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Народно читалище „Зора - 1903”, с. Радилово, организира конкурс за но читалище „Зора - 1903”, с. Радилово, организира конкурс за 
рисунка на тема „Бабо, какво е това?” за създаване на интерактивна рисунка на тема „Бабо, какво е това?” за създаване на интерактивна 
игра за деца от 3 до 5-годишна възраст. Конкурсът е дейност по про-игра за деца от 3 до 5-годишна възраст. Конкурсът е дейност по про-
ект „Бабо, какво е това?” на програма „Живо наследство” към ФРГИ, ект „Бабо, какво е това?” на програма „Живо наследство” към ФРГИ, 
с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

Каним  всички деца и младежи от с. Радилово и община Пещера, кои-Каним  всички деца и младежи от с. Радилово и община Пещера, кои-
то обичат да рисуват, да се включат в конкурса.то обичат да рисуват, да се включат в конкурса.

за създаване на интерактивна игра за деца от 3 до 5-годишна възрастза създаване на интерактивна игра за деца от 3 до 5-годишна възраст  

„Бабо, какво е това?” 
Р Е ГЛ АМ ЕНТ

В конкурса могат да участват деВ конкурса могат да участват деца и младежи от 8 до 20-годишна ца и младежи от 8 до 20-годишна 
възраст. На желаещите да участват организаторите ще предоста-възраст. На желаещите да участват организаторите ще предоста-
вят материали. В рамките на един месец след обявяване на конкурса, вят материали. В рамките на един месец след обявяване на конкурса, 
от датата 27.01.2014 г., участниците трябва да нарисуват по пет от датата 27.01.2014 г., участниците трябва да нарисуват по пет 
картини на следните теми:картини на следните теми:
� Житна нива с включени задължителни елементи (жито, житен Житна нива с включени задължителни елементи (жито, житен 

сноп, сърп, паламарка, хамбар с житни семена и воденичен камък);сноп, сърп, паламарка, хамбар с житни семена и воденичен камък);
� Селски дом с включени задължителни елементи (огнище, перус-Селски дом с включени задължителни елементи (огнище, перус-

тия, казан, бъркалка - необходими за варене на кешкек, нощви за месене тия, казан, бъркалка - необходими за варене на кешкек, нощви за месене 
на обредни хлябове и тесто);на обредни хлябове и тесто);
� Селски двор с включени задължителни елементи (обор, домашни Селски двор с включени задължителни елементи (обор, домашни 

животни – овца, крава и др., котле за мляко, бутживотни – овца, крава и др., котле за мляко, бутилка за биене на масло);илка за биене на масло);

� Старинна стая с вклюСтаринна стая с включени задължителни елементи (софра, чени задължителни елементи (софра, 
столчета, съдове за храна, пещ и др.);столчета, съдове за храна, пещ и др.);
� Момче и момиче с автентични радиловски костюми и ракла за Момче и момиче с автентични радиловски костюми и ракла за 

дрехи.дрехи.

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

1. Трите имена и възраст на автора1. Трите имена и възраст на автора
2. Адрес2. Адрес
3. Телефон и email за връзка3. Телефон и email за връзка

Тричленно професионално жури ще оцени творбите и ще определи Тричленно професионално жури ще оцени творбите и ще определи 
първо, второ и трето място за всяка тема. първо, второ и трето място за всяка тема. 

С най-добрите предложения ще се организира изложба. Победители-С най-добрите предложения ще се организира изложба. Победители-
те ще получат награди и картините им ще бъдат използвани в създа-те ще получат награди и картините им ще бъдат използвани в създа-
ването на играта.ването на играта.

Творбите могат да се подават по пощата или лично в библиотека-Творбите могат да се подават по пощата или лично в библиотека-
та на НЧ „Зора - 1903”, с. Радилово.та на НЧ „Зора - 1903”, с. Радилово.

Краен срок за предаване на рисунките - до 17.00 ч. на 27.02.20014 г.Краен срок за предаване на рисунките - до 17.00 ч. на 27.02.20014 г.

За повече информация и контакти:За повече информация и контакти:
НЧ „Зора - 1903”НЧ „Зора - 1903”

Адрес: с. Радилово, общ. Пещера, ул. „Георги Ангелиев” №43Адрес: с. Радилово, общ. Пещера, ул. „Георги Ангелиев” №43
 e-mail: zora_radilovo@abv.bg  e-mail: zora_radilovo@abv.bg 

Тел.: 0898 451 817, Марена Вачкова - координатор на Тел.: 0898 451 817, Марена Вачкова - координатор на проектапроекта

ОЧАКВАМЕ  ВИОЧАКВАМЕ  ВИ !!

През целия месец 
януари кметът на Пеще-
ра Георги Козарев под-
държаше кореспонден-
ция с посланика на Бъл-
гария в Беларус Ангел 
Ганев относно случая 
с нашата съгражданка 
Мария Даракчиева. С 
помощта на посланика 
се осъществи контакт 

с Министерството на 
здравеопазването на 
Беларус, а чрез него 
и с Девета клиника 
по трансплантация в 
Минск. Кметът Г. Ко-
зарев е упълномощил 
заместник-кмета Ст. 
Балабанов да проведе 
нужните разговори с 
клиниката и да осъ-

ществи пътуване до 
Минск за преглед на 
Мария Даракчиева и 
евентуално осъществя-
ване на транспланта-
ция на бъбрек. 

На 3 февруари г-н 
Балабанов посети По-
солството на Беларус 
в София, откъдето по-
лучи визи - за себе си, 

за Мария и за баща й - 
Георги Даракчиев. Вече 
са закупени самолетни 
билети за 16 февруари, 
когато тримата ще отле-
тят за Минск.

Обръщаме се още 
веднъж към всички пе-
щерци за събиране на 
дарения, тъй като само 
прегледът ще струва 
около 6500 долара и 
ще продължи една 
седмица.

НЕКА ПОМОГНЕМ НА МАРИЯ ДАРАКЧИЕВА
С ъ п р и ч а с т н о с т

П О К А Н А  З А  У Ч А С Т И Е  В  К О Н К У Р СП О К А Н А  З А  У Ч А С Т И Е  В  К О Н К У Р С

НА 19 ФЕВРУАРИ НА 19 ФЕВРУАРИ 
ПГЛПМ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ПГЛПМ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
ЩЕ ОТПРАЗНУВА ЩЕ ОТПРАЗНУВА 
20 ГОДИНИ 20 ГОДИНИ 
ОТ СЪЗДАВАНЕТООТ СЪЗДАВАНЕТО
СИСИ на стр.на стр. 222

КОНКУРС ЗА РИСУНКАКОНКУРС ЗА РИСУНКА

На заседание на Об-
щинския съвет бе приет 
Културен календар на 
община Пещера за 2014-а. 
Много и разнообразни са 
проявите през годината. 

Ще бъдат отбелязани 
120 г. от рождението на 
проф. Янко Тодоров, 130 
г. от рождението на Геор-
ги Кьосеиванов, 105 г. от 
смъртта на Петър Стай-
ков. 

Предстои да бъде 
чествана “Златна сватба” 
на пещерски двойки. 

На 3 март ще бъде от-
белязан Националният 
празник. 

Ще се чества 135 г. 
от рождението на Григор 
Чешмеджиев. 

Предстоят гостувания 
на изложби, театри. 

Ще се отбележат Денят 
на Пещера, на Радилово, 
на Капитан Димитриево. 

Предстоят още много 
културни прояви. За вся-
ка една от тях в. „Родоп-
ска искра” ще ви инфор-
мира подробно.

Кметът Козарев беше 
награден с приз КМЕТ 
НА ГОДИНАТА от телеви-
зия Европа за най-много 
спечелени проекти и 
подписани договори на 
глава от населението. 
Наградата му бе връче-
на на 6 февруари 2014 г. 
лично от екипа на пре-
даването „Национален 
календар”.

Тя е признание за 
успешното управление, 
устойчивото и икономи-
ческо развитие и подоб-
ряване на общинската 
инфраструктура, което 
кметският екип постига 
чрез реализиране на 
проекти с европейско 

НАГРАДА ГЕОРГИ КОЗАРЕВ С ПРИЗГЕОРГИ КОЗАРЕВ С ПРИЗ

финансиране, разработ-
ване на нови проекти, 
подобряване на ВиК 
структурата, развитие на 
пътната и уличната ин-

фраструктура, парковата 
среда.

Председателят на Об-
щинския съвет Анаста-
сия Младенова поздрави 

кмета Георги Козарев за 
голямата награда с бу-
кет цветя и пожела още 
по-големи постижения в 
развитието на общината.

КМЕТ НА ГОДИНАТАКМЕТ НА ГОДИНАТА
БОГАТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2014 г.



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

2 7 февруари 2014 г.

Във връзка с изграж-
дане Дом на покойника 
в Пещера започва дари-
телска кампания.

Желаещите да се 
включат могат да дарят 
пари, като използват 
банковата сметка или 
специалните кутии, кои-
то ще бъдат поставени  
в търговска верига „Ла-
зур”, Мегамаркет, мага-
зин за цветя на Общин-

ски пазар и в магазина 
срещу бившата казарма.

Приканват се всички 
фирми на територията 
на община Пещера и 
гражданите да дадат 
своята лепта за по-
строяване на сградата 
в Централния гробищен 
парк. Всеки, който иска 
да бъде съпричастен с 
начинанието, може да 
помогне. 

ДА ПОМОГНЕМ

ОБЩИНСКА БАНКАОБЩИНСКА БАНКА  
B I G :  S O M B B G S FB I G :  S O M B B G S F

IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

20 ГОДИНИ20 ГОДИНИ  
ПРОФЕСИОНАЛНОПРОФЕСИОНАЛНО  
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ  
И ОБУЧЕНИЕИ ОБУЧЕНИЕ
Юбилеите са нещо 

прекрасно. Те са ро-
мантичното връщане 
към началото, те са ни 
вратата към бъдещето. 
В забързания свят на 
ежедневието и обър-
кани човешки ценнос-
ти, днес училището е 
духовност и познание 
за младите. То е тво-
рец на личността, на 
гражданите и двигател 
на човешкия прогрес. 
ПГЛПМ вече 20 годи-
ни има своята мисия 
- образова и подготвя 
за житейска и профе-
сионална реализация 
стотици ученици в 
четири специалности 
– обувно, шевно и ме-
белно производство и 
машинен монтьор.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ,
УВАЖАЕМИ 
УЧЕНИЦИ, 
УЧИТЕЛИ, 

СЛУЖИТЕЛИ!
Днес Професионал-

ната гимназия по лека 
промишленост и ма-
шиностроене предлага 
съвременна и функ-
ционална материална 
база, уютни класни 
стаи - всяка с компю-
тър и интернет, мулти-
медийни кабинети. Има 
модерно обзаведена 

компютърна зала с 
непрекъснат интернет 
достъп, работилници 
по дървообработване, 
обувно и шевно произ-
водство, шлосерство и 
стругарство. 

 Освен професио-
налната подготовка, 
сега на учениците се 
предоставя и възмож-
ност да избират между  
повече от 8 форми на 
извънкласни дейности,  
клубове по интереси, 
където развиват и до-
усъвършенстват сво-
ите таланти. Хубаво е, 
че учители и ученици 
заедно полагат усилия 
и дават всичко от себе 
си, за да усвояват не-
прекъснато знания, да 
придобиват професи-
онални умения, да из-
граждат общочовешки 
и национални ценнос-
ти и да се формират 
като знаещи и можещи 
личности на успеха. 
Личности,  които да 
могат да се изправят 
пред предизвикател-
ствата на днешния и 
утрешния  ден, осо-
бено в условията на 
жестока конкуренция  
на пазара на труда! 
ПГЛПМ участва в про-
грами и проекти през  
2013 - 2014 година:

- „Да се научим 
да живеем заедно” 
към ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, 
бенефициент ЦДГ 
„Слънчо”;

- „Квалификация 
на педагогическите 
специалисти” към ОП 
„Развитие на човешки-
те ресурси”, бенефици-
ент МОМН;

- „Ученически прак-
тики” към ОП „Развитие 
на човешките ресурси”, 
бенефициент МОМН;

- „Система за кари-
ерно ориентиране в 
училищното образова-
ние” към ОП „Развитие 
на човешките ресурси”, 
бенефициент МОМН;

- „Да направим 
училището привлека-
телно за младите хора 
- УСПЕХ” към ОП „Раз-
витие на човешките 
ресурси”, бенефициент 
МОМН;

- „Нов шанс за 
успех” - „Ограмотяване 
на възрастни” към ОП 
„Развитие на човешки-
те ресурси”, бенефици-
ент МОМН;

- Договор с Център 
за междуетнически 
диалог и толерантност 
„Амалипе”, Програма 
„Всеки ученик може 
да бъде отличник”, 

подкрепена от Тръст за 
социална алтернатива 
(ТСА) - неправителстве-
на организация, чиято 
мисия е да се прекъсне 
порочният кръг на бед-
ността чрез насърча-
ване на възможности, 
които помагат на най-
непривилегированите 
граждани на България 
да постигнат образова-
телен и икономически 
успех. ТСА подкрепя 
програми, които със 
своите почтеност, по-
тенциал за разрастване 
и прозрачност спомагат 
за подобряване благо-

състоянието на най-бед-
ните хора в България, 
със специален фокус 
върху  ромите.

Благодарност към 
екипа на гимназията 
- учители, ученици, 
родители, приятели, 
работодатели, с които 
вече 20 години заедно 
вървим по необятния 
път на знанието, обич-
та и мечтите и търсим 
истинските неща със 
сърцето си! Стимули-
раме инициативност, 
самостоятелност и 
творческа активност, 
развиваме интелект и 

креативно мислене.
В седмицата преди 

19 февруари предстоят 
спортни състезания, 
състезания по про-
фесии, изложба на из-
делия, произведени от 
учениците, модно ревю 
и много изненади.

Бъдете с нас в тези 
дни, за да отпразну-
ваме заедно пътува-
нето към знанието и 
открилия се пред нас 
хоризонт на мечтите и 
успехите!

Петко ТОКМАКОВ
директор на ПГЛПМ 

„Васил Левски”

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Учениците от VI а 
клас на ОУ „Петко Р. 
Славейков“ - Пещера, 
проведоха урок по ис-
тория в музея на Съе-
динението в Пловдив. 
Иновативният подход  
бе дело на дългого-
дишната учителка по 
история М. Илинова. 

Съединението на 
Княжество България 

и Източна Румелия е 
много важен и значим 
момент от историята 
на България. Исках 
учениците да  разбе-
рат, осмислят и запо-
мнят този исторически 
факт, затова и избрах  
нетрадиционен начин 
за представяне на ма-
териала, уточни препо-
давателката. 

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕУРОК ПО РОДОЛЮБИЕУРОК ПО РОДОЛЮБИЕУРОК ПО РОДОЛЮБИЕ Урокът започна с 
поднасяне на цветя 
пред Паметника на 
Съединението, след 
което същинската част 
се проведе в заседа-
телната зала на Пар-
ламента, превърната 
сега в музей. Инфор-
мацията  за най-значи-
мите събития и всич-
ки видни личности 
- участници в Съеди-
нението на България, 
бе представена чрез 

презентация и до-
клади, подготвени от 
учениците. Химнът на 
България и патриотич-
ни песни, изпълнени 
на роял от музикалния 
ръководител Н. Ба-
лабанов, затвърдиха 
уникалната атмосфера 
на урока по родолю-
бие. Нетрадиционният 
урок бе уважен и под-
крепен от директора 
на училището г-жа П. 
Христоскова.

14,840 тона излез-
ли от употреба гуми 
са събрани разделно 
през 2013 г. в община 
Пещера.

Излезлите от упо-
треба гуми са отпадъ-
ци, които е забранено 
да бъдат депонирани, 
съгласно разпоред-
бите на Закона за 
управление на от-
падъците. Събраните 
гуми са предадени за 
оползотворяване и/
или обезвреждане на  
оползотворяващата 

организация „ЕКОМ 
- ДИАНА” АД, с която 
Община Пещера има 
сключен договор за 
сътрудничество.

Контейнери, в които 
всеки може да изхвър-
ли непотребните си ав-
томобилни гуми, има 
разположени до след-
ните обекти за смяна 
на гуми: „Автопал-99” 
ЕООД (ул. „Хан Преси-
ян” №23) и ЕТ „Никачи 
- Васил Грудев” в кв. 
„Изгрев” (ул. „Симон 
Налбант” №68).

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Пещера Снежанка 
работи през всички 
сезони на годината
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На 24 януари 2014 
г. Общинският съвет 
проведе 39-ото си за-
седание, открито и ръко-
водено от председателя 
Анастасия Младенова.

В състава на ОбС 
влезе Неделчо Рядков 
на мястото на Васил 
Филев. Той положи 
клетва като общински 
съветник.

Дневният ред включ-
ваше:

- Отчет на взети ре-
шения на Общински съ-
вет на заседания с Про-
токол №36 от 27.12.2013 
г.

- Отчет на кмета на 
общината за изпъл-
нение Програмата за 
управление на община 
Пещера.

- Приемане Отчет на 

бюджетните финансови 
средства, отпуснати на 
читалище „Развитие - 
1873” - Пещера, на ч-ще 
„Зора” - с. Радилово, и 
на ч-ще „Сергей Румян-
цев” - с. Капитан Димит-
риево, през 2013 г.

- Приемане Календа-
рен план на културните 
прояви в община Пеще-
ра – 2014 г.

- Информация за дей-
ността на Дневен център 
за деца и младежи с 
увреждания - Пещера.

 - Информация за 
дейността на Дневен 
център за възрастни 
хора с увреждания - Пе-
щера.

 - Приемане Отчет за 
изпълнение на Общин-
ски план за младежта за 
2013 г.

- Информация за 
дейността на Кризисен 
център за лица и деца, 
пострадали от насилие 
- Пещера.

- Приемане на Об-
щински план за младеж-
та за 2014 г.

- Приемане на Про-
грама за управление и 
разпореждане с имотите 
- общинска собственост, 
за периода 2014 г.

- Приемане на Годи-
шен план за паша за 
стопанската 2014 г. за 
землищата на община 

Пещера; съгласие за 
предоставяне на мери 
и пасища за общо и за 
индивидуално ползва-
не; определяне задъл-
женията на Община Пе-
щера и на земеделските 
стопани (ползватели на 
мери и пасища) за под-
държането на мерите и 
пасищата в добро земе-
делско и екологично съ-
стояние.

В точка „Текущи” 
бяха разгледани:

- Изменение и до-
пълнение на Правилни-
ка за организацията и 
дейността на Общински 
съвет - Пещера, и взаи-
модействието му с Об-

щинска  администрация 
- Пещера, за мандат 2011 
- 2015 г.

- Промяна в състава 
на Постоянните коми-
сии на Общински съвет 
– Пещера, и избиране 
председател на ПК по 
териториално и селищ-
но устройство.

- Доклад на комиси-
ята за контрол върху 
цялостно изпълнение 
на Договор за предос-
тавяне на концесия на 
обект „Плувен комплекс 
Пещера” - публична об-
щинска собственост, 
находящ се на терито-
рията на гр. Пещера, на-
значена със Заповед №3 

от 3.01.2014 г. на кмета 
на община Пещера във 
връзка с Решение №506 
от 27.12.2013 г. на Об-
щински съвет - Пещера.

- Прекратяване на 
концесия на обект Плу-
вен комплекс - Пещера.

- Предложение за 
одобряване на длъж-
ностно щатно разписа-
ние на ЦНСТ за деца с 
увреждания от 3 до 18 
години в гр. Пещера, 
считано от 1.02.2014 г.

Бе разгледано и пре-
доставяне на поземлени 
имоти в различни мест-
ности.

Обсъдени бяха и дру-
ги въпроси, по които се 
взеха целесъобразни 
решения.

Заседанието завър-
ши с питания.

39-о ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На разширено заседание на Об-
щинския съвет на БСП - Пещера, 
след обсъждане на политическата 
обстановка в общината, областта и 
страната, пещерските социалисти 
излязоха с позиция, в която оце-
няват значението на „Евроизбори 
- 2014” с европейско, национално и 
международно значение.

Те отчитат, че двата мандата 
на президента Георги Първанов 
са най-успешни в съвременната 

история, отчитат ползотворното 
участие на Ивайло Калфин като 
евродепутат от Коалиция за Бъл-
гария. Всичко това се е случвало 
благодарение на участието на 
всички членове и симпатизанти на 
БСП. Но не приемат случващото се  
с явяването на АБВ (Алтернатива 
на българското възраждане) със 
собствена кандидатска листа за 
евродепутати.

Пещерските социалисти остават 

единни и ще работят за кандидати-
те за евродепутати от БСП, така че 
БСП да бъде първа политическа 
сила. Всички манипулации, които 
вървят, са вредни и излишни.

На заседание на Областния съ-
вет на БСП от името на Общинската 
партийна организация в Пещера 
бяха предложени за обсъждане 
като кандидати в Европейския 
парламент Илияна Йотова и Сергей 
Станишев.

ПЕЩЕРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ 
ЗАСТАВАТ ЗАД КАНДИДАТСКАТА 
ЛИСТА ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ НА БСП За да контролира популацията на бездомните 

кучета, Община Пещера ползва услугите на специа-
листите от Общинско предприятие „Зооветеринарен 
комплекс” - Пловдив. Извършват се дейностите по 
улов, обезпаразитяване, кастриране, маркиране и 
връщане на мястото на залавяне, без училищата, 
детските градини и болниците.

През 2013 г. са проведени 2 акции. От Пловдив 
пристига микробус, специално оборудван с 10 клет-
ки. Работят ветеринарен лекар, хора, които стрелят с 
упойващи вещества от специални тръби и предста-
вител на Община Пещера от отдел „Екология”. На 
обработените животни се прави знак на ухото, като 
се врязва във формата на буквата „V”.

Една такава акция струва на Общината от 1000 
до 1300 лв.

В момента по приблизителни данни в града има 
около 50 бездомни кучета, като поне половината от 
тях не са обработени. Бройката е динамична, мени 
се постоянно в зависимост от размножаването им. 

За домашните кучета таксата е 15 лв. годишно. За 
2014-а до този момент са платени само 2.

За кучета със специален режим такса не се пла-
ща.

Важно за 
собствениците 
на кучета

Община Пещера 
продължава успешното 
изпълнение на инвести-
ционен проект „Модер-
низация на интегрира-
ния воден цикъл на гр. 
Пещера - Доизграждане 
и рехабилитация на 
съществуващата ВиК 

мрежа и изграждане на 
ПОСВ, гр. Пещера”. Про-
ектът се финансира по 
Договор за безвъзмезд-
на финансова помощ 
№ DIR-51011116-C005 
от 29.02.2012 г. между 
Община Пещера и Ми-
нистерство на околната 

среда и водите в рамки-
те на ОП „Околна среда 
2007 - 2013 г.”.

След приключване 
на строително-монтаж-
ните работи за доиз-
граждане, реконструк-
ция и рехабилитация на 
основната част от ВиК 

мрежата на гр. Пещера, 
днес се подписа Прото-
кол за установяване на 
годността за ползване 
на строеж: „Доизграж-
дане на съществуваща 
водопроводна и канали-
зационна мрежа” – Акт 
Образец 16.

За поредна година в ОУ „Петко 
Р. Славейков” - Пещера, се проведе 
положителна педагогическа прак-
тика (открит урок). Урокът бе по бъл-
гарски език и литература в шести 
клас с преподавател Дафинка Чож-
гова. Пред погледите на петнадесет 
учители по БЕЛ от областта шесток-
ласниците показаха знанията си за 
неличните глаголни форми. 

В ОУ „П. Р. Славейков” се работи 
много добре по български език и 
литература, затова избрах вас да 
покажете опита си пред колегите 
от областта, поясни експертът по 
български език и литература от РИО 
- Пазарджик, Галина Цанева.

Открит урок пред учители Открит урок пред учители 
от областтаот областта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
www.ope.moew.government.bg

гр. Пещера, ул. “Дойранска 
епопея” №17

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

www.peshtera.bg

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

По инициатива на 
председателя на Об-
щинския съвет в Пещера 
г-жа Анастасия Младе-
нова, на 6 февруари 2014 
година се проведе среща 
с началника на Затвора в 
Пазарджик Веселин Ко-
цев, социалния работник 
към Затвора г-жа Попче-
ва, завеждащия Апроба-
ционна служба в Пещера 
Илия Цонков, Цветелин 
Димитров – началник на 
Областна служба „Из-
пълнение на наказания-
та” в областния град, и 
представители на МВР 
във връзка с работата на 
Наблюдателната коми-
сия към Общински съвет 
- Пещера. 

Работата по ресоциа-
лизацията на лишените 
от свобода се подпомага 
именно от Наблюдател-
ната комисия. Нейна за-
дача е да осъществява 
обществен контрол на 
дейността на местата за 

лишените от свобода, да 
подпомага ресоциали-
зацията на лишените от 
свобода, да съдейства 
за настаняване на рабо-
та и битовото устройва-
не на освободените от 
местата за лишаване от 
свобода.

В работната среща се 
сподели опит за работа-
та на наблюдателните 
комисии в общините, 
имайки предвид, че в об-
щина Пещера има доста 
граждани, които в мо-
мента изтърпяват своите  
наказания, а след това 
се нуждаят и от ресоци-
ализация. 

Началникът на За-
твора в Пазарджик г-н 
Коцев изрази задовол-
ството си, че община Пе-
щера е една от малкото, а 
в областта единствената, 
която е проявила анга-
жираност и работи за 
решаване проблемите в 
общността.

ГРИЖА ЗА ХОРАТА
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

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.

ДАДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ „„КУПЕНАКУПЕНА““

Репродукции на едни от най-известните му творби са подредени 
във фоайето на читалището по повод 115 г. от неговото рождение
Дечко Узунов е 

роден в Казанлък, къ-
дето първо е ученик 
на Чудомир. През 1919 
г. е приет за студент в 
Държавното художест-
вено индустриално 
училище (днес Наци-
онална художествена 
академия), в класа на 
проф. Петко Клисуров. 
Когато общият курс на 
подготовка завършва 
през 1922 г., Узунов 
заминава за Мюнхен 
на специализация при 
проф. Карл фон Маар. 

При завръщането си 
в България завърш-
ва образованието си 
в Художествената 
академия (през 1924 
г.), в класа на проф. 
Стефан Иванов, като 
му преподават и 
други майстори на 
четката - Цено Тодо-
ров, Иван Ангелов, 
Никола Маринов. 

От 1926 г. работи 
като щатен художник 
в Министерство на 
просветата до 1932-ра, 
когато започва да пре-

подава живопис в Ху-
дожествената академия. 
Извънреден професор 

е от 1937 г., а редовен 
- от 1942 до 1963 г. Сред 
учениците му са худож-
ниците Атанас Пацев, 
Георги Баев, Калина Та-
сева, Лика Янко, Мария 
Столарова, Светлин Ру-
сев, Георги Божков. 

Участва в почти 
всички общи худо-
жествени изложби на 
дружеството „Родно 
изкуство“ в България 
и в чужбина (Белград, 
Пилзен, Ню Йорк, Ати-
на, Берлин, Будапеща, 
Москва, Ереван, Хам-

бург, Виена). Прави 
шест самостоятелни 
изложби в София и по 
една в Казанлък и Сли-
вен. В чужбина прави 
самостоятелни излож-
би в Белград, Букурещ, 
Будапеща, Москва, 
Париж, Базел, Мюнхен, 
Кувейт, Пекин. 

Дечко Узунов има 
две сестри, от които има 
четирима племенници 
- скулпторката Елена 
Вълчанова, живопи-
сеца Пеню Вълчанов, 
графика Христо Нейков 

и художника (график, 
живописец и илюстра-
тор) Атанас Нейков. Те 
са преките наследници 
на Узунов и даряват 
голяма част от творбите 
му за двете къщи музеи 
на художника - в София 
и в Казанлък. Негов 
доведен син е спорт-
ният журналист Ричард 
Груев.

Бабинден е един от 
хубавите български 
празници.

По този повод на 
21.01.2014 г. от 17 ч. в 
ресторант „Бесапара” 
в Капитан Димитриево 
по традиция празнува-
ха повече от 80 жени 
- баби, невести и млади 
майки.

Гости на празника 
бяха Анастасия Младе-
нова - председател на 
Общинския съвет, Геор-

ги Козарев - кмет на 
община Пещера, Иван 
Златинов - кмет на Ка-
питан Димитриево.

Ритуала „Отливане” 
изпълниха Г. Куцева 
- баба на първо внуче, 
и прекрасната й снаха 
Дани.

Поздравления под-
несоха гостите.

Музикален поздрав 
изпълниха малчугани 
от ЦДГ „Еделвайс”, 
деца самодейци при 

НЧ „С. Румянцев - 1909” 
и ДФГ „Капитанка”.

За доброто на-
строение музикалното 
оформление и изпъл-
нение бе на Николай 
Учкунов.

Изненада бяха под-
готвили всички баби, 
бабите на 2013-а почер-
пиха с пити и баници, а 
прабабата Димитрия 
Попова богато почерпи 
всички и дари децата с 
пожелание всички да 

БАБИНДЕН В КАПБАБИНДЕН В КАПИТАНИТАН  
ДИМИТРИЕВОДИМИТРИЕВО

станат баби и прабаби 
и да бъдат много щас-
тливи.

Вечерта продължи с 
веселие и танци.

За най-добра хо-
роводка бе избрана 
Нина Златанова, а за 
„Мисис баба” - Живка 
Милчева.

Доволни и щастли-
ви, бабите обещаха да 
слушат снахите и да 
гледат внуците.

Стоянка ИВАНОВА

На 1 февруари, ко-
гато по християнския 
календар се почита св. 

Трифон, Народно чита-
лище „Развитие” - гр. 
Пещера, традиционно 

организира Трифонова 
среща, на която бяха 
обявени резултатите от 
тазгодишния конкурс 
за домашно приготве-
но червено вино. Пред-
варително събраните 
и номерирани проби 
бяха предоставени на 
професионално жури - 
Анелия Чешмеджиева 

и Ангел Мрянков - тех-
нолози по професия. 

Резултатите бяха 
обявени вечерта на 
Трифоновден, както 
винаги в р-т „Тектан”, 
и поляти с доволно 
количество от божест-
вената напитка. 

12-те участници бяха 
представили общо 15 

проби вино.
Председателят на 

Читалището Георги 
Щерев връчи награ-
дите на класираните. 
Трето място зае Миха-
ил Паев, второто бе за 
Димитър Бойкинов, а 
призът „Цар на пещер-
ското вино” се падна 
на дългогодишния 

участник Стефан Бой-
кинов. 

Всичко това бе гар-
нирано с много настро-
ение, мезета и песни, 
специален поздрав от 
мъжкия квартет „Че-
лебии”. Мероприятието 
уважи и секретарят на 
Община Пещера г-н 
Николай Гълъбов.

Избраха Цар на виното
ТРИФОНОВА  СРЕЩАТРИФОНОВА  СРЕЩА

ПЪТЯТ КЪМ ЛЮБОВТА, ПЪТЯТ КЪМ ЛЮБОВТА, 
СТРАДАНИЕТО И  НАДЕЖДАТАСТРАДАНИЕТО И  НАДЕЖДАТА

на 07.02.2014 годинана 07.02.2014 година
от 17.00 часаот 17.00 часа

в кафе „Венера”в кафе „Венера”

ПРОМОЦИЯПРОМОЦИЯ
нана

стихосбирката стихосбирката 
нана

Николина БарбутеваНиколина Барбутева

Вестник “РОДОПСКА ИСКРА” 
може да четете и в електро-
нен вариант на страницата на 
Община Пещера

НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873” - ПЕЩЕРА, ПОСРЕЩА СВОИТЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ С ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА ДЕЧКО УЗУНОВ


