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На 22 юни се навър-
шиха 45 години от откри-
ването на Историческия 
музей в града ни. На-
чалото е поставено през 
1964-а, когато започва 
реставрацията на метоха 
на църквата „Св. Петка”, 
в който да се разположи 
експозицията. Експона-
тите, разкриващи богато-
то историческо минало 
на Пещера и района, се 
подреждат в пет зали и 
на 22 юни 1969 г. истори-
ческата сбирка тържест-

вено отваря врати.
Постепенно музеят 

се оформя като институ-
цията в общината, която 
се грижи за събиране, 
проучване, опазване и 
популяризиране на дви-
жимите и недвижимите 
паметници на културата 
или общо казано – кул-
турно-историческото на-
следство. Основната ра-
бота на музея се насочва 
по следните направле-
ния: Събирателска дей-
ност, Научна обработка 

на материалите, Научно-
изследователска работа, 
Културна и обществена 
дейност, Опазване памет-
ниците на културата. 

През изтеклите  де-
сетилетия фондовете на 
музея бяха обогатени 
както  с много експонати, 
разказващи за материал-
ния и духовния живот на 
хората, така и с редица 
краеведски трудове, 
търсени и ползвани от 
ученици, студенти, пре-
подаватели, граждани. 

Всички тези исторически 
изследвания ставаха до-
стояние на пещерската 
общественост чрез мно-
гобройните публикации 
в местния и националния 
печат, издаване на моно-
графии, очерци, сбор-
ници и енциклопедии. 
Тук трябва да споменем 
имената на една значи-
телна група ентусиасти 
– професионални истори-
ци, работещи в музея, и 
на любители – краеведи, 
сътрудници на музея, 
автори на огромна ис-
торическа литература, 
влязла в почти всеки 
пещерски дом. Това 
са Петър Велков, Иван 
Карнабатлов, Димитър 
Калинов, Анастас Пунев, 
Стефан Попчев, Стойка 
Грудева, Здравка Попова, 
Димитър Павлов и др.

Доказателство за това, 
че нашият музей е уважа-
вана институция в нацио-
нален мащаб е фактът, че 
Пещера стана домакин на 
два национални истори-
чески форума – Нацио-
налната археологическа 
конференция през 2001-
ва и Националната кон-
ференция по праистория 

през 2006 г.
Историческият музей 

стана инициатор и пред-
прие археологически 
разкопки на най-големия 
недвижим паметник на 
културата от времето на 
каменната епоха в района 
– селищната могила при 
с. Капитан Димитриево, 
проучвания, финансира-
ни от Община Пещера и 
Археологическия инсти-
тут с музей при БАН. 

Активното участие 
на музея в дейностите 
по осъществяването на 
проекта за консервация, 
реставрация и експо-
ниране на античната  и 
средновековна крепост 
Перистера допринесе за 
превръщането на обекта 
в атрактивна и привле-

кателна дестинация за 
български и чуждестран-
ни туристи. Крепостта е 
културно-исторически 
паметник с национално 
значение, експонирана 
в резултат на археоло-
гическите разкопки на 
хълма Св. Петка, започ-
нали през 2007 г. като 
съвместна експедиция на 
нашия и на Националния 
исторически музей.

Всичко това ни дава 
основание за самочув-
ствие и гордост, защото 
като културна институция 
Историческият музей е 
основен фактор за попу-
ляризирането на богатото  
културно-историческо на-
следство на нашия град.

Георги ШОПОВ  
уредник на музея

 На 23 юни 2014 г. 
от 17.00 часа в залата 
на Общинския съвет 
в Пещера се проведе 
обществено обсъжда-
не във връзка с изгот-
вянето на Общински 
план за развитие на 
община Пещера за 
периода 2014 – 2020 г.  
Този план се изготвя 
в рамките на проект 
„Ефективна коорди-
нация и партньорство 
при разработването на 
стратегически доку-
менти и провеждането 
на политики в Община 
Пещера”, който се осъ-
ществява с финансо-
вата подкрепа на Опе-

ративна програма „Ад-
министративен капа-
цитет”, съфинансирана 
от Европейския съюз 
чрез Европейския 
социален фонд, при-
оритетна ос I „Добро 
управление”, подпри-
оритет 1.3. „Ефективна 
координация и парт-
ньорство при разра-
ботване и провеждане 
на политики”. Проектът 
се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на 
Оперативна програма 
„Административен ка-
пацитет”, съфинанси-
рана от Европейския 
съюз чрез Европей-
ския социален фонд.

Общинските плано-
ве за развитие са еле-

мент от йерархичната 
система от документи 

за стратегическо пла-
ниране и програми-

ране на регионалното 
развитие, регламен-
тирани със Закона за 
регионалното развитие 
(ЗРР). Те се изготвят за 
период на действие от 
7 години (който съвпа-
да с програмния пери-
од на ЕС). Общинският 
план за развитие се 
обсъжда и приема от 
Общинския съвет по 
предложение на кмета 
на общината. По вре-
ме на общественото 
обсъждане беше пред-
ставен изготвеният 
проект на Общински 
план за развитие на 
община Пещера за пе-
риода 2014 – 2020 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНОПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАНОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРАЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

45 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЕЩЕРА45 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЕЩЕРА

ВАЖНА ПРЕВЕНЦИЯ 
ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ 
ПО ПЪТИЩАТА
47-о ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

на стр.на стр. 222

на стр. на стр. 333
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ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА • Б И О В Е Т •
Работи всеки ден (без събота и неделя)

от 11.00 до 12.00 ч. 
от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разнообразие от ветеринарномедицински продукти за вашите любимци.

Ул. „П. Раков“ №39 (до входа на „Биовет“),
тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119

За кой ли път ставаме свидете-
ли на вандански прояви, които се 
извършват в централния градски 
парк, в кварталните паркови гра-
динки, в училищата и на много други 
обществени места.

Много проекти бяха осъщест-
вени, на всички прави впечатление 
всичко, което е сторено. Но често 
виждаме счупени пейки, обърнати 
кошчета и т.н. Всичко, което е на-

правено, трябва да се пази и стопа-
нисва.

Граждани също могат да сигнали-
зират за нередности на тел. 0350 
/6-22-03 и 0350/ 6-22-16, за да се пре-
сече пътя на вандалите

От всички нас зависи опазването 
и стопанисването на това, което е 
направено за нас.

Нека бъдем добри стопани.

На 14 юни 2014 г. в Пловдив се проведе 
национален фестивал на руската поезия, пе-
сен и танц „Пусть всегда будет солнце”.

Дружество „Русофили” в Пещера бе 
представено от танцова формация с ръко-
водител Елена Баренска и на този конкурс 
получи диплом „Финалист”. От 35 колектива 
от Пазарджишка, пловдивска, Смолянска и 
Кърджалийска област бяха излъчени само 
пет финалисти, един от тях е от Пещера.

Заключителният етап ще се проведе през 
септември в м. Копринка, Казанлъшко.

Акцията бе идея на ръководство-
то на сектор „Пътна полиция” при 
Областната дирекция на МВР.

През трите часа водачите на мо-
торни превозни средства не бяха 
санкционирани, полицаикте им раз-
даваха брошури с полезно съдър-
жание за безопасно движение на 

пътя и е част от превантивните мер-
ки на пътните полицаи – каза Васил 
Тилев - началник на РПУ - Пещера.

Екипи на Пътната полиция има-
ше до чешма „Гергана”, на изхода 
на Пещера за Батак, на разклона за 
Брацигово, в Н. Махала и Фотиново 
и в населените места.

Във връзка с изграж-
дане Дом на покойника 
в Пещера започва да-
рителска кампания.

Желаещите да се 
включат могат да дарят 
пари, като използват 
банковата сметка или 
специалните кутии, ко-

ито ще бъдат поставе-
ни  в търговска верига 
„Лазур”, Мегамаркет, 
магазин за цветя на 
Общински пазар и в ма-
газина 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

I B A N :  B G 7 1  S O M B  9 1 3 0  1 0 5 5  8 0 7 8  0 1I B A N :  B G 7 1  S O M B  9 1 3 0  1 0 5 5  8 0 7 8  0 1

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име, фамилия ................................................
Адрес ..............................................................
Текст ................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в 
редакцията на вестник “Родопска искра” на адрес: 
Пещера, ул. “Димитър Горов” 6А /главната улица/. За 
достоверността на обявата отговорност носи лично 
подателят.

Нестандартна акция

Акция на РПУ – Пещера, 
бе извършена на 18 юни 2014 г. от 9 до 12 часа.

Умеем ли да пазим?

Награда за нашите танцьориНаграда за нашите танцьори

ВАЖНА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО 
ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА 
ПРОМИШЛЕНОСТ И МАШИНОСТРОЕНЕ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД ПЕЩЕРА

О Б Я В А
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

ПГЛПМ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ 
НА УЧЕНИЦИ В 9-ТИ КЛАС ПО СЛЕДНИТЕ 

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

дневна форма на обучение след завършен 8 клас
1. Професия:  Оператор в производството на обувни и 

кожени-галантерийни изделия
Специалност: Производство на обувни изделия
2. Професия: Машинен оператор
Специалност: Металорежещи машини

вечерна форма на обучение след завършен 8 клас
Професия: Оператор в производството на облекло
Специалност: Производство на облекло от текстил

вечерна форма на обучение след завършен 6 клас
Професия: Обущар
Специалност: Обущарство

ЗА СПРАВКИ: тел. 0350/6 21 40,
E-mail: pg_v.levski@abv.bg

Посетете страницата ни!
www.pg-vlevski.al le .bg

На основание чл. 59 от Закона за 
резерва на въоръжените сили на Ре-
публика България и от чл. 45 до чл. 50 
на Правилника за прилагане на Зако-
на за резерва на въоръжените сили на 
Република България за включването 
на български граждани без военна 
подготовка за обучение в организи-
рани от Министерството на отбраната 
курсове по начална и/или специална 
военна подготовка в структурите на 

Централното военно окръжие.
Обявата можете да намерите в сай-

та на Община Пещера.
За подробна информация – млад-

ши експерт в Областен военен отдел 
– Пазарджик, за общини Пещера и 
Брацигово Петьо Русеков, Община 
Пещера, ет. 2, стая №8, тел. 0350/6 22 
12, или в Областен военен отдел – Па-
зарджик, ул. „Втори януари” №10, тел. 
034/445 463.

О Б Я В А
от офиса за военен отчет в община Пещера 

за организиране кандидатстването на български граждани 
без военна подготовка за обучение в курсове по начална 

и/или специална военна подготовка
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В тържествена об-
становка бяха връче-
ни свидетелствата на 
осмокласници от ОУ 
„Петко Р. Славейков” 
за завършено основно 
образование.

Специален гост 
на тържеството бе 
кметът на общината 
Георги Козарев. Тук 
бе и Галина Стоянова 
– директор на дирек-
ция „Хуманитарни 
дейности, интеграция, 
регионално развитие и 
програми”.

Присъстваха много 
родители,учители, уче-
ници.

Приветствия към 
завършилите осмок-
ласници отправиха 
кметът Козарев, дирек-
торката П. Христоскова 
и  родители.

Кметът лично връ-
чи свидетелствата с 
пожелание за много 
щастие и  успехи.

Специална програ-
ма беше подготвени от 
учениците за тържест-
вото.

На 27 юни 2014 г. от 9. 00 часа в залата на Об-
щинския съвет се проведе 47-мото заседание на 
Общинския съвет.

В дневния ред бяха включени:
Отчет на взети решения на Общинския съвет 

на заседания с Протокол № 46 от 30.05.2014 г.
Информация за работата с еврофондовете за 

периода месец юли 2013 г. – месец юни 2014 г.
Информация за работата на Обществения съ-

вет за упражняване на обществен контрол при 
осъществяване на дейности по социално подпо-
магане.

Предложение за включване на СОУ„Св. Кли-
мент Охридски” – гр. Пещера и ОУ „Петко Р. Сла-
вейков” – гр. Пещера в Списъка на средищните 
училища за учебната 2014/2015 г.

Актуализация на бюджета на Община Пещера 
за 2014 г. и разчета за капиталови разходи.

В точка Текущи беше направено изменение и 
допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата 

за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община 
Пещера.

Дадено беше разрешение за изготвяне на ПУП 
– ПРЗ за смяна предназначение на имот с пл. 
№010055 в местност „Долна Бялча” по КВС на гр. 
Пещера и одобряване на задание.

Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – План за 
регулация на предвидена нереализирана улица с 
о.т. 118-121-133, разположена между кв.19 и кв.20 
по ПУП на с. Капитан Димитриево.

Даване на разрешение за изработване на ПУП 
– ПРЗ за смяна предназначението на ПИ №121001 
и отреждане в УПИ IV – 121001 – Обществено об-
служване и търговия в м. „Широки ливади” по 
КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.

Даване на разрешение за изработване на про-
ект за ЧИ на ПУП – ПРЗ  за промяна отреждането 
на УПИ ХХI – 267- „Жилищно строителство, търго-
вия и услуги” в УПИ ХХI – 267 за „Спорт, атракции, 

търговия и услуги” в местността „Узун драгасия” 
по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.

Даване на съгласие за изготвяне на проект за 
ЧИ на ПУП – ПР за продължаване на улица с осо-
ви точки 555-556 до осова точка 540 и обособява-
не на паркинги към нея между кв.127 по плана на 
гр. Пещера и река „Стара река”.

Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – 
ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот 
№121007 в местността „Широките ливади” по КВС 
на гр. Пещера и одобряване на задание.

Даване на разрешение за изработване на ПУП 
– Парцеларен план за елементи на техническа-
та инфраструктура – водопровод, канализация 
и електропровод до поземлен имот №121007 в 
местността „Широките ливади” по КВС на гр. Пе-
щера и одобряване на задание.

Разгледани бяха и други текущи въпроси, по 
които бяха взети целесъобразни решения. Засе-
данието завърши с питания.

Средно общообразователно училищеСредно общообразователно училище
„Свети Климент Охридски”„Свети Климент Охридски”
гр. Пещера, обл. Пазарджик 

ул. Димчо Дебелянов №5 
Телефон: 0350 / 6-36-41

Силни, Образовани, Успешни!

ПЛАН-ПРИЕМ 
ЗА 2014/2015 учебна година

ДЕВЕТИ  КЛАС
Профил „Технологичен” – Информационни технологии,

Срок на обучение 4 години

Профилиращи предмети:
- Информационни технологии
- Английски език
- Информатика

Балообразуващи  оценки:
- Български език и литература
- Информационни технологии
- Среден успех от свидетелството

СРОКОВЕ:
02-04.07.2014 г. - Подаване на документи за участие в първи етап  
08.07.2014 г. - Записване на приетите ученици на първи етап
10.07.2014 г. - Подаване на документи за участие във втори етап 
15.07.2014 г. - Записване на приетите ученици на втори етап
18.07.2014 г. - Подаване на документи за участие в трети етап
22.07.2014 г. - Записване на приетите ученици на трети етап

Учениците на СОУ „Свети Климент Охридски” са не само добре 
подготвени, но и с отлични познания по информатика, и инфор-
мационни технологии. Обучението в този профил усъвършенства 
личните им качества и креативност, мотивира ги за включване в 
съвременния високотехнологичен свят.

На 8 юни в гр. Хисар се проведе Балкански 
шампионет по фолклор „Евро фолк – Жива вода 
2014” под егидата на Европейската Асоциация на 
Фолклорните фестивали EAFF.

Народно читалище „Развитие” – гр. Пещера 
имаше покана за участие. Представители бяха 
възпитаници на Павел Куцев. Неговите две групи 
– Групата за автентичен фолклор и Вокална група 
„Чучулига” бяха удостоени с лауреатски звания, 
звание „Балкански шампион” и Грамоти за същест-
вен принос при съхраняване и развитие на балкан-
ските традиционни народни изкуства. Нашите та-
ланти се завърнаха с 4 златни медала, в това число 
и за индивидуалните изпълнения на Петя Билбиле-
ва и Валентин Кичуков. Участие беше осъществено 
със съдействието на Община Пещера. 

47-мо ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ47-мо ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Златни медали за НЧ „Развитие-1873”Златни медали за НЧ „Развитие-1873”

В тържествена обстановка

С решение на 
Общинския съвет 
всеки вторник до 31 де-
кември 2014 г. граждани 
на община Пещера могат 
да посетят античната и 
средновековната кре-
пост „Перистера” без-
платно.

Цени на услуги, пре-
доставяни в античната 
и средновековната кре-
пост „Перистера”:

•  фотозаснемане с во-
енно облекло – 4,80 лв.

•  видеозаснемане с во-
енно облекло –12 лв.

В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ 
В ПЕЩЕРАВ ПЕЩЕРА
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Хисар. Златен 
медал и общо шест 
грамоти заслужи Дам-
ска фолклорна група 
„Капитанка” при НЧ 
„Сергей Румянцев 
- 1909”, с. Капитан 
Димитриево, община 
Пещера, от Третия бал-
кански шампионат по 
фолклор „Евро фолк 
– Жива вода 2014”.

Певиците от Ка-
питан Димитриево 
мериха глас в кате-
горията „Автентичен 
фолклор” и оставиха 
зад гърба си стотици 
състави от страната и 
чужбина.

Изпълнихме песни 
от Пазарджишката 

фолклорна област, 
както и характерни за 
Капитан Димитриево – 
поясни ръководител-
ката маестро Иванка 
Паунова. – Оценяваха 
ни по системата EAFF 
на Европейската асо-
циация на фолклор-
ните фестивали. Сред 
шестте грамоти е и 
тази за осъществена 
приемственост между 
поколенията. Най-мла-
дата ни изпълнителка 
е 9-годишната Анге-
лина Кр. Николова, а 
най-старата – Живка 
Николова.

Благодаря на всич-
ките 4 момичета и 11 
жени, които участват 

в групата. Неуморният 
им труд и любовта към 
българския фолклор и 
традиции им донесоха 
тези високи отличия, 
удовлетворена е ръ-
ководителката.

Гордеем се с по-
стиженията на „Капи-
танка”, а концертите 
на Балканския шам-
пионат се излъчват на 
живо по световната  
интернет телевизия  
TV Eurofolk-tveuroffo-
lk.com.

Голямо БЛАГОДА-
РЯ на г-н Балабанов 
за жеста с лични 
средства да осигури 
транспорта до Хисар.

Стоянка ИВАНОВА

ПРОДАВА СЕ 
 къща с гараж, 

стопански 
постройки 

и двор в центъра 
на Пещера.

Тел. 0350/6 67 27

Всяка година на 
24 юни – Еньовден, 
членовете на клуб 
„Екология” при НЧ „С. 
Румянцев - 1909”, с. 
Капитан Димитриево, 
излизат рано призо-
ри да берат билки за 
здраве.

И сега деца и баби, 

водени от библиоте-
карката Ст. Иванова, с 
радост отидоха до пра-
историческата могила 
„Банята”, пиха на чеш-
мата вода, измиха се. 

Васка Филипова 
разказа историята на 
празника, г-жа Делева 
и г-жа Добрева помог-

наха на малките мо-
мичета да си изплетат 
венчета. Накичени с 
тях и с пълни кошници 
с билки, щастливи от 
приятната разходка и 
озарени от пъстротата 
на лечебните расте-
ния, децата доволни 
отбелязаха празника.

ОТ БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТОТ БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ
ПО ФОЛКЛОР „КАПИТАНКА” ПО ФОЛКЛОР „КАПИТАНКА” 
ЗАСЛУЖИ ЗЛАТЕН МЕДАЛЗАСЛУЖИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ

 
Д ен  н а  б и лкитеДен  н а  б и лките
E Н Ь О В Д Е НE Н Ь О В Д Е Н

О Б Я В А
Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии

„АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ” - ПЕЩЕРА„АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ” - ПЕЩЕРА
Предлага прием за учебната 2014/2015 г.
по следните специалности и професии:

след VII клас
Професия:       „Икономист” – 5 г. срок на обучение
Специалност: „Земеделско стопанство”

С интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Професия:      „Ресторантьор” – 5 г. срок на обучение
Специалност: „Кетъринг”

         С интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

след VIII клас
Професия:      „Икономист” – 4 г. срок на обучение
Специалност: „Земеделско стопанство”
Професия:      „Ресторантьор” – 4 г. срок на обучение
Специалност:  „Производство и обслужване в заведенията за хранене 

и развлечения”
Професия:      „Ресторантьор” – 4 г. срок на обучение
Специалност: „Кетъринг”
Обучение по следните езици: АНГЛИЙСКИ, РУСКИ и НЕМСКИ  

На 27.06.2014 г. ОУ 
„Л. Каравелов” откри 
своята годишна излож-
ба в Ху-
дожест-
в е н а 
галерия 
„ П р о ф . 
В. Стай-
к о в ” . 
К л у б о -
вете по 
п р о е к т 
„УСПЕХ” 
– 16 на 
брой, представиха дей-
ността си през учебната 
2013/2014 година.

На изложбата крас-

норечиво се виждат 
резултатите, постиг-
нати от учениците и 

оригиналните идеи на 
техните ръководители, 
осъществени с много 
сръчност и умения. Бо-

гат снимков материал 
е запечатал интересни 
моменти от дейността 
им. Работата, която се 
извършва в групите, е 
изключително сериоз-
на и резултатна. Това 
направи извънкласни-
те занимания интерес-
ни както за по-малките, 
така и за по-големите 
ученици.

С помощта на проект 
„УСПЕХ” в българското 
училище се възроди 
една забравена тради-
ция – извънкласната 
дейност.

В. ВАСИЛЕВА

ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

ГОДИШНА ИЗЛОЖБА В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯГОДИШНА ИЗЛОЖБА В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ

заетостта.


