у нас и във Франция, 
за да не се изпуска контро-
лът върху децата, които 
напускат българските учи-
лища и след това ние пове-
че нямаме информация за 
тях. 

Освен това трябва да 
работим за прекратяване 
на практиката за двойно 
подпомагане на социал-
но слабите в България и 
Франция“, сподели замест-
ник-кметът Зехра Алиш. 

Разговорите протекоха 
на експертно ниво, като 
и двете страни споделиха 
добри и негативни прак-
тики в своята работа с 
малцинствата.

Гостите посетиха ром-
ския квартал „Луковица“ 
в Пещера, както и двете 
училища, в които се обуча-
ват само ромски деца - НУ 
“Михаил Куманов“ и ОУ 
“Любен Каравелов“. 

Роми свързаха 
общините Пещера, 

Тулуза и Бродо

На встъпителна прес-
конференция бяха обяве-
ни целите и приоритетите 
пред спечеления от Общи-
на Пещера проект ,,Щаст-
ливи и успешни заедно“. 

Проектът се осъщест-
вява с финансовата под-
крепа на Център за об-
разователна интеграция 
на децата и учениците от 
етническите малцинства, 
по конкурсна процедура 
33.16-2017,  Приоритет 2. 
Развиване на дейности, га-
рантиращи равния достъп 
до качествено образование 
за децата и учениците от 
етническите малцинства, 
включително и за прео-
доляване на сегрегацията 
и вторичната сегрегация 
на децата и учениците от 
етническите малцинства, 
с Договор №БС-33.16-2-
005/03.10.2017 г., между 
Община Пещера в парт-
ньорство с ДГ ,,Деница“, 
ДГ,,Иглика“ , ДГ ,,Слънчо“ 
гр. Пещера и  ЦОИДУЕМ 
гр.София

Дейността на проекта 
ще се осъществява на те-
риторията на  Общинска 
администрация Пещера и 

трите ДГ ,,Деница“, ,,Игли-
ка“,  ,,Слънчо“ гр. Пещера 
и е с обща стойност 26 404 
лв.

През месец ок-
томври 2017  г.  за-
почна дейността на                                                                                             
клуб ,,Съвременен роди-
тел“. По дейност №5 от 
проекта се основаха  три 
подгрупи на клуба в три-
те детски градини. В дей-
ността им вземат участие 
21 родители, 15 добровол-
ци и трима модератори - 
учители. 

Вече преминаха първи-
те сбирки на клубовете в 
трите детски градини. 

През целия период 
на проекта до 30.09.2019 
г. ще бъдат провеждани 
ежемесечни срещи на ро-
дителите, доброволците, 
директорите и учителите 
по проекта с цел подпома-
гане на родителите за раз-
решаване на възникнали 
проблеми, индивидуална 
работа с родители, които 
не желаят да пускат 5-6 
годишните си деца, под-
лежащи на задължително 
обучение  в детска градина 
или имат други проблеми 

от различно естество. 
Родителите ще под-

помагат и ще участват 
в дейността на детските 
клубове по интереси, ще 
участват и в общо обуче-
ние с учителите.

Клубовете от трите 
детски градини ще про-
веждат и общи сбирки, на 
които ще се обсъждат ак-
туални теми за развитието 
и възпитанието на децата .

През месец ноември 
2017г ще се проведе съв-
местно двудневно обуче-
ние на родители и учители 
по Дейност 3 от проекта 
- ,,Конференции, обуче-
ния, семинари, кръгли 
маси“ на тема ,,Да опозна-
ем своите деца“, в рамките 
на което ще се разискват и 
проблеми на интеграция-
та на децата от различни 
етнически групи и методи 
за по-пълно обхващане на 
децата в ДГ.

От месец ноември 2019 
г. започна и дейността на 
шест клуба по интереси 
– по два във всяка от дет-
ските градини, партньори 
по проекта. 

Клубовете ще работят 

за създаване на подкрепя-
ща и развиваща интере-
сите и способностите на 
децата среда, която сти-
мулира изграждането на 
образователни, социални, 
здравни умения и навици, 
за овладяване на българ-
ски книжовен език, подо-
бряване  образователните 
резултати на децата от ет-
ническите малцинства.

Три от клубовете  рабо-
тят по Допустима дейност 
3 ,,Подобряване образова-
телните резултати на деца 
от етнически малцинства“. 
Два от тях са в ДГ ,,Игли-
ка“ и един в ДГ ,,Слънчо“ 
и три клуба по допустима 
дейност 4 „За овладяване 
на български книжовен 
език от деца от етнически 
малцинства“. Два  такива 
клуба ще работят в ДГ „Де-
ница“ и един в ДГ „Слън-
чо“. 

В клубовете ще бъдат 
включени 110 деца  и 6 
учители от трите детски 
градини в два периода - от 
01.11.2017 до 30.06.2018 
г. и от 01.11.2018 г. до 
30.06.2019 г.

В три градини вече има клуб
 „Съвременен родител“

НУ “Михаил Куманов“ 
отбеляза 50 години от 
своето създаване. В наве-
черието на Деня на народ-
ните будители, ученици 

и учители поднесоха на 
своите съграждани праз-
ничен концерт. 

В залата на НЧ “Раз-
витие“ гости на събитие-
то бяха кметът Николай 
Зайчев, зам.-кметът Зе-
хра Алиш, председате-
лят на читалището Верка 
Климентова, експерти от 
РУО и Община Пещера.

Градоначалникът на-
прави специален подарък 
– картина на директорка-
та на училището Виоле-
та Паева. В своя поздрав 
Зайчев се обърна най-на-
пред към нея: „Не е никак 

лесно в нашето съвремие, 
във времето на различни 
катаклизми, да устоиш на 
ветровете и да успееш пра-
вилно да управляваш учи-

лището“. И пожела: “Скъ-
пи преподаватели, бъдете 
живи и здрави и продъл-
жавайте със същия дух и 
борбеност да работите с 
най-малките и да ги пре-
връщате в истински хора. 
Скъпи учениците, вие с 
вашето познание можете 
само да развивате света, 
да помагате на нас по-въз-
растните“.

Своя поздрав към 
всички отправи и самата 
Виолета Паева, която бла-
годари на всички отдали 
по нещо от себе си на учи-
лището.

НУ “Михаил 
Куманов“ отбеляза 
50-годишен юбилей

За първи път пещерски художник откри своя из-
ложба с карикатури. Смяна на стила от живопис и 
иконопис към сатиричния жанр направи Иван Гара-
битов.

В своята осма самостоятелна изложба той пока-
за 33 карикатури и 7 графики
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Състезатели от клуб 
КОНДОР-Пещера участ-
ваха на 2 кръга от све-
товните купи по ракето-
моделизъм в Сърбия и 
Словения. 

От участието си на 
двете купи участниците 
ни постигнаха 6 призови 
места, като се завърнаха 
с 2-златни, 1-сребърен и 
3-бронзови медала. З.м.с. 
Димитър Вачков, завою-
ва един сребърен и един 
бронзов медал, с което 
влезе в челната тройка и 
стана носител на бронзо-
вата световна купа за 2017 
г., в най-престижния и ат-
рактивен клас-копия на 
модели. 

На най-голямата купа 
Любляна в Словения, с 
участието на 15 страни 
от 4-ри континента Павел 
Тилев отново в най-масо-
вия клас, ракета с парашут 
си затвърди европейска-
та титла, като стана 1-ви 
на купата, а от двете купи 
общо завоюва 2-златни и 2 
бронзови медала.

На всички национални 
и международни състе-
зания през годината-9 на 
брой, нашите състезатели, 

както при децата така и 
при възрастните завоюва-
ха много отличия.

С тези постижения 
състезателите си затвър-
диха местата в национал-
ния отбор, както при мъ-
жете така и при юношите. 

Остава догодина фир-
мите спонсори да са по-от-
зивчиви и да помогнат 
финансово на Пещерския 
тим, за да може в пълен 

комплект да участват на 
Световното първенство.

Състезателите благо-
дарят на най-отзивчивите 
спонсори - фирма „Хер-
кал“, Община Пещера, 
фирма „Биовет“ и супер-
маркети „Лазур“, които 
помогнаха да направят 
2017-та една много-успеш-
на и силна година за Пе-
щерския клуб.

От ръководството

Футболният клуб Сво-
бода (Пещера) прави един 
много добър сезон в Юго-
западната трета лига, но 
в клуба са амбицирани да 
надграждат постигнато-
то. След 15 изиграни мача 
Свобода (Пещера) има 20 
точки и заема 8-о място в 

класирането, след като са 
спечелени 6 срещи, в две 
срещи са завършили на-
равно, а загубите са 7. Но 
отличният сезон на фут-
болния отбор в Пещера 
нямаше как да бъде възмо-
жен без огромната помощ 
на спонсорите „Биовет“АД 
и местната община в лице-
то на кмета на града Нико-
лай Зайчев.

„Това, което сме започ-
нали и сме направили, ня-
маше как да бъде факт без 
помощта на изпълнител-
ния директор на „Биовет“ 
(Пещера) Ангел Желязков. 

От началото на първен-
ството е бил винаги зад 
отбора и се надяваме, че 
ще продължи да ни под-
крепя. Неговата помощ е 
много важна, не само като 
финансово изражение, но 
и като морален ангажи-
мент. Защото така той дава 

увереност на хората в гра-
да, на младите футболи-
сти, че трудът и усилията 
им са оценени. Същото се 
отнася и за кмета на гра-
да Николай Зайчев, който 
ни подкрепя безрезервно“, 
каза за БТА старши тре-
ньорът на тима Георги Ме-
чечиев.

В Пещера в момента 
започва реновиране на съ-
блекалните, терена, цялата 
материална база, която се 
използва от отбора.

„Надяваме се, че и дру-
ги хора ще откликнат и 
ще помогнат за прогреса 

на футбола в нашия град. 
Сега много хора, много 
младежи се запалиха по 
играта и не бива да гасим 
този пламък. Най-важно-
то за нас е, че поставихме 
основите, но още по-ва-
жно е да продължим раз-
витието си, каза още Ме-

чечиев.
През миналата година 

Свобода (Пещера) завър-
ши на 16-о място в Югоза-
падната трета лига и само 
отказването от участие на 
ЦСКА-София-2 ги спаси 
от изпадане. Но сега отбо-
рът има съвсем различно 
лице и резултати. До края 
на есенния дял пещерци 
имат домакинство на ам-
бициозния отбор на Ви-
хрен (Сандански) и госту-
ване на Беласица (Петрич) 
в село Коларово.

/Спортал/

Тенис на маса 
С един медал и две 

класирания в осмицата се 
завърнаха от Междуоб-
ластен турнир по тенис на 
маса в Панагюрище състе-
зателите на КТМ “Пеще-
ра“. 

Най-предно класиране 
при 18-годишщните реги-
стрира Неврие Садулова, 
която завоюва бронзов 
медал.

До 12-годишните пък 
Денис Мехмедов зае 5-то 
място, а съотборникът му 
Йордан Ковачев 7-мо.

Лека атлетика 
Още един златен медал 

в колекцията на деветго-
дишната Мариана Якофо-
ва. Тя отново завоюва пър-
во място в Националния 
крос „Ден на народния 
будител“ в град Пловдив, 
организиран от Нацио-
налното движение „Спорт 
за всички“.

На същото състезание 
успешно представяне ре-
гистрира и клубът по лека 
атлетика „Атлетик“- Пе-
щера. 

Сребърен медал при 
мъжете ветерани на 1000 
м. спечели Щерьо Бадалов. 

Бронзови медали за-
воюваха Атанас Джимов 
при момчетата до 7 клас и 
Цветелина Бадалова при 
девойките. 

На крачка от медалите 
с четвърто място завърши 
кроса при момичетата до 5 
клас Кристина Ангелова.

Достойно представяне 
постигнаха и останали-
те участници от отбора 
като бяха близо до меда-
лите-Васил Ангелов при 
най-малките, Анна Чанак-
чалиева и Димитрия Тре-
нова, Костадин Джимов и 
Красимир Танев!

Клуб „Атлетик“ бла-
годари за подкрепата на 
спортния експерт в Об-
щина Пещера Добринка 
Смилянова, която лично е 
покрепяла всички атлети 
от клуба. А като родител 
може да се радва, че и две-
те и деца са избрали спор-
та и тренират лека атлети-
ка в училище и разбира се 
бадминтон.

Шахмат
На 29 октомври в Пло-

вдив се проведе третото 
издание на шахматния 
турнир „Мемориал Юлиян 
Радулски 2017“. 

В състезанието за деца 
под 12 години най-добър 
бе Пламен Стоянов от Пе-
щера, който се състезава 
за шахматния клуб „Етър“ 
/Велико Търново/. В рам-
ките на състезанието се 
проведоха два отделни 
турнира. Единият за  учас-
тие без ограничения в ело-
то и възрастта на състеза-
телите, а другият за деца 
до 12 години (родени след 
01.01.2005 г.). 

За трета поредна годи-
на турнирите се провеж-
дат в памет на именития 
български гросмайстор 
Юлиян Радулски, средства 
ще бъдат дарени на семей-
ството му. 

Състезанието прмина в 
9 кръга по Швейцарската 
система, според турнир-
ните правила на ФИДЕ 
и правилника на шахма-
та на ФИДЕ, валиден от 
1.07.2017.

СПОРТНА ХРОНИКА

Мечечиев: 
Доброто представяне на Свобода 

(Пещера) е заради огромната 
помощ на спонсора и общината 

БЛАГОДАРНОСТ
Драга редакция,

На 10 октомври посетих гр. Пещера по необходимост. 
От спирката пред Централен парк взех автобус за гр. Пазарджик. 
Шофьор на превозното средство беше Стоян Тодоров, изключително внимате-

лен, състрадателен човек, който помагаше на всички пътници. Учудена, възхите-
на, благодарна останах, когато Тодоров стана от шофьорския стол, взе ми чантата, 
едната патерица и ми помогна да сляза от превозното средство в с. Капитан Дими-
триево. Доста отдавна в същия час 09.45, по-малък рейс, вратата му беше автомат 
със също толкова възпитан шофьор ми помогна при качване и слизане. 

Желая на водачите безаварийно шофиране, здраве, късмет и лек път. 

С уважение и благодарност : Таня Попова
с. Капитан Димитриево

ПРОЕКТ № BG05М9OP001-2.002 -0119-С001
„ЗАЕДНО”

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

4550 гр. Пещера, 
 ул. „Дойранска епопея“ № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 
6- 22-08, факс: 6-41-65; 

www.peshtera.bg

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Приключи предоставянето на услугата „Личен асистент“ по  проект 
“Заедно”

На 01.11.2017 г. в Община Пещера приключиха дейностите по 
предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” по проект № 
BG05М9OP001-2.002 -0119-С001 „Заедно”, Оперативна програма “Разви-
тие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.

На територията на общината, в периода 03.05.2016 г. – 31.10.2017 г., се 
предоставяше социалната услуга „Личен асистент”.

Потребители на социалната услуга бяха:
Лица с увреждания /включително деца с увреждания/;
Лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.
По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване 

на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”.
В рамките на проекта е осигурена заетост на 79 лични асистенти. 
Броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 91, от 

които 12 деца. 

Шест медала 
 за ракетомоделистите от две 

световни купи
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