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Б И О В Е ТБ И О В Е Т

На първата опера-
тивка кметът на община 
Пещера Георги Коза-
рев пожела на своя 
екип здраве, късмет 
и издръжливост през 
новата 2012 година, за 
да може това, което 
е запланувано, да се 
реализира. Това са 
– подчерта г-н Козарев 
– проектът за градската 
среда, който предстои 
да бъде завършен през 
юни т.г. В късната есен  
трябва да тръгне про-
ектът за водния цикъл, 
проектът за настанява-
не от семеен тип, които 
трябва да  бъдат завър-
шени през 2013 г.

Г-н Козарев набе-
ляза многото задачи, 
които предстоят – през 
януари да бъде подгот-
вен бюджетът за 2012 
г., изясняване статута 
на летовище „Св. Кон-
стантин”, изготвяне 

план за повишаване на 
енергийната ефектив-
ност, участие в интегри-
ран проект на съседни 
общини…

   Кметът Георги 
Козарев представи 
официално новите 
служители в община 
Пещера.

Другият заместник-
кмет е  НИКОЛАЙ АТА-
НАСОВ. 

Г-н Атанасов благо-
дари за оказаното му 
доверие  и ще направи 
всичко, което е по сили-
те му, за да го оправдае 
– подчерта той. Честити 
новата година и пожела 
здраве, успех и късмет 
да съхраним всички 
ценности на територи-
ята на общината, и да 
направим общината ни 
все по-привлекателна.

Новият секретар на 
общината е НИКОЛАЙ 
ГЪЛЪБОВ.

Той  поздрави при-
състващите с новата 
година и пожела здра-
ве, благоденствие, упо-
ритост, много амбиция 
за постигане на  високи 
резултати през  година-
та и през мандата.

Новият директор на 
общинското предприя-
тие „Чистота” е /ТОДОР 
КИЛОВ.

Г-н Килов пожела 
през  2012 година здра-
ве, успех и Пещера да 
стане още по-добро 
място за живеене.

Новият директор 
на общинското пред-
приятие „Паркинги и 
пазари” е ДИМИТЪР 
ПОПОВ. Той пожела 
здраве, благополучие и 
успех на всички.

По покана на кмета 
участие в първата 
оперативка за година 
взе председателят на 
Общинския съвет г-жа 

Анастасия Младенова.
Г-жа Младенова 

пожела на всички 
здраве, благоденствие, 
по-голямо спокойствие 
и доброта, оттам ще 
дойде и успешната 
работа – допълни г-жа 
Младенова, и благо-

дари на кмета Георги 
Козарев за участието в  
заседанието. Взаимно  
уважение и доверие и 
пожела на ръководи-
телите на общинските 
предприятия успешна 
работа и ползотворна  
година.

В заключение на 
оперативката кмета 
добави, че през 2012 
година в община Пеще-
ра ще кипи много усиле-
на работа за доброто на 
всички ни в общината.

ВЕЛИЧКА 
ТОКМАКОВА

НА ПЪРВАТА ОПЕРАТИВКА ЗА 2012 ГОДИНА

КМЕТЪТ ГЕОРГИ КОЗАРЕВ ПРЕДСТАВИ НОВИЯ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ,-КМЕТЪТ ГЕОРГИ КОЗАРЕВ ПРЕДСТАВИ НОВИЯ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ,-
СЕКРЕТАРЯ И ДИРЕКТОРИСЕКРЕТАРЯ И ДИРЕКТОРИ

С ъ о р ъ ж е н и е т о , 
улавящо неприятните 
миризми от Биовет АД, 
ще бъде пуснато в екс-
плоатация в края на 
април или в началото 
на май 2012 г., тъй  като 
има забавяне в  достав-
чика на съоръжението 
– увери изпълнителни-
ят директор на Биовет 
г-н Ангел Желязков, 
който докладва по 
този въпрос на 4-то 

заседание на Общин-
ския съвет, състояло 
се на 29 декември 2011 
г. Желанието ни е да  
решим този проблем 
оконцателно – подчер-
та на заседанието г-н 
Желязков.

По отношение на 
шума – в момента 
металната конструкция 
се изгражда и до 2—3 
месеца ще се изчисти 
и този проблем – каза 

изпълнителният дирек-
тор Желязков. През 
януари ще има специа-
листи от Биовет, които 
ще дежурят в опреде-
лен офис  в центъра на 
града, за да има обрат-
на връзка.

Г- Желязков пожела 
на новото общинско 
ръководство ползот-
ворна и успешна рабо-
та за просперитета на   
общината.   

КРАЙ НА НЕПРИЯТНИТЕ МИРИЗМИ

Кметът на Общината проведе първата оперативка в първия 
работен ден на 3 януари

РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ПЕЩЕРА
И ЛЕТОВИЩЕ „СВЕТИ КОНСТАНТИН”

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Анастасия Младенова 
бе избрана за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България на  4-то заседание на Общинския съвет.

   При невъзможност за участие, г-жа Младенова ще бъде замествана от 
общинската съветничка Гълъбина Карамитрева.

На заседанието на 
Общинския съвет, про-
вело се на 29 декември 
2011 г. Бе изслушана 
информация  за работа-
та на общинската адми-
нистрация по приетата 
кадастрална карта на 
Пещера и летовището, 
представена от  глав-
ния инженер на общи-
на Пещера инж. Стела 
Павлова. 

 - През 2001 г. със 
заем отпуснат от Све-
товната банка започва 
прилагането на Закона 
за кадастъра и имотния 

регистър, чиято основ-
на цел е създаването 
на единна система за 
кадастър и имотен 
регистър, включваща 
изграждането на нова 
цифрова кадастрална 
карта и кадастрални ре-
гистри в България. Сис-
темата гарантира по-го-
ляма сигурност за не-
движимата собственост 
на гражданите и про-
зрачност при сделките 
с недвижими имоти. 
Kадастърът и имотният 
регистър са система, в 
която са подредени и 

описани всички недви-
жими имоти на терито-
рията на страната: по-
землени имоти, сгради 
и самостоятелни обекти 
в сгради (апартаменти, 
гаражи, магазини и др.). 
Системата съдържа 
пълната и точна инфор-
мация за границите и 
местоположението на 
имотите, основните им 
количествени и качест-
вени характеристики, 
юридическите права 
и ограничения върху 
тези имоти.

На стр. 3
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ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА 
АПТЕКА НА “БИОВЕТ” ВСЕКИ ДЕН

от 11.00 до 12.00 и от 17.30 до 19.00 ч.
Тук ще намерите ветеринарно-медицински

продукти за всички видове и категории животни.
Ул. “П. Раков” №7,

до входа на “Биовет”, тел. 58-97

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
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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 обя-
вата отговорност носи лично подателят.

В навечерието на 
Нова година всеки 
си прави равно-

сметка на свършеното и 
несвършено през годи-
ната,реди на една страна 
успехите и победите си и 
на друга провалите и про-
блемите си. Като зърна на 
броеница, дните от изтек-
лата година редим на две 
купчинки-черна и бяла и 
когато белите зрънца са 
повече - годината е из-
живана достойно и нена-
празни са били усилията 
ни.

За учителите и учени-
ците от СОУ ”Свети Кли-
мент Охридски” град Пе-
щера 2011 година бе една 
от най – запомнящите се. 
Положихме много труд, 
работихме усърдно, но и 
успехите ни си струваха 
усилията. Учениците ни 
се представиха успешно 
на състезания и олимпи-
ади. Васил Златанов спе-
чели трето място и сти-
пендия на Националната 
олимпиада, а зад успеха 
му стои преподавателка-
та му по химия г-жа Дима 
Зънгарова. Учениците  ни 
се представиха блестящо 
на областен кръг на олим-
пиадата  по математика, 
подготвени от Анастасия 
Мераклиева, а г-жа Ча-
парова изведе до нацио-
нално състезание по БЕЛ 
своите възпитаници от 7 
клас. Всички тези успе-
хи, а още много други 
отново потвърждават ис-
тината, че в пещерската 
Гимназия се учи здраво, 
учителите са взискателни 
и резултатите  се високи.

И тази година се пред-
ставихме традиционно 
силно на първенството 
по шах. След като спече-
ли Общинското и Област-
ното състезания, отборът 
воден от г-н Райчо Бала-

банов се класира на трето 
място на Зоновото пър-
венство в Пловдив. До-
бри резултати показаха и 
волейболистите ни. Г-жа 
Рангелова и г-жа Ненко-
ва  бяха подготвили така 
отборът, че той зае първо 
място на общинското и 
трето място на област-
ното първенство  в гр. 
Пазарджик. Бяхме най-
добри и на състезанията 
посветени на борбата с 
бедствията, пожарите и 

аварийните ситуации-
общинското и областно 
спечелихме и достойно 
си представихме на на-
ционалното първенство в 
гр. Монтана.

Многобройни са ини-
циативите и проектите, в 
които с желание се вклю-
чихме. Взехме  участие в 
проекта на Фонд ИГА, за 
намаляване проявите на 
домашно насилие и не-
гативните последствия 

върху жертвите и об-
ществото на територията 
на Пазарджишки съдебен 
район. Съвместно със 
Съвета на настоятелите 
проведохме кампания за 
борба с наркотиците, а 
с цел да върнем децата 
към книгите организи-
рахме успешна училищна 
кампания под надслов 
„Книгите не хапят”. Въ-
веждането на Електронен 
дневник показа, че сме 
на „ТИ” със свременните 

технологии и се оказа 
стъпка напред в комуни-
кацията  между училище 
и родители. Като един от 
активните участници в 
проекта e-scool InfoSe-
rv, Mtel подари карти за 
безплатен интернет за 
всички наши ученици, с 
което осигуриха сигурен 
и надежден достъп до 
Мрежата.

За пореден път учени-
ци и учители от СОУ ”Све-

ти Климент Охридски” 
отбелязахме достойно 
празника на, училището 
си – 8 декември. Пред-
шестващите празника 
Климентови дни бяха 
изпълнени с интересни 
инициативи и спортни 
мероприятия.

Станалата традици-
онна приятелска  среща 
по волейбол между от-
борите на СОУ ”Свети 
Климент Охридски” и 
Професионална гимназия 
по хранително- вкусови 
технологии ”Атанас Чен-
гелев” град Пещера за-
върши с победа на на от-

бора на Гимназията. След 
оспорвана надпревара 
излъчихме победителите 
в шахматния турнир.

В тясна връзка с Учи-
лищното настоятелство 
в лицето на г-жа Мариана 
Узунова се включихме в 
кампания за борба срещу 
употребата на наркотици 
и проведохме конкурс за 
есе. Изработихме и пред-
ставихме презентация 
за живота и делото на 

Свети Климент Охридски, 
подредихме  изложба на 
тема: „Стилизирани пор-
трети на Свети Климент, 
проведохме дискусия на 
тема: ”Нуждаем ли се от 
правила?” с г-жа Радка 
Кръстева-бивш възпи-
таник на училището и 
настоящ Председател на 
Съвета на настоятелите. 
Ученици от 5 до 12 клас 
представиха поетичната 
миниатюра ”И сенките 
ни тихо ще се слеят” по 
стихове на български 
поети от началото на 20 
век до наши дни. Красив 
концерт, състоял се в чи-

талището увенча самия 
празник. Със стихове, 
песни и танци, отдадохме 
дължимото на своя Пат-
рон, а  учители и ученици 
с нови сили се заехме с 
нелеката задача да се по-
кажем достойни наслед-
ници на делото на Свети 
Климент.

По традиция по Коле-
да се провежда открит 
урок по религия в църк-
вата Света Богородица 

и с незаменимото съ-
действие на отец Иван. 
Четвъртокласниците на 
г-жа Татяна Стаменова 
пресъздадоха Рождество 
Христово пред своите ро-
дители, учители и близки 
в етюди, стихове и песни. 
Над главите на всички 
грееше Витлеемската 
звезда, а всички деца 
получиха по една малка 
икона- да ги пази и закри-
ля в живота.

Със задоволство мо-
жем да кажем, че 2011 
година беше успешна за 
всички нас в СОУ „Свети 
Климент Охридски” - град 

Пещера. Остава ни да си 
пожелаем през Новата го-
дина всички да сме живи 
и здрави, училището ни 
да е пълно с талантливи 
и умни деца, учителите 
ни да са всеотдайни и 
търсещи, а купчинката с 
успехите ни да расте, за 
да отброим през следва-
щата година  повече бели 
зрънца от броеницата на 
живота.

Нели Славова

на 19 декември 2011 г. в 
салона на читалището в 
с. Капитан Димитриево се 
проведе Коледен концерт 
с участието на дядо Коле-
да, който раздаде подаръ-
ци на послушните деца и 
музикален спектакъл в 

изпълнение на фолклор-
на група от с. Главиница, 
с. Апеко Константиново, 
с. Капитан Димитриево и 
ансамбъл Пазарджик Дет-
ският състав “Бабини вну-
чета” при читалището поз-
драви с коледарски песни 
от обичая “Бъдни вечер” 
Децата от ЦДГ “Еделвайс“ 
сурвакаха гостите.

Кметът на община 
Пещера Георги Козарев 
и кметът на Капитан Ди-
митриево Иван Златинов 
поздравиха присъства-
щите и пожелаха здрава и 
успешна 2012 година.

Вечерта завърши с на-
родно веселие.

Млади коледари ко-
ледуваха по домовете и 
благославяха за здраве 
и берекет.

ЕДНА УСПЕШНА И ДОСТОЙНА ГОДИНА 
ЗА СОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

“РОДОПСКА ИСКРА”“РОДОПСКА ИСКРА”
публикува поздравления за рожденипубликува поздравления за рождени
и именни дни, юбилеи, сватбии именни дни, юбилеи, сватби
и чествания по други поводи.и чествания по други поводи.

КОЛЕДАРИ КОЛЕДАРИ 
БЛАГОСЛАВЯХАБЛАГОСЛАВЯХА
ЗА ЗДРАВЕ ЗА ЗДРАВЕ 
И БЕРЕКЕТИ БЕРЕКЕТ

Общинския вестник 
„Родопска искра“ 

честити новата 2012 г. 
на читателите!
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От стр. 1
В тази връзка „Аген-

ция по кадастъра“, 
гр.София с Договор 
№2 от 04.01.2007 г. 
възлага изработване 
на нова кадастрална 
карта на гр.Пещера и 
лет.“Св.Константин“-
.Чрез обществена по-
ръчка дейностите по съ-
здаването на кадастрал-
ната карта се извършват 
от фирма “Кабинет обер-
т“ООД,гр.София.Срока 
за изготвяне на кадас-
тралната карта съгласно 
същия е 12 месеца,като 
фирмата има задълже-
нието да изготви кадас-
тър и имотен регистър.

В ДВ бр.№ 89 от 
11.11.2011г. службата по 
геодезия, картография 
и кадастър – Пазар-
джик, на основание чл. 
46, ал. 1 и 2 от ЗКИР 
съобщава, че са приети 
кадастралната карта и 
кадастралният регистър 
на недвижимите имоти 
за землището на гр. Пе-
щера, община Пеще ра, 
които са в службата по 
геодезия, картография 
и кадастър. В 30-дневен 
срок от обявяването в 
„Държавен вестник“ за-
интересуваните лица мо-
гат да направят писмени 
искания и възражения 
по тях пред Службата по 
геодезия, картография и 
кадастър – Пазарджик.

За улеснение на 
жителите на гр.Пещера 
общината приема и тя 
да извършва справки 
по приетата кадастрална 
карта,както и да при-
ема възраженията по 
нея,които да предава на  
службата по геодезия, 
картография и кадастър 
– Пазарджик в опреде-
ления със закона срок 
– 30 дни.

По местното радио-
,на интернет страницата 
на Община Пещера и 
на видни места в гра-
да жителите на града 
бяха информирани,че 
справки по приетата 
кадастрална карта ще 
се извършват всеки ра-
ботен ден в службата по 
геодезия,картография 
и кадастър-Пазарджик 
и в община Пещера 
– залата за заседания на 
Об.съвет.Първоначално 
интереса на гражданите 
за запознаване с кадас-
търа беше слаб,поради 
което чрез местните ра-
дио и вестник подканих-
ме всички да се отзоват 
и направят справка за 
своите имоти.Не закъс-
ня и реакцията от страна 
на гражданите,която до-
веде до  струпване на 
хора пред общината и 
създаване на напрегната 
обстановка и невъзмож-
ност за добра работа от 
страна на служителите 

на общината.Това на-
ложи ръководството 
на общината да вземе 
мерки,като разпореди  
справки да се извърш-
ват от всички служители 
в дирекция“ТСУ“,както 
и въвеждане на ред с 
раздаване на номера на 
гражданите.Всеки ден 
от 16 до 17  часа се раз-
даваха номера за след-
ващия ден.Независимо 
от това имаше  недовол-
ство от гражданите, за-
щото срока за подаване 
на възражения съгласно 
закона беше кратък, 
както и това,че беше 
необходимо много вре-
ме за справка на даден 
имот поради пропуски  и 
грешки в картата.

В своята работа по 
обявяване на приетата 
кадастрална карта на 
гр. Пещера общината 
констатира,че изготве-
ния кадастър има много 
пропуски и грешки до-
пуснати от фирмата-из-
пълнител изразяващи 
се в следното:

• Неправилно заснети 
имотни граници/огради/ 
на имотите;

• Неправилно отразе-
на етажността на сгради-
те в имотите;

• Липса на схеми на 
самостоятелни обекти в 
сградите;

• Неотразена собстве-
ността на имотите;

• Частично отразява-
не на собствеността,като 
липсват част от данните 
от документите за соб-
ственост;

• Незаснети същест-
вуващи сгради в имоти-
те и други

Всичко това е видно 
и от големия брой по-
дадени възражения,ка-
то трябва да се отчете 
и факта, че не всички 
граждани успяха да на-
правят справка за имо-
тите си.

На територия-
та на гр. Пещера и 
лет.“Св.Константин“ има 
9558 броя имоти и 10202 
сгради. За по–голяма 
част от тях бе извърше-
на справка в общината 
и службата по кадастър 
гр.Пазарджик, но има 
и такива, за които не 
успяхме да направим 
справка по кадастрал-
ната карта.Многото про-
пуски и грешки в кадас-
тралната карта и едноме-
сечния срок са причина 
за невъзможността да 
бъдат приети и обслуже-
ни всички граждани.

В определения едно-
месечен срок са постъ-
пили общо около 3097 
броя възражения,от 
които 2797 бр. в община 
Пещера и около 300 бр. 
в служба по геодезия, 
картография и кадастър 
– Пазарджик.Това прави 

32,4 % от броя на всички 
имоти по кадастралната 
карта или повече от 1/3 
от всички имоти.

Големия брой въз-
ражения са вследствие 
на многото пропуски и 
грешки,които е допус-
нала фирмата-изпълни-
тел.Тъй като работата е 
възложена от службата 
по кадастъра-Пазарджи-
к,общината неможе да 
контролира фирмата-
изпълнител,както и да 
изисква от нея отстра-
няване на нередностите 
и пропуските.Това въз 
основа на подадените 
възражения ще направи  
службата по геодезия, 
картография и кадастър 
– Пазарджик в едномесе-
чен  срок от крайната дата 
на приемане на същите.

След като фирмата-из-
пълнител нанесе всички 
промени по приетата ка-
дастрална карта,същата 
ще бъде одобрена със За-
повед на Изпълнителния 
Директор на „Агенцията 
по геодезия, картография 
и кадастър“, гр.София. 
Заповедта се съобщава 
на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 
3. В 30-дневен срок от об-
народването й в “Държа-
вен вестник”, заповедта 
за одобряване на  кадас-
тралната карта и кадас-
тралните регистри под-
лежи на обжалване по 

реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс 
пред административния 
съд по местонахождени-
ето на имота.(чл.49, ал. 2 
ЗКИР)” .

Важно за гражданите 
на гр.Пещера е,че съ-
гласно чл.25 от договора 
срока за отстраняване 
на дефекти/грешки и 
пропуски/по одобрена-
та кадастрална карта е 
15/петнадесет/месеца от 
датата на заповедта за 
одобряване.В този срок 
отстраняване на греш-
ките ще се извършва 
въз основа на искане от 
гражданите до службата 
по геодезия,кадастър и 
картография-Пазарджик 
безплатно от фирмата-
изпълнител.

След този срок вляз-
лата в сила кадастрална 
карта и кадастрален ре-
гистър и съдържащи се 
в тях несъответствия в 
данните за недвижими-
те имоти, съществували 
към момента на одо-
бряването им, могат да 
се отстраняват по реда 
за отстраняването на 
непълноти и грешки (чл. 
53, ал.1, т.1 ЗКИР). В тези 
случаи разходите за от-
страняване на непълно-
ти и грешки в кадастъра, 
допуснати в резултат на 
неизпълнението на за-
дължения по чл. 38, ал. 
1, т. 1, 2 и 3 ЗКИР, са за 
сметка на задължените 
лица. (чл. 40 ЗКИР).

РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО КАДАСТРАЛНАТА 
КАРТА НА ПЕЩЕРА И ЛЕТОВИЩЕ „СВЕТИ КОНСТАНТИН”

Фонд за превенция 
на престъпността - ИГА и 
Кризисен център за лица 
и деца, пострадали от на-
силие - Пещера органи-
зираха Благотворителна 
разпродажба на сувени-
ри, изработени от децата  
в Центъра. 

На събитието присъ-
стваха кметът на община-
та Георги Козарев, пред-
седателят на Общинския 
съвет Анастасия Младе-
нова, заместник-кметът 
Стефан Балабанов, пред-
ставители на различни 
институции.

Разпродажбата  за-
почна на 23 декември    в 
сградата на бившето АПК.

Тя бе открита от  кмета 
на Община Пещера.

И тази година по предложение на кмета на 
общината Георги Козарев, “Биовет” и “Винпром 
Пещера” осигуриха коледни подаръци за деца-
та от общината без родители. Те ги подариха на 
благотворителен бал, организиран за тях в клуб 
“Неат”. Кметът поздрави децата с пожелание 
за здраве и успех в училище. Подготвена бе 
специална програма с участието на ансамбъл 
“Славейче” и известни илюзионисти.

На 29 декември 2011 г. 
се проведе четвърто-

то заседание на Общинския 
съвет, открито и ръководено 
от председателя Анастасия 
Младенова.

Общинските съветници 
изслушаха Информация за 
изпълнението на Програма-
та за реконструкция и мон-
таж на пречиствателните 
съоръжения в „Биовет”АД 
от изпълнителния директор 
Ангел Желязков. 

Актуализирана бе Про-
грамата за управление 
качеството на атмосферния 
въздух на Община Пещера 
2011-2014г.

Направени бяха:
- Изменение и допълне-

ние на „Наредбата за опре-
деляне размера на местните 
данъци на територията на 
Община Пещера”.

- Изменение и допълне-
ние на Наредбата за опреде-
лянето и администрирането 
на местните такси и цени 
на услуги на територията 
на Община Пещера и на 
Тарифата по чл.3, ал.1 към 
цитираната наредба 

- Определяне на такса 
битови отпадъци за 2012г.

Общинските съветници 
разгледаха:

- Издаване на Запис 
на Заповед в размер на 
авансово плащане по 

Договор за БФП № 161РО 
001/1.4-05/2009/011 за проект 
„Подобряване на физичес-
ката среда и превенция на 
риска за повишаване при-
влекателността на Община 
Пещера”.

- Издаване на Запис на 
Заповед в размер на аван-
сово плащане по Договор 
за БФП № BG161РО001/1.1-
2010/38 за проект: „Създа-
ване и промотиране на 
Етнокултурен фестивал в 
Община Пещера”

- Поемане на общински 
дълг към „Фонд за органите 
на местното самоуправле-
ние в България – ФЛАГ”ЕАД 
за осигуряване на съфинан-
сиране от Община Пещера 
по сключен договор № 
BG161РО001/1.4-05/2009/011 
с УО на ОП „Регионално 
развитие” за финансиране 
на проект: „Подобряване 
на физическата среда и пре-
венция на риска за повиша-
ване привлекателността на 
Община Пещера”.

- Поемане на общински 
дълг към ”Фонд за органите 
на местното самоуправле-
ние в България – ФЛАГ” 
ЕАД за финансиране на 
междинни плащания по 
сключен договор № BG 
161PO 001/1.4-05/2009/011 с 
УО на ОП”Регионално раз-
витие” за финансиране на 
проект: „Подобряване на 
физическата среда и пре-
венция на риска за повиша-
ване привлекателността на 
Община Пещера”.

В точка текущи бе 

разгледана информация 
във връзка с работата на 
общинска администрация 
по обявяване на при-
етата кадастрална карта 
на гр.Пещера и летовище 
„Свети Константин”.

- Регистриране на 
Община Пещера по Закона 
за радио и телевизия като 
обществен радиооператор, 
осъществяващ радио-
дейност по кабел местно 
покритие.

- Избиране на Местна 
комисия по чл.8, ал.2 от 
Закона за уреждане права-
та на граждани с многого-
дишни жилищноспестовни 
влогове.

- Даване име на улица 
между осови точки 213б-
215а-212а-200а-199а. Улицата 
бе кръстена «Индустриална».

- Определяне предста-
вител на Общински съвет 
в Общото събрание на                    
Националното сдружение 
на общините в Република 
България /НСОРБ/.

- Приета бе Програма 
за работата на Общински 
съвет- Пещера  за 2012г.

- За представител на 
Общинския съвет- Пещера  
в Областния съвет за раз-
витие бе определен Стоян 
Радин.

В  текущи бяха разгледа-
ни общо 11 точки.

На заседанието Спартак 
Кънев постави въпроса за 
регулацията на къщите в 
местността „Орешака”.

Заседанието завърши с 
питания. 

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Приета бе програмата Приета бе програмата 
за план за работа за план за работа 
на общинския съвет на общинския съвет 
за 2012 г.за 2012 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА РАЗПРОДАЖБА 
НА СУВЕНИРИ

Със събраните сред-
ства бяха закупени ко-

ледни подаръци за деца-
та, настанени в Центъра.

Първи закупиха кметът на общината Георги 
Козарев и председателят на ОбС Анастасия 
Младенова, зам.-кметът Стефан Балабанов, 

последваха и съдиите от РАйонен съд и други 
представители на ...... институции.

“БИОВЕТ” И ВИНПРОМ ПЕЩЕРА
ЗАРАДВАХА ДЕЦАТА

Кризисен център - Пещера

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ “КУПЕНА”
Във връзка с катастрофалното състо-

яние на биосферен резерват КУПЕНА 
от незаконна сеч и уникожаване 

на вододайните зони за гр. Пещера,
УВЕДОМЯВАМЕ

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

вид човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е 

разрешено само по маркираните турис-
тически пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощ-
но наблюдение и охрана.
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Ръкописи не се връщат
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С пожелания за здра-
ве, усмивки и сбъднати 
мечти беше украсена 
елхата в центъра на с. 
Радилово за Коледни-
те и новогодишните 
празници. Коледният 
дух завладява всички 
и учениците от ОУ 
„Паисий Хилендарски” 
подариха своите по-
желания, като ги пре-
върнаха в прекрасни 
коледни играчки.

Вярвам, че всяко от 
тях може да се сбъдне, 
защото е написано от 
душа и сърце – каза 
Елена Рядкова – кмет 
на  Радилово.

Концерти, тър-
жества и много дет-
ски смях и устрем по-
казват, че в Радилово 
младостта е жива, че 
селото се развива и 
хората гледат напред 
с оптимизъм.

ХОРАТА ГЛЕДАТ
НАПРЕД
С ОПТИМИЗЪМ

Деца от Радилово с кмета Елена РядковаДеца от Радилово с кмета Елена Рядкова

И тази зима скиори-
те се радват на снега, 
особено незабаравими 
ще останат дните през 
ваканцията, за тези, 
които карат ски.

Скиори прииждат не 
само от Пещера, но и 
от различни краища на 
страната и от чужбина.

Доволни са и най-
малките. Те се возят 

на различни по вид 
шейни.

По ски-влековете се 
хващат опитни скиори 
от различни възрасти.

За начинаещите 

ски-учителят Георги 

Юруков е насреща.

За ски-пистите се 

грижат от туристическо 

дружество “Купена”.

ЛЕТОВИЩЕ “СВЕТИ КОНСТАНТИН”

НА ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Е СНЕЖНА ПРИКАЗКА

КЪМ УВАЖАЕМИТЕ ЧИТАТЕЛИ
Уведомяваме ви, че общинския вестник “Родопска 
искра” можете да четете и в електронен вариант 

на страницата на Община Пещера.

ЯСНОВИДСТВО
Ако искате да подобрите начина си на живот, 

запишете се за лична среща с феномена-
ясновидец Десислав Велков  на телефон: 

0877236868.

Снежният човек е атракция на дългата 
поляна. Секретарят на туристическо 

дружество “Купена” Георги Киев, 
който постоянно е на ски-пистите, 

му се радва.

Привечер е зимна и снегът се сипе.

Белота вечерна, синкава, покрива

покриви, градини, уличните липи.

Пхичка под стрехата пърха и се свива.

В небесата сиви лудо си играят

всевъзможни танци леки балеринки.

Светналите лампи пътьом замъгляват,

падат, трупат, стрелят се безброй снежинки.

Къщичките малки с покривите гугли

май по-ниски стават, цели се покриват.

Нищо се не вижда, ни кирпич, ни тухли,

 в бяло одеалце те се позавиват.

ЗИМНА ПРИКАЗКА
Красимира Стойнова

Гушкат се и топлят в нощи побелели

и сънливо дремят. А пък на стърнище

гарги са главици в перушина сврели,

весело припламва огънче в огнище.

Топличко е вътре, пукат съчки сухи,

огънят си прави сенки по стената,

сняг се трупа вънка и коминът пуши,

с тънък лед покри се тази нощ реката.

Ах, каква красива тази нощ е, бяла!

Фея ли стъкнала тъй е заскрежила?

Снежна ли царица тук е долетяла?

Приказка във скреж ли тя ни е дарила?

РАДИЛОВО


