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Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че при възникване на екологични проблеми 
може да се обаждате на зеления телефон 034/44-18-75, а за 
почивните дни и след работно време - на GSM 0885 301 066.

- Д-р Апостолов, 
Пещера е една от об-
щините, които си за-
пазиха болниците, как 
успяхте?

- Това наистина 
може да се нарече 
успех за всички нас, 
гражданите на община 
Пещера, в тези наис-
тина трудни времена и 
сериозните предизви-
кателства и проблеми, 
които изпитва здраве-
опазването в послед-
ните 15-20 години.

Мое лично мнение, 
а и на много хора, с ко-
ито съм разговарял по 
тази тема в последната 
година и половина, е, 
че това решение, което 
се взе за публично-
частно партньорство в 
болницата и поликли-
никата е най-правилно-
то, което можеше да се 
вземе. Доста ”добро-
желатели” изказваха 
становища и създава-
ха едва ли не психоза, 
че с приватизацията 
на болницата и полик-

линиката Пещера щяла 
да остане без здравео-
пазване. Виждаме, че 
това не се случва.

- Инвестирате в най-
ценното – здравето 
на хората. Болницата 
претърпя сериозен 
ремонт, придоби нов, 
модерен вид, на кого 
се дължи всичко това?

- Да вярно е, че 
инвестицията в здра-
веопазването е може 
би една от най-ценните 
за обществото. В по-
следно време обаче 
малко хора рискуват 
да инвестират в тази 

област по редица при-
чини. Смея да твърдя, 
че наистина болницата 
придоби съвременен, 
модерен вид. Изцяло 
бе реконструирана и 
реновирана сградата 
на поликлиниката, 
като в нея се обособи 
болнична част, в която 
бяха преместени тера-
певтичните отделения 
– вътрешно, детско, 
неврологично и отде-
лението по физикална 
терапия и рехабилита-
ционна медицина. На 
сградата бе направена 
топлоизолация и се из-

гради болничен асан-
сьор. Същото бе напра-
вено и със сградите на 
ортопедично, инфекци-
озно и рентгеново от-
деление в болницата. 
Изцяло бе подменено 
болничното оборудва-
не. Бяха закупени ново 
медицинско оборудва-
не и операционна маса 
за ортопедично отде-
ление, включително и 
артроскопска апарату-
ра за миниинвазивни 
и безкръвни ортопе-
дични операции. В 
процедура сме на за-
купуване на подвижна 
рентгенова уредба за 
операционната на ор-
топедично отделение 
и нов рентгенов апарат 
за поликлиниката.

Всичко това бе 
немислимо без сери-
озната финансова ин-
вестиция от страна на 
собствениците ”БУЛ-
ФАРМА” и Община 
Пещера.
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Д-Р СТОИЛ АПОСТОЛОВ – УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ”ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ” ООД – ГР. ПЕЩЕРА:

ИНВЕСТИЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
Е НАЙ-ЦЕННА ЗА ОБЩЕСТВОТО На 26.01.2011 г.  в София се проведе офи-

циалната церемония за избор и награждаване 
на победителя в конкурс АГОРА 2010 за граж-
данска инициатива, реализирана от читалище 
през изминалата година.

Обединена българска банка присъди своя 
специална награда на Народно читалище 
“Зора-1903” - с. Радилово, община Пеще-
ра, за инициативата “Ден на традиционните 
продукти”. Банката отличава читалището за 
интегрирания подход към промоцирането на 
традициите и културата на местната общност 
- представяне на фолклора, традиционните 
ястия, привличане на туроператори за попу-
ляризирането на района като туристическа 
дестинация.

РАДИЛОВО

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 
ЗА ЧИТАЛИЩЕТО

И тази година на 19 
януари пещерци се от-
правиха  към паметни-
ка на  капитан Николай 
Сафонов до  църквата 
„Свети Димитър”, за да 
се поклонят пред под-

вига на освободители-
те на града ни.

За тази славна дата 
говори  ст. експертът 
в Общинския истори-
чески музей Георги 
Шопов.

Венци и цветя на 
признателност бяха 
поднесени от Община 
Пещера, от ПП ГЕРБ, 
от СДС, от БСП, от чи-
талище „Развитие”, от 
общинските съветници 

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
„Биовет” АД обявява дни на отворени вра-

ти за среща с граждани на:
20.01.2011 г.
17.02.2011 г.
17.03.2011 г.

Всеки, който желае, може да получи инфор-
мация за дейността на предприятието от пред-
ставител на направление “Екология” в “Биовет” 
АД в определените дни от 10.30 до 12.00 ч.

19 януари - Освобождението на Пещера

ДЕН, КОЙТО СЕ ПОМНИ

Георги Козарев и Юк-
сел Яшаров, от учени-
ци и граждани.

В памет на заги-

налите бе отслужена 
панихида от свещени-
ците от Пещера отец 
Димитър и отец  Иван.

Цветя на признател-
ност бяха  поднесени   
и пред паметника на 
братя Горови. 

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

д-р Апостолов 
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БАБИН ДЕН С ДЕЦА И УЧИТЕЛКИ В
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

За първа го-
дина ученици от 
училище „Любен 
Каравелов” се 
включиха в празни-
ка Бабин ден, на 21 
януари. Децата от 
3 клас, от класа на 
г-жа Манова, изне-
надаха своите учи-
телки-баби с мили 
стихове посветени 
на бабата и букет-
чета от кокичета и 
здравец, завързани 
според традицията 
с червен, бял и син 
конец. Трогнати от 

жеста на децата 
празнуващите по-
черпиха малчуга-
ните с баница  и 
сладкиши.

Както всяка 
година колекти-
вът на ОУ „Любен 
Каравелов” отпраз-
нува знаменател-
ния женски праз-
ник с богата трапе-
за, песни, танци и 
много зареждащи 
емоции.

Пенка 
Христоскова, 

главен учител

НА СЛАДКА РАЗДУМКА
Всеки, който мине по ули-

ца „Петър Раков” на квартал 
„Сивата махала” в Пещера не 
може да не види каква хуба-
ва беседка извисява снага в 
малката градинка между блок 
No7 и No8.

Но кои са причините, за да 
се появи тя? Точно в средата 
на градинката бил поставен 
кош за отпадъците, изхвър-
ляни от живеещите около 
това пространство. Светнали 
лицата им от радост. Но съ-
всем скоро радостта им се 
помрачава. Много често в 
коша се виждали пламъци, 
много пушек започнал да за-
мърсява въздуха. Пушекът и 
лошата миризма започнали 
да дразнят хората. Принудили 
се да помислят по какъв начин 
могат да се отърват от тази не-
приятност. Намерили се трима 
млади, здрави и силни мъже, 
които решили да се справят 
с тази неприятност. Това са 

Димитър Велев, Костадин 
Бозов и Владо Ангелов. Това 
се случи през април 2010 г. 
Най-напред намерили под-
ходящо място за поставянето 
на коша и го преместили. За 
необходимите материали се 
обърнали към ръководство-
то на дървообработващата 
фирма на бившето  горско 
стопанство-транспортна рабо-
тилница да им достави дъски 
и гредички, а покривът им дал 
Георги Гудов, който струвал 
около 250 лв. като дарение. 
Запретнаха тримата мъжаги 
ръкави и за съвсем кратко 
време цветето цъфна в гра-
динката. Намериха се и хора 
от квартала, които закупиха 
и посадиха овощни дръвчета. 
Обаче най-щастливи са въз-
растните и децата. Няма хубав 
ден беседката  да не е пълна от 
хора на сладка раздумка.

Йордан Щърбев

СВЪРШИХА ЯДОВЕТЕ

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПАЗАРДЖИК
От 01.03.2011 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще заплаща за следните заболявания и лекарствени продукти за 

домашно лечение: 

Лекарствен продукт МКБ код Диагноза

Somatropin Q96,N18,E23,Q87.1 Синдром на Прадер Вили,Синдром на Търнар

Azatioprine Z94.0 Пациенти след трансплантация

Bazilixmab Z94.0 Пациенти след трансплантация

Ciclosporin Z94 Пациенти след трансплантация

Takrolimus Z94 Пациенти след трансплантация

Everolimus Z94 Пациенти след трансплантация

Ganciklovir Z94 Пациенти след трансплантация

Mykophenolik acid Z94 Пациенти след трансплантация

Sirolimus Z94 Пациенти след трансплантация

Deferoxamine D56.1 Таласемия

Deferasirox D56.1 Таласемия 

Deferiprone D56.1 Таласемия

Iloprost I27.0 Първична белодробна артериална хипертония

Tobramycin E84 Муковисцидоза

Sildenafil I27.0 Първична белодробна артериална хипертония

Dornase alfa E84 Муковисцидоза

Muitienzimes  25000 IU E84 Муковисцидоза

Anastrozole C50 Злокачествени новообразувания на млечна жлеза

Bicalutamide C61 Злокачествени новообразувания на простата

Cyproterone C61 Злокачествени новообразувания на простата

Exemestane C50 Злокачествени новообразувания на млечна жлеза

Flutamide C61 Злокачествени новообразувания на простата

Letrozole C50 Злокачествени новообразувания на млечна жлеза

Medroxyprogesterone C54,C50, Злокачествени новообразувания на млечна жлеза,злокачествени новообразувания на ендометриума

Megestol C54.1,C50 Злокачествени новообразувания на млечна жлеза,злокачествени новообразувания на ендометриума

Tamoxifen C50 Злокачествени новообразувания на млечна жлеза

Pegvizomant E22.0 Акромегалия

Octreotide E22.0 Акромегалия

Imiglucerase E75.2 Морбус Гоше

Palivizumab P27.1 Бронхопуимонална дисплазия

Coagulation factors D68 Вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването

Eptacog alfas D68.2 Вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването 

Antitrombin III D68.2 Вроден дефицит на фактори на кръвосъсирването

Fabrazyme E75.2 Морбус Фабри

За да започне НЗОК да реимбурсира  посочените медикаменти, е необходимо Комисията по позитивен лекарствен 
списък да ги прехвърли от Приложение 3 и 4 на Позитивния лекарствен списък в Приложение 1, което определя меди-
каментите за домашно лечение, за които заплаща НЗОК.

Критериите, по които ще се отпускат тези медикаменти от 01.03.2011 г., вече са готови и ще бъдат публикувани на 
интернет страницата на НЗОК .

ДА ОПАЗИМ
РЕЗЕРВАТ „КУПЕНА“

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

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забранена всякакъв вид 

човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е раз-

решено само по маркираните туристически 
пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощно на-
блюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, 
на нарушителите ще бъдат налагани санкции 
в размер:

• от 500 до 5 000 лв. за физически лица;
•  от 5 000 до 10 000 лв. за юридически 

лица.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА 
АПТЕКА НА „БИОВЕТ” ВСЕКИ ДЕН

от 11.00 до 12.00 и от 16.00 до 17.00 ч.

Тук ще намерите ветеринарно-медицински

продукти за всички видове и категории животни.

Ул. „П. Раков” No7,

до входа на „Биовет”, тел. 6-58-97

БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ
Дружество „Диабетик” – Пещера, получи неочакван 

Новогодишен подарък от Лайнс клуб „Стара река” – Пещера.
Той се изразява в подпомагане на средства задоволя-

ващи текущите нужди, необходими за съществуването на 
дружеството ни.

Този благороден жест от страна на Лайнс клуб в лицето 
на президента –основател г-н Васил Филев и на останали-
те членове предизвика благодарността на диабетиците от  
Пещера.

От името на всички диабетици благодарим за хуманния 
жест на Лайнс клуб и им пожелаваме здраве и просперитет 
през 2011 година.

Дружество „Диабетик” Пещера
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В условията на ико-
номическа криза об-
щина Пещера активно 
използва възможнос-
тите за безвъзмездно 
финансиране, които 
оперативните програми 
предоставят, с цел осъ-
ществяване на основ-
ната си функция като 
изразител на интереси-
те на различни групи и 
общности в общината и 
отчитайки приоритетите 
при решаване на важни 
за общността проблеми. 

I. РЕАЛИЗИРАНИ 

ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 

НОЕМВРИ 2009 г.- 

НОЕМВРИ 2010 г.

1. Проект “Дневен 
център за възраст-
ни хора с физически 
увреждания в община 
Пещера” по Национал-
на Програма ФАР 2006. 
Сключен договор за 
безвъзмездна финан-
сова помощ между 
Община Пещера и Ми-
нистерство на труда и 
социалната политика 
на стойност 149 356 
евро или 292 114,95 лв. 
Проектът е реализиран 
в партньорство със 
Сдружение “Център за 
обучение и услуги”. В 
резултат на проекта се 
подобри благосъстояни-
ето и качеството на жи-
вот на възрастните хора 
с физически уврежда-
ния в Община Пещера, 
чрез предоставяне на 
здравни, социални и 
образователни услуги в 
общността и подкрепа 
на техните семейства. В 
рамките на проекта се 
създаде и функционира 
социалната услуга „Дне-
вен център за възраст-
ни хора с физически 
увреждания” в Община 
Пещера с капацитет 36 
души. Бе сформиран и 
обучен 18-членен екип 
за предоставяне на 
услугата „Дневен цен-
тър за възрастни хора с 
физически увреждания. 
От 2010 г. услугата е де-
легирана от държавата 
дейност.

2. Проект “Създаване 
на модел за междуреги-
онално сътрудничество” 
по Оперативна програма 
“Регионално развитие 
2007-2013 г.. Сключен 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ 
между Община Пещера 
и Министерство на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството на 
стойност 244 750,00 лв.

Установиха се кон-
такти и партньорства за 
сътрудничество между 
Община Пещера (Бъл-
гария) и Община Сурия 
(Испания) в сферата на 
формиране на местни и 
регионални политики в 
областите: планиране и 
устройство на територи-
ята, превенция на риска, 
образование, социални 
дейности, междуобщин-
ско и междусекторно 
сътрудничество.

3. Проект “Социал-

ни услуги в помощ на 
възрастните хора” по 
Оперативна програма 
„Развитие на човеш-
ките ресурси 2007-2013 
г.”. Сключен договор 
за безвъзмездна фи-
нансова помощ между 
Община Пещера и Ми-
нистерство на труда и 
социалната политика на 
стойност 67 444,11 лв. 
Осигури се трудова за-
етост на 13 лица, които 
предоставиха социални 
услуги на 26 самотно 
живеещи лица над 65 
годишна възраст. Седем 
“Социални асистенти” 
предоставиха услугата 
социален асистен, чрез 
помощ при общуване-
то и поддържането на 
социални контакти, раз-
влечения и занимания в 
дома и извън него. Шест 
“Домашни помощници” 
предоставиха услугата 
домашен помощник, 
чрез подреждане и хи-
гиенизиране на обита-
ваното от потребителя 
помещение.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС 

НА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА 

ПЕРИОДА 

НОЕМВРИ 2009 г. - 

НОЕМВРИ 2010 г.

4. Проект: Техническа 
помощ за подготовка на 
инвестиционен проект 
“Модернизация на ин-
тегрирания воден цикъл 
на гр. Пещера- Доиз-
граждане и рехабили-
тация на съществуваща 
водоснабдителна и 
канализационна мрежа 
и изграждане на пре-
чиствателна станция 
за отпадъчни води, гр. 
Пещера” по Оперативна 
програма „Околна сре-
да 2007-2013 г.”. Склю-
чен договор за без-
възмездна финансова 
помощ между Община 
Пещера и Министер-
ство на околната среда 
и водите на стойност 
1 476 380,00 лв..

Основната цел на 
проекта за техническа 
помощ е осъществя-
ването на ефективна и 
качествена подготовка 
на инвестиционен про-
ект „Модернизация на 
интегрирания воден 
цикъл на гр. Пещера 
– Доизграждане и реха-
билитация на съществу-
ваща водоснабдителна 
и канализационна 
мрежа и изграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води, гр. 
Пещера”, съобразен с 
новия подход и методо-
логия .

- Изготвено е пред-
проектно проучване, 
включително пълен 
анализ „ползи-разхо-
ди”, с оглед на факта, че 
индикативният бюджет 
на бъдещия инвестици-
онен проект надвишава 
10 млн. лева без ДДС;

- Изготвен е работен 
проект за изграждане 
на ПСОВ – гр.Пещера.

- Изготвени са тех-
нически проекти за 
модернизация на водо-
снабдителната и канали-

зационната система на 
гр. Пещера;

Предстои: Послед-
ваща оценка и одит на 
проекта.

5. Проект “Ремонт и 
модернизация на об-
щински учебни и детски 
заведения в Община 
Пещера” по Оперативна 
програма „Регионално 
развитие 2007-2013 г.”. 
Сключен договор за 
безвъзмездна финансо-
ва помощ между Общи-
на Пещера и Министер-
ство на регионалното 
развитие и благоус-
тройството на стойност 
4 704 686,11 лв. Осигу-
рена е подходяща и рен-
табилна образователна 
инфраструктура, чрез 
ремонт и модернизация 
на 12 общински учебни 
и детски заведения  на 
територията на Община 
Пещера. Доставено е 
подходящо оборудване 
за образователните ин-
ституции. 

Предстои: Енергийно 
обследване и паспор-
тизация на сградите и 
одит на проекта.

6. Проект “Въ-
веждане на система за 
е-управление в община 
Пещера” по Оперативна 
програма „Админис-
тративен капацитет 
2007-2013 г.”. Сключен е 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ 
между Община Пещера 
и Министерство на дър-
жавната администрация 
и административната 
реформа на стойност 
516 940,00 лв.

Проектът цели да се 
облекчи администра-
тивното обслужване на 
гражданите и бизнеса 
в Община Пещера, чрез 
създаване на цялостна 
система за електронно 
управление. По своята 
същност това е мащаб-
но начинание, което ще 
повиши нивото на об-
служване и ще модер-
низира управлението. 
Предвидените дейности 
във софтуерната плат-
форма ще интегрират 
следните основни еле-
менти: интернет портал 
и модули за електронни 
услуги, подсистеми за 
управление на процеси-
те, модули за защита на 
информацията, подпе-
чатване на електронни 
документи, персонали-
зиране на достъпа и др..

Във връзка с реали-
зацията на проекта след 
проведена процедура 
за избор на изпълнител 
е сключен договор с 
предмет: “Създаване на 
система за електронно 
управление, включител-
но осигуряване на до-
стъп за уязвими групи 
и хора с увреждания. 
Внедряване, тестване и 
популяризиране на сис-
темата за електронно 
управление, в т.ч. обуче-
ние на екип от десет екс-
перти от администраци-
ята на Община Пещера 
за работата на система-
та за електронно управ-
ление и обслужване на 
гражданите и бизнеса”. 

7. Проект “Подобря-
ване на физическата 
среда и превенция на 
риска за повишаване 
привлекателността на 
Община Пещера” по 
Оперативна програма 
„ Регионално развитие 
2007-2013 г.”. Сключен 
договор за безвъз-
мездна финансова 
помощ на стойност 
5 571 325,40 лв..

С реализацията на 
проекта ще се повиши 
качеството на живот 
и ще се осигури безо-
пасно, устойчиво, еко-
логично и интегрирано 
развитие на градския 
център, чрез подоб-
ряване физическата и 
жизнена среда на об-
щина Пещера. Обектите 
заложени за интервен-
ция са: 

- Местата за отдих и 
зелените площи – Дет-
ски парк „Изгрев”, зеле-
ни площи около църква-
та „Св. Димитър”, зелени 
площи към площад „Хр. 
Ботев”, градинка срещу 
„Лукойл”, пешеходна 
алея със зеленина сре-
щу Районен градски 
съд, зелена алея до ул. 
”В. Петлешков”, градин-
ка зад РПУ;

- Централната град-
ска част, включваща 
Централен градски 
парк;

- Уличната мрежа 
– ул. „Георги Зафиров”, 
ул. „Александър Стам-
болийски” и ул. „Сво-
бода”.

8. Проект “Геозащит-
ни съоръжения срещу 
поройни свлачища, 
намиращи се южно от 
урбанизираната терито-
рия на гр. Пещера” по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие 
2007-2013 г.”. Сключен 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ на 
стойност 878 607,53 лв..

С реализацията на 
този проект се огра-
ничават и максимално 
предотвратяват риско-
вете и щетите за живота 
и имуществото на насе-
лението на територията 
на града, повишава се 
качеството на живот, ин-
вестиционната привле-
кателност за икономи-
ческото, туристическото 
и социално развитие на 
община Пещера и се по-
добряват съответните 
екологични условия. 

Към настоящият мо-
мент има сключен дого-
вор с фирма изпълнител 
на строително-монтаж-
ните работи.

9. Проект “Рекон-
струкция и рехабилита-
ция на канализационна 
мрежа в с. Радилово- 
южна част, община 
Пещера” на стойност 
1 919 277,16 лв. по Про-
грама за развитие на 
селските райони 2007-
2013 г..

Основна цел на про-
екта е да се подобри 
е к с п л о ат а ц и о н н ото 
състояние на канали-
зационната мрежа да 
се осигурят условия за 

повишаване на инвести-
ционната активност.

В резултат на про-
екта ще се изгради ка-
нализационна мрежа в 
рамките на селото – 14 
км.; Отвеждащ кана-
лизационен колектор; 
Д ъ ж д о п р е л и в н и ц и ; 
Съоръжение за пре-
чистване на отпадната 
вода преди заустване; 
Сградни канализацион-
ни отклонения; Дъждоп-
риемни, ревизионни и 
каскадни шахти;

Към настоящият 
момент е изготвена 
тръжната процедура за 
строително-монтажните 
работи и за строителен 
надзор и са внесени за 
предварително съгласу-
ване от Държавен фонд 
„Земеделие” и от Аген-
цията за обществени 
поръчки. 

10. Проект “Рекон-
струкция и рехабилита-
ция на водоснабдител-
на мрежа в с. Капитан 
Димитриево и изграж-
дане на пречиствателна 
станция за отпадни 
води с. Капитан Димит-
риево, община Пещера ” 
на стойност 5 717 980,55 
лв. по Програма за раз-
витие на селските райо-
ни 2007-2013 г.

Основна цел на про-
екта е да се доразвият 
магистралните и раз-
пределителните мрежи 
за питейно водоснаб-
дяване и да се подоб-
ри експлоатационното 
им състояние с оглед 
осигуряване с оглед 
осигуряване задоволя-
ването с водни ресурси 
на населението и ико-
номиката; Оптимално 
използване на водните 
ресурси; Намаляване на 
загубите на вода до ми-
нимум; Превръщане на 
водопроводната мрежа 
в добре експлоатирана 
зона;

В резултат на про-
екта ще се доставят и 
монтират нови тръби и 
шахти; ще се изгради 
производствена сграда 
с пречиствателни съо-
ръжения; сграда дезин-
фекция; ще се извърши 
доставка, монтаж на 
архитектурна част по 
измервателен обект; 
направа на водопровод 
и довеждащ колектор; 
направа на ОВК, кли-
матични съоръжения и 
тръбна мрежа;

Към настоящият 
момент е изготвена 
тръжната процедура за 
строително-монтажните 
работи и за строителен 
надзор и са внесени за 
предварително съгласу-
ване от Държавен фонд 
„Земеделие” и от Аген-
цията за обществени 
поръчки. 

11. Проект “Рекон-
струкция и рехабилита-
ция на канализационна 
мрежа в с. Радилово- се-
верна  част и с. Капитан 
Димитриево” на стой-
ност 5 659 174,42 лв. по 
Програма за развитие 
на селските райони 
2007-2013 г.

Основна цел на про-
екта е подобряване 

достъпа до качествена 
канализационна ин-
фраструктура и осигу-
ряване на условия за 
повишаване на инвести-
ционната активност;

В резултат на про-
екта ще се изгради за 
с.Радилово – в север-
ната част канализаци-
онна мрежа в рамките 
на селото – 14 км. и за 
с. Капитан Димитриево 
- канализационна мре-
жа в рамките на селото 
– 12 км.; отвеждащи 
канализационни колек-
тори; дъждопреливни-
ци; съоръжения за пре-
чистване на отпадните 
води преди заустване; 
сградни канализацион-
ни отклонения; дъждоп-
риемни, ревизионни и 
каскадни шахти.

Към настоящият 
момент е изготвена 
тръжната процедура за 
строително-монтажните 
работи и за строителен 
надзор и са внесени за 
предварително съгласу-
ване от Държавен фонд 
„Земеделие” и от Аген-
цията за обществени 
поръчки. 

12. Проект “Рекон-
струкция и рехабилита-
ция на водоснабдител-
на мрежа в с. Радилово, 
община Пещера” на 
стойност 5 866 417,80 лв. 
по Програма за разви-
тие на селските райони 
2007-2013 г..

Основна цел на про-
екта е подобряване на 
достъпа до качествена 
водоснабдителна ин-
фраструктура и осигу-
ряване на условия за 
повишаване на инвести-
ционната активност;

В резултат на про-
екта ще се извърши 
доставка и монтаж на 
нови тръби и шахти, и 
цялостна рехабилита-
ция и реконструкция на 
водопроводната мрежа 
в с. Радилово.

Към настоящият 
момент е изготвена 
тръжната процедура за 
строително-монтажните 
работи и за строителен 
надзор и са внесени за 
предварително съгласу-
ване от Държавен фонд 
„Земеделие” и от Аген-
цията за обществени 
поръчки. 

III. РАЗРАБОТЕНИ И 

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ 

ПО ОПЕРАТИВНИ 

ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 

НОЕМВРИ 2009 г.- 

НОЕМВРИ 2010 г. 

1. Проект “Модерни-
зация на интегрирания 
воден цикъл на гр. Пе-
щера – Доизграждане 
и рехабилитация на 
съществуваща водо-
снабдителна и кана-
лизационна мрежа и 
изграждане на пре-
чиствателна станция 
за отпадъчни води, гр. 
Пещера” на обща стой-
ност 31 534 484,98 лв. 
Подаден на 19.01.2009 г. 
в МОСВ. по ОП “Околна 
среда 2007-2013 г.”

О Т Ч Е Т
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2009-НОЕМВРИ 2010
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През юни 2009 г. бе 

прекратена процедура-
та за подбор на проекти 
с открит конкурс и на 
30.06.2010 г. Минис-
терството на околната 
среда и водите отправи 
покана за кандидат-
стване по процедура за 
директно предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ. 

Извърши се актуали-
зация на проекта във 
връзка с изискванията 
на новия механизъм за 
управление на проекти 
и коригирания проект 
на база новите насоки 
беше подаден за фи-
нансиране декември 
2010 г. .

IV. ТЕКУЩИ И 

ОСНОВНИ РЕМОНТИ. 

В условията на огра-
ничен финансов ресурс 
работим за подобряване 
на общинските пътища. 
Изпълнени са строител-
но-монтажни работи за 
43 883 лв.- изкърпване 
на стара асфалтова на-
стилка на уличната мре-
жа, изкърпване на стара 
асфалтова настилка в 
кв. Пирин, след прекар-
ване на водопровод.

Извърши се подмяна 
и изкърпване на тро-
тоарна, паважна и бе-
тонова настилка от об-
щинското предприятие 
“Чистота и подрръжка 
на общинската инфрас-
труктура”.

Извършени са основ-
ни ремонти на общин-
ски пътища и част от 
републиканската пътна 
мрежа на 2283 кв.м. на 
стойност 82131 лв..

За подобряване ка-
чеството и за текущи 
ремонти на уличното 
осветление в гр.Пещера, 
в селата Капитан Димит-
риево и Радилово и в 
летовището ”Св.Конста-
нтин” са израходени 
средства в размер на 27 
070 лв.

За поддържане на 
радиомрежата през 
2010 г. са изразходени 
9 993 лв.

V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

И СОЦИАЛНА 

ПОЛИТИКА НА 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

С Решение на Об-
щински съвет - Пещера 
бе приета приватизаци-
ята на МБАЛ „проф. д-р 
Д. Ранев” и Медицински 
център – Пещера. През 
2010 г. се изпълняваше 
приватизационен до-
говор със съответната 
инвестиционна програ-
ма на МБАЛ и Медицин-
ски център, в резултат 
на които се подобриха 
условията и здравното 
обслужване на тери-
торията на общината 
– запази се болницата, 
разкриха се нови отде-
ления.

Капацитетът на 
“Домашен социален 
патронаж” - Пещера е 
увеличен на основание 
Решение на Общински 
съвет - Пещера №413 от 
30.10.2009 г., от 130 на 
150 обслужвани лица.

И през 2010 г. общи-
ната се грижи за мате-
риалната база и подпо-

мага дейността на клуба 
на пенсионера в гр. 
Пещера, с. Радилово и 
с. Капитан Димитриево. 
Ремонтирани са покрив-
ните конструкции в гр. 
Пещера и в с. Капитан 
Димитриево и е закупен 
хоризонтален климатик 
за клуба в гр. Пещера.

Община Пещера е 
партньор на Агенция за 
социално подпомагане 
по Проект „Подкрепа 
за достоен живот”. 
Проектът цели да се 
приложи нов подход за 
предоставяне на услуги 
в семейна среда, като се 
разчупят създадените 
стереотипи за услугата 
«Личен асистент». Про-
ектът е с продължител-
ност от 01.10.2010 г. до 
30.04.2012 г., като про-
дължителността на пре-
доставяне на услугата 
«Личен асистент» е 14 
месеца.

В Община Пещера 
е назначен здравен 
медиатор, считано от 
02.06.2008 г., който по-
средничи в процеса на 
осигуряване на достъп 
до здравни услуги на 
представители на уяз-
вими малцинствени гру-
пи и подпомага създа-
ването на комфортна и 
здравословна жизнена 
среда в кварталите, на-
селени с малцинствени 
групи. През 2010 г. Об-
щина Пещера финанси-
ра обучението на втори 
здравен медиатор, за 
когото очакваме де-
легирани средства от 
бюджета на Република 
България.

През 2010г. за тре-
та поредна година са 
заложени средства в 
общинския бюджет  за 
еднократни социални 
помощи на крайно нуж-
даещи се лица и семей-
ства на обща стойност 
10 000 лв..

VI. ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА

Общинска админис-
трация осъществява 
своята политика и в 
областта на околната 
среда. Извършва дей-
ности за постигането на 
стратегическите цели 
заложени в Общинската 
програма за опазване 
на околната среда на 
Община Пещера, при-
ета с Решение № 293 
/27.03.2009г. на Общин-
ски съвет-Пещера.

Ежемесечно чрез 
местните медии се от-
разява информация с 
екологична насоченост: 
разделно събиране и 
рециклиране на отпадъ-
ци, опазване на биоло-
гичното разнообразие, 
опазване на водите, 
въздуха и почвите.

В изпълнение на 
мероприятията за при-
веждане на депото за 
твърди битови отпадъци 
в съответствие с изиск-
ванията на Наредба № 8 
от 2004г. на МОСВ и при-
ложение на изготвения 
от ОП “ЧПОИ” план за 
действие в съответствие 
с нормативните изисква-
ния е монтирана барие-
ра, назначени са пазачи 
с фиксирано работно 
време; води се регистър 
на количествата приети 
строителни отпадъци и 

излишни земни маси в 
резултат на строителна 
и строително-ремонтна 
дейност; обособена е 
отделна площадка за 
събраните зелени от-
падъци от дворове и 
градини. 

Въведени са системи 
за разделно събиране 
на негодни за употреба 
батерии и акумулатори 
и излязло от употреба 
електронно и електри-
ческо оборудване. 

Сключени са дого-
вори с организации по 
оползотворяване, които 
безвъзмездно обслуж-
ват предоставените кон-
тейнери. 

Общинска адми-
нистрация – Пещера 
се освободи от близо 
800 кг. излязло от упо-
треба електрическо и 
електронно оборудване, 
което бе предадено за 
рециклиране.

Сключен е договор с 
фирма за принудително 
вдигане на излезли от 
употреба МПС, паркира-
ни и изоставени върху 
държавни и общински 
терени. 

Изчистват се общин-
ските терени и тротоари 
от изоставени и парки-
рани стари, бракувани  
моторни превозни сред-
ства. В 100% от случаи-
те, при които служите-
лите от общинска адми-
нистрация са поставили 
стикери за доброволно 
преместване на старите 
коли от техните собстве-
ници в частен имот, на 
площадка за временно 
съхранение или център 
за разкомплектоване, 
предписанията са из-
пълнени.

Широкото участие 
на обществеността е 
важно условие за опаз-
ване и възстановяване 
на компонентите на 
околната среда и пости-
гане на хармония във 
взаимоотношенията 
между общество и при-
рода. Човекът трябва 
да придобие знания, 
необходими за запаз-
ване и разширяване на 
неговите възможности 
за използване на при-
родните ресурси, запаз-
вайки видовете в еко-
системите за сегашните 
и бъдещите поколения.

VII. ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛТУРА, СПОРТ И 

ТУРИЗЪМ

ОБРАЗОВАНИЕ

От 01.01.2010 г. дет-
ските заведения и об-
щинският детски ком-
плекс прилагат за първи 
път системата на деле-
гирани бюджети и са 
определени за второс-
тепенни разпоредители 
с бюджетни кредити. 

Във връзка с Реше-
ние № 539/28.05.2010 г. 
на ОбС- Пещера и на 
основание Заповед 
№РД-14-94 от 20.07.2010 
г. на Министъра на обра-
зованието, младежта и 
науката се закри общин-
ското ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” – с. Капитан 
Димитриево.

Предвид желанието 
на родителите, ученици-
те (20) са пренасочени в 
ОУ „П. Р. Славейков”, гр. 
Пещера. Към 31.12.2010 

г. няма отпаднали уче-
ници в резултат на 
извършената оптимиза-
ция.

Съгласно действаща-
та система за превоз на 
ученици от населените 
места, в които няма 
учебни заведения, Об-
щина Пещера е оси-
гурила транспорт на 
учениците по маршрута 
с. Капитан Димитриево 
- Пещера и обратно. 

По НП „Оптимизация 
на училищната мрежа”, 
модул „Оптимизиране 
на училищната мрежа” 
община Пещера спече-
ли проект на стойност 
117 806 лв. за строител-
но – ремонтни работи и 
за закупуване на обза-
веждане и оборудване.

През 2010 г. се прове-
доха редица дейности, 
свързани с квалифи-
кацията на учителите и 
ръководните кадри.

Общинските учебни 
и детски заведения са 
обезпечени кадрово. 
Числеността и квали-
фикацията на учите-
лите покриват изцяло 
всички учебни пред-
мети. Квалификацията 
на кадрите отговаря на 
изискванията за обра-
зователен ценз на за-
еманата длъжност.

С приключване на 
ремонтните дейности по 
проект “Ремонт и модер-
низация на общинските 
учебни заведения в Об-
щина Пещера” на стой-
ност 4 704 686 лева с 
финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
“Регионално развитие” 
се осигури подходяща 
и рентабилна образова-
телна инфраструктура, 
която ще доведе до по-
вишаване качеството на 
образование в община 
Пещера.

Санираха се и се под-
мениха дограмите в 6-те 
училища и 6-те детски 
градини, ремонтираха 
се парните инсталации, 
подмени се водопро-
водната и канализаци-
онна мрежа, извърши 
се основен ремонт и 
оборудване на санитар-
ни и кухненски поме-
щения, хидроизолация, 
подмяна на вътрешно 
осветление, оборудва-
ха се класните стаи и 
кабинети в училищата, 
занималните и спални-
те в детските градини, 
цялостна модернизация 
и ремонт на физкултур-
ните салони и спортни 
площадки, ремонт на 
тротоарни площи и 
огради и др.

За детските заведе-
ния се доставиха детски 
пързалки, катерушки, 
люлки, беседки, детска 
къща, комплекти по 
безопасност на дви-
жението, системи за 
видеонаблюдение, ком-
пютърни конфигурации, 
мултимедийни прожек-
тори, мултифункционал-
ни устройства (принтер, 
скенер и копир), цифро-
ви фотоапарати.

За училищата се до-
ставиха бели дъски, спе-
цифично оборудване за 
кабинети, ново оборуд-
ване за физкултурните 
салони и спортните пло-
щадки.

Осигури се равен 
достъп до образование 

в масовото училище 
на всички деца, неза-
висимо от техните инди-
видуални особености, 
социално-икономичес-
ки, етно-културен про-
изход.

Разшириха се из-
вънкласните и извъ-
нучилищни форми за 
привличане интереса 
на децата от етнически 
квартали към училище-
то.

Разшири се обхвата 
на децата от етнически 
семейства в детските 
и предучилищни заве-
дения за усвояване на 
български език преди 
постъпване на училище.

Работи се за подобря-
ване на здравната кул-
тура за ограничаване на 
вредните навици сред 
подрастващите и мла-
дежите: тютюнопушене, 
употреба на алкохол, 
наркотични вещества 
и др.; ограничаване на 
рисково сексуално по-
ведение и употреба на 
психоактивни вещества. 
Популяризират се и се 
разпространяват добри 
практики и модели до-
казали своята ефектив-
ност в превенцията и 
лечението на злоупот-
ребата с наркотични 
вещества в училищата и 
детските градини.

Осигурена е жива 
охрана в НУ „Михаил 
Куманов”, ОУ „Петко 
Рачов Славейков”, ОУ 
„Любен Каравелов” с 
оглед опазване здра-
вето на децата и пре-
дотвратяването на про-
яви с престъпни деяния. 
Сключени са договори 
за охрана на детските 
градини с РДВР гр. Па-
зарджик и Радио Сот. 
По проект “Ремонт и мо-
дернизация на общин-
ските учебни заведения 
в Община Пещера” по 
Оперативна програма 
“Регионално развитие” 
2007-2013 г., се осигури 
видеонаблюдение в об-
щинските училища в гр. 
Пещера и в 6-те детски 
градини включени в 
проекта.

КУЛТУРА

Във връзка с под-
държането, опазването, 
възстановяването и 
трайното експониране 
на богатото културно – 
историческо наследство 
в общината през Сеп-
тември и Октомври 2010 
г. се проведоха археоло-
гически проучвания на 
античната и Среднове-
ковна крепост „Перис-
тера”, разположена на 
хълма „Св. Петка”, с цел 
разработване на проект 
по ОП Регионално раз-
витие, Приотритетна ос 
3: „Устойчиво развитие 
на туризма”, Операция 
3.1: ”Подобряване на 
туристически атракции 
и свързаната с тях ин-
фраструктура”, Схема 
за предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ: BG161PO001/
3.1-03/2010 “Подкрепа 
за развитието на при-
родни, културни и ис-
торически атракции”. 
Целта на проекта е да се 
направи консервация, 
реставрация и експони-
ране на антична и Сред-
новековна крепост „Пе-
ристера”, разположена 

на хълма „Св. Петка” и 
да се извърши ремонт 
и реставрация на църк-
вата „Св. Димитър” – гр. 
Пещера.

Извършена е ава-
рийна консервация на 
част от югоизточната 
крепостна стена на кре-
постта “Св. Петка”.

През м. юни 2010 г. бе 
открита в историческия 
музей зала “Античност” 
и бе изготвен тематико-
експозиционен план в 
който са представени и 
показани снимки и ар-
тифакти от античността 
и Средновековието по 
пещерските земи.

Очаква се финан-
сиране на проекта за 
Реконструкция на сгра-
дата на читалище “Раз-
витие” и създаване на 
архитектурно достъпна 
среда. 

За поредна година 
през месец септември 
гр. Пещера беше дома-
кин на национален пле-
нер на детската рисунка, 
където взеха участие 
деца от всички краища 
на страната.

През м.04.2010 г. се 
проведе конкурс и връч-
ване на литературна на-
града на името на Спас 
Зафиров (учител на Ив. 
Вазов и Хр. Ботев); 

Успешно се реали-
зира календарния план 
за културните прояви 
в общината през 2010 
г. (празнични концерти, 
срещи-разговори, из-
ложби, театри, честване 
на бележити дати и го-
дишнини. 

СПОРТ И ТУРИЗЪМ

С цел подобряване 
условията за спорт в 
общината са извърше-
ни частични ремотни 
дейности на спортната 
площадка „Кавказ” и 
градски стадион – Пе-
щера.

През месец април 
2010 г. е изработен годи-
шен спортен календар 
за всички младежки 
спортни мероприятия 
през годината.

Осъществени са съ-
вместни мероприятия на 
ученическите секции по 
туризъм с туристически-
те дружества „Купена” 
и „Пътешественик” по 
различни туристически 
маршрути. През месец 
юли 2010 г. по случай 
традиционния събор на 
летовище „Св. Констан-
тин” се проведе състе-
зание по колоездене.

Ангажирани са както 
деца и ученици, така и 
определени социални 
групи и работнически 
колективи в масови 
туристически мероп-
риятия- походи, поко-
ряване на планински 
върхове, изграждане на 
екопътеки и туристичес-
ки заслони.

Изминалата 2010г. 
беше трудна бюджетна 
година и за община 
Пещера. Въпреки огра-
ниченията, благодаре-
ние на усилията ни за 
подготовка и успешна 
реализация на проекти-
те, финансирани от ЕС, 
общината продължава 
да става все по-привле-
кателно и добро място 
за живеене. 

Стелиян Варсанов, 
Кмет на община Пещера
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“РОДОПСКА 
ИСКРА”

публикува поздравления 
за рождени и именни 
дни, юбилеи, сватби

и чествания 
по други поводи.

Вече 35 години...

СВЕЩЕНИТЕ МЕСТА НА РАДИЛОВО

- от 1 стр.

- Има ли проблеми по 
отношение на финанси-
рането?

- Да има проблеми с 
финансирането, но на 
медицинската дейност 
по договор с НЗОК, ко-
ято се осъществява от 
изпълнителите на меди-
цинска помощ, т.е. на ле-
карите, специалистите по 
здравни грижи и всички 
останали работещи в ле-
чебните заведения. Тези 
проблеми ги изпитваме 
всички, както лекарите, 
имам предвид работещи-
те в болничната помощ, 
така също и тези в извън 
болничната специали-
зирана и общо практи-
куващите лекари, а така 
също и всички наши 

пациенти. Не искам да 
изпадам в подробности, 
но с делигирани бюдже-
ти и лимити на прегледи 
при специалист не може 
да се говори за качест-
вено и достъпно здра-
веопазване. Не може да 
има “делегиран бюджет” 
при договорно финанси-
ране. Това е принципна 
грешка. Не може да има 
“делегиран бюджет” 
при свобода на избор на 
болница и лекар. Това 
ощетява интересите на 
пациентите.

- Има ли още нещо, 
което трябва да решите?

- Има много неща 
които още трябва да се 
направят. В медицината 
и здравеопазването, 
по принцип постоянно 

трябва да се инвестира, 
в обновяване на апа-
ратура, в обучението 
и специализацията на 
лекарите и специалис-
тите по здравни грижи. 
А иначе в краткосрочен 
план предстои рекон-
струкция и саниране на 
триетажната сграда на 
болницата. Предстои 
подписването на новия 
договор с НЗОК, който 
поставя нови по високи 
рестриктивни изисква-
ния към болниците.

- В какво трябва да са 
сигурни пациентите?

- В тези години на 
криза в която се намира 
нашето общество, искам 
да уверя гражданите на 
Пещера и общината, че 
могат въпреки всички 

неразбории в сектора 
здравеопазване и всич-
ки негативни атаки към 
лекарското съсловие, те 
ще могат да разчитат на 
достъпно и качествено 
медицинско обслужва-
не.

- В началото на годи-
ната, вашето пожелание 
към колектива на бол-
ницата.

- Преди всичко искам 
да пожелая на целия 
екип на болницата, коле-
гите от ДКЦ и общо прак-
тикуващите лекари и 
спешна помощ - здраве 
на тях и техните семей-
ства и една по спокойна 
2011 година.

Интервюто взе 
Величка Токмакова

ИНВЕСТИЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО...
На 28 януари 2011 г. се 

състоя 60-то заседание 
на Общинския съвет.

В дневния ред общин-
ските съветници обсъди-
ха и приеха календарен 
план   на културните про-
яви в Община Пещера 
– 2011 г. 

Приета бе 
Информация  относно 
поддържането на пъ-
тищата  в района на 
Общината при зимни 
условия.

 Приет бе Отчет за дей-
ността на Обществения 
посредник на община 
Пещера за 2010г.

Общинските съвет-
ници приеха Отчет на 
Програмата за управле-
ние на Мандат 2007-2011 
г. на Община Пещера за 
периода    ноември 2009-
ноември 2010 г.

Представител на 
Биовет направи отчет за 
изпълнение на дейности-
те свързани с огранича-

ването на специфичните 
миризми изпускани от 
площадката на „Биовет”.

Приет бе Отчет за дей-
ността на ОбС – Пещера 
за периода юли-декем-
ври 2010 г. Точка текущи 
включваше - Определяне 
на такса битови отпадъ-
ци, приемане на Наредба 
за изменение и допъл-
нение на Наредбата за 
определяне размера на 
местните данъци през 
2011 година на територи-
ята на община Пещера, 
Изменение и допълнение 
на Наредбата за опре-
делянето и админис-
трирането на местните 
такси      и цени на услуги 
на територията на общи-
на Пещера и Тарифата по 
чл.3, ал.1 към цитираната 
наредба. И други въпро-
си, по които се взеха це-
лесъобразни решения.

Заседанието на об-
щинския съвет завърши 
с точка питания.

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Всяка година на 21 януа-
ри в с. Капитан Димитриево 
се чества Бабинден - Денят 
на родилната помощ.

Празникът става вълну-
ващ и желан, благодарение 

активността на желаещите 
да празнуват и амбицията 
на читалищните дейци да 
запазят традицията.

Днес нямаме „баби”от 
ония едновремешните, но 
пък си имаме деца и млади 
майки, и баби да помагат 
на младите, а и медицински 
сестри.

Празникът е жив и до-
като се раждат деца - ще 
го празнуваме. Още от 
17.30 ч. най-нетърпеливите 

заеха позиции в ресторант 
„Бесапара”. До 18.30 ч. рес-
торанта се напълни с млади 
майки, баби, жени от раз-
лична възраст.

По традиция, най-мла-
дите майки поляха с 
прясна вода на меди-
цинската сестра г-жа 
Надка Лазарова, при 
ритуала „отливане”.

Най -вълнуващ 
момент е конкурса 
„Мисис баба” на 
годината, с импро-
визирана корона и 
подарък, който бе 
спечелен от г-жа 
Мери Илиева - най-
младата баба.

Празникът бе ор-
ганизиран от читали-
щето, с финансовата 
подкрепа на кмета 
г-н Иван Златинов. 
Гост на вечерта бе 
и кмета на община 
Пещера г-н Стелиян 
Варсанов.

За доброто на-
строение в програ-
мата взеха участие  

децата от ЦДГ ”Еделвайс” 
със своите стихчета, те за-
радваха бабите и майките 

на празника,както и жените 
от фолклорната група при 
НЧ ”С. Румянцев-1909” в 
Капитан Димитриево с ръко-

водител г-жа Ваня Паунова.
Вечерта завърши с по-

черпка и народно веселие 
под звуците на музикантите 

от оркестър „Сияние”с ръко-
водител Иво Ралчев.

Стоянка Иванова

БЛАГОДАРНОСТ
През месец декември 2010 г. с подкрепата на д-р 

Апостолов - управител на МБАЛ “Здраве” в. Пещера и с 
професионализма си д-р Гузгунджиева - акушер-гинеко-
лог в същото здравно заведение,бяха безплатно поста-
вени 5 спирали на социално слаби и многодетни майки.

Това не би се случило без помощта на тези хора и 
“Българска асоциация за семейно планиране” и по-точ-
но Радосвета Стаменкова, която ми предостави тези 5 
спирали напълно безплатно.

Благодаря ви!
Ешреф Рустем - Здравен медиатор

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ–1909”

Отдава помещение под наем в сградата на 
читалището.

За информация: тел. 0359/23-69

На табло пред кмет-
ството в Радилово със 
снимки са показани 
свещените места на 
селото.

С гордост кметът 
Йордан Коев заяви, че 

за осем години в село-
то са възстановени че-
тири  параклиса, които  
са дело на родолюби-
ви хора от Радилово 
и от Илиян Петров от 
Пещера.

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО – НАРОДНО ВЕСЕЛИЕ НА БАБИНДЕН
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ВИНПРОМ 
ПЕЩЕРА АД

ИЗКУПУВА

СТЪКЛЕН
АМБАЛАЖ, 

ХАРТИЕНИ И 
ПЛАСМАСОВИ 

ОТПАДЪЦИ
ОТ ОПАКОВКИ, 
ПОЛУЧЕНИ ПРИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
РЕАЛИЗИРАНАТА

ПРОДУКЦИЯ
от физически лица,

търговската 
мрежа

и заведения

ИНФОРМАЦИЯ:
тел. 0350/42 83; 

0887247328
Адрес: гр. Пещера, 

Лицензирана база за 
разделно събиране 

на опаковки – 
бивша база „Мелор”

На 18 януари всята 
година признателното 
население на Радило-

во отдава своята почит 
и се прекланя пред 
паметта на загиналите 

радиловци, овекове-
чени в изграден памет-
ник и параклис „Свети 

Атанасий“.
На този ден в Ради-

лово бяха народният 

представител на ПП 
ГЕРБ Красимира Симе-
онова, секретарят на 
община Пещера Кра-
симира Стоименова, 
заместник-кмета Стоил 
Стоилов, кметът на Ра-
дилово Йордан Коев.

Слово за посреща-
нето на руските войски  
в селото прочете сек-
ретарят на читалище 
„Зора“ Марена Вачко-
ва. Тя припомни важни 
моменти от историята 
на Радилово и завър-
ши словото си: „Днес  

след 133 години ние, 
радиловските потомци 
отново си спомняме за 
този ден, прекланяме 
се пред  героизма на 
нашите предци като 
обещаваме, че ще го 
предаваме и на идните 
поколения, за да оста-
не вечен“.

Панихида за за-
гиналите във войните 
отслужи отец Борис. 
Извършен бе и водо-
свет, всички присъ-
стващи бяха поръсени 
за здраве

На заседанието на 
Общинския съвет бе 
предложен КАЛЕНДА-
РЕН ПЛАН ЗА КУЛТУР-
НИТЕ СЪБИТИЯ В ОБ-
ЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 
2011 ГОД. 

Той бе предложен 
подробно по месеци. 

Началото на Ка-
лендарния план бе 
поставено с изложба 
дърворезба на Спас 
Лазаров.

На 19 януари бе от-

белязана 133 години 
от Освобождението но 
Пещера.

През февруари 
предстои Трифон За-
резан в Радилово и 
Капитан Димитриево и 
празнуване на Златна 
сватба. Ще бъде от-
белязана 45 години 
от смъртта на Йордан 
Ковачев.

През март ще се 
празнува-Ден на само-
дееца, ще се отбележи 

тържествено Нацио-
налния празник, ще се 
празнува Тодоров ден 
в Радилово и др.

Предстоят излож-
би, срещи с писатели, 
празнуване Деня на 
Пещера, ще се отбеле-
жат кръгли годишнини 
на видни пещерци. 
Предстоят още много 
други мероприятия, 
които ще бъдат от-
белязани до края на 
годината.

Е озаглавена изложбата, която уредиха участниците на Школата 
по изобразително изкуство при НЧ „Развитие-1873“.

РАДИЛОВОРАДИЛОВО

ОТДАДОХА ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ

бе уредена във 
фоайето на чита-
лището.

Спас Лазаров 
показа оригинал-
ни произведения 
от дърво.

И з л о ж б а т а 
предизвика голям 
интерес и бе по-
сетена от мнот-
го любители на 
това изкуство.

ИЗЛОЖБА – 
ДЪРВОРЕЗБА

Жени от Радилово запалиха свещи
за здраве на Атанасовден

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,

тел. 6-20-32, GSM: 0893532064
e-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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Ръкописи на се връщат

„МЕЧ ТА ЗА ЗИМА“„МЕЧ ТА ЗА ЗИМА“„МЕЧ ТА ЗА ЗИМА“

И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
БОГАТ КАЛЕНДАР НА
КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
В ОБЩИНАТА




