
Родопска
 ИскраИЗЛИЗА 
ОТ 1975 г. 
БР. 12 /917/ ГОДИНА ХХХIX

13 октомври 2014 г. 
цена 0.20 лв.

СТРОИТЕЛНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ

www.buildholding.com

Родопска
 Искра

Общински вестник - Пещера

ISSN 1311-2007

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА 

п р е д л а г а :
- професионални и езикови курсове;
- ползване на компютърна зала и зала за обучение и срещи;
- превод и легализация на документи – всички езици;
- кредитиране от Българска банка за развитие – лихва 6%;
- офис услуги - копиране, принтиране, подвързване, ламиниране, сканиране.

На 8 октомври 2014 г. 
в Заседателната зала 
на Община Пещера 
кметът Георги Козарев 
инициира среща с из-
явени спортисти.

Тук бяха още за-
местник -кметовете 
Стефан Балабанов и 
инж. Николай Атана-
сов, секретарят на Об-
щината Николай Гълъ-
бов, Георги Смилянов 
– общински съветник, 
председател на Коми-
сията по спорт в Об-
щинския съвет.

Георги Козарев при-
ветства спортистите с 
постигнатите успехи и 
припомни славните тра-
диции, които е имала  
Пещера в годините на-
зад в различните спор-
тове - бокс, борба…

КМЕТЪТ ГЕОРГИ КОЗАРЕВ
СЕ СРЕЩНА С ИЗЯВЕНИ
СПОРТИСТИ ОТ ПЕЩЕРА

Във връзка с катастрофалното състояние 
на биосферен резерват „КУПЕНА” от незакон-
на сеч и унищожаване на вододайните зони за 
гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

1. В резервата е забранена всякакъв вид човеш-
ка дейност!

2. Преминаването през резервата е разрешено 
само по маркираните туристически пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощно наблю-
дение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, 
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ 
„ К У П Е Н А “

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”
М О Ж Е

да четете 
и в електронен вариант

на страницата 
на Община Пещера

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ  НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”, 
град Пещера 

предлага на своите читатели електронни услу-
ги, които те могат да ползват: 

ПРЕЗАПИС НА ЗАЕТИ КНИГИ ЕДНОКРАТНО
Може да презапишете книги на e-mail:

biblioteka_peshtera@abv.bg

с номера на читателската Ви карта и Ваши-
те имена

ЗАПАЗВАНЕ НА КНИГИ 
Може да запазите книги на e-mail:
biblioteka_peshtera@abv.bg
Напишете: автора и заглавието на книгата и 

номера на читателската Ви карта.

Читалищната би-
блиотека в с. Капитан 
Димитриево също 
подкрепи Национал-
ната кампания „ЧЕТИ 
С МЕН“.

В инициативата 
взеха участие деца от 
различни възрасти. 
По-малките прочето-
ха откъси от любими 
свои приказки, а по-
големите рецитираха 
стихове.

На 1.10.2014 г. в 
Дневния център за 
възрастни хора „До-
верие“ - с. Капитан Ди-
митриево, се проведе 
празничен концерт по 
случай 1-ви октомври 

- Международния ден 
на възрастните хора.

Децата от фолклор-
на група „Капитанчета“ 
с ръководител Иванка 
Паунова поздравиха 
всички.

Кметът Георги Коза-
рев и кметът на Капи-
тан Димитриево Иван 
Златинов честитиха 
празника и пожелаха 
на всички  да са живи 
и здрави и дарени ви-

наги с обичта на люби-
мите си хора.

Тържеството завър-
ши с почерпка и слад-
ка раздумка.

Стоянка ИВАНОВА

Забавно състезание „Чети с мен” 

Кметът отбеляза, 
че в бъдеще се пред-
вижда да се изградят 

спортни площадки с 
различни съоръже-
ния за тренировки и  

спортна зала. 
Той благодари на 

спортистите  за постиг-

натите през годината 
успехи и спечелените 
медали в различните 
дисциплини.

Състоя се тържест-
вена церемония, на 
която лично кметът 

Георги Козарев връчи 
на всеки един спор-
тист поздравителен 
адрес с пожелания 

за много здраве и 
завоюване на нови  
отличия.
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Община Пещера 
стартира кампания 
под мотото „Антиван-
дализъм в действие”.

Основната при-
чина са зачестилите 
прояви на вандали-
зъм, посегателствата 
върху публичната 
инфраструктура и ру-
шене на общинската 
собственост. 

Нанесените щети 
са за хиляди левове, 
изчислили са от Об-
щинска администра-
ция и предприемат 
крайни мерки за бор-
ба с вандализма, за 
да бъдат заловени и 
наказани извършите-
лите.

„Целта на кампа-
нията е да повлияем 
на общественото мне-
ние, като насърчим 
неговата по-голяма 

чувствителност и 
ангажираност срещу 
всякакъв род ванда-
лизъм и безотговор-
но социално поведе-
ние, да провокираме 
промяна на общест-
вените нагласи, като 
извадим от аноним-
ност всяка подобна 
проява”, уточняват от 
Общината.

Община Пещера 
очаква съдействие 
от гражданите при 
съмнение за наруша-

ване на реда. 
Сигнали могат да 

се подават на горе-
щия телефон на Об-
щината: 

0350/6-22-03 
от 8:30 до 17:30 ч., 

0350/6-22-16 
от 17:30 до 8:30 ч. 

и на телефона на 
Районно полицейско 

управление - 
гр. Пещера:

0350/6-24-71.

АНТИВАНДАЛИЗЪМ 
В ДЕЙСТВИЕ

Председателят на 
Общинския съвет на 
ветераните от войни-
те в община Пещера 
Христо Батаклиев на-
върши 92 години.

Роден е през 1922-
ра в Пещера, но пре-
карва детството си в 
Батак, сред дебрите на 
гордите Родопи. Тук, в 
борческия град, под 
грижите на родители-
те си Христо получава 
първите  уроци по ро-
долюбие, по примера 
на смелите батачани. 
В детските си години 
той е силно впечатлен 
от техния подвиг, про-
явен през паметната 
1876 година.

В Батак Христо 
Батаклиев получава 
основното си образо-
вание при подготвени  
педагози. У него се 

заражда силна любов 
към българското земе-
делие, която го отвеж-
да в реномираното за  
онова време Средно 
земеделско училище в 
Садово.

След завършването 
му с отличен успех, 
постъпва в казармата 
като щурмовак в Плов-
див.

На 10 януари 1944 
година Христо пре-
живява ужаса на 
бомбардировките на 
англо-американската 
авиация над София. 
Това е причината за 
преместването на Шко-
лата в Радомир при 
поход с пълно бойно 
снаряжение.

Само седем дни 
след завършването на 
ШЗО, Хр. Батаклиев 
получава заповед да 

замине на фронта на 21 
септември 1944 г.

Още с пристигането 
му в частта е назначен 
за взводен командир 
на мястото на убития 
капитан Стайков от Па-
зарджик.

Христо Батаклиев 
участва в Първата фаза 
на Отечествената вой-
на срещу немската ар-
мия. Първият сблъсък 
с вражеските пълчища 
става в Александровац. 
Поделението, в това 
число и взводът, който 
Христо командва, е об-
сипано от мощен карте-
чен и автоматичен огън 
от страна на немците.

„Беше истински ад, 
в който загинаха сме-
лите войници от моя 
взвод - пещерците по-
дофицер Тодор Килов, 
М. Димов и Петър Ла-

зов”, спомня си и днес 
кап. Христо Батаклиев.

Неговият взвод, за-
едно с командира на 
дивизията ген. Марко 
Атанасов, вземат мер-
ки за разминирането 
на 1360 мини, след ко-
ето водят тежки нощни 
боеве за освобождени-
ето на града от немски-
те завоеватели.

Възстановен е раз-
рушеният от немците 
мост на р. Морава.

Със своите войници 
Христо разчиства пътя 
в 13-километровия 
Кончунски проход, 
който е бил задръстен 
от германските камио-
ни и оръдия. 

След това през Ко-
сово поле достигат до 
Прищина и тук става 
смяна на дивизията.

Така бойният път на 

командвания от него 
взвод от състава на 
дивизията с командир 
ген. Марко Атанасов 
от Пирот до Прищина 
завършва.

Кап. Христо Батак-
лиев става продължи-
тел на фронтовашката 
участ на семейство 
Батаклиеви. Двамата 
му чичовци - Атанас 
и Георги, са на фрон-
та в Балканската и в 
Първата световна вой-
на. Баща му Никола 
е участник в същата 
война, а Христо - във 
Втората световна, по-
крил с неувяхваща 
слава бойните знамена 
на БНА.

За подвизите със 
своя взвод Христо 
Батаклиев получава 
няколко ордена и ме-
дала за храброст във 

Втората фаза на Оте-
чествената война.

Той е председател 
на ОбС на ветераните 
- участници във Вто-
рата световна война в 
община Пещера и член 
на Бюрото на ОбС на 
СОСЗР.

Христо Батаклиев 
работи активно за 
родолюбивото въз-
питание на поколения 
подрастващи.

Общинският съвет 
на СОСЗР и аз лично 
го поздравяваме по 
случай рождения ден, 
като желаем на него и 
семейството му много 
здраве и родопско 
дълголетие.

Стефан ПОПЧЕВ,
историк-краевед,

член на Бюрото на 
ОбС на СОСЗР, 

гр. Пещера

ПОРАДИ РЕМОНТ, ВЕТЕРИНАРНАТА АПТЕКА НА 
„БИОВЕТ“ ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ.

КАПИТАН ХРИСТО БАТАКЛИЕВ ВЪЗПИТА 
В РОДОЛЮБИЕ ПОКОЛЕНИЯ ПОДРАСТВАЩИ

Продава се земеделска земя - 2 декара, 
в местността Широките ливади край Пещера.

тел. 0886 813 315

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия ...............................................................................

Адрес .............................................................................................

Текст ...............................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в редакцията на вестник 
“Родопска искра” на адрес: Пещера, ул. “Димитър Горов” 6А /главната 
улица/. За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.
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На 13 септември сбор-
на група танцьори под 
ръководството на худо-
жествения ръководител 
Елена Баренска бе на 
Национален фестивал на 
руската песен и танц, кой-
то се проведе на язовир 
„Копринка”. Групата се 
представи с руски танц от 
името на Сдружението на 
русофилите в гр. Пещера.

Децата спечелиха тре-
то място и плакет.

На 2 и 3 октомври 2014 г. в гр. Велинград се 
проведе обучителна среща на тема „Взаимо-
действието между институциите – предизвика-
телства по пътя на екипността при работата по 
проекти“. В семинара участваха представители 
на общинските администрации, училища и пред-
ставители на НПО сектор.

Основната цел на срещата е да развие екип-
ните умения на участниците при работата с 
проекти по оперативни програми, а посланието 
– „Работата в екип изисква да познаваме себе си 
и другите!“. 

Обучението на участниците е чрез различни 
ролеви игри и групова работа, които стимулират 
екипните умения в груповия процес и споделяне 
опита на участниците в групата при сформиране-
то на екип.

Срещата се организира от Областен информа-
ционен център – Пазарджик, със съдействието и 
подкрепата на Център за кариерно ориентиране – 
Пазарджик. 

През месец септем-
ври експертите и спе-
циалистите на РИОСВ – 
Пазарджик, извършиха 
71 проверки в 59 обек-
та. За отстраняване на 
констатирани наруше-
ния са дадени 61 пред-
писания. Издадени са 
4 наказателни поста-
новления на стойност 
23 100 лв. 

На физическо лице 
от Дорково е наложе-
на глоба от 100 лв. по 
Закона за лечебните 
растения за това, че 
суши лечебни растения 

под специален режим 
без разрешена квота за 
тази дейност. Имущест-
вена санкция от 3 000 
лв. по Закона за опаз-
ване на околната среда 
е наложена на „Биовет” 
АД – Пещера, за неиз-
пълнено предписание 
за класифициране на 
отпадъци от компо-
зитни опаковки. Иму-
ществени санкции от 
10 000 лв. са наложени 
на „Свиком” АД, Сви-
некомплекс – Април-
ци, и на „Промишлени 
системи” ООД – Пазар-

джик, за неизпълнени 
условия в издадените 
им комплексни разре-
шителни. 

През септември са 
съставени 3 акта по 
Закона за водите – 
2 за превишаване на 
индивидуалните еми-
сионни ограничения – 
на „Пако“ АД – Пазар-
джик, и на „БДЖ“ ЕООД 
– ППП – Пловдив, Локо-
мотивно депо – Септем-
ври, а на „Елмет“ ЕООД 
– Панагюрище – за за-
устване на отпадъчни 
води в повърхностен 

воден обект без раз-
решително. Съставен 
е акт и на физическо 
лице за нарушение на 
Закона за управление 
на отпадъците – нерег-
ламентирано третиране 
на отпадъци в земли-
щето на с. Симеоновец, 
община Септември.

От началото на годи-
ната са извършени 662 
проверки на 597 обекта. 
Дадени са 518 предпи-
сания, съставени са 22 
акта и са издадени 30 
наказателни постанов-
ления.

Т Ъ Р С И  С Е
квартира за младо семейство.

За контакти: 0884/25 82 04

УСЛУГИ 
за план-сметки 

за строителство 
и ремонти.

За контакти: 
0876/769 236

ПРОДАВА СЕ 
обособен дял от къща 
в центъра на Пещера. 

СПРАВКИ:
офис, ул. „Д. епопея“ 50

ОИЦ - Пазарджик, 
и ЦКО - Пазарджик, 
организираха 
обучителна среща

През септември експертите от 
РИОСВ - Пазарджик, извършиха 
71 проверки в 59 обекта

ТАНЦЬОРИ ОТ ПЕЩЕРА 
СПЕЧЕЛИХА ТРЕТО МЯСТО

Във връзка с из-
граждане Дом на по-
койника в Пещера 
започва дарителска 
кампания.

Желаещите да се 
включат могат да да-
рят пари, като използ-
ват банковата сметка 
или специалните ку-
тии, които ще бъдат 
поставени  в търговска 
верига „Лазур”, Мега-
маркет, магазин за цве-

тя на Общински пазар 
и в магазина срещу 
бившата казарма.

Приканват се всич-
ки фирми на територи-
ята на община Пещера 
и гражданите да дадат 
своята лепта за по-
строяване на сградата 
в Централния гроби-
щен парк. Всеки, който 
иска да бъде съпри-
частен с начинанието, 
може да помогне. 

ДА ПОМОГНЕМ

ОБЩИНСКА БАНКА 
BIG: SOMBBGSF

IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

УЛИЦАТА Е ОПАСНА!
НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙ!

Пешеходците и велосипедистите 
са най-уязвимите участници в дви-
жението.

Не пресичайте пътното платно, 
където и да е! Използвайте пешеход-
ните пътеки и изчаквайте преминава-
щите автомобили.

Не слушайте музика и не раз-
сейвайте очите си при пресичане на 
улицата!

Пешеходците са най-застрашени 
след залез слънце. Избягвайте да 
носите тъмни връхни дрехи, когато 
пресичате пътното платно вечер.

Когато преминавате по неосветен 
участък, по възможност пресечете 
платното там, където имате най-голя-
ма видимост.

Всички велосипедисти трябва да 
знаят, че правилата за движение по 
пътното платно важат и за тях. Посо-
ката е винаги отдясно!

С решение 
на Общинския съвет
всеки вторник до 31 декември 2014 г.

граждани на община Пещера могат да посетят 
античната и средновековна 

крепост Перистера безплатно.
Цените на услуги, предоставяни в античната 

и средновековна крепост Перистера:
• фотозаснемане с военно облекло – 4,80 лв.

• видеозаснемане с военно облекло – 12,00 лв.



На Националното 
първенство по ракето-
моделизъм за юноши, 
организирано от БФА, 
провело се на лети-
ще - с. Вълчитрън, от 
19 до 21 септември 
тази година, участ-
ваха юноши до 18 г. 
от Севлиево, Кюстен-
дил, Горна Оряховица, 
Велико Търново, Бур-
гас, Каспичан, Пещера 
и други градове на 
страната. Първенство-
то бе много силно, с 
високи резултати във 
всички класове на 
всички участници, тъй 
като се мереха сили с 
най-добрите български 
световни шампиони от 
Световното, състояло 
се преди месец. 

Българският на-
ционален отбор, част 
от който са и състеза-
телите от Пещера, в 

момента е най-добрият 
в света, с излъчени 
най-много световни 
шампиони и завою-
вани призови места, 
свидетелство за което 

е Златната купа от ком-
плексното класиране 

за най-добър отбор в 
света на Световното 
първенство.

Пещерският тим се 
състоеше от четирима  
състезатели, които по-
криваха 7 от общо 8-те 
класа. Поради огра-
ничените финансови 
средства, не можехме 
да си позволим да за-
ведем повече участни-
ци, въпреки че желае-
щи имаше много, и по 

тази причина малкото 
ни състезатели тряб-

ваше да покриват по 
няколко класа. 

Момчетата се пред-
ставиха отлично, като 
завоюваха 8 медала, 
- 4 златни, 3 сребърни 
и 1 бронзов, и с убе-
дителна преднина в 
отборното класиране 
завоюваха Златната 
купа.  Така нашите ра-
кетомоделисти доба-
виха трета златна купа 
в колекцията на клуба 

от участието си в три 
детско-юношески съ-
стезания през 2014 г.

Ръководството на 
Ракетомоделен клуб 
„Кондор” - гр. Пещера, 
изказва още веднъж 
голяма благодарност 
на родителите на де-
цата за гласуваното 
доверие, на спонсо-
рите - фирма „Херкал” 
в лицето на Димитър 
Кочев, и най-вече на 

Община Пещера в ли-
цето на кмета Г. Коза-
рев, който ни помогна 
с финансови средства, 
за да стане възможно 
нашите състезатели 
да участват и покажат 
своите умения и въз-
можности за трети по-
реден път тази година. 

За повече информа-
ция: www.condor-pest-
era.free.bg

От Ръководството

4
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ТРЕТА ЗЛАТНА КУПА
В КОЛЕКЦИЯТА НА КЛУБА ЗА 2014 г.

СВ. ПАРАСКЕВА 
ПЕТКА ТЪРНОВСКА

На 14 октомври 
българите почитат св. 
Петка - една от най-
тачените и обичани от 
нашия народ светици. 
В народния календар 
празникът е известен 
още като Петковден.

В представите на 
предците ни св. Петка 
била медиатор между 
земния и отвъдния 
свят, покровителка на 
митичния праотец и 

Есен

14 октомври
ПЕТКОВДЕН

закрилница на жената 
и рода. Вярвало се, че 
тя има свръхестестве-
на сила да лекува без-
детни и лехуси (млади 
родилки).

По стар обичай на 

Петковден жените спо-
менават мъртвите и в 
тяхна памет раздават 
подковки, поръсени с 
варено жито; подсладен 
ориз, диня и грозде. 

В памет на свети-

цата се прави родо-
ва служба. Месят се 
малки питки за здраве 
и благополучие на 
семейството. 

В миналото жители-
те на някои родопски 

селища свързвали 
Петковден с есенни-
те женски жертвоп-
риношения, извест-
ни като „черкуване 
за Господа”. Всяка 
стопанка колела 
бяло животно - 
обикновено кокош-
ка, която готвела с 
ориз. От обредната 
храна раздавала на 
жените в махалата 
за здраве на семей-
ството, да се плодят 
животните, да има 
берекет в нивите. В 
двора на църквата 
пък се правел общо-
селски курбан.

В календара 
празникът е извес-
тен още като зимен 
Петковден. Той 
бележи края на 

стопанската година и 
началото на нечистите 
дни, които продължа-
ват до Димитровден 
(26 октомври). През 
това време са забра-
нени веселбите, пра-
вят се магии и закли-
нания, гадае се каква 
ще е годината, като на 
всеки ден съответства 
по един месец от нея.

Когато нечистите 
дни отминат, започват 
сватбите. По къщите 
тръгват лятници и 
годежари. Стопанките 
организират седенки и 
надпявания. А на пло-
щада се вият широки
петковденски хора.

Имен ден 
празнуват 

всички, които 
носят имената 
Петка, Петко, 

Петкана, Пенко, 
Петя, Петьо, 

Параскева, Параскев, 
Параско, Парашка, 

Парунка, Паца, Паша, 
Паруш, Пачо, Пъшо; 
Кева, Кевка, Кево. 


