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На първата си прес-
конференция с местни и 
регионални медии Йордан 
Младенов запозна журна-
листите с плана за работа 
на Община Пещера през 
2021-ва.

Тази година сред при-
оритетите на Младенов е 
реконструкция на пътната 
отсечка Пещера - Браци-
гово. С получената в на-
чалото на декември 2020 
г. целева субсидия ще 
бъде ремонтирана и бла-
гоустроена отсечка от км 
0+927 до км 2+242 от пътя 
Пещера - Брацигово. В съ-
щата сума е предвидено да 
се ремонтира ул. „Петър 
Раков“, както и прилежа-
щата инфраструктура. 
От кръговото движение 
в тази част на Пещера до 
моста на река Пиздица ще 
бъде монтирано осветле-
ние, ще бъдат изградени 
нов водопровод, паркинг, 
велоалея. Мостът над ре-
ката ще бъде разширен за 
удобство на водачите на 
МПС. Предвижда се ре-
монт на пътя към рекул-
тивираното сметище над 
Пещера. За отпускане на 
средствата е допринесъл 
фактът, че на територията 
на общината функциони-
ра „Биовет“, която прите-
жава сертификат Клас „А“ 

за инвеститор.
През 2021 година про-

дължава ремонтът на ВиК 
инфраструктурата и ре-
конструкцията на улици-
те „Изгрев“, „Ив. Вазов“ 
и „Г. Кьосеиванов“. Път-
ната част от проектните 
дейности е одобрена и 
финансирана от ДФ „Зе-
меделие“. ВиК и канализа-
ционната система ще бъде 
финансирана със средства 
от републиканския бю-
джет с Постановление на 
МС. Улица „Трети март“ 
ще бъде направена със 
средства от бюджета на 
Общината. Това е един от 
проектите, финансиран 
съвместно с европейски 
средства, държавен и об-
щински бюджет.

Тази година предсто-
ят ремонтни дейности в 
дворните пространства на 
ДГ „Изгрев“ и ДГ „Слън-
чо“. Одобрените и финан-
сирани проектни дейнос-
ти включват подмяна на 
вертикалната планиров-
ка. Ще бъдат подновени 
отводнителни канавки и 
пясъчниците. Ще се под-
менят детските и оградни 
съоръжения, ще бъде по-
ставено ново осветление, 
ще се обособят нови зеле-
ни площи за малчуганите.

Йордан Младенов 

предвижда през насто-
ящата година да бъде раз-
решен проблемът със за-
мътняването на питейната 
вода в района на Пещера 
около бензиностанция-
та на „Лукойл България“, 

централната градска част 
и района около Сахата. За 
целта там ще бъде изграде-
на система за пречистване 
на водата. Нов водопровод 
ще подобри качеството на 
питейната вода в К. Дими-
триево. Той ще започва от 
новия сондаж и ще отвеж-
да живителната течност до 
селото. По този начин ще 
се намали себестойността 
на услугата, предоставяна 
от оператора в Пещера.

7 точки от общинските 
системи за управление на 

отпадъците ще улесняват 
съгражданите ни при раз-
делното събиране. В тези 
места ще бъдат поставени 
отворени и затворени кон-
тейнери за битови, строи-
телни и растителни отпа-

дъци.
Планувани са средства 

за изграждане на общест-
вено достъпна, комбини-
рана площадка за игри, об-
щуване и спорт в двора на 
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. 
С реализацията на тази 
идея на общинската упра-
ва, в квартал „Пъдарница“ 
ще започне да функциони-
ра нов детски атракцион, 
за пръв път в историята на 
града.

През годината се пред-
вижда цялостното по-

чистване коритото на река 
Стара. Идейният проект 
ще се реализира съвмест-
но с „Биовет АД“. Ще бъ-
дат премахнати наноси и 
растителност в речното 
корито от входа на гра-
да от Батак - до моста до 
бившите цветарници в 
близост до автогарата. В 
района на градската част 
дъното ще бъде изграде-
но на прагове за аерация 
на течащата вода, пред-
виждат се уловители на 
седименти, тиня и камъни, 
за да не се затлачва речно-
то корито. От естетическа 
и екологична гледна точка 
ще бъдат върнати естест-
вените камъни за пости-
гане на по- добра визия в 
тази част на реката.

Стана ясно, че през на-
стоящата година специа-
листи работят по идеята 
за ремонт на Общински 
пазар - Пещера. Ще бъде 
подменена настилката в 
тържището, предвидена е 
нова носеща конструкция, 
която ще покрива търгов-
ската площ. Изготвена и 
одобрена е вертикалната 
планировка на кв. „Из-
грев“ в Пещера. В меж-
дублоковите пространства 
се предвижда да бъдат 
обособени зелени кътове 
за отдих, нови пътни плат-

на, площадка за стрийт 
фитнес на открито, както 
и две детски площадки. 
Проектната документация 
е изготвена и одобрена, 
търсят се източници на 
финансиране.

Приоритет на кмета за 
календарната година ще 
бъде Общият устройствен 
план на общината. Той ще 
определи визията и разви-
тието на населеното място 
за срок от 20 години. Мер-
ките, които Младенов ще 
предприеме в тази насо-
ка целят по-нататъшното 
развитие на територията 
на Пещера, Радилово, К. 
Димитриево и Свети Кон-
стантин. Ще се оформят 
териториалните зони, ре-
жим на строителството, 
екологията, опазване на 
защитените територии и 
тези с публичен характер, 
които ще гарантират сто-
панския и икономически 
живот на общността.

С изпълнението на по-
сочените акценти, включе-
ни в програмата за упра-
вление на община Пещера 
в мандат 2019-2023 г., ще 
бъде подобрено качество-
то на живот на население-
то и превръщането й в сре-
да с работеща икономика и 
туристически потенциал.

Д-р Николай Пенев - 
председател на Общински 
съвет - Пещера, зам.-кме-
товете на общината, слу-
жители от администра-
цията, представители 
на политически партии, 
организации, граждани 
и общественици се събра-
ха днес пред паметника 
на капитан Сафонов, до 
църквата „Св. Димитър”, 
за да изкажат почит към 
паметта на руските, ру-
мънските, украинските, 
белоруските и финланд-
ски войни, отдали живота 

си за Освобождението на 
България. 

На 19 януари се на-
вършват 143 години от 
Освобождението на Пе-
щера от османско влади-
чество.

„Ден, който ще остане 
в историческия календар 
на града като най-беле-
жит. Освобождението на 
Пещера е част от бойната 
и историческа хроника на 
Руско-турската освобо-
дителна война. Първото 
руско войсково поделе-
ние, влязло в града на 19 

януари като освободител, 
е четвърта рота на пору-
чик Панин от Литовския 
полк“, припомни в словото 
си Гълъбина Карамитрева 
- зам.-кмет на общината.

При сключването на 
Санстефанския мирен 
договор на 3 март 1878 г. 
генерал Гурко изпраща 
за гарнизон в Пещера 8-а 
рота на капитан Сафонов 
от 123-и Козловски полк. 
Този храбър руски войн 
изминава хиляди киломе-
три с ротата си от Кремен-
чук до Пещера, заболява 

от тифус и умира в Пеще-
ра. Той е погребан в двора 
на църквата „Св. Дими-
тър“ с много почести от 
признателните пещерци, 
каза Карамитрева.

Както повелява тради-
цията, венци и цветя на 
паметника на капитан Ни-
колай Сафонов поднесоха 
от кмета на общината, д-р 
Николай Пенев, Общ. съ-
вет на ОСЗР и ветераните 
от войните, политически 
партии, учебни заведения 
и признателни граждани.

Община Пещера е по-
лучила предварително одо-
брение за създаване на со-
циална услуга „Асистентска 
подкрепа“ в община Пеще-
ра с капацитет 42-ма потре-
бители.

Община Пещера стар-
тира процедура за набиране 
на потребители, които ще 
ползват социалната услуга. 
Услугите се предоставят по 
местоживеене на одобрени-
те потребители по постоя-
нен или настоящ адрес.

Потребители на социал-

ната услуга могат да бъдат: 
лица в надтрудоспособна 
възраст в невъзможност за 
самообслужване, които ня-
мат определена по съответ-
ния ред степен на намалена 
работоспособност, както и 
деца с трайни увреждания 
и пълнолетни лица с трай-
ни увреждания, с определе-
на чужда помощ, които не 
ползват асистентска под-
крепа, помощ за осигурява-
не на асистентска подкрепа 
или за които не се получава 
помощ за грижа в домашна 

среда по реда на друг закон.
Всички документи по 

образец, които трябва да 
бъдат подадени, кандидати-
те могат да получат в Цен-
тър за административно об-
служване - гише №2 и гише 
№3, в сградата на Община 
Пещера.

Документи ще се прием-
ат всеки работен ден от 8.30 
до 12.00 и от 13.30 до 17.00 
часа в Центъра за админи-
стративно обслужване. За 
допълнителна информация: 
тел. 0350/6-22-08, вътр. 104.

Очаква се 2021-ва да бъде динамична в развитието 
на община Пещера

19-ТИ ЯНУАРИ - ПАМЕТЕН ДЕН ЗА ПЕЩЕРА

Със заповед на 
изпълнителния директор 
на Агенция за социално 
подпомагане е дадено 
предварително одобрение 
за създаване на социална 
услуга „Асистентска 
подкрепа“ в община Пещера 
с капацитет от 42-ма 
потребители. Това съобщиха 
от пресцентъра на местната 
администрация и уточниха, 
че Община Пещера стартира 
процедура за набиране на 
социални асистенти, които 
ще предоставят социалната 
услуга „Асистентска 
подкрепа“.

Н е о б х о д и м и т е 
документи за участие в 
подбора, които следва 
да бъдат представени от 
кандидатите за участие в 
подбора са: заявление за 
кандидатстване (по образец), 
документ за самоличност (за 
справка), автобиография, 
копия от документи за 
придобита образователно-
квалификационна степен, 
документ, удостоверяващ 
продължителността на 
професионалния опит и 
копие от сертификат/и за 
завършен/и обучителни 
курсове (при наличие).

Всяко постъпило 
заявление за участие в 
подбора се разглежда от 
комисия, сформирана 
със заповед на кмета на 
община Пещера. След 
приключване на работата 
си, комисията ще изготви 
протокол с резултатите от 
събеседването и списък 
с класираните кандидати 
в срок от 3 (три) работни 
дни от провеждането на 
интервюто.

Д о п ъ л н и т е л н а 
информация може да бъде 
получена на тел. 0350/6-22-
08, вътр. 104.

Община Пещера стартира процедура за набиране на социални асистентиОбщина Пещера стартира процедура за набиране на потребители 
на социална услуга „Асистентска подкрепа“
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Седемдесет копия от 
сборника с творби на 
участниците в първо-
то издание на конкурса 
„Пещерските будители“ 
вече са собственост на 
училищните библиотеки 
в Пещера. Те бяха преда-
дени на директорите на 
всички, общо седем, шко-
ла в града.

„Изключително съм 
развълнувана от въз-
можността да се докосна 

до книгата, защото тя е 
събрала мислите и раз-
съжденията на деца от 
различни възрасти, обе-
динени от желанието да 
претворят битието и оп-
ита на големи наши съ-
граждани“ - заяви дирек-
торката на НУ „Михаил 
Куманов“ Виолета Паева. 

„Чест прави на „Био-
вет“ АД, както създава-
нето на конкурса, така и 
грижата да бъде показан 

трудът на учениците. Раз-
вълнувана съм, защото на 
корицата е рисунка, на-
правена от наша ученич-
ка, а всички знаем колко 
важно е да се правят крач-
ки за приобщаването на 
хората от ромския етнос. 
Радвам се, че конкурсът 
ще го има и тази година, 
като вярвам, че ще започ-
нем да се готвим за него 
още отсега, за да имаме 
по-добро представяне 
през есента“ - допълни  
Паева. Тя благодари и за 
дарените таблети от „Био-
вет“, които са се оказали 
много своевременен по-
дарък - в момента всички 
устройства са раздаде-
ни на децата, които имат 
нужда от тях при дистан-
ционното обучение.

„Дарението на книги 
винаги е добре дошло“ 
- заяви директорът на 
НУ „Михаил Каролиди“ 

Районните прокурату-
ри във Велинград, Пеще-
ра и Панагюрище стават 
териториални поделения 
на Районна прокуратура - 
Пазарджик. 

По този начин ще се 
оптимизира натоварване-
то между звената и ще от-
паднат споровете за ком-
петентност между самите 

прокуратури. Преструк-
турирането няма по ника-
къв начин да се отрази на 
гражданите, увери окръж-
ният прокурор на Пазар-
джик Васил Малинов.

„По никакъв начин 
няма да ги ощети! Реално 

погледнато, с територи-
алните отделения, които 
остават в бившите район-
ни прокуратури, всеки 
гражданин не е нужно да 
се разкарва до Пазарджик 
- може там да си подаде 
жалба и сигнал - в терито-

риалното отделение. Няма 
никакъв проблем! Може 
и в Пазарджик! Където 
му е по-близко, навсякъ-
де може да подаде жалби, 
сигнали. 

Жалбата се завежда в 
деловодство, сканира се, 

праща се тук, няма про-
блем. Горе-долу ситуаци-
ята остава същата. Ако 
си от Велинград, тогава 
жалбата подаваш във Ве-
линград, ако си от Пана-
гюрище - в Панагюрище, 
от Пещера - в Пещера. 

Гражданите по ника-
къв начин няма да бъдат 
ощетени. Общо взето, на-
товареността в Районна 
прокуратура - Пазарджик, 
да кажем, и в отделенията, 
няма да бъде по-различна 
за колегите, които работят 
там. 

Прокурорите, всички-
те, остават.“

От 18 януари се приемат заявления за закупуване 
на 4 куб. м дърва за огрев

В Центъра за административно обслужване на Община Пещера започна при-
емът на заявления за включване в списъците за закупуване на 4 (четири) куб. м 
дърва за огрев от Държавно горско стопанство. Жителите на Радилово и Капи-
тан Димитриево ще заявяват желание за включване в списъците в кметствата на 
населените си места.

Съгласно разпоредбите на чл. 79, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общин-
ска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г., не повече от 
един член на домакинство може да бъде включен в списък за закупуване на дърва 
за огрев.

На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679, касаещ защитата на фи-
зически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на 
свободното движение на такива данни. За да отговори на новите изисквания, Общи-
на Пещера (www.peshtera.bg), в партньорство с още 9 организации от 7 европейски 
страни, се включи в изпълнението на проект DEFeND (заб. defend = защитавам), 
който стартира през юли 2018 г. и е с продължителност 33 месеца. 

Основната задача при изпълнението на проекта е да се създаде платформа, която 
ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка на 
съответствие за текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат 
за хармонизиране на своята система с изискванията на Общия регламент за защита 
на данни (ОРЗД) и да повиши съответствието си с различните изисквания на ОРЗД. 
Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата 
правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита 
на лични данни.

Общинската администрация на гр. Пещера участва като пилотен партньор заед-
но с още три други институции: здравно заведение от Испания, банкова институция 
от Италия и енергийно дружество от Франция. През януари 2021 година тези четири 
организации започнаха тестове в реална среда на ОРЗД платформата, която беше 
разработена през предходните месеци на проекта от техническите партньори в кон-
сорциума. Общината пресъздава реална среда от публичния сектор, в която общин-
ската администрация си взаимодейства със своите граждани при изпълнението на 
редица публични услуги. При това взаимодействие се събират и обработват лични 
данни от страна на администрацията. Платформата трябва да подпомогне Община 
Пещера при изпълнение на  изискванията, заложени в Регламента, като по този на-
чин се осигури една по-безопасна и сигурна среда за третиране на лични данни.  

За повече информация относно напредъка на проекта и неговите продукти, посе-
тете интернет страницата му на адрес:  www.defendproject.eu

Проект: DATA GOVERNANCE FOR SUPPORTING GDPR – DEFeND „Управление 
на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ регламент за защита на данните)“ получава 
финансиране от програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Ев-
ропейския съюз по Грантов договор №787068.

Община Пещера стартира тестване на платформа 
за управление и защита на лични данни съгласно 

Общия регламент за защита на данни (ОРЗД)

ОБЯВЛЕНИЕ
В основание Заповед № 34/25.01.2021 г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 
УПРАВИТЕЛ НА „ВКС” ЕООД, гр. ПЕЩЕРА

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
1.1 Степен на образование – висше/ бакалавър и/или магистър/, от област на  

висше образование – професионално направление от Класификатора на областите 
на висше образование – „Икономика” или „Архитектура, строителство и геоде-
зия”, с професионална квалификация – „Икономист” или “Инженер ВИК”.

- Професионален опит – не по-малко от 4 години опит  в системата на ВИК сек-
тора. 

1.2 Специфични изисквания – Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за условията 
и реда, при които общината упражнява правата си на собственник върху общин-
скта част от капитала на търговските дружества не могат да бъдат управители на 
общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност лица, които:

- са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат 
материалноотчетническа длъжност до изтичане на наказанието;

- лица, които работят по трудов договор;
- са народни представители, министри, зам.-министри, председатели на комите-

ти, областни управители, зам.-областни управители, кметове, зам.-кметове, кмет-
ски наместници и секретари на общини, общински съветници;

1.3 Допълнителни изисквания
- Комуникативни умения, вкл. умения за работа с компютър – MS office; Excel, 

internet.
II. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидати-

те за участие в конкурса са: 
1. Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в  конкурса/свободна фор-

ма/.
2. Професионална автобиография.
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и 

професионалния опит.
5. Копия от Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна ква-

лификация/ако има такива/.
6. Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е лишен с присъда или с ад-

министративно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност 
до изтичане на наказанието /свободна форма/

III. Начин на провеждане на конкурса – Конкурса ще се проведе в два етапа:
- 1 - ви етап: Подбор по документи  
- 2 - ри етап: Събеседване и интервю
ІV. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в 1-ви етап на конкурса се представят в 10 - дневен срок 

от публикуване на обявлението в един местен и един регионален печат, в елек-
тронната страница на общината и поставянето му на информационните табла на 
сградата Община Пещера и на «ВКС» ЕООД - Пещера, всеки работен ден от 8,30 до 
17,30 часа в Център за административно обслужване, на Общинска администра-
ция – Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни 
упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Допускане на кандидати до 2-ри етап на конкурсната процедура – събеседване 
и интервю – обявяване на допуснатите в 3/три/ дневен срок от крайната дата за 
получаване на документи за участие в конкурса.

Място и срок, в който може да се получи информация относно темите – предмет 
на събеседването - Сградата на Общинска администрация – Пещера – етаж 1, стая 
№ 2, в срока на публикуване на обявлението.

Място за провеждане на 2-ри етап на конкурса
Място на провеждане – сградата на Общинска администрация – Пещера,ул. 

«Дойранска епопея» № 17 – етаж 1, заседателна зала. 
Датата за провеждане на 2-ри етап на конкурса ще бъде обявена в съобщението 

за допуснати и недопуснати до втори етап на конкурса. 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Инфор-

мационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната 
страница на общината.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “ФЧР” – Ел. Здравкова

Калинка Павлова: 
Изключително мотивиращо за децата 

е издаването на сборника с техните творби

Районните прокуратури във Велинград, Пещера 
и Панагюрище стават териториални поделения 

на Пазарджишката районна прокуратура

ПОКАНА
за публично обсъждане на проектобюджета на община 

Пещера за 2021 г.
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общи-

ната, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с 
бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата 
общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община 
Пещера за 2021 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 11.02.2021 
година (сряда) от 17 часа, в Заседателната зала на Общински съвет гр. Пе-
щера, при спазване на противоепидемичните изисквания.

Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на 

бюджета на Община Пещера за 2021 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2021 година.
Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. 

“Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: 
kmet@peshtera.bg.

Проектобюджетът на Община Пещера за 2021 г ще да бъде публикуван 
на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg. (продължава на стр. 3)



3 Искра
Родопска

С Литийно шествие от 
центъра до езерото в Цен-
тралния парк на Пещера 
започна общоградското 
честване на Богоявление.

Празникът е с дълбоки 
библейски корени от древ-
ността, преминаващи през 
известното мъжко хоро 
в Калофер и стигащи до 
днес, когато млади и стари 
се събират, за да се поръ-
сят с вода за здраве. 

Архиерейският на-
местник отец Любомир в 
съслужение със свещени-
ците на Пещера отслужиха 
водосвет за здраве, мир и 

благочестие на миряните 
от общината. 

На празничната цере-
мония присъстваха кме-
тът Йордан Младенов, д-р 
Николай Пенев - председа-
тел на местния парламент, 
зам.-кметове и представи-
тели от екипа на градона-
чалника.

След евангелските че-
тива, спомнящи явяването 
на Светата, Единосъщна и 
Неразделна Троица: Кръ-
щението на Второто Лице 
- Бог Син, нашия Господ 
Иисус Христос, във води-
те на река Йордан от свети 
Йоан Кръстител, чуването 
гласа от небесата на Бог 
Отец и слизането на Бог 
Дух Свети във вид на гъ-
лъб, бе изпълнен и риту-
алът с хвърлянето във во-
дите на езерото на честния 

кръст.
Деветима бяха кан-

дидатите да уловят при-
частието на Йордановден 
тази година, като сред 
тях бе и Костадин Тахов, 
който извади кръста през 
2020-а.

Тазгодишният късмет-
лия е Васил Гюрджеклиев, 
родом от Пещера. Мла-
дежът е на 19 години и за 
пръв път се осмелява да 
участва в ритуала. Смята 
се, че който хване кръста, 
ще бъде здрав и честит 
през цялата година. Пе-
щерското момче е кате-
горично, че ваденето на 
кръста от водата е хубава 
българска традиция и все-
ки, който има желание, е 
добре да се включи в нея.

Свидетели на обичая 
станаха десетки съгражда-

ни на Васил, обградили 
езерото в усмихналото се 
януарско слънце.

Късметлията пожела 
на своите приятели и съ-
граждани да са здрави, да 
имат късмет през годината 
и да забравят лошото. 

Младежът получи мно-

го поздрави от близки и 
познати, както и от слу-
чайни минувачи. 

Преди да предаде кръ-
ста на архиерейския на-
местник, Гюрджеклиев 
посети сградата на Общи-
ната заедно със свещени-
ците.

По-късно в кабинета 
си, Младенов връчи сти-
мулираща награда на къс-
метлията с пожелание за 
спорна и успешна година. 
„Пожелавам здрава и сил-
на Нова година! Да има 
здраве и успехи за всички 
и за целия град!“, каза Ва-
сил, без да крие вълнение-
то си.

Възрастни пещерци 
останаха край езерото да 
послушат музика и тай-
ничко да гадаят каква ще 
е годината според нарича-
нията на народа в старо-
давната легенда, че зам-
ръзне ли хвърленият във 
водата кръст, годината ще 
бъде здрава и плодород-
на. А слънцето подкани 
съгражданите ни да из-
лязат по площада и да се 
порадват на новината за 
смелостта и късмета на 
Васко, пък и да се докоснат 
до него.

Кметът на община Пе-
щера Йордан Младенов 
получи дар от пещерските 
свещеници по повод име-
ния си ден. Те пожелаха 
здраве, късмет, мъдрост 
при управлението на града 
и добруване на градона-
чалника и подариха ико-
ни на св. Богородица и св. 
Илия.

Младенов бе трог-
нат от жеста. Той каза: 

„Единството и взаимна-
та подкрепа между двете 
институции е най-важно 
условие за успеха и прос-
перитета на жителите и 
миряните в нашето насе-
лено място.“ 

Градоначалникът увери 
отците, че ще продължава 
да бъде гарант за разби-
рателство и всячески ще 
подпомага богоугодните 
дела на БПЦ.

ОУ „Св. Патриарх Ев-
тимий“ е първото инова-
тивно училище в община 
Пещера.

„За първи път учили-
щето ни отбелязва своя па-
тронен празник виртуал-
но“, каза Калинка Павлова 
- директор на школото. 
Това обаче не попречи на 

желанието и ентусиазма 
на участниците в него. 

Водени от любовта към 
своето училище и почитта 
към неговия патрон, уче-
ници и учители създадоха 
концерт от разстояние в 
електронна среда. 

Участниците от I до 
IV клас заснеха своите из-

пълнения в класните си 
стаи, както и в домашна 
обстановка, а по-големите 
ученици от V до VII клас 
твориха, пяха, танцуваха, 
рецитираха само във вир-
туалното пространство. 

Отдалечени един от 
друг в момента, всички 
бяхме обединени от жела-
нието да бъдем заедно в 
празника и да отдадем по-
чит на светеца с вълшебно 
перо. 

Подредени бяха и две 
изложби в коридорите на 
училището.

Учениците от начал-
ните класове, които имат 
щастието в момента да 
посещават училище при-
съствено, изпратиха в не-
бето 60 балона по случай 

патронния празник на 
Иновативно основ-

но училище „Св. Патри-
арх Евтимий“ и в чест на 
60-годишната му история.

Училището разполага 
с прекрасно обзаведени 
и оформени специализи-
рани кабинети по инова-
тивните учебни предмети 
и ежедневно осъществява 
своята иновация.

Първа копка е напра-
вена през лятото на 1959 
г. Открива се на 7.09.1960 
г. Сградата не е напълно 
довършена, но започват 
учебните занятия още 
през първата учебна годи-
на (1960-1961). На два от 
етажите се учи, на другите 
два строителите продъл-
жават да работят.

Директор до 1968 г. 
е Никола Маринов, след 
него до 1972 г. е Сава Па-
унов, а след това - Тодор 
Захариев и Елена Ацинова. 

Днес директор на пе-
щерското школо е Калин-
ка Павлова. 

В завършен вид учили-
щето има 16 класни стаи. 
През 1977 г. има 16 па-

ралелки с 505 ученици, а 
през 1980 г. - 12 паралелки 
с 420 ученици.

Честит празник на це-
лия колектив на Инова-
тивно основно училище 
„Св. Патриарх Евтимий“!

Калинка Павлова 
Директор на ОУ 

„Св. П. Евтимий”

Петър Николов. „А този 
дар е още по-ценен, за-
щото всяко от децата ще 
бъде зарадвано. Гордост 
е на ученическа възраст 
вече да имаш отпечатана 
творба. Аз благодаря на 
„Биовет“ АД за тази въз-
можност и вярвам, че кон-
курсът ще събира все по-
вече участници занапред. 

Знам колко трудно се 
прави една книга и заради 
това съм впечатлен, че це-
лият конкурс е събран на 
едно място. За съжаление, 
днес младежта по-малко 
чете, но пък разчита на 
информацията, която по-
лучава в дигитална среда“ 
- каза още директорът на 
НУ „М. Каролиди“.

„Издаването на сбор-
ника действа мотивиращо 
на децата, а също и на тех-
ните преподаватели. Това, 
че сте включили всички 
участници също е много 
важно - така децата имат 
стимул да направят още 
по-добри произведения 
в следващото издание на 
конкурса. Много важно е 
това, че по този начин се 
дава оценка на труда на 
децата, на старанието им, 
на желанието им да от-
кликнат на поставената 

тема. 
Сигурна съм, че сбор-

никът ще предизвика 
вълнение и у учителите, 
които на практика виж-
дат между страниците си 
и резултата от своя труд. 
Похвална е инициативата 
на „Биовет“ АД, защото и 
по този начин те показват 
своята социална ангажи-
раност към младото поко-

ление в нашия град.
Връщането към коре-

ните винаги е вълнуващо 
и ни прави по-добри. Чу-
десно е, че всички лите-
ратурни творби намериха 
място за изява“ - заяви 
директорката на ОУ „Све-
ти Патриарх Евтимий“ 
Калинка Павлова.

„Нашата училищна 
библиотека съдържа пре-
димно учебници и учебни 
помагала, имаме и  худо-
жествена литература и 
именно там ще бъдат по-
ставени книжките със съ-
чиненията на участници-
те в конкурса на „Биовет“ 
АД“ - сподели директор-
ката на ОУ „Любен Ка-
равелов“ Вили Василева 
- Сидова.

„Много съм щастли-
ва, че творбите на наши-
те ученици вече могат да 
се прочетат, ние имаме и 

награди в двата раздела, 
така че всеки от участни-
ците ще може да разкаже у 
дома, че съчинението или 
рисунката му са отпечата-
ни в специален сборник. 
Книгата е много красива, 
рисунките вътре са цвет-
ни и когато човек я раз-
глежда, остава с усещане-
то, че тя съдържа ценни и 
уникални произведения. 

С удоволствие ще проче-
та всички творби, първо 
книгата ще бъде разгле-
дана в учителската стая“ 
- каза директорката.

„Много похвално е 
това, че ръководството на 
„Биовет“ АД е прецени-
ло, че това може да бъде 
финалният завършек на 
конкурса. Той предизвика 
голям интерес в нашето 
училище и не случайно 
имаме и голям брой на-
гради. Трябва да благо-
даря за инициативата на 
„Биовет“, но и на иници-
ативността на своите ко-
леги, които също вложиха 
много енергия, за да се 
представим успешно.

Училищната ни биб-
лиотека ще стане още 
по-богата, а учениците, 
взели участие в конкур-
са, ще могат да се гордеят 

БОГОЯВЛЕНИЕ
Васил Гюрджеклиев улови кръста

На Богоявление: Йордан Младенов получи дар от пещерските свещеници

Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ 
отбеляза Деня на свети Евтимий, патриарх Търновски

Калинка Павлова: Изключително мотивиращо за децата е издаването на сборника с техните творби
(продължение от стр. 2)
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със своя труд. Радвам се, 
че имаме „триединство“ - 
организатори, участници 
и учители, което е създало 
този прекрасен сборник“ 
- каза директорката на 
ОУ „П. Славейков“ Пенка 
Христоскова.

„Много съм щастлива 
от тези книги, защото в 
момента ние подготвяме 
една нова библиотека в 
нашето училище и там ще 
отделим кът за Сборника 
с литературни творби и 
рисунки от първото из-
дание на конкурса „Пе-
щерските будители“ - каза 
Павлинка Шопова - Нач-
кова, директор на СУ „Св. 
Климент Охридски“. 

„Книгата ще предиз-
вика много положителни 
емоции и у учениците, и у 

колегата Валентин Стоя-
нов, който вложи много 
труд в подготовката на 
децата. Вярвам, че висо-
ка оценка ще получите и 
от целия педагогически 
екип, защото подобна 
книга за първи път се из-
дава в Пещера. 

Благодаря на „Биовет“ 

АД заради ангажираност-
та, заради желанието да 
допринася за духовно-
то развитие на Пещера, 
защото именно от това 
имаме нужда всички, да 
бъдем по-смели и да меч-
таем, да си припомняме. 
Миналото има на какво да 
ни научи“ - каза още ди-
ректорката.

По десет книги ще бъ-
дат предоставени на трите 
читалищни библиотеки 
на територията на община 
Пещера - „Развитие-1873“, 
„Зора-1903“ в Радилово, 
„Сергей Румянцев-1909“ в 
Капитан Димитриево.

Личен екземпляр ще 
получи всеки от учас-
тниците в конкурса по 
време на представянето 
на Сборника, което ще се 
състои през февруари.

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17; 
Телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Редактор: Димитър Насков; 

Печат: “Щит Террос” ЕООД, гр. Септември, 0878 70 43 70

Не смеех да посегна 
към това шкафче в библи-
отеката. То беше негово, 
на племенника ми Ангел, 
който си отиде от този 
свят след катастрофа. Тол-
кова млад, на 33 години. 
При такива трагедии си 
задаваме въпроса „Защо?“. 
Толкова ли Господ е имал 
належаща нужда от ком-
пютърен специалист като 
него? Отговор няма. Нищо 
не може да излекува бол-
ката. Времето е безсилно. 
Оттогава аз все заоби-
калям това шкафче. Но 
един ден любопитството 
ми надделя и го отворих 
с треперещи ръце. Какво 
толкова пазеше? - „Мал-
кият принц“ на Екзюпери, 
„Мери Попинз“, „Работна 
Мецана“ и много други. 

В един вестник бяха 
обвити зъболекарски ин-
струменти - стари. 

Правеше впечатление 
една много лъскава метал-
на спринцовка, с особена 
раздвижена форма, из-

глежда небългарска. 
Другите бяха: зъболе-

карско огледалце, щипки, 
клещи, шилца, рецепта… 

Това бяха наградите, кои-
то получаваше за „геро-
ичното“ си държане на зъ-
болекарския стол. С тези 
инструменти той лекува-
ше домашните животни, 
кучето Пирин, котката, 
кокошките. Щеше да става 
зъболекар в бъдеще, като 
чичо доктор Ничев. Той 
докторът имаше изключи-
телно чувство за хумор и 
„златни ръце“, които отне-
маха болката бързо, дока-
то крие зад гърба клещите 
и го пита за списание „Лов 
и риболов“. „Подместваме“ 
само зъба, за да излезе но-
вият. Времето летеше, той 
проспа и съдбата го отне-
се в друга посока - новите 
технологии, компютрите, 
а Господ го прибра при 
себе си. Инструментите 
бяха обвити грижливо във 
вестник „Родопска искра“ 
от 22.04.1982 г. 38 години 
оттогава. Чета една статия 
под заглавие „Добротата 
на едно голямо сърце“. В 
нея „гласът на Пещера“ 
Васка Чапарова разказва 
за стоматолога Георги Ни-
чев. 

Искам да публикувам 
това интервю в памет на 
доктора и малкия му па-
циент. 

И този ден пред каби-
нета на д-р Георги Ничев 
търпеливо чакаха много 
хора. Поясних, че няма да 
лекувам зъбите си и вля-

зох. И веднага изпитах 
угризение, че ще отнема 
време на този човек, за 
когото знаех, че продъл-
жава работния ден и след 
завършване на смяната, 
че умората за него е не-
познато понятие, че е оп-
итен стоматолог и освен 
преките задължения, носи 
отговорността за работата 
на цялото стоматологично 
отделение към поликли-
никата. Когато започнат да 
пишат за някого, то или му 
предстои юбилей, или ще 
се пенсионира. А Вие, без 
да подозирате, сте познали 
и двете. Разговорът някак 
неусетно потръгна. Рабо-
тата, разбира се, не спря. 
Той непрекъснато шеташе 
между двата зъболекарски 
стола, даваше разпорежда-
не на сестрата. И всичко 
това със завидна бързи-
на, вещина и без сянка от 
умора и раздразнение. За 
всеки пациент намираше 
да каже добра дума, да се 
пошегува. И веднага се 
чувстваше онова облекче-
ние, което и най-силните 
лекарства, и най-опитните 
ръце не можеха да сторят.

За малко потокът от 
хора секна. Той се изпра-
ви, разкърши рамене и 
погледна през прозореца. 
Замълчахме. И в това миг-
новение може би се върна 
назад в годините.

- Кои от тях са Ви 
най-скъпи?

- Едва ли бих могъл да 
кажа. Всяка една е остави-
ла нещо в сърцето ми.

- А тези, прекарани в 
гимназията?

- За тях винаги си спом-
ням с добро. Луди глави 
бяхме. Не ги скланяхме 
пред неправдата. Казваха 
ни „черните овце“. Чер-
ни си бяхме, но за светли 
неща се борихме. Ремсова-
та ни група беше от десет 
души. Не се давахме на ле-
гионерите. Дори във фут-
бола ги биехме. Провалях-
ме им замислите и все си 
бяхме с намалено поведе-
ние. Спомням си, провеж-
дахме събрание по случай 

годишнината от Октом-
врийската революция. Ня-
кой ни беше проследил и 
разбрал какви „уроци уч-
ехме“ у съученика ни Ди-
митър Портев. Арестуваха 
ни, „посъветваха“ ни с по-
лицейски палки и ни из-
ключиха. Завърших гим-
назия в Райково. А след 
това - в казармата. И там 
попаднах на ремсова гру-
па. Отново тайни сбирки, 
разяснителна работа сред 
войниците, привличането 
им в нашите редици. Няма 
да забравя Девети септем-
ври. Всички лекувахме. А 
после... на фронта.

- А там?
- Не може да се разка-

же с няколко думи. Всичко 
беше на живот и смърт. 
Понякога си мислех, че 
някой от свистящите кур-
шуми можеше да бъде фа-
тален за мен, но изглежда 
съм роден под щастлива 
звезда.

Мълчаливия ни диалог 
прекъсна възрастен човек, 
на когото трябваше да се 
постави частична протеза. 
Учудих се като разбрах, че 
зъбите, на чието място ще 
се поставя протезата, още 
не са извадени. Процеду-
рата трая съвсем кратко. 
Болните зъби бяха изва-
дени, а на тяхно място по-
ставени изкуствени. „Този 
начин на поставяне на из-
куствени зъби наричаме 
имедиатна протеза. Пре-
димствата са понятни, има 
и известни рискове, но за 
наша радост досега всички 
са сполучливи” - поясни 
ни д-р Ничев.

Неволно си представих 
ентусиазирания студент 
по медицина, осемте тру-
дови години на Баташкия 
водносилов път. След това 
– на работа в Пещера. И 
така 30 години. От 1965 г. 
е завеждащ стоматологич-
но отделение. Нови грижи 
и една голяма любов към 
колеги и болни съпътстват 
всекидневието му. И една 
мисъл - как да направи 
високоефективен труда на 
стоматолозите. Въвеждане 

на предкабинет, спешен 
кабинет, свободни прие-
ми, рационални графици, 
разгръщане на наставни-
ческото движение и съ-
ревнование - това изведе 
колектива на челно място 
в окръга, то помогна за 
излъчване на Районна 
болница - Пещера некол-
кократно за окръжен пър-
венец.

- Вие говорите повече 
за колегите си, отколко-
то за себе си?

- Та какво съм аз без 
тях? Нали заедно воюваме 
за доброто и здравето на 
хората?!

- Вместо определени-
те по график 12 души, 
през кабинета Ви се очак-
ва да минат 32-ма. Не се 
ли уморявате?

- Умората чувствам 
вкъщи. Защото тук съм 
мобилизиран и не мисля 
за нея.

- Какво е работата за 
Вас?

- Преди всичко себе-
раздаване. Във всяка рабо-
та има творчество, в наша-
та също. Ако престана да 
творя, значи съм загубен 
за себе си и за другите.

- Отличен сте с „Ор-
ден на труда“ - сребърен и 
със значката „Отличник 
на МНЗ“. Гордеете ли се с 
тях?

- Да, обаче без да се 
възгордявам.

Навън притъмня. Тръг-
нах без да задам послед-
ния въпрос: „Защо пред 
кабинета Ви чакат толкова 
много хора?“ Зададох го на 
тези, които бяха в коридо-

ра. Отговорите бяха лако-
нични, но прибавяха още 
съществени щрихи към 
портрета на този човек. 
„Защото е искрен, прям, 
сърдечен, вещ в работата 
си. Безпогрешен в диагно-
зите.“

Една от сестрите спо-
дели: „У него ценя преди 
всичко човечността. Умее 
да ръководи, грижи се за 
нашата квалификация, 
няма дистанция между 
него и пациентите. Помага 
на младите, учи ги.“

На тръгване си спом-
них последните му думи: 
„Ако не е задължително, 
не пишете,  не съм напра-
вил кой знае какво. Ра-
ботя, давам от себе си на 
обществото, доколкото ми 
позволяват силите и тол-
коз.“

А когато си посветил 
живота на другите, в рабо-
тата си гориш, за да бъде 
по-светло на този край 
тебе, за да облекчиш бол-
ката, да изсушиш сълзите 
в нечии очи. И когато за 
това получаваш призна-
ние и една-единствена 
дума „Благодаря!“… В та-
кива случаи не се пише по 
задължение, а по съвест. 
Дали съм успяла топло и 
вдъхновено да разкажа за 
човека, за стоматолога, за 
новатора в областта на ли-
цево-черепната хирургия 
д-р Георги Ничев, ще от-
съдят тези, които са изпи-
тали вълшебството на не-
говите ръце, целебния му 
хумор, добротата на едно 
голямо сърце.

Здравка Попова

Д-р Георги Борисов Ничев 
е роден на 30 януари 1922г. в Пещера. 

Следва и завършва стоматология  в Меди-
цинска академия - София през 1952 г. Специа-
лизира лицево-челюстна хирургия в ИСУЛ - 
София през 1965 г. От 1952 г. до 1958 г. работи 
като зъболекар в Медико - санитарна част при 
Баташки водносилов път - гр. Батак. От 1958 
г. до 1960 г. работи като стоматолог в Районна 
болница - Пещера. Назначен е като Завеждащ 
стоматологично отделение. Не малко млади 
стоматолози дължат своето професионално 
ориентиране и израстване на неговата помощ и 
насърчаване. Умира внезапно след дълъг рабо-
тен ден на 14 февруари 1984 година.

Моят зъболекар навре-
мето беше доктор Ничев. 
Запазила съм най-пре-
красни спомени за този ус-
михнат, учтив човек, който 
умееше да предразположи 
всеки пациент, дори и тези 
с по-страшни диагнози. 

Спомням си един мно-
го сериозен случай. Сес-
тра ми живееше заедно с 
Василка Кирева от Пър-
вомай в студентското об-
щежитие. На момичето му 
излизаше последният кът-
ник, който се развиваше 
хоризонтално на костта и 
корените му се заплитаха 
в съседните зъби. Нала-
гаше се да бъде изваден 
оперативно. Никой от зъ-
болекарите в студентската 
поликлиника в Хасково и 
в Пловдив не поемаше от-
говорността да извърши 
тази интервенция. Попи-
тах дали със случая ще се 
заеме д-р Ничев. След като 

прегледа пациентката, той 
се зае да извърши опера-
тивната намеса в почивен 
ден, защото ще му е нужно 
повече от обичайното вре-
ме. Интервенцията беше 
извършена с голям профе-
сионализъм, без да се зася-
га целостта на съседните 
зъби. 

И до ден-днешен, кога-
то се съберем, си говорим 

за качествата и професио-
нализма на този пещерски 
лекар. 

Никога не ще забравим 
пословичната учтивост и 
загриженост, с която се от-
несе към този случай. 

Д-р Ничев остана в 
нейните очи като спасител 
и тя ще го помни цял жи-
вот.

Иванка Илиева

АЛМАНАХ НА ПЕЩЕРСКИТЕ ЛЕКАРИ
Да си спомним за доктор Ничев

Спомен за доктор НичевКЪМ Д-Р НИЧЕВ - ДЪЛБОК ПОКЛОН И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

(продължение от стр. 3)

Калинка Павлова: 
Изключително мотивиращо за децата е 

издаването на сборника с техните творби

Виолета Паева


