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  ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001
„ Б ъ д е щ е  з а  в с е к и ”

 „Да не изоставяме нито едно дете”  
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”   

От 07.11.2014 г. Община Пещера предоставя 
социалната услуга Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи. Реалното пре-
доставяне на социалната услуга в Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи 
в качеството си на бенефициент по Договор за 
БФП No BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 по Опера-
тивна програма “Развитие на човешките ресур-
си”, схема за  предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG051РО001-5.2.12 “Да не 
изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Раз-
криване на социални услуги в общността”. 

Към 30.06.2015 г. десет деца ползват социал-
ни услуги в новоразкритата социална услуга. 

Общата цел на проекта е да развие устойчив 
модел за деинституционализация на деца и мла-
дежи с увреждания и деца и младежи, настане-
ни в специализирани институции за деца.

Стойността на проекта е 201 362.90 лв., а про-
дължителността – до 07.10.2015 г. 

Настоящият документ е изготвен с финан-
совата помощ на Европейския социален фонд. 
Община Пещера носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при ни-
какви обстоятелства не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Аген-
ция за социално подпомагане.

С оглед осигуря-
ване спокойствие-
то и почивката на 
летовище „Свети 
Константин”, община 
Пещера, през актив-
ния летен сезон и в 
съответствие с раз-
поредбата на чл. 43, 
т. 3 от Наредбата за 
обществения ред, 
чистотата и специали-
зираната закрила на 
деца на обществени 
места и на основа-
ние чл. 44, ал. 1 и ал. 
2 от ЗМСМА, кметът 
на общината Георги 
Козарев е издал за-
повед, с която се 
забранява всякакъв 
вид строителство и 
подготовка за строи-
телство през периода 
от 15 юли до 30 август 
2015 г. на територията 
на летовище „Свети 
Константин”.

При констатиране 
на нарушения да се 
образуват админис-
тративно-наказател-
ни преписки срещу 
виновните лица за 
налагане на предви-
дените в  наредбата 
санкции.

За ефективно из-
пълнение на заповед-
та, за предотвратява-
не и преустановяване 
на нарушения, лице 
за контакти Борис-
лав Воденичаров 
– тел. 0893330243, да 
поддържа непосред-
ствен контакт със 
секретаря на Община 
Пещера Николай Гъ-
лъбов, с инж. Стела 
Павлова – директор 
на дирекция „ТСУ” 
при Община Пещера, 
и с Мария Цурева – гл. 
специалист „Незакон-
но строителство, ре-
гистър и архив”.

П Р Е З  А К Т И В Н И Я  Л Е Т Е Н  С Е З О Н

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ СПОКОЙСТВИЕТО
И ПОЧИВКАТА НА „СВ. КОНСТАНТИН”

През юли тази го-
дина общинският вест-
ник „Родопска искра” 
навършва 40 години. 
Възраст достатъчна, за 
да се утвърди в живо-
та на хората от община 
Пещера.

Основател и главен 
редактор на  „Родопска 
искра” е  Рангел Пей-
ков в  далечната 1975 
година.

Не без значение е, 
че тази година е 40-а 
от съществуването на 
вестника. Това е дълъг 
извървян път, пишещ 
историята на съвремен-
ността. Днес „Родопска 
искра” излиза в  хартиен 
и в електронен вариант, 
отразява най-значимите 
дела на Общината, на 
ОбС, на хората, живее-
щи в общината. Той не 
робува нито на големи-
те, нито на малките мате-
риали, а търси добрите и 
полезните.

В един от сайтовете 
четем: „Вестник „Ро-
допска искра” е актуал-
но печатно-електронно 
издание за Пещера и 
общината. Редакцион-
ният колектив се стре-
ми да публикува всич-
ки горещи новини и 
събития. Съдържанието 
на вестника е в много 

категории – общество, 
икономика, трудова 
заетост, социална и 
обществена проблема-
тика…

Аудиторията на 

вестника е разнооб-
разна и с различна 
възрастова граница, 
което доказва, че 
медията интригува 
широк кръг читатели. 
Екипът е креативен и 

усърден, с богат опит 
и квалификация.”

Вестникът е раз-
нообразен жанрово 
– в него ще намерите и 
дописки, бележки, ис-

торически материали 
от местната история, 
отзиви за книги, фото-
графии…

„Родопска искра” 
има свой кореспон-
дентски състав. По-

явяват се сътрудници, 
които пишат по-рядко, 
но пък са и повече.

На страниците на 
вестника много по-
лезна е историческата  

рубрика, миналото има 
втори живот. Истори-
ческата тематика се 
поддържа от историка 
краевед Стефан Поп-
чев.

Няма събитие в Ра-

4 0  Г О Д И Н И  „ Р О Д О П С К А  И С К Р А ”

Л Е Т О П И С Е Ц  Н А  С Ъ В Р Е М Е Н Н О С Т Т А
дилово и Капитан Ди-
митриево, което да  не 
се отразява. Тук са по-
стоянните кореспон-
денти Стоянка Ивано-
ва от Кап. Димитриево 
и  Марена Вачкова  от 
Радилово.

Хората от община-
та вярват в своя  вест-
ник и защото на стра-
ниците му могат да 
споделят това, което  
ги вълнува, което се 
е случило. „Родопска 
искра” търси да бъде 
полезен, да участва в 
общинските дела.

Вестникът е от-
ворен за своята чи-
тателска аудитория, 
предназначен е за 
различни представи-
тели от хора, търси 
участието им, отразя-
ва живота им.

Усилията на „Ро-
допска искра” са на-
сочени да  бъде три-
буна на читателското 
доверие.

И тук е мястото ре-
дакцията на вестника, 
от името на читате-
лите, да благодари 
за съдействието и 
подкрепата на  кмета 
на община Пещера 
Георги Козарев, на 
председателя на Об-
щинския съвет Анас-
тасия Младенова, на 
редовните  рекламо-
датели.

Нека  още дъл-
ги  години да го има 
общинския вестник 
„Родопска искра” – 
вестникът летописец 
на хората от община 
Пещера.
Величка ТОКМАКОВА

ВЕСТНИКЪТ  -  ПОТРЕБЕН  
НА ХОРАТА ОТ ОБЩИНАТА
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УЛИЦА В ПЕЩЕРА 
НОСИ НЕГОВОТО ИМЕ

Преди 105 години 
завършва своя бурен 
живот пещерецът въз-
рожденец, активен 
участник в Априлско-
то въстание в Панагю-
рище Георги Зафиров.

„Не зная колко 
граждани знаят за 
него, но зная, че все-
ки пещерец може и 
трябва да се гордее с 
неговото име” – напи-
са краеведът Анастас 
Пунев във вестник 
„Родопска искра”, бр. 
18 от 5 май 1989 г.

Този рядък родолю-
бец е роден преди 180 
години, т.е. през 1835-
а в Пещера, в стария  
възрожденски род на 
чорбаджи Зафир.

Основното обра-
зование завършва в 
Пещера при Михаил 
Куманов, а през 1862 г. 
се озовава в Букурещ 
(Румъния), за да за-
върши аптекарство, по 

която специализация 
работи до края на жи-
вота си. Първоначално 
започва работа в Коп-
ривщица в съдружие с 
д-р Спас Арабаджиев, 
завършил медицина 
във Виена.

През 1868 г. Геор-
ги Зафиров е вече в 
Панагюрище, където 
работи като лекар и 
аптекар. Всъщност 
Панагюрище му става 
второ родно място.

Неговата  рево-
люционна дейност 
започва още от Коп-
ривщица, посветил 
се на борбата под 
влияние на Петко 
Кундурджията от Па-
нагюрище и Стефан 
Попов – франктерзия 
от Велико Търново.

Дълбоко и трайно 
е влиянието върху 
неговата революци-
онна дейност от двете 
проведени срещи на 
Васил Левски с  пана-
гюрци – първата през 
1862 г. в неговия дом, 
и втората през 1872 г. в 
Балабановия хан.

Но онова, което го 
извисява като виден 
революционер е учас-
тието му в Априлското 
въстание в Панагю-
рище – столицата на 
Четвърти революцио-
нен окръг. Той трайно 
е влязъл в летописа 
на въстанието като ЛЕ-
КАРЯ И АПТЕКАРЯ НА 
ВЪСТАНИЕТО, поради 
което ние, пещерци, 
имаме всички основа-
ния за гордост. Лично 
главният апостол Геор-
ги Бенковски му въз-
лага осигуряването 
на медикаменти и пре-
вързочни материали 
за оказване на първа 
медицинска помощ на 
ранените въстаници, 
които той доставя от 
чеха Калмар в Плов-
див на кредит на стой-
ност 22,600 гроша.

Г. Зафиров об-
служва като лекар и 
аптекар въстаниците, 
Хвърковатата чета на 
Бенковски и въстани-
ците в Панагюрище.

На 30 април 1876 г. 
Хафъз паша влиза в 

Панагюрище. Потър-
сен от турци, той се  
укрива в Дудиковата, 
а след това в Сирако-
вата къща. Заловен е с 
голяма група въстани-
ци и е разпределено 
да бъде убит – спасен 
от жена му с откуп от 
35,000 гроша.

След това, окован 
във вериги заедно с 
418 въстаници, пеш е 
откаран в Пазарджик 
и затворен в Куршум 
хан,  а оттам в Плов-
дивския затвор.

Тук изпълнява отно-
во задачите на лекар 
сред задържаните.

 В Пазарджишкия 
затвор прекарва 20 
дни, а в Пловдивския 
– 80. Турският съд го 
осъжда на смърт, но 
при застъпничеството 
на Международната 
европейска комисия  
е амнистиран и осво-
боден.

В Панагюрище  по-
среща освободители-
те от руската армия, 
през  януари 1878 г. 
заварва дома и апте-

ката си изгорени от 
турците и разграбени. 
С много трудности ги 
възстановява. Връща 
и дълга към пловдив-
ската аптека и започва 
да обслужва населе-
нието.

Предложена му е 
поборническа пенсия, 
но той категорично и 
гордо я отказва с ду-
мите: „ДЪЛГЪТ КЪМ 
ОТЕЧЕСТВОТО НЕ СЕ 
ЗАПЛАЩА С ПАРИ.”

Георги Зафиров по-
чива на 3 април 1910-а, 
навършил 75 години. 
Панагюрци го изпра-
щат с много почести 
като истински родо-
любец и достоен по-
борник на свободата. 
Дружеството на фар-
мацевтите в България 
публикува некролог 
на страниците на спи-
сание „Фармация” в 
бр. 4 от април 1910 
г. Местният вестник 
„Оборище” в бр. 247 
от април 1939 г. отбе-
лязва: „Дядо Георги 
живя, работи и умря 
в Панагюрище, който 
град му беше втори 
роден град.”

Съпругата му полу-
чава пенсия. Но из-
ключително ценни за 
историческата памет 
и българската армия 
са предадените от нея 
документи в Народ-
ната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий” 
– София, с които е съ-

здаден личен архив 
под фонд 104. Това е 
поводът вестник „Ве-
черни новини” в бр. 
4552 от 3 май 1966 г. да 
отбележи: „Странно е 
онова, което е остана-
ло от  Георги Зафиров, 
освен вързопчето с 
уникални спомени и 
записки, няколко пор-
трета, старинни апте-
карски везни. И между 
книгите му е редкият 
екземпляр на книгата 
„ЕКС-пликацио табу-
ларум анатоми карум” 
с автор Бернард Зиг-
фрид-Алабини – изда-
ние  на Университета 
в Батова (Холандия) 
от 1774 г.” Днес това 
рядко издание се пази 
в  Университетската 
библиотека  в София.

Името на Георги 
Зафиров е увекове-
чено в Панагюрище 
и с кръстената на не-
гово име аптека на ул. 
„Георги Бенковски” 
No2. Отделна улица в 
Пещера също носи не-
говото име.

Макар и късно, 
пещерските краеве-
ди Анастас Пунев, 
Здравка Попова и моя 
милост проучихме за-
дълбочено делото на 
Георги Зафиров и в 
свои публикации го 
популяризирахме на 
страниците на  вестник 
„Родопска искра”.

 Стефан ПОПЧЕВ 
историк краевед

„ДЪЛГЪТ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩА С ПАРИ”
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С много вълнение 
се очакваше първата 
среща на рода Нен-
кови от Пещера. Сто и 
десет представители 
на рода – млади и по-
възрастни, се събраха 
на 6 юни т.г.  

Представена беше 
книгата на Костадин 
П. Ненков „Неспо-
койният дух на рода 
Ненкови”. В нея е про-
следено заселването 
на първия пред-стави-
тел на рода в Пещера, 
пътят на неговите 
следовници, както и 
търсещият и неспоко-
ен дух на Ненковите 
представители. Кни-
гата е илюстрирана 
с над 200 снимки. С 
написаното в нея се 
откриха и станаха до-
стояние онези корени, 
без които  не може да 
съществува един род. 
Рецензия към книга-
та направиха Георги 
Шопов – уредник на 
Градския музей, и 
Екатерина Данчева 
– писател и член на 
Съюза на българските 
писатели.

Както много ро-
дове от Пещера, така 
и Ненковият са пре-
селници. В началото 
на ХlХ век от Само-
ковско тук пристига 
Петър Ненков, който 
поставя началото на 
нашия род. Неговият 
син Атанас и тримата 
му внуци стават из-
кусни майстори стро-

ители, които заедно с 
братя Казови и други 
известни пещерски 
строители издигат ре-
дица черкви, джамии, 
мостове (тип римски), 
стотици чешми, маа-
зи, каменни магазини, 
красиви къщи. Тяхно 
дело е църквата „Св. 
Димитър” в Пещера 
(същата е строена 

1825-1831 г. и е обяве-
на за паметник на кул-
турата от национално 
значение), църквата 
„Св. Богородица” 
в Пазарджик (1836-
1837 г.), участвали са 
в строителството на 
жп гарите и мостове-
те на железопътната 
линия барон Хирш от 
Любимец до Белово 

в периода 1870-1874 
г. и др. Всички те са 
и членове на извест-
ната Пещерска архи-
тектурно-строителна 
школа, а техният труд 
остава да радва окото 
и да бъде в услуга на 
хората. Книгата дава 
представа за най-ха-
рактерните черти на 
представителите на 
рода Ненкови – тру-
долюбие, честност, 
уважителност, любов, 
обич и загриженост 
към семейството, це-
леустременост.

Ненкови е един от 
големите пещерски 
родове. За малко по-
вече от 200 години 
в него са създадени 
155 семейства и са се 
родили 286 човека. От 
рода ни са израснали 
и са се реализирали 
в живота десетки 
икономически кадри, 
инженери, средно-
технически специа-
листи, шофьори и др. 
Имаме един ректор 
на ВУЗ (проф. Любен 
Гюзелев), един кмет 
на Пещера (Атанас 

Терзиев), председател 
на Градския народен 
съвет, лекари, управи-
тели на банки, учите-
ли, треньори, адвокат, 
писател, както и спор-
тист – европейски 
шампион. Представи-
тели на рода Ненкови 
живеят и работят в 
седем държави в Ев-
ропа.

Срещата беше 
едно незабравимо из-
живяване за всички 
присъстващи. Имаше 
и щастливи сълзи от 
мили спомени и съ-
жителство от средно-
то и по-възрастното 
поколение на рода. 
Малък подарък полу-
чиха всички живи над 
80-годишна възраст, 
сред които много 
енергичната 91-го-
дишна Надежда Б. 
Игнатова.

Накрая присъства-
щите си пожелаха 
тази среща да не оста-
не единствената, а да 
бъде повторена след 
години.  

Костадин  НЕНКОВ

РОДОВА СРЕЩА

Част от присъстващите на срещата
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Информация за работа с еврофондовете за периода юли 
2014 г. - юни 2015 г. бе разгледана и приета на 63-ото заседа-
ние на Общинския съвет, проведено на 26 юни 2015 г.

Информацията представи Галя Стоянова - директор на 
дирекция „ХДИРРП” в Община Пещера.

В периода юли 2014 г. - юни 2015 г. Община Пещера 
изпълнява следните проекти по ОП „Регионално развитие 
2007-2013 г.”, ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, ОП „Админис-
тративен капацитет 2007-2013 г.”, ОП „Развитие на човешки-
те ресурси 2007-2013 г.” и  Програма за развитие на селските 
райони 2007-2013 г.:

I. Проекти, изпълнявани от Община Пещера по Опера-
тивна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Проект: 
„Развитие на регионалния туристически продукт и марке-
тинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията 
на общините Пещера, Батак и Ракитово”.

Проектните дейности се реализираха в рамките на дого-
вора за безвъзмездна финансова помощ и през месец фев-
руари 2015 г. бе подадено искане за окончателно плащане 
по договора.

Партньори на Община Пещера по проекта са Община 
Батак и Община Ракитово.

Общата цел на проектното предложение е развитие 
на регионалните туристически продукти и повишаване 
ефективността на регионалния маркетинг на дестинацията 
„Родопска приказка” на територията на общините Пещера, 
Батак и Ракитово на основата на интегриран подход.

През 2014 г. по проекта бяха реализирани проучвания и 
разработени нови туристически пакети и диверсификация 
на съществуващите. Бе разработено туристическото лого на 
региона, както и рекламни материали, клипове и видеофилм, 
популяризиращи дестинацията „Родопска приказка“.

В периода 15-18 октомври 2014 г. Община Пещера взе 
участие в Туристическа борса „Планините на България 
– гостоприемство на четири сезона”, Смолян.

От 3 до 6 ноември 2014 г.  се проведе 35-ото туристическо 
изложение в Лондон, Великобритания. Община Пещера взе 
участие в най-голямата в света туристическа борса, която 
е предназначена само за професионалистите в областта на 
туристическата индустрия. В изложението WTM участие взе-
ха изложители от над 180 страни, сред които е и България. 

Представянето на България протече под патронажа на 
Министерството на икономиката и енергетиката в рамките 
на националния щанд. Община Пещера представи туристи-
ческата дестинация „Родопска приказка“ за първи път, със 
самостоятелен деск на представителния национален щанд.

В периода от 19 до 23 ноември 2014 г. Община Пещера 
представи туристическата дестинация „Родопска приказка“ 
за втори път на международно ниво, на туристическо изло-
жение Touristik & Caravaning International, Лайпциг, Германия 
със самостоятелен деск на представителния информацио-
нен щанд на Република България.

II. Проекти, изпълнявани от Община Пещера по Опера-
тивна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

• Проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл 
на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съ-
ществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и 
изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, 
гр. Пещера”.

Изпълнението на инвестиционния проект се осъществя-
ва в съответствие с предвидения график на дейностите и 
договора за безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на строително-монтажните работи за ВиК 
мрежата на гр. Пещера се осъществява в рамките на два 
строителни договора:

• Договор No ДОГ-75/19.03.2012 г. с предмет „Доизгражда-
не и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и 
канализационна мрежа на ул. „Георги Зафиров” и ул. „Алек-
сандър Стамболийски”, гр. Пещера, общ. Пещера, с два 
подобекта, както следва: 1. Подобект No 1: Реконструкция 
на ул. „Г. Зафиров”, гр. Пещера, включващ подмяна на съ-
ществуващ канализационен клон и подмяна на съществу-
ващ питеен водопровод; 2. Подобект No 2: Реконструкция на 
ул. „Ал. Стамболийски”, гр. Пещера, включващ подмяна на 
съществуващ канализационен клон и подмяна на същест-
вуващ питеен водопровод”;

• Договор No  DIR-51011116-C005-S-10/15.03.2013 г. с пред-
мет „Изпълнение на строително-монтажни работи за доиз-
граждане и рехабилитация на ВиК мрежа - град Пещера”

Реализирани са предвидените строително-монтажни 
дейности и по двата договора за строителство.

През 2014 г. приключи първият етап по доизграждане и 
рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Пещера и обектът бе 
въведен в експлоатация.

На 14.08.2012 г. е издадено Разрешение за ползване на 
обект „Доизграждане и рехабилитация на съществуващата 
ВиК мрежа на улици „Г. Зафиров” и „Ал. Стамболийски”.

На 14.02.2014 г. е издадено Разрешение за ползване за 
основната част на ВиК мрежата на гр. Пещера.

На 13.09.2013 г. е подписан Договор за инженеринг на 
Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Пещера, 
който към момента е в процес на изпълнение. Предстои въ-
веждане на обекта в експлоатация. 

Своевременно и ефективно се изпълняват съпътства-
щите дейности по договора за безвъзмездна финансова 
помощ, включващи строителен надзор, авторски надзор, 
публичност и организация и управление на проекта.  

III. Проекти, изпълнявани от Община Пещера по Опера-
тивна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”

• Проект „Ефективна координация и партньорство при 
разработването на стратегически документи и провеждане-
то на политики в Община Пещера“

На 8.11.2013 г. Община Пещера и Управляващият орган 
на ОП „Административен капацитет” подписаха Договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No 13-
13-107, чрез който Общината реализира проект „Ефективна 
координация и партньорство при разработването на страте-
гически документи и провеждането на политики в Община 
Пещера“.

ПРОЕКТЪТ БЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРЕЗ 2014 Г.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА БЕ ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА 

НА РАЗРАБОТВАНЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛ-
НЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ПОДОБРЯВАНЕ 
ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДО-
КУМЕНТИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, В ПАРТНЬОРСТВО И КО-
ОРДИНАЦИЯ С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

В изпълнение на проекта през 2014 г. бе изготвен и при-
ет от Общински съвет - гр. Пещера основният стратегически 
документ на Община Пещера, а именно Общински план за 
развитие на Община Пещера за новия програмен период 
2014-2020 г., както и ефективни механизми за мониторинг 
и контрол при прилагането на политиките, реализирани от 
администрацията. 

Служителите, чрез обучения, опит и знания, ще повишат 
ефективността на Общинската администрация.

IV. Проекти, изпълнявани от Община Пещера по Програ-
ма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Мярка 321- Основни услуги за населението и икономика-
та в селските райони

Договори за финансова помощ са подписани на  
23.10.2009 г. между Община Пещера и Държавен фонд 
„Земеделие” за реализация на проекти за реконструкция и 
рехабилитация на ВиК мрежа в с. Радилово и с. Капитан Ди-
митриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево.

Подписани са анекси към Договорите за финансова по-
мощ с No13/321/00745, No13/321/00746, No13/321/00747 и No13/
321/00749  от 23.10.2009 г. за удължаване срока на изпълне-
ние на инвестицията до 30 месеца от датата на получаване 
от Община Пещера на Решението за избор на изпълнител 
СМР.

Срокът на договорите за финансова помощ от 30 месеца 
на изпълнение тече от датата на одобрение на процедура за 
избор на изпълнител СМР, считано от 9.04.2013 г.

Краен срок за изпълнение на инвестицията - 9.10.2015 г.
Описание на инвестицията:
1. Изградена ВиК мрежа:

с. Радилово 
- изграден водопровод - 17 355,31 м; 
- изградена канализация - 14 091,61 м.
с. Кап. Димитриево 
- изграден водопровод - 9835,92 м; 
- изградена канализация - 5536,64 м.
Общо изградена канализация: 19 628,25 м. 
Общо изграден водопровод: 27 191,23 м.

2. С издадено Разрешение за ползване No СТ-05-590/
30.04.2015 г. на Дирекция за национален строителен контр-
ол, обект Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа 
в села Радилово и Капитан Димитриево, община Пещера, 
област Пазарджик“, с четири подобекта, както следва: 
Подобект No1: Реконструкция и рехабилитация на водо-
снабдителна мрежа в с. Кап. Димитриево, общ. Пещера; 
Подобект No2: Реконструкция и рехабилитация на кана-
лизационна мрежа в с. Радилово – северна част, и с. Кап. 
Димитриево, общ. Пещера; Подобект No3: Реконструкция и 
рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово 
– южна част, общ. Пещера; Подобект No4: Реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, 
общ. Пещера” е въведен в експлоатация.

V.  Проекти, изпълнявани от Община Пещера по Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

• Проект BG051РО001-5.2.12-0044 – C0001 „Бъдеще за 
всеки”, по процедура за директно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно 
дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общ-
ността” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.    

Договорът за БФП се изпълнява от 7.03.2014 г. с продъл-
жителност 19 месеца.

Обща цел на проекта е да развие устойчив модел за 
деинституционализация на деца с увреждания, настанени в 
специализирани институции за деца.

Към настоящия момент десет деца ползват социални 
услуги в новоразкритата социална услуга. 

ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Още едно отличие за Георги 
Връбчев. Той стана носител на  тре-
та награда в престижен междунаро-
ден конкурс в Италия, което е при-
знание за таланта на нотариуса.

Това отличие той завоюва с 
разказа си „Стела” в категория 
„Проза”.

Конкурс за поезия, есе, рисунка „Зорница - Монреал”, 
организиран от Канадско-Български културен център „Зорница”, Български вестник „Зорница” 

и Българско училище „Св. св. Кирил и Методий” - Монреал
П Ъ Р В О   М Я С Т О

в раздел „Любов за учителя” - възраст над 18 години 

Нели Илиева Славова
СОУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пещера

Л Ю Б О В  З А  У Ч И Т Е Л Я
Не знам защо винаги съм мислила за учи-

теля в женски род. Може би защото повечето 
ми учители са били жени, или защото дълбо-
ко в подсъзнанието ми думите „учителка” и 
„мама” така са се преплели, че са направо 
взаимозаменяеми – мама ме караше да уча, а 
учителката ме галеше по главата. Та думата 
ми е за моята любима учителка. Беше дреб-
ничка, бяла, руса жена с тих глас и внима-
телни очи. Обличаше се в светли, меки дрехи 
и ухаеше толкова хубаво, че на всички ни се 
искаше да ни гушне или поне погали. И за да се 
случи това – слушахме. Бяхме най-шумният и 
калпазански клас на света, а при нея муха да 
бръмне, се чуваше. И тя говореше. Разказваше 
ни за велики писатели и славни герои, рисува-
ше картини с думи и то прекрасни и осезае-
ми. Когато учехме разказ, тя го разделяше на 
роли и ние се включвахме в играта - „влизахме“ 
в него и отвътре, от името на героя предста-
вяхме случките и епизодите.

А стиховете… Най-много обичахме, когато 
учехме ново стихотворение. Тогава с красивия 
си глас нашата учителка го прочиташе и ние, 
пленени от красотата на стиха, слушахме и 
мечтаехме. Така неусетно заобичахме поези-
ята и литературата. Заради нея – нашата 
прекрасна бяла учителка, показала ни красо-
тата на един нов свят – света на книгите. 
Толкова обичах учителката си, че все мечтаех 

да стана учителка. Представях си смълчани-
те ученици и себе си – учителката. Мечта-
ех… и станах. Много години по-късно отново 
пристъпих училищния праг. Първите ми уче-
ници – видяха ми се толкова много и гледаха 
така изпитателно, че се свих под критичния 
им поглед и се изплаших, не знаех какво да 
кажа. Тогава си спомних моята учителка и 
като нея започнах да им разказвам – за себе 
си, за  онова, на което мога да ги науча, за 
всичко, което можем да правим заедно. По-
степенно думите ми зазвучаха по-уверено, а 
очите на учениците ми заискриха с уважение. 
И така вече много години.

А моята учителка? Срещнах я преди ня-
колко години и за свой срам не я познах. Не 
познах в бялата старица с бастунчето онази 
руса хубавица, чиято коса искреше на слънце-
то и ухаеше толкова хубаво, че… Но когато 
се обърна и ме погледна, видях същите очи 
– живи и искрящи, очите, които помнех. Тя ме 
позна – мене, една от хилядите си ученички. 
Повика ме по име и аз онемях. Без думи, през 
сълзи сграбчих ръцете й и се почувствах пак 
онова хлапе с раздърпаната рокличка и ударе-
ните колене, което толкова искаше неговата 
учителка само да го погали.

Жури:  Недялко Йорданов 
Надежда Захариева
Елена Алекова, Здравка Евтимова

ТРЕТА НАГРАДА ЗА ГЕОРГИ ВРЪБЧЕВ
В ПРЕСТИЖЕН МЕЖДУНАРОДЕН 
КОНКУРС В ИТАЛИЯ

П Р О Г Р А М А  

ЗА ТРАДИЦИОННИЯ ЛЕТЕН СЪБОР 
НА КУРОРТА “СВЕТИ КОНСТАНТИН” 

 25 юли 2015 г.
25 юли -  на “Дългата поляна” от 11 ч. - фол-

клорна  програма с участието на 
ансамбъл “Славейче” и самодей-
ни колективи от община Пещера.

25 юли  -  на “Дългата поляна” от 16 ч. - кон-
церт на оркестър “Славяни”.

25 юли  -  на “Дългата поляна” от 18,30 ч. - 
с песните на Николай Учкунов.

25 юли -  на “Дългата поляна” от 19,30 ч. 
- фолк фиеста с Алисия.

25 юли  -  на “Дългата поляна” от 20,30 ч. - 
концерт на Вензи и близначките 

Алекс и Влади.
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Ръкописи не се връщат
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Продава се къща в 
центъра на Пещера, 
с гараж, двор и сто-
пански постройки.

Тел. 0350/6-67-27

Р А К Е Т О М О Д Е Л Е Н  К Л У Б  “ К О Н Д О Р ”  -  П Е Щ Е Р А

Доайенът на Дружеството на 
художниците в Пазарджик Борис 
Резов откри своята поредна из-
ложба - в Художествената галерия 

на Пещера, от сюрреалистичния 
си, космичен период. Всеприз-
натият акварелист този път по-
казва творби с туш, изпълнени 
с голяма виртуозност на перото.  
Ценителите и любителите на изо-
бразителното изкуство могат да се 
насладят на над 35  работи от твор-
чеството на изявения художник. 

Изложбата в Пещера бе от-
крита от Димитър Павлов - главен 
експерт „Култура” на Община Пе-
щера, и от младата изкуствоведка 
от Пазарджик Ани Стойкова, която 
е и коратор на изложбата. 

Тя ще продължи до края на 
месец юли.

ИЗЛОЖБА НА ПАЗАРДЖИШКИЯИЗЛОЖБА НА ПАЗАРДЖИШКИЯИЗЛОЖБА НА ПАЗАРДЖИШКИЯИЗЛОЖБА НА ПАЗАРДЖИШКИЯИЗЛОЖБА НА ПАЗАРДЖИШКИЯИЗЛОЖБА НА ПАЗАРДЖИШКИЯИЗЛОЖБА НА ПАЗАРДЖИШКИЯ 
ХУДОЖНИКХУДОЖНИКХУДОЖНИК БОРИС РЕЗОВ В ПЕЩЕРА 

На 20 юни 2015 г. в 
гр. Горна Оряховица се 
проведе национално 
първенство по раке-
томоделизъм за деца 
до 14 г. Участие взеха 
10 отбора от различни 
градове на страната 
- Велико Търново, Сев-
лиево, Каспичан, Горна 
Оряховица, Пещера 
и др. С отличното си 
представяне нашите 
ракетомоделисти за-
воюваха първо място 
и златната купа и ста-
наха републикански 
шампиони на България 
за 2015 г. Участвахме с 

четирима състезатели, 
като трима от тях бяха 
от новото попълнение 
2014/2015 г. и бързо на-
браха опит с участието 
си в предишните две 
състезания. Четвъртият 
състезател Александър 
Недков Алексиев, кой-
то за втора поредна 
година се състезава за 
клуба, завоюва един 
златен и един сребърен 
медал в индивидуални-
те класирания. 

От три детско-юно-
шески състезания през 
пролетно-летния сезон 
до момента за 2015 г. 

състезателите ни доба-
виха три златни купи в 
колекцията на клуба. 

Участието на наши-
те състезатели бе фи-
нансирано от Община 
Пещера, за което ръко-
водството на Ракетомо-
делен клуб „Кондор” 
- гр. Пещера отново им 
благодари, както и на 
всички симпатизанти, 
които ни помагат и под-
крепят. 

 Повече информация на: 
http://www.condor-

pestera.free.bg/

От Ръководството

ТРЕТА ЗЛАТНА КУПА В КОЛЕКЦИЯТА НА КЛУБА ЗА 2015 г. 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 
И МАШИНОСТРОЕНЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ПЕЩЕРА

О Б Я В А
за учебната 2015/2016 година ПГЛПМ “Васил Левски”

обявява прием на ученици в 9-и клас 
по следните професии и специалности:

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

галантерийни изделия
Специалност: Производство на обувни изделия
2. Професия: Оператор в дървообработването
Специалност: Производство на мебели

Вечерна форма на обучение след завършен 8-и клас
1. Професия: Машинен оператор
2. Специалност: Металорежещи машини

Вечерна форма на обучение след завършен 6-и клас
1. Професия: Работник в дървообработването
2. Специалност: Производство на мебели

След успешното завършване на 12-и клас учениците получават до-
кумент за завършено средно образование и свидетелство за професи-
онална квалификация. В рамките на учебния план учениците изучават 
организация на среден и дребен бизнес.

ПГЛПМ “В. Левски” е единственото училище в региона за подготовка 
на специалисти в обувно и шевно производство.

Учениците имат богата база и възможност активно да спортуват.
Училището разполага с модерен компютърен кабинет и във всички 

кабинети и класни стаи има достъп до Интернет.
Учениците, отговарящи на изискванията, получават редовно стипен-

дии. След успешното завършване на 12-и клас учениците имат право да 
продължат образованието си във ВУЗ.

Срок за подаване на документи:
1. За първо класиране - 02-06.07.2015 г.
2. За второ класиране - 10.07.2015 г.
3. За трето класиране - 20.08.2015 г.
4. Попълване на незаетите места - до 04.09.2015 г. (вкл.)

Срок за записване:
08.07.2015 г.
15.07.2015 г.
22.07.2015 г.

Класиране чрез балообразуване по документи.

ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 6 21 40

E-mail: pg_v.levski@abv.bg 
Посетете страницата ни!      www.pg-vlevski.alle.bg

На Еньовден чле-
новете от Екоклуб 
към библиотеката при 
НЧ „Сергей Румян-
цев-1909”, с. Капитан 
Димитриево, бяха за 

билки и мълчана вода 
в местността Банята и 
праисторическата мо-
гила Банята и чешмата.

Запознаха се с праз-
ника Еньовден, пре-

разказаха легендата за 
Еньовден, браха билки, 
пиха вода и доволни си 
пожелаха на следващата 
година да знаят повече.

Стоянка ИВАНОВА

К а п и т а н  Д и м и т р и е в о

Доайенът на Дружеството на 

ХУДОЖНИКХУДОЖНИК


