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СКЪПИ 
СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствие-
то да ви поздравя и 
изкажа най-искрените 

ПОЗДРАВЛ ЕНИЕ  
на кмета на община Пещера Георги Козарев

си благопожелания  към 
всички вас по случай 
Коледните и Новогодиш-
ни празници.

Да ги посрещнем с 
надежда и вяра в бъд-
ните дни.

Нека Новата 2012 
година  да бъде гра-
дивна и успешна. Нека 
с всеки изминал ден 
да ставаме по-добри, с 
лекота и задружност да 
преодоляваме изпитани-
ята  и предизвикател-
ството на времето. 

Да си пожелаем  
повече стабилност, 
сигурност и спокой-
ствие. Нека има мир 
и разбирателство във 
всеки дом!

Да вдигнем наздра-
вица за здраве, радост, 
успехи и благополучие 
на всички нас! 

ВЕСЕЛА 
КОЛЕДА 

И ЩАСТЛИВА 
НОВА

ГОДИНА!

 На какви условия от-
говарят излезлите от 
употреба МПС? 

Съгласно екологични-
те нормативи, излязло от 
употреба МПС е отпадък, 
който отговаря на едно 
или повече от следните 
условия:

а)  моторното превозно 
средство е с прекратена 
регистрация на основа-
ние на представено до-
казателство за изплатена 
тотална щета;

б) моторното превозно 
средство, на което не е за-
верен знакът за техничес-
ки преглед за повече от 
две години от определе-
ната му дата за следващ 
преглед;

в) моторното превозно 
средство не може да бъде 
идентифицирано, поради 
липсата на регистраци-
онен номер, в случай, 
че то се намира върху 
държавна или общинска 
собственост;

г) моторното превозно 
средство е предадено 
от собственика на пло-
щадките за събиране и 
временно съхраняване 
или в центровете за раз-
комплектоване срещу 
удостоверение за унищо-
жаване; 

д) откраднато моторно 
превозно средство с пре-
кратена регистрация. 

Какво се случва с 
изоставените върху об-
щински терени стари 
технически неизправни 
автомобили?

Комисия от Общинска 
администрация и КАТ 
установява наличието на 
автомобили, които отго-
варят на едно или повече 

от посочените по-горе 
условия. Върху автомоби-
ла се залепва стикер със 
срок за освобождаване 
на терена. При неизпъл-
нение на срока, се издава 
заповед от кмета на об-
щината за принудително 
преместване. Заповедта 
се оповестява на интернет 
страницата на Общината и 
общинското табло. Авто-
мобилът се премества на 
площадка за временно 
съхранение. В случай, че 
МПС не бъде потърсено 
в 14-дневен срок от соб-
ственика, същото подле-
жи на  разкомплектоване.

 Къде мога да предам 
стария си автомобил и 
какви документи ще ми 
издадат?

Площадки на терито-
рията на община Пещера, 
където могат да се преда-
ват излезли от употреба 
автомобили:

1. Площадка  на  ЕТ 
„С и М - Ваня Тодорова”, 
намираща се в кв. 80, 
Промишлена зона на гр. 
Пещера. 

2. Площадка на ЕТ 
„Елит – Мехмед Байрак-
тар”, намираща се в м. 
Долна бялча /след изхода 
Пещера - Пазарджик/.

Площадките притежа-
ват всички необходими 
разрешителни документи 
и дейностите, извършвани 
на тях, отговарят на нор-
мативните изисквания.

При предаване на из-
лязлото от употреба мо-
торно превозно средство 

се издава удостоверение 
за разкомплектоване, 
с което се доказва, че 
автомобилът е приет от 
лицензирана фирма, ко-
ято ще осигури рецикли-
рането на материалите и 
компонентите от него във 
възможно най-голяма 
степен. 

Удостоверението за 
разкомплектоване служи 
за прекратяване регис-
трацията на автомобила 
от КАТ „Пътна полиция” .

Какво се случва със 
стария ми автомобил, 
след като го предам за 
разкомплектоване?

При постъпване на из-
лязло от употреба мотор-
но превозно средство на 
площадките се извършват 
следните операции:

• отстраняване  и раз-
делно събиране на всич-
ки опасни компоненти, 
материали и вещества, 
като горива, масла и дру-
ги течности;

• отстраняване на ком-
поненти, които могат да 
се ползват за резервни 
части;

• отделяне и сортиране 
на материали, подходящи 
за оползотворяване;

• предаване на отде-
лените материали и ком-
поненти за рециклиране 
и повторно оползотворя-
ване;

• предаване на неопол-
зотворимите остатъци за 
екологосъобразно обез-
вреждане.

УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието на 
святата Коледна нощ 
и очакваната Нова 

година нека във всеки 
дом пристигнат поже-
ланията на общинските 
съветници за здраве, 
щастие и много човеш-
ки добрини. За празни-
ците по традиция си 
пожелаваме само хуба-
ви неща. Благословени 
и честити да бъдат те 
за всяко семейство! 

Очакваме Новата 
2012 година да бъде 
по-хубава, носеща 
здраве, радост, щастие 
на всички ни и проспе-

ритет на общината ни.
Желая ви, уважаеми 

съграждани, една Коле-
да - прекрасна за много 
желания, Нова година - 
за много мечти, а идва-
щата 2012 – за много 
успехи.

Да бъде!

ЧЕСТИТО 
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО!
УСПЕШНА

НОВА ГОДИНА!

НЕКА БЪДАТ БЛАГОСЛОВЕНИ 
И ЧЕСТИТИ ПРАЗНИЦИТЕ НИ!

Анастасия Младенова - председател на Общински съвет – Пещера

СВЯТ НА ТВОРЧЕСКИ ВЪЛНЕНИЯ

Уважаеми 
съграждани,

На 18 януари 2012 г. 
Куна Георгиева  Димо-
тикалиева от Пещера 
навършва 100 години 
- едно достойно изжи-
вяно столетие.

Произхожда от бед-
но семейство, занима-
ващо се с дребно за-
меделие и дребно жи-
вотновъдство. Родила 
и отгледала четири 
деца – две момичета и 
две момчета.

   Около 18 години 
работи като  прислуж-
ничка в  бившето на-
чално училище „Хрис-
то Ботев”. Всички се 
обръщахме към нея с 
обръщението „Како,  
Куне”. Беше изклю-
чително трудолюбива. 
Ежедневно полагаше 

много грижи и труд 
класните стаи и кори-
дорът да бъдат чисти, 
уютни и затоплени, а 
през зимата печките 
да са постоянно го-
рящи. Работеше от 
сутрин до вечер. Поня-
кога се оплакваше от 
умора. Спомням си как 
веднъж й казах: „Како 
Куне, имаш уморен 
вид, а бузите ти са чер-
вени.” А тя ми отгово-
ри: „То е от чубриката, 
др. Желев” - и гласът й 
се разтрепери.

Днес все по-често 
се пише за ползата от 
естествената, природ-
на храна. Кака Куна 
по принуда е разбрала 
това, без да го е чела.

Беше привързана 
към училището и в 
него работеше като на 

свой имот. Днес, ако 
види развалините на 
НУ „Христо Ботев”, 
където хиляди деца са 
получили грамотност, 
ще застане пред ико-
ната и ще каже: „Гос-
поди, приеми ме при 
себе си! Не искам да 
гледам тази разруха.”

За дълголетието на 
Куна Георгиева Димо-
тикалиева определена 
дан имат дъщеря й 
Цветана Димитрова 
Шопова и зет й Спас  
Христов Шопов, които 
полагат ежедневно 
много грижи за нея.

От все сърце желая 
на кака Куна още дъл-
ги години живот, да се 
радва на светлината и 
на близките си! 

Иван Желев 
СТОЯНОВ

ЕДНО ДОСТОЙНО СТОЛЕТИЕ

На 12 декември  
2011 г. в Художестве-
ната галерия се събра-
ха художници, техни 
приятели, гости, за да 
открият традиционна-
та обща годишна из-
ложба.

За да уважат съби-
тието, тук бяха предсе-

дателят на Общинския 
съвет Анастасия Мла-
денова и заместник-
кметът Стефан Бала-
банов.

С кратко при-
ветствие започна 
главният специалист 
„Култура” на община 
Пещера Димитър Пав-

лов. „Това е клубът с 
най-дълга творческа 
история. В него са из-
расли десетки творци, 
някои от които са полу-
чили признанието на 
Съюза на българските 
художници – заяви г-н 
Павлов.

на стр. 3

ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА - ЕКОВЪПРОСИ И ЕКООТГОВОРИ 

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

на страницата на Община Пещера.
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В гранитната зала на Ми-
нистерски съвет на 2.12.2011 
г. се проведе национална 
среща „Ролята на местните 
власти в изпълнение на на-
ционалната стратегия за 
интегриране на ромите в 
Република България”.

На срещата взеха учас-
тие кметове на общини с 
концентрация на ромско 
население, общински съ-
ветници и неправителствени 
оганизации, с които бе из-
готвен работният вариант на 
стратегията. Община Пещера 
бе представена от Юксел 
Яшаров - общински съветник 
и председател на СНЦ „Слън-
це за всеки”.

„Проблемът с интеграци-
ята на ромите е на дневен 
ред в много общини и на нас 
са ни необходими реални по-
литики, които да достигнат 
до хората”. Това каза вицеп-
ремиерът и председател на 
Националния съвет за съ-
трудничество по етническите 
и интеграционните въпроси 
към Министерския съвет 

Цветан Цветанов.
Вицепремиерът комен-

тира, че макар да има добри 
примери по отношение на 
ромската интеграция, под-
ходът да се решават про-
блемите на парче не е довел 
до реализиране на целите, 
заложени във всички при-
емани досега програми. „С 
Националната стратегия за 
първи път предлагаме ця-
лостен комплексен подход 
за интеграцията на ромите. 
Важно е да се възползваме 
от европейските програми 
в максимална степен, за да 
стигнат политиките, които 
реализираме, до хората, за 
които са предназначени”, по-
сочи Цветанов. Той добави, 
че министрите са изразили 
готовност да помагат за под-
готовката и реализацията на 
европроекти и обеща прави-
телството да работи съвмест-
но с Националното сдруже-
ние на общините (НСОРБ) за 
интеграцията на ромите.

Вицепремиерът Цветанов 
посочи, че правителството 

в следващите дни ще се за-
познае с работния вариант 
на Националната стратегия, 
която ще се приеме от Ми-
нистерски съвет, както и ще 
предложи  гласуването му от 
представителите на Народ-
ното събрание.

По време на обсъждането 
на стратегията кметовете по-
искаха промяна в Закона за 
устройство на територията 
/ЗУТ/  и повече правомощия 
за разрешаването на про-
блема с незаконните къщи 
на ромите. Кметът на община 
Каварна Цонко Цонев комен-
тира, че ромите, когато имат 
своя собственост, повече се 
грижат за нея. Той сподели 
също, че „ромските пробле-
ми са едни и същи за всички 
кметове и ако не ги решим, те 
ще се обърнат като бумеранг 
срещу нас”. Той предложи 
към НСОРБ да бъде обособе-
на специална комисия, която 
да се занимава с интеграция-
та, за да могат местните влас-
ти да си помагат и да обменят 
опит. Юксел Яшаров споде-

ли, че както всеки гражданин 
има права и задължения, 
така и кметовете имат права 
и задължения. Основният 
закон, който ги задължава 
е Законът за местното са-
моуправление и местната 
администрация и основно 
кметът трябва да е в услуга 
на жителите си, за да се ре-
шат проблеми от съществено 
значение за общината, това 
включва  и развитието на 
ромската общност. Необхо-
димо е всяка община да при-
еме своя стратегия и тя да се 
изпълнява приоритетно.

Основните приоритети в 
Националната стратегия са в 
сферите образование, здра-
веопазване, жилищна поли-
тика, заетост, върховенство 
на закона и недискримина-
ция, култура и медии, посочи 
секретарят на НССЕИВ Роси-
ца Иванова. Тя изтъкна, че в 
единния План за действие 
към документа няма да има 
мярка, която не е финансово 
обезпечена.

Юксел ЯШАРОВ

Н е мога да спра 
да живея без 
надежда и 

вяра в чудния утрешен 
ден…

Не мога да спра 
да обичам любимите 
хора, направили тол-
кова много за мен!

Не мога да спра да 
мечтая, защото мечти-
те са малките прекрас-
ни неща, променили 
света…

Аз искам да оставя 
моя следа и не мога да 
спра да откривам нов 
смисъл в живота…

Понякога сме из-
правени пред изпи-
тания, но те са само 
житейски уроци и 
изпити – за силата на 
характера и човешката 
душа…

Понякога е много 
трудно и боли… Но 
дори да няма път пред 
мен, аз ще търся и 
ще намеря нов, неиз-
вървян и безкраен… 
Защото както е казала 
Елисавета Багряна: 
„Живо, а може би и 
вечно става изживя-
ното, изстраданото…”

Моята цел е да бъда 
не идеална и безгреш-

на, а обикновена, но 
значим човек за хо-
рата… Затова не мога 
да спра да откривам 
най-ценните и пре-
красни качества в чо-
века. „Най-красивото 
и истинско е невидимо 
за очите, то се усеща 
само със сърцето.” 
Затова аз не мога да 
спра да се чувствам 
щастлива от дребните, 
но значими радости в 
нашето ежедневие…

Не мога, но и не 
искам да спирам да 
виждам красотата, 

дори и в най-дребното 
- в пролетно цвете, в 
сезоните, които се ме-
нят... и всеки следващ 
крие в себе си при-
казно вълшебство. Не 
мога да спра да бъда 
щастлива, защото 

„аз следвам на 
времето светлия ход

и искам, как искам 
след моя живот

пак някой да трепне 
внезапно спасен,

открил в моя стих 
своя пристан зелен!”

Виктория СИМОНОВА   
VIII клас

СОУ „Св. Кл. Охридски”

На 10 декември в с. 
Радилово, общ. Пещера 
сдружените земеделци 
тържествено отбеляза-
ха 105-годишнината на 
земеделската организа-
ция в селото. И сега тя е 
най-старата политическа 
организация, основана в 
далечната 1906 г.

Честването започна 
с панихида в памет на 
убитите във войните зе-
меделци. Тя бе отслужена 
пред войнишкия памет-
ник от отец Борис Манов.

Сдружените земедел-
ци и гости разгледаха с 
интерес параклис „Св. 
Атанасий”, построен през 
последните години в 
памет на загиналите във 
войните и Априлското 
въстание.

Тържественото събра-
ние се откри от г-н Благой 
Харизанов – председател 
на местната организа-
ция на ПП „Обединени 
земеделци”, г-жа Петя 
Ставрева – член на ПП 
„Обединени земеделци”, 

г-н Захари Банков, пред-
ставители на Областно 
настоятелство - гр. Пазар-
джик, сдружени земедел-
ци от с. Бяга и с. Капитан 
Димитриево.

Обстоен доклад за 
историческото развитие 
и организационната дей-
ност на МЗД от създава-
нето й до наши дни из-
несе г-н Петър Караджов 
– зам.-председател на 
местната организация.

В своето изложение 
той подробно запозна 
присъстващите с ролята 
и значението на МЗД в 
обществено-политичес-
кия живот на селото. В 
105-годишната си история 
тя е излъчила 13 кметове, 
които са управлявали се-
лото над 40 години.

Най-голям е приносът 
на земеделската органи-
зация в учредяването и 
ръководенето на потре-
бителната кооперация. 
През повечето време 
нейни председатели са 
сдружени земеделци. 

Общинският вестник „Ро-
допска искра” излиза вече 
36 години. Той пише истори-
ята на съвременността на об-
щина Пещера. Няма събитие, 
което да не е запечатано на 
страниците на вестника. За 
всичко това особено голяма 
е ролята и на сътрудниците 
му, някои от които са от пър-
вия му брой. Вестникът се 
прави за хората от общината 
и се прави с тяхното най-ак-
тивно участие.

Организаторската му 
функция му отрежда ролята 
на своеобразна лаборатория 
за популяризирането на ини-
циативи. Грижа на редакция-
та е участието на все повече 
автори в неговото списване.

Миналото на страници-
те на вестник „Родопска 
искра” има истински втори 
живот, то е съставка на 
съвременността. Много са 
материалите, публикувани 
на историческа тема – зна-
чителни, написани вещо, 
интересно, отбелязване на 
годишнини  на личности и 
събития от местната исто-
рия. Особен принос в тази 
тематика имат историците 
Стефан Попчев, Димитър 
Павлов, Георги Шопов.

Трудно могат да се 
изброят всички имена, 

участващи в списването на 
вестника – те са много, с 
различни професии, с раз-
лично служебно и общест-
вено положение.

Не можем да подминем 
и Марена Вачкова – тя ни 
съобщава за всяко значимо 
събитие от Радилово, и Сто-
янка Иванова от Капитан 
Димитриево.

Десетки имена на авто-
ри, десетки възможности.
И през следващата година 
ще се открият на страни-
ците на вестника нови руб-
рики, специализирани под-
борки и други инициативи 
на редакцията.

На всички автори – бла-
годаря, с пожелание за 
здраве и да не загасва ни-
кога творческият пламък.

Тук е мястото да благо-
даря на ръководството на 
Община Пещера.

На уважаваните ни мно-
гобройни читатели редак-
цията на вестник „Родопска 
искра” пожелава много 
здраве, щастие, благопо-
лучие и през 2012 година с 
наслада да четат общинския 
вестник.

Величка ТОКМАКОВА
гл. редактор,

член на Съюза на
българските журналисти

Няма човек, който да не 
мечтае за нещо и да не се 
е стремил и да не направи 
всичко, което е по силите 
му, за да осъществи най-
скъпото, най-милото, което 
носи в душата си.

Такава е и нашата геро-
иня Фатма Коджаали, която 

Такава е и нашата геро-
иня Фатма Коджаали, която 

Такава е и нашата геро-

живее в блок No 2 на шосето 
за Батак. Какво работи Фат-
ма? Семейството й има соб-
ствен хранителен  магазин. 
И тя е магазинерката.

Още от младини в сър-
цето й се поражда идеята да 
стане магазинерка. Затова 
отделя немалко време, за да 
кръстосва надлъж и шир Пе-
щера и чука от врата на вра-
та на различните инстанции 
само и само да стане мага-
зинерка. Не минава много 
време и на дясното й рамо 
каца птичето на радостта. И 
от 1981 г. става продавачка 
в Универсалния магазин за 
хранителни стоки. Тук не 
жали време и сили, за да 
се докаже пред хората, че с 
нейната доброта, вежливост 

и учтивост е достойна за 
работата. Старанието й и на-
прегнатият труд са достойно 
оценени от ръководството 
и на градското фототабло е 
окачен портретът й. 

Голяма тъга я потиска 
една година – закриването 
на магазина. Но трудолюби-
ето й не й дава мира, затова 
постъпва в обувната фабри-
ка СВИК. Тук работи цели 13 

години.
В семеен разговор със 

съпруга си Аидин решават 
да завършат  гаража и от-
крият собствен магазин. 
Пак време на много труд, 
напрегнато със старание и 
радост. И на 1 май 2009 г. 
магазинчето открехва врати 
за живеещите в блоковете 
и хората, които минават по 
този път.

Заредено е с мляко и 
млечни продукти, масла 
и мазнини, хляб и хлебни 
изделия, закуски и варива, 
захар и шоколадови изде-
лия, безалкохолни напитки 
и още много други неща.

Човешките ценности 
Фатма Коджаали е уна-
следила от родителите си, 
затова се държи нежно и 
мило с тях. Дори е родила 
и отгледала двама синове 
– два сокола, с висше об-
разование, които заемат 
отговорни длъжности във 
фирмите, в които работят. От  
написаното дотук се вижда, 
че тежестта на живота се 
стоварва върху нейните 
плещи. И това е така, понеже 
съпругът й е зад граница.

Една народна мъдрост 
гласи: „Трудът краси чове-
ка.” И макар да е на 48 годи-
ни, погледнеш ли я, виждаш 
пролетно нежно цвете.

Хвала на такива човеш-
ки същества!

Йордан ЩЪРБЕВ
ки същества!

Йордан ЩЪРБЕВ
ки същества!

Снимка: Самир КОДЖААЛИ

Искам да благодаря 
и пожелая на вестник 
„Родопска искра” да 
бъде все така интересен 
и обективен. Да запази 
духа на откритост и точ-
на информация относно 
ежедневието на жители-
те от общината.

Наближават Колед-
ните празници. Започва 
подготовката за Бъдни 
вечер и Рождество 
Христово. Време за меч-
ти, подаръци и дълги 
вечери край масите с 
роднини  и приятели.

Моля от страниците  
на вашия вестник да 
пожелая на жителите на 
с. Капитан Димитриево 
спокоен живот, здраве и 
благоденствие. Повече 
радост в семействата 
им и огромна надежда, 
че утрешният ден ще е 
по-добър. Искрено и от 
сърце желая на всички 
жени от селото да са все 
така жизнени, усмихна-
ти и да напомня, че вся-
ка от тях е неповторима 
и уникална.

Весели празници!
Мая КРЪСТАНОВА

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗАНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА
ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НЕ МОГА ДА НЕ МОГА ДА 
СПРА…СПРА…

ЕСЕ

ОСЪЩЕСТВЕНАТА МЕЧТАОСЪЩЕСТВЕНАТА МЕЧТА

ВЕСТНИК „РОДОПСКА ИСКРА” –
ИСТОРИЯ НА СЪВРЕМЕННОСТТА

Земеделската дружба в
с. Радилово - на 105 години

Активно участват и в дей-
ността на местното чита-
лище „Зора-1903”, както 
и в църковното настоя-
телство. Те са главните 
инициатори и участници 
във възстановяването 
на старите черковища 
в землището на селото. 
Само през последните 8 
години бяха възстанове-
ни четири от тях.

Много подробно бяха 
отбелязани заслугите на 
всички сдружени земе-
делци за просперитета 
на селото, което и сега 
се сочи като едно от най-
благоустроените села в 
областта. Земеделската 
организация и в минало-
то, и сега, и в бъдеще ще 
си остане водещ фактор в 
обществено-политичес-
кия живот на селото.

Поздравителен адрес 
от името на Постоянното 
присъствие на ПП „Обеди-
нени земеделци” поднесе 
нейният председател г-жа 
Петя Ставрева. Тя пожела 
на присъстващите земе-
делската дружба в Ради-
лово да продължи да раз-
вива активна организаци-
онна дейност и да бъде 
пример за подражание.

Тя връчи членските 
книжки на осемте ново-
приети членове.

Накрая с почерпка, 
съпроводена от поетичен 
рецитал на присъства-
щите и хубава българска 
музика, сдружените зе-
меделци отпразнуваха 
своя юбилей.

Благой ХАРИЗАНОВ
председател на МЗД

с. Радилово

КАПИТАН ДИМИТРИЕВОКАПИТАН ДИМИТРИЕВО

ПОВЕЧЕ 
РАДОСТРАДОСТ

На 19 декември 2011 г. в залата на Общинския съвет в Пеще-
ра бяха изследвани близо 30 души с ултразвукова остеометрия 
с нов американски остеометър „Ах. експрес” за заболяването 
остеопороза.

Прегледите извърши специалистът ревматолог д-р Пламен 
Луканов от София, а здравният медиатор от община Пещера 
Жана Демирова раздаде информационни материали за остео-
порозата, предоставени от РЗИ – Пазарджик.

С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО
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П Р О Г Р А М А
за провеждане на Коледните 

тържества 2011 г.
село Радилово

19.12.2011 г. /понеделник/19.12.2011 г. /понеделник/
18.00 ч. - Коледен концерт – читалищен салон
20.12.2011 г. /вторник/20.12.2011 г. /вторник/
10.30 ч. - Куклена пиеса „Меца, дънерът 
и гатанките” – представяне в ОУ „Паисий 
Хилендарски”, с. Радилово
21.12.2011 г. /сряда/21.12.2011 г. /сряда/
10.30 ч. - Куклена пиеса „Меца, дънерът и гатанките” 
– представяне в ЦДГ „Здравец”, с. Радилово
23.12.2011 г. /петък/
11.00 ч. - Посрещане на Дядо Коледа - ЦДГ „Здравец”, 
с. Радилово
11.30 ч. - Коледно шоу – клуб „Нар”, с. Радилово
24.12.2011 г. /събота/
20.00 ч. - Коледарски обичай
25.12.2011 г. /неделя/25.12.2011 г. /неделя/
10.00 ч. - Коледно тържество в църква „Св. Тиодор 
Тирон”, с. Радилово 

На 8.12.2011 г. кметът на 
община Пещера Георги Ко-
зарев  подписа партньорско 
споразумение по проект „И 
аз имам семейство по Опе-
ративна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2007-
2013 г., схема  за директно 
продоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG051PO001-5.2.11 „Приеми 
ме”. Бенефициент на проекта 
е Агенцията за социално под-
помагане.

Общата цел на проекта 
за приемна грижа е да се 
подкрепи процесът на деин-
ституционализация на деца, 
като се създаде и реализира 
устойчив модел на развитие 
на заместваща семейна гри-
жа за деца, настанени в спе-
циализирани институции и на 
деца в риск от изоставяне. 

Специфичните цели на 
проекта са: прилагане на нов 
подход за предоставяне на 
услугата „Приемна грижа” 
– доброволна, професионал-
на и заместваща, и разши-
ряване на възможностите за 
развитие на приемната грижа 
чрез нарастване броя на при-
емните семейства и желае-
щите да предоставят тази со-
циална услуга в национален 
мащаб. Втората специфична 
цел е децентрализация на 
услугата „Приемна грижа” и 
разгръщането й на общинско 
ниво, като инструмент за пре-
венция на настаняването в 
специализирани институции 
на децата от целевите групи 
и/или тяхната деинституцио-
нализация. 

На територията на общи-
на Пещера ще се реализират 
следните дейности:

Дейност 1: Организация и 

управление на проекта.
Община Пещера ще пре-

доставя услугата „Приемна 
грижа” самостоятелно, като 
за целта на общинско ниво 
е създаден екип за админис-
триране на проекта, който ще 
отчита работата и ще отгова-
ря за управлението на про-
екта на общинско ниво.

Дейност 2: Сформиране 
на екип по приемна грижа и 
специализираните комисии 
по приемна грижа и обуче-
нието им.

До 8.01.2011 г. на общин-
ско ниво ще бъде създаден 
екип по приемна грижа, който 
ще осъществява дейностите 
по предоставяне на социал-
ната услуга „Приемна грижа”, 
като към настоящия момент 
Община Пещера е обявила 
конкурс за подбор на двама 
социални работници. 

Дейност 3: Предоставяне 
на социалната услуга „При-
емна грижа”.

Създаденият екип по 
приемна грижа ще премине 
петдневно обучение с при-
добиване на компетентности 
за предоставяне на услугата. 
Екипът ще предоставя целия 
пакет от дейности, свързани с 
приемната грижа – информи-
ране, набиране на кандидати 
за приемни семейства; обу-
чение и оценяване на канди-
датите за приемни семейства; 
опознаване и настаняване на 
дете в приемно семейство; 
сключване на трудов дого-
вор и изплащане възнаграж-
дение на професионалните 
приемни родители, изпла-
щане на месечен бюджет 
/издръжка/ на настанените 
деца; съпътстващи услуги 
след настаняване на детето 

и приемното семейство; под-
крепа и наблюдение. 

При настаняване на дете в 
професионално приемно се-
мейство са предвидени сред-
ства за трудови възнаграж-
дения на професионалните 
приемни родители, съобразно 
броя на децата, като размерът 
на средствата  е в процент от 
минималната работна заплата 
за страната, както следва: 
на приемен родител с едно 
дете - 130 % от минималната 
работна заплата; на приемен 
родител с две деца – 140 % от 
минималната работна запла-
та; на приемен родител с три 
деца – 150 % от минималната 
работна заплата. 

По проекта са предвиде-
ни средства за месечен бю-
джет за издръжка на децата, 
настанени в доброволни и 
професионални приемни 
семейства, като размерът на 
средствата е в зависимост 
от възрастта на детето и 
съобразно гарантирания 
минимален доход, който към 
настоящия момент е 65 лв.

Дейност 4: Индивидуална 
работа с децата, подготовка 
за настаняване и проследя-
ване на всички конкретни 
случаи.

При изпълнението на тази 
дейност водеща роля има 
отделът за закрила на детето 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”, като с децата, 
настанени в специализирани 
институции, ще се провежда 
индивидуална работа с деца-
та, с цел извеждането им от 
институцията и настаняване-
то им в приемни семейства.

Дейност 5: Обучение и 
подкрепа на семейства на 
роднини и близки, при които 

има настанени деца.
Семействата на роднини 

и близки, в които има наста-
нени деца, ще преминават 
обучение, с цел повишаване 
на уменията при отглеждане 
на дете. Обучението има за 
цел да подпомогне семей-
ствата при предоставяне на 
грижата за настанените в тях 
деца и адекватно посрещане 
на нуждите на децата, в за-
висимост от тяхната възраст 
и индивидуални потребности. 
Обучението на роднините и 
близките ще се извършва 
от екипа по приемна грижа. 
В рамките на тази дейност 
екипът по приемна грижа 
в Община Пещера ще пре-
доставя съпътстващи услуги 
на семействата на роднини и 
близки, ще организира групи 
за самопомощ, индивидуални 
и групови консултации. 

Дейност 6: Провеждане 
на индивидуална и групова 
супервизия на приемните 
семейства. Създаване на гру-
пи за самопомощ. Екипът по 
приемна грижа ще провежда 
индивидуални и групови 
супервизии и подкрепящи 
услуги на приемните семей-
ства.

Срокът за реализиране 
на дейностите по проект „И 
аз имам семейство” е до 
31.10.2013 г. 

„Настоящият документ 
е изготвен с финансовата 
помощ на Европейския со-
циален фонд. Агенцията за 
социално подпомагане носи 
цялата отговорност за съ-
държанието на настоящия 
документ и при никакви об-
стоятелства не може да се 
приеме като официална по-
зиция на Европейския съюз.”

Тридневно работно 
посещение по проект 
„Опазване на светов-
ното значимо биораз-
нообразие в пасища-
та и ливадите с висо-
ка природна стойност 
чрез подкрепа на 
традиционния местен 
поминък” се проведе 
в гръцките села Кер-
кини и Горни Порой. 
В него участваха зе-
меделски производи-
тели и секретарите на  
читалищата в селата 
Радилово и Куртово 
Конаре. Целта на по-
сещението бе да се 
запознаят представи-
телите как жителите 
на двете малки села, 

благодарение на при-
родните си дадености 
и реализирани проек-

ти по трите програми 
- Лидер + /МИГ/, ПРСР 
и Национална про-

грама за развитие на 
малкия и среден биз-
нес, успешно привли-
чат туристи от Гърция 
и ЕС. Създадени са 
ферми за отглежда-
не на биволи, рабо-
тилници за местни 
продукти и хотели, 
супермаркети, уника-
лен Информационен 
център. Ключът на 
успеха е, че двете се-
лища са обединени в 
един рекламен пакет, 
с който взаимно се 
рекламират и  участ-
ват в изложения за 
привличане на ту-
ристи.

Марена ВАЧКОВА

от стр. 1
Обстойно представя-

не творбите на художни-
ците направи секретарят 
на НЧ „Развитие-1873” 
Мария Златкова. В таз-
годишната 42-ра поред 
годишна изложба  се 
представят 42-ма творци 
– каза при представянето 
на изложбата г-жа Злат-
кова. Освен  познатите 
и известни имена, своя 
дебют направиха Мария 
Димкова, Екатерина 
Янева, Ема Козарева, 
Маргарита Велкова и 
Любомир Златинов. Гост 
в изложбата бе  Трайко 
Шушнев от Брацигово. 

Художниците представят 
живопис, икони, дърво-
резби и три пластики от 
камък.

Официално изложбата 
бе открита от заместник-
кмета Стефан Балабанов. 
Той приветства художни-
ците и изрази увереност 
Пещера да стане прите-
гателен център. В него да 
идват богати хора, много 
туристи, тази красота да 
бъде видяна  и реали-
зирана, иначе казано да 
се продават картините 
на нашите художници. 
За първи път г-н Балаба-
нов ги приветства като 
заместник-кмет и им по-

жела здраве и нови твор-
чески дръзновения.

Председателят на 
Общинския съвет Анас-
тасия Младенова връчи  
годишната награда за ця-
лостен принос в култура-
та на Свилен Атанасов и 
заяви, че Пещера е град, 
който пази традициите 
си и ги обогатява. Кул-
турният живот в града 
ни е активен, никога не 
е замирал - каза в заклю-
чение г-жа Младенова и 
пожела здраве, весела 
Коледа и щастлива Нова 
година на художниците 
и присъстващите на из-
ложбата.

Носителят на награда-
та Свилен Атанасов бла-
годари за вниманието, за 
жеста към него и обеща 
нови творчески изяви.

Присъстващите на 

откриването разгледаха 
изложбата и изразиха 
възхищението си от  
творбите. Всеки худож-
ник в нея е със свой път 
в изкуството.

Още на следващия 
ден изложбата бе посете-
на от много ценители на 
това изкуство.

Величка ТОКМАКОВА

СВЯТ НА ТВОРЧЕСКИ
ВЪЛНЕНИЯ

УСПЕШЕН ТУРИЗЪМ В ДВЕ ГРЪЦКИ СЕЛА

КНИЖКИ ОТ ЕКОПАК ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001

„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

По покана на учители 
и ученици от || клас на НУ 
„Михаил Каролиди” и ОУ 
„Любен Каравелов”, на 
8 и 12 декември 2011 г.
еколози от Общинска 
администрация - Пеще-
ра изнесоха презента-
ция на тема „Разделно 
събиране на отпадъци”. 
На учениците бе обяс-
нено какви отпадъци 
се събират в цветните 

контейнери, как да се 
използват правилно 
тези контейнери и каква 
е ползата от тяхната упо-
треба.

Информационно-об-
разователната презента-
ция завърши с игра и на 
всички малчугани бяха 
раздадени книжки, пре-
доставени от оползотво-
ряващата организация 
„Екопак”.
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