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НОВИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ГЕОРГИ КОЗАРЕВ:

ЩЕ РАБОТЯ ЗА ДОБРУВАНЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ХОРАТА

– Г-н Козарев, на
кого бихте искали да
благодарите за подкрепата и доверието?
– Благодаря на
моята партия – Българската социалистическа партия, че издигна кандидатурата
ми за кмет на община
Пещера. Благодаря на
всички, които ме подкрепиха, защото този
вот в много голяма
степен бе и мажоритарен вот. От сърце благодаря за доверието.
– Кои ще бъдат

основните
приоритети в управлението Ви?
– Моите приоритети са чрез
финансова стабилност на бюджета
за
рационално
развитие на общината и използването на европейските фондове.
Разкриване на
нови работни места чрез реализиране на европейските
проекти.
Стимулиране
на
младите семейства за
преодоляване на демографския срив…
– Кое според Вас,
г-н Козарев, ще тласне Пещера към просперитет, на какво
ще наблегнете?
– Според мен туризмът трябва да бъде водещ през следващите
четири години и да
бъде новият отрасъл
в местната икономика,
като ще осигури до-

пълнителни средства
в бюджета на общината. Културният туризъм ще бъде водещият, тъй като това е
индустрия в световен
мащаб. В този смисъл
приоритет ще бъде
реставрирането
на
крепостта Перистера
на хълма Света Петка.
52 декара от бившата
казарма
ще
бъдат предадени на
крепостта Перистера.
На тази площ ще се
изгради базата, която
ще обслужва десетки
хиляди туристи, които
ще посещават обекта.
Ще се изградят хотел,
ресторант, кафенета,
магазини, търговска
улица на народните
занаяти и др.
Културният туризъм
ще даде тласък в развитието на туризма.
Пещера има неповторими природни дадености, които вече ще
могат да се използват
пълноценно. Това са

АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА
БЕ ИЗБРАНА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На първото заседание на новоизбрания Общински
съвет,
проведено
на 4 ноември 2011 г.,

общинските съветници,
след
като изслушаха
предложението
и след проведеното
тайно
гласуване,
избраха
общинския
съветник
от БСП Анастасия Младенова
за председател
на
Общински
съвет – Пещера.
Тя благодари за доверието и изрази
увереност, че ще
работи толерантно

и с професионализъм за развитието
на община Пещера.
Избрана бе комисия, която да изработи Правилник
за организацията
и дейността на Общинския съвет. За
председател на комисията бе избрана
Гълъбина
Карамитрева, членове
– Петър Хамамджиев, Али Билялов,
Гълъбина Куцева и
Атанас Стоилов.

пещерите „Снежанка“
и „Юбилейна“, следва строителството на
екопътеки, които ще
имат различни маршрути. По някои от тях
ще се достига до летовище Св. Константин, което е почти с
изградена структура и
остава да се развие с
нови идеи, като едната
е изграждане на лифт
от летовището до Дъното, възстановяване
на ски пистите, евентуално направа на още
една писта.
– Г-н Козарев, Вие
бяхте общински съветник два мандата,
каква е Вашата идея
за бъдещето на община Пещера?
– В момента община Пещера се намира
в застой. Наблюдава
се изоставане в икономиката, демографски срив…, трябва да
се намерят необходимите мерки за преодоляване на последици-

те. Дефицитът в бюджета е голям, което
ще затрудни бъдещата
работа на общината в
много голяма степен.
Така че настоящето е
в доста тъмни краски.
Трябва да се търси изход от тази ситуация,
тъй като бюджетът
няма да разполага с
капиталови
разходи
и текущи ремонти.
Голяма надежда са европейските фондове,
трябва да се положат
максимални усилия за
тяхното усвояване.
– Какво искате за
своя град, какво е Пещера за Вас и Вашето
семейство?
– Лично за мен и
семейството ми Пещера е всичко, защото аз
съм роден в Пещера,
тук са децата ми, тук
са внуците ми, тук е
всичко, което обичам,
включително и хората
на Пещера.
на стр. 3

РЕЗУЛТАТИ
ОТ МЕСТНИ ИЗБОРИ
2011 г.
На втория тур, състоял се на 30 октомври 2011 г., пещерци
избраха за кмет кандидата на ПП „Българска
социалистическа партия“ Георги Козарев.
За него са гласували 5 895 избиратели
/57,18%/.
За Стелиян Варсанов са гласували 4 415
избиратели /42,82%/.
За кмет на кметство
Радилово на втория
тур е избрана Елена
Рядкова от ПП „Движение за нашия град“. За
нея са гласували 536
избиратели /54,92%/.
За кмет на кметство
Капитан Димитриево
е избран Иван Златинов от ПП „Българска
социалистическа партия“ на първи тур. За
него са гласували 349
избиратели /68,84%/.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА
НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На 4 ноември 2011
г. се проведе първото тържествено заседание на Общинския
съвет – Пещера, на

което
избраният
кмет на община Пещера Георги Козарев, кметът на Радилово Елена Рядкова

и кметът на Капитан
Димитриево
Иван
Златинов положиха
клетва.
на стр. 3

По традиция първото заседание на Общинския съвет откри и ръководи най-възрастният общински съветник – Стефан Щерев, до избирането на председателя Анастасия Младенова
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ВЪЗРОЖДЕНСКОТО ОБАЯНИЕ НА ПЕЩЕРСКИТЕ БУДИТЕЛИ
Първи ноември е една
необикновена дата от историческия календар на
България и Пещера, забравена в продължение на
десетилетия и възстановено
нейното почитане от няколко години.
Тя ни връща към Българското възраждане, до
което се докосваме и ще се
докосваме винаги като повод за възторг и сълза на
България.
Защото тази бурна епоха
ражда българския будител и изпълва дедите ни с
борчески дух, неугасващ
пламък, гордост, непокорство, мъдрост, готовност за
саможертва.
Народната съвест през
годините на петвековното
робство оцелява. Българският дух и гений, преследван от асимилатори, пазен
ревностно в манастирските
килии, класните стаи на
школото, църковния олтар,
читалището, възкръсва и
оживява. Той продължава

да живее с нова сила в народното творчество, традиции, песни и обичаи.
И ако ние днес се прекланяме пред този неугасващ
възторг, то е и заради ония
нейни синове и дъщери, които с кръста, меча и перото
пет века не склониха глави
пред тираните и изведоха
борбата до най-висок връх.
Затова без будителите
ние не бихме съществували
днес. Или поне такива, каквито можем да се уважаваме. Без тях не би имало днес
България. Или поне тая,
която обичаме!
НЯКОЛКО СА ГЛАВНИТЕ
ОГНИЩА НА БЪЛГАРСКИЯ
ДУХ НА БУДИТЕЛИТЕ В
ПЕЩЕРА.
На първо място това е
българското светско училище в Пещера, изправило
снага преди век и половина,
през 1848 г., което в годините
на робство формира народностния дух и национално
съзнание на дедите ни. Неговите създатели са учителите

Георги Райков и Михаил
Петков Куманов – еленски
даскал, въвел в обучението
модерната Бенланкастерска
метода – „взаимоучителна“,
Стоян Попов, Атанас Мишев – създател на класното
училище, въвел „звучната
метода“ на обучение. Прекланяме се пред делото на
учителя възрожденец Спас
Зафиров – учител на Христо
Ботев, Иван Вазов, инициатор на първите чествания
на празника на славянските
просветители в Калофер,
Пазарджик, Пловдив. Пещерските църкви „Свети
Димитър“ и „Света Петка“,
които са огнища на българщината и стожер на националния дух, пришиват криле
на пещерските будители. В
тях първенците поп Иван
Койнаров, Христоско Попче,
Христоско Чорбаджи, Кузма
Мичо, Атанас Раков и десетки други, подкрепени от д-р
Стоян Чомаков в Пловдив
и Стефан Захариев от Пазарджик, едно десетилетие

ПОЧЕТОХМЕ ДЕНЯ НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
„Един народ, който
има съзнание, култура,
писменост, наука, непременно ще има светла и
трайна бъднина!“
/В. Друмев/
Настоятелството на

„заслужили българи“, които през вековете са дали
и дават приноса си за запазване и издигане на
българската духовност, а
с това и на самата ни нация – каза при откриване-

НЧ „Развитие - 1873“
организира среща на
дейците на културата по
повод Деня на народните
будители.
В този ден ние отдаваме дължимото, оказваме
своята почит към онези

то на срещата секретарят
на читалището Мария
Златкова.
Марин Кадиев – председател на Съюза на независимите писатели в
България, говори за значимостта на този ден. Той

“

изтъкна, че единствено в
България има два духовни празника – 1 ноември
и 24 май.
Той откри изложбата
в НЧ „Развитие - 1873“,
Пещера – фототипно издание на първата печатна
българска книга.
За първи път Денят
на народните будители
се чества през 1909 г. в
Пловдив. От 1 ноември
1923 г. с Указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник
в памет на заслужилите
българи. През 1945 г. е
забранен. Честването му
се възстановява със Закона за допълнение на
Кодекса на труда, приет
от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992
г., когато е обявен официално за Ден на народните
будители.
Композицията
„Похвално слово за народните будители“ изпълни
актьорът Георги Василев.
Срещата завърши с
химна на народните будители.

ВЕТЕРАН - ЮБИЛЯР
Нашият съгражданин
и боен другар о.з. майор
Борис Хр. Андреев, участник в Дравската епопея
1944 г., навърши 95 години на 30 октомври т.г.
По този случай Общинският и Областният
съвет
на
ветераните
от войните проведоха
скромно тържество, на
което присъстваха ветераните.
Гости бяха о.з. полковник Димитър Гюрджеклиев - председател
на Общинския съвет на
СОСЗР, и о.з. полковник
Иван Дармонски.

Тържеството бе открито от председателя
на ОбСВВ о.з. капитан
Христо Батаклиев, който
поздрави юбиляра и
даде думата на зам.председателя на ОбСВВ
Никола Николов. Той
произнесе прочувствено
слово, в което проследи
бойния път на ветераните
от Отечествената война.
От името на председателя
на Областния съвет на ВВ
- Пазарджик той поднесе
парична награда на юбиляра. ОбСВВ му подари
предметна награда.
Старият ветеран, ка-

лен в битки, беше трогнат до сълзи. Героична
и достойна за уважение
е биографията на Борис
Андреев, сражавал се
храбро по бойните полета на Унгария, преминал
през кървавите битки на
Дравската епопея и стигнал до Виена, изпълнявайки воинския си дълг
към родината.
От сърце му пожелаваме много здраве и
спокойни старини!
о.з. капитан
Христо БАТАКЛИЕВ
председател
на ОбСВВ - Пещера

водят драматична борба за
изграждане на българската
църква срещу гърчеещите
се, завършила с успех в полза на българската кауза.
Третият център на духовния живот, където пламти
неугасима душата на будителите е пещерското читалище
„Надежда“, а след Освобождението - „Развитие“, под
чийто купол се събира пещерската интелигенция.
КЪМ
МНОГОЛЮДНИЯ
ОТРЯД НА ПЕЩЕРСКИТЕ
БУДИТЕЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ
И МАЙСТОРИТЕ ОТ СТРОИТЕЛНАТА АРХИТЕКТУРНА
ШКОЛА В ПЕЩЕРА – Казови, Динчеви, Мондови, Кътени, Стайкови, Димови, Калинови и др. Те сътворяват
монументални възрожденски архитектурни паметници
– църкви, манастира, къщи,
мостове, чешми, дюкяни,
пръснати из цяла България,
които и днес удивяват, в които са претворени българщината и Ренесансовите идеи.
Истински будители са

участниците в националнореволюционната борба от
Пещера: Димитър Горов
– създател на Гюргевския
централен революционен
комитет, съратник на Христо Ботев, Васил Левски,
Стефан Стамболов, Любен
Каравелов, Атанас Горов
– Ботев четник, Султана Горова и тяхната майка баба
Фота, Георги Зафиров – аптекар и лекар на Априлското
въстание в Панагюрище.
ИДЕИТЕ И ПРИМЕРЪТ НА
БУДИТЕЛИТЕ В ПЕЩЕРА НЕ
ЗАГИВАТ В НОВО И В НАЙНОВО ВРЕМЕ. Те оживяват
и се оплождат богато в разцвета на пещерското училище, където са съхранени
възрожденските ценности,
чрез работата на учители с
главна буква: Петър Раков,
Стоян и Иван Попови, Стефан Кънчев, Ражко Николов,
Цветана Кожухарова и др.
За тях днес по повод
Деня на будителите бихме
казали: „Поклон пред вас,
любими учители, народни

будители!“
В най-ново време Пещера дава на България 25-има
професори, 1 академик, 50
кандидати на науките, 10
доценти, ректори на ВУЗ,
5-има министри, от които
един министър-председател.
Със световна известност са:
академик Веселин Хаджиниколов, професорите Янко
Тодоров, Янко Янев, Димитър Пасков, Димитър Ранев,
Веселин Стайков, Людмил
Стайков, Никола Хаджиев
и др.
Будят народната съвест
и днес десетките талантливи
педагози и стотиците самодейци в читалище „Развитие“, Културния дом, Клуба
на художниците, редакционните колективи и сътрудниците на Общинското радио,
радио „Витатон“, вестник
„Родопска искра“ и историците краеведи в Общинския
исторически музей.
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

РАДИЛОВО
ОТКРИТ БЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
В БИБЛИОТЕКАТА НА НЧ „ЗОРА - 1903“
На 1 ноември - Деня на
народните будители, официално в библиотеката при
Народно читалище „Зора
– 1903“, село Радилово бе
открита оборудвана зала с

компютърни конфигурации
за свободен достъп от потребители, мултифункционално
устройство, екран и мултимедиен проектор.
Общинският координа-

достъп до интернет и ползване на компютрите. Също
така ще се превърне в място
за учене през целия живот.
Тук ще се придобиват нови
знания и умения.

компютри и периферна техника по Програма „Глоб@лни библиотеки - България“.
На събитието присъстваха
представители от общината, кметство Радилово,
ЦДГ „Здравец“, ученици,
самодейци и приятели. Библиотеката при читалището
получи от Програма „Глоб@лни библиотеки“ общо 5

тор на програмата г-н Димитър Павлов представи идеята на Програма „Глоб@лни
библиотеки - България“, че
библиотеката ще даде възможност на своите читатели
да получат достъп до информационното пространство,
да достигнат до глобалното
информационно общество.
Тя ще предоставя безплатен

По време на тържеството
потребителите демонстрираха знания и умения в
работата с новата техника.
По инициатива на младите
потребители на библиотеката
бе представена програма за
народните будители и изложба.
Марена ВАЧКОВА

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, обявяваме изготвен „План на новообразуваните имоти“
в цифров и графичен вид в М 1:1000 в земеделски
земи по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на
гр. Пещера, община Пещера в местностите: м. Узун
Драгасия за /ПИ с No No 012082, 012085, 012097, 012106,
012107, 012108, 012122, 012123, 012166, 012050, 012051,
012053, 012055, 012058, 012015, 012200, 012164, 012019,
012007, 012093, 012037, 012021, 012012, 012258, 012259,
012062, 012068, 012105, 012109, 012110, 012010/, м. Дръща за /ПИ с No No 036005, 036015, 036050 и 036068/, м.
Почивалото за /ПИ с No No 037016 и 037007/, м. Баташки
път за /ПИ No 038026/, м. Соколски път за /ПИ с No No
039022, 039029, 039039, 039047 и 039021, м. Икочово
за /ПИ No No 040030, 040080, 040105/, м. Агово за /ПИ
No No 025010, 025008, 025011, 025007/, м. Шир. ливади
за /ПИ No No 126018, 126017/, м. Свети Спас за /ПИ
No No 042027, 042018, 042016, 042014, 042010, 042008,

042005, 042004, 042003, 042001/, м. Дъбравата за /ПИ
No No 013110, 013082, 013138, 013163, 013037, 013060/,
м. Църнево – Пъдарница за /ПИ No No 023092, 023193,
023225/, м. Потока за /ПИ 007104/, м. Долна Бялча за
/ПИ No 010008/, м. Голяма Страна за /ПИ No No 010045,
020036, 020031, 020024, 020151, 020089/, м. Горна Бялча
за /ПИ No 018031/, м. Чала за /ПИ No 001050/ по КВС
за землище на гр. Пещера, община Пещера, област
Пазарджик.
Плановете на новообразуваните имоти по § 4, ал.
1 от ЗСПЗЗ и придружаващите ги документи са изложени за разглеждане в сградата на Община Пещера,
ет. I, стая No 11.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, в едномесечен срок от обнародването на обявлението
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Пещера.
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НОВИЯТ КМЕТ НА
ОБЩИНА ПЕЩЕРА...
от стр. 1
– Какви ще бъдат
следващите четири
години за Вас като
кмет на общината?
– Четирите години
ще бъдат за мен години на всеотдайна
работа, няма да жаля
усилия за постигане на
всичко това, за което

говорих. Искам след
тези четири години Пещера да бъде преобразена, Пещера да бъде с
нова визия, популярна, известна не само
в България, а и извън
границите на страната,
всички да се чувстват
доволни и щастливи.
– Какво е Вашето
послание към хората

на община Пещера?
– Още веднъж благодаря на всички, които са гласували за мен,
но аз ще бъда кмет на
всички пещерци. Желая им преди всичко
много здраве, лично и
семейно щастие, благополучие…
Интервюто взе
Величка ТОКМАКОВА

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ...
от стр. 1
Клетва положиха и
21 общински съветници,
които ще работят през
мандата.
Председателят на Общинската
избирателна
комисия Нина Костова
връчи удостоверенията на
кметовете и общинските
съветници.
Първото заседание бе
открито и водено по традиция от най-възрастния
съветник Стефан Щерев.
Сред многото граждани, дошли в този тър-

жествен момент, бяха народният представител от
БСП Георги Петърнейчев
и областният управител на
Пазарджишка област д-р
Дончо Баксанов.
Общинските съветници
на първото си заседание с
тайно гласуване избраха за
председател на Общинския
съвет – Пещера общинската съветничка от БСП г-жа
Анастасия Младенова.
Народният представител от БСП Георги Петърнейчев връчи огърлицата
на местната власт на кмета
на общината Георги Ко-

зарев. Кметът произнесе
слово, в което благодари
на всички гласували и
изрази увереност, че ще
работи за благоденствието
на община Пещера.
Представители на политически партии, граждани
поднесоха цветя и поздравления към кмета на
общината и председателя
на Общинския съвет.
С водосвет по повод
встъпването в длъжност на
новия кмет свещеници от
града осветиха коридора и
кметския кабинет за здраве и благополучие.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ПРЕЗ НОВИЯ МАНДАТ
1. Ружа Славчева Стоянова - Семерджиева
2. Анна Дамянова Йорданова
3. Яков Стоилов Джаров
4. Цветанка Петрова Лепарова
5. Илиян Тодоров Петров
6. Анастасия Ангелова Младенова
7. Стоян Георгиев Радин
8. Петър Борисов Пиринчиев
9. Гълъбина Тодорова Куцева
10. Георги Иванов Смилянов
11. Гълъбина Георгиева Карамитрева – Иванова

12. Атанас Димитров Стоилов
13. Иван Георгиев Димитров
14. Стефан Иванов Балабанов
15. Николай Йорданов Пенев
16. Али Ахмедов Чешмеджиев
17. Али Ахмедов Билялов
18. Васил Тодоров Филев
19. Юксел Яшаров Яшаров
20. Петър Йорданов Хамамджиев
21. Стефан Щерев Щерев

Народният представител от БСП Георги Петърнейчев връчи огърлицата на
местната власт на кмета Георги Козарев

ПОКАНА
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг чрез учредяване на Запис на заповед за проекти:
1. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“
по договор No BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013 г.
2. „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера“ по договор No BG161PO001/1.1-10/2010/038 от
9.08.2011 г. с УО на ОПРР 2007-2013 г.
I. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ
НА ПРОЕКТА:
Във връзка с успешното изпълнение на проектите, Община Пещера
ще представи искания
за авансово плащане по
договор No BG161PO001/
1.4-05/2009/011 с УО на
ОПРР 2007-2013 г. в размер на 997 841,08 лв. за
проект
„Подобряване
на физическата среда и
превенция на риска за
повишаване
привлекателността на община
Пещера“
и
По
договор
No
BG161PO001/1.1-10/2010/
038 от 9.08.2011 г. с УО
на ОПРР 2007-2013 г. в
размер на 138 732,30 за
проект „Създаване и
промотиране на Етнокултурен фестивал в община
Пещера“.
Получаването
на
авансово плащане за
проектите е от изключително значение с оглед
тяхното ефективно и
качествено управление
и изпълнение и ще осигури на Община Пещера
необходимите оборотни
средства за извършване
на разплащания с изпълнителите на дейностите в
рамките на проектите.
Във връзка с гореизложеното, Община Пещера следва да осигури
адекватно обезпечение
на заявения размер за
авансови
плащания.
Обезпечението се счита

за адекватно при условие, че същото е в размер, гарантиращ цялата
сума на авансовите плащания. С цел улеснение
на бенефициентите по
Оперативна
програма
„Регионално
развитие
2007-2013 г.“, Министерство на регионалното
развитие и благоустройство (МРРБ), в качеството си на Договарящ орган, приема за адекватно
обезпечение на заявения
аванс, Запис на заповед,
издадена от кмета на общината – бенефициент в
полза на МРРБ, подкрепен с Решение на Общинския съвет за поемане на
финансов ангажимент.
Община Пещера ще
учреди Запис на заповед
в размер на 997 841,08 лв.
за проект „Подобряване
на физическата среда
и превенция на риска
за повишаване привлекателността на община
Пещера“
и
Запис на заповед в
размер на 138 732,30 за
проект „Създаване и
промотиране на Етнокултурен фестивал в община
Пещера“.
Дейности, които ще
се финансират по проектите:
ü Основни строително-монтажни работи по
проект
„Подобряване
на физическата среда
и превенция на риска
за повишаване привле-

кателността на община
Пещера“:
Рехабилитация и възстановяване на зони за
обществен отдих, пешеходни алеи и тротоари:
Ø Централен градски
парк;
Ø Детски парк „Изгрев“;
Ø Градинка при църква “Св. Димитър“;
Ø Градинка площад
„Хр. Ботев“;
Ø Градинка срещу
„Лукойл“;
Ø Градинка пред Районен градски съд;
Ø Зелена алея на улица „Васил Петлешков“;
Ø Градинка зад РПУ.
Реконструкция на ул.
„Александър Стамболийски“, ул. „Свобода“ и ул.
„Георги Зафиров“, гр.
Пещера:
Ø
Изпълнение
на
строително-монтажни
работи за рехабилитация
и реконструкция на ул.
„Александър Стамболийски“;
Ø
Изпълнение
на
строително-монтажни
работи за реконструкция
и рехабилитация на ул.
„Георги Зафиров“;
Ø
Изпълнение
на
строително-монтажни
работи за рехабилитация
и реконструкция на ул.
„Свобода“.
Очаквани резултати:
Ø
Модернизирана
паркова среда в два
парка с обща площ 38,
816 дка;

Ø Рехабилитирани зелени площи - 9, 457дка;
Ø
Реконструирани
и рехабилитирани 3 бр.
улици с обща дължина
2 365, 44 м;
Ø Рехабилитирани пешеходни площи и тротоари – 22 831, 42 кв. м;
Ø
Рехабилитирана
улична
настилка
– 14 196,64 кв. м;
Ø Изградени и модернизирани детски площадки;
Ø Обновени 11 общински обекта с обществено
значение;
Ø Улеснен достъп за
1 240 лица с физически
увреждания и 4 000 лица
от ромски произход.
ü Основни дейности
по проект „Създаване и
промотиране на Етнокултурен фестивал в община
Пещера“:
Дейности по доставка
и монтаж на специализираното оборудване, подготовка и реализация на
Етнокултурен фестивал в
община Пещера:
Ø Доставка на специализираното оборудване
– сцена, озвучителна и
осветителна техника за
провеждане на фестивала;
Ø Подготовка и провеждане на художествената реализация на
културните изяви;
Ø Заснемане на филм
и издаване на информационна брошура, които
да документират и попу-

ляризират проведените
мероприятия и постигнатите резултати от реализацията на проекта.
Подготовка и провеждане на художествената
реализация на етнокултурния фестивал:
Ø Подготовка на творчески колективи и отделни изпълнители;
Ø Демонстрация на
обичаи, обреди и кулинарни традиции от културата и бита на различните
етнически групи;
Ø Пленер на детската
рисунка на тема „Ръка за
ръка, децата променят
света“;
Ø Етнографска изложба на експонати от
културното и историческо наследство на различните етнически групи;
Ø Етнофолклорен концерт с песни и танци от
културното наследство
на различните етнически
групи, които живеят на
територията на община
Пещера – българи, роми,
турци, армъни и гърци;
Ø Детски карнавал –
парад на тема „Моите любими герои от приказки и
легенди от литературното
и културно наследство на
различните етноси“ и литературен форум – “Младежта за диалог и взаимно разбирателство“;
Очаквани резултати:
Ø Създаден, проведен
и промотиран Етнокултурен фестивал в община
Пещера, с цел обновя-

ване и обогатяване културния живот на община
Пещера;
Ø Иновативно представяне на етническото
и културно разнообразие
на територията на община Пещера в различните
му измерения;
Ø Гарантирани условия за равен достъп до
културата и културните
изяви на всички жители на общината и възможност за пълното им
включване в културните
процеси и развитие;
Ø Създадена добра
практика и възможност
за
мултипликационен
ефект на постиженията.
II. ДАТА И МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО:
Дата и място на провеждане на обсъждането
- 18.11.2011 г. от 17.00 ч. в
залата на НЧ “Развитие“
- гр. Пещера. Като място
за свободен достъп до
материалите по проекта
се определя стая No 5 на
Общинска администрация - от 10.00 до 12.00 и от
14.00 до 17.00 ч. всеки работен ден и на интернет
страницата на Общината
без ограничение.
Становища и предложения по проекта могат
да се подават в ОЦУИГ,
гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ No 17, и на
електронен адрес
mayor@peshtera.bg
подписани с електронен
подпис.
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ÎÑÌÀ ÈÇËÎÆÁÀ ÍÀ ÑÒÎÈÌÅÍ
ÑÒÎÈÌÅÍÎÂ //ÒÈÌ×Î
ÒÈÌ×Î//

Стоимен Стоименов
е член на СБХ

На 4 ноември 2011 г.
в художествената галерия „Веселин Стайков”
известният
художник
Стоимен
Стоименов
представи поредната

си, осма самостоятелна изложба - живопис.
Димитър
Павлов
– гл. експерт „Култура” на Община Пещера,
откри изложбата.
Тя
бе
подробно
представена от художника - преподавател
в Пловдивския университет,
Константин
Анастасов.
Стоимен Стоименов
е озаглавил изложбата
„Летя”.
Откриването
й
уважи и новият кмет
на
община
Пещера
Георги Козарев, който
часове преди това по-

ложи клетва. Той изрази удовлетворение от

видяните 30 картини и
пожела нови творчески
вдъхновения и успехи.
Многото почитатели на Стоимен Стоименов, дошли специално
за изложбата не
само от
Пещера,
но и от
д р у г и
градове,
го поздравиха
и
поднесоха
цветя в
знак на
уважение към
него
и
творчеството му.

Художествени изяви на художника
1997 г. - награда на СБХ за живопис, на изложба на
представителството на СБХ - гр. Пазарджик,
зали на „Шипка” 6, София
1998 г. - награда на СБХ на националната изложба „Картината - 98”
Самостоятелни изложби
1982 г. - гр. Пещера
1994 г. гр. Пещера
1995 г. - галерия „Георги Машев”, гр. Пазарджик
1996 г. - галерия „Възраждане”, Старинен Пловдив
1997 г. - галерия „Дема”, гр. Пазарджик
1999 г. - „Шипка” 6, гр. София
Живее и работи в с. Капитан Димитриево.

ОЩЕ ЕДНО ПРИЗНАНИЕ
ЗА СПОРТЕН КЛУБ
„ИМПУЛС”

Българска федерация по спортни танци номинира две от
танцовите двойки на
СК „Импулс” - Иван
Райков – Николета
Петрова и Васил Йовчев – Симона Йовчева,
да представят България на WDSF European
Union Standart Dance
/Европейско
първенство на страните от
Европейския съюз по
стандартни
танци/
на 12 ноември 2011 г. в
Чехия. Участие в състезанието могат да
вземат само страни
- членки на ЕС /Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Англия, Дания, Естония,

ДА СМЕ ГОТОВИ, КОГАТО
КЪСМЕТЪТ ДОЙДЕ
Наскоро известният
актьор Асен Блатечки
гостува на пещерска
сцена със спектакъла
„Жената над нас”. Той бе
любезен да отговори на
въпроси, подготвени от
ученичките от ОУ ”Петко
Славейков” Иванела Дечева и Мария Андреева.
Иванела: Разкажете
ни някоя забавна история от своето детство.
Асен Блатечки: Е…
моето
детство
беше
много забавно цялото
- много.

Иванела: Някоя забавна история?
Ас. Блатечки: Е… не
мога една да разкажа,
всичките бяха забавни,
правех много пакости.
Много са за разказване.
Мария: Случвало ли
Ви се е да забравите къде
е представлението - в кой
град?
Ас. Блатечки: Да, това
ми се е случвало. Тръгнах
към Бургас и ми се обадиха, че играя във Варна.
Обаждат ми се и ме питат:
Докъде стигна? И аз - ами

на Сливен съм... А те:
Какъв Сливен, бе?! Ние
играем във Варна, къде
си тръгнал? И аз оттам

Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта,
Холандия,
Полша,
Португалия, Румъния,
Словакия,
Словения,
Испания, Швеция/.
Квота за участие на
европейското първенство нашите двойки
спечелиха на база класиране на шампионата
на България.
Прекрасно, обаче за
пътуването са необходими, както може да се

очаква, пари. Не много,
но не и малко. Около
хиляда лева са необходими на пещерската
двойка да направи пътуването и представи
страната ни на европейското. Пещера обаче със сигурност е град,
който не би пропуснал
да използва възможностите си, за да изпрати
на европейско първенство своя двойка.
Треньор e Иван
Александров.
Да пожелаем успех
на нашите двойки!

напряко през планините,
но успях да стигна.
Иванела: Какви са разликите и приликите между
Чарли и Асен Блатечки?
Ас. Блатечки: Много са
разликите, адски много,
приликите са това, че и
двамата пушим, предполагам и че по някакъв начин
и двамата сме хулигани в
добрия смисъл на думата.

Мария: Сега играете
лошото момче в “Стъклен дом”. Какво дете
бяхте Вие?
Ас. Блатечки: Палаво.
Иванела: Коя роля се
играе по-лесно - тази на
доброто или тази на лошото момче?
Ас. Блатечки: Ами...
ако си я обичаш от сърце
и ако наистина го правиш
от сърце, всички роли се
играят лесно, ако се забавляваш.

ЦДГ „СЛЪНЧО”
„СЛЪНЧО

МОДЕРНА КУХНЯ
БЛАГОДАРИМ НА
ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ
И ГАНЧО ВОДИЕВ
Децата и персоналът на ЦДГ „Слънчо”
- Пещера най-сърдечно
благодарят на двамата татковци - Георги
Стоименов и Ганчо
Водиев, които самоотвержено откликнаха,
отделиха от времето
си за почивка и със
своя труд направиха
кухнята на детската
градина модерна и удобна, отговаряща на съвременните европейски
изисквания.
Нека бъдат пример
на всички родители за
висока гражданска позиция и активно съпричастие към дейността
на учебните заведения.
Благодарим ви!
Мария: Какво бихте
посъветвали нас, младите?
Ас. Блатечки: Да си
преследвате
мечтите
и да знаете обаче, че
късмет означава нещо,
което е много важно,
късмет означава да се
трудите много и да бачкате много, което за вас,
предполагам, е да учите,
за да сте готови, когато
късметът дойде!

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов” 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
Гл. редактор: Величка ТОКМАКОВА
Предпечатна подготовка и печат:
„Беллопринт” - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

