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НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ПЕЩЕРА

ОТКРИТ БЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
НА ДЕЦА ОТ СЕМЕЕН ТИП
В Деня на св. Мина,
на 11 ноември 2014 г.,
от 11 часа в залата на
Общинския съвет се
проведе встъпителна
пресконференция по
повод откриването на
новия Център за деца
от семеен тип.
На нея присъстваха
кметът на общината
Георги Козарев, председателят на Общинския съвет Анастасия
Младенова, Цветелина
Арапова – директор на
Регионална дирекция
„Социално подпомагане” в Пазарджик, Галина Стоянова – директор
на Дирекция „Национални и международни
програми, интеграция,
регионално развитие”
в община Пещера.
Галина
Стоянова
представи специфичните цели на проекта
– да развие нова услу-

га – Център за настаняване от семеен тип
в община Пещера, да

своя потенциал.
За мен е удоволствие да ви уведомя,

на Центъра – каза г-жа
Стоянова.
Кметът на общината

СТРОИТЕЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ
www.buildholding.com

който вече стартира. На
7 ноември пристигнаха
първите осем деца, капацитетът му е за 14.
Пещера е една от
водещите общини в
социалната
сфера,
този нов Център е петата социална услуга.
Всяко начало е трудно,
но ще направим така,
че проектът да бъде
успешен – подчерта г-н
Козарев.
Председателят
на
Общинския съвет г-жа
Анастасия Младенова
добави, че още един
европейски
проект
вече е в историята на
нашата община. Ще се

молим децата, дошли
в нашия град, да бъдат
здрави, послушни и образовани и да станат
добри граждани.
Цветелина Арапова
благодари на ръководството на общината,
за да се случи този
проект. Тази къща да
се превърне в дом за
децата, да им даде уют
и обич. Тя благодари и
на обществеността в
Пещера, която прие добре тази идея. И пожела децата да срещнат
щастието в живота, те
се нуждаят от любов,
разбирателство и приятелство.

ПОК АНА

осигури безопасна и
сигурна среда, в която
децата да израстват и
развиват пълноценно

че на 7 ноември осем
деца, изведени от специализирани институции, прекрачиха прага

Георги Козарев подчерта, че са положили
много усилия за реализирането на проекта,

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КРЕПОСТ ПЕРИСТЕРА!
ПЕРИСТЕРА
ЕДНО ОТ ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ!

1. ОТВОРЕТЕ http://www.bgchudesa.com
2. НАМЕРЕТЕ ЛИНК „Гласуване за Атракции” и го активирайте.
3. Намерете снимката на крепост ПЕРИСТЕРА
и отметнете квадратчето под нея.
4. Най-отдолу на страницата попълнете своя
e-mail и натиснете бутона „ГЛАСУВАЙ”.
5. Изчакайте 10-15 минути и отворете своята
поща. В нея трябва да пристигне ново писмо
(обикновено в папката СПАМ).
6. Отворете писмото и от ЛИНКА в него
ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО ГЛАСУВАНЕ.

М О Ж Е Д А ГЛ АС У ВАТ Е ОТ Н Я КО Л КО И М Е Й Л А , В С Е К И Д Е Н !

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2015 г.
На основание чл. 84, ал. 2
от Закона за публичните финанси,
Кметът Георги Козарев кани жителите на
общината, представители на бизнеса, НПО и
цялата общественост на публично обсъждане
проектобюджета на Община Пещера за 2015
година, което ще се проведе на 28 ноември
2014 г. от 17 часа в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Пещера.
Проектобюджетът на Община Пещера
за 2015 г. ще бъде публикуван на интернет
страницата на Общината – www. peshtera.bg,
минимум 2 дни преди началото на публичното
обсъждане.
Предложения и становища могат да се
направят и на е-mail: mayor@peshtera.bg.
Становищата и предложенията, подадени по
електронен път, трябва задължително да бъдат подписани чрез електронен подпис.
Постъпилите предложения и становища от
срещите ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА
предлага:

- професионални и езикови курсове;
- ползване на компютърна зала и зала за обучение и срещи;
- превод и легализация на документи – всички
езици;
- кредитиране от Българска банка за развитие
– лихва 6%;
- офис услуги - копиране, принтиране, подвързване, ламиниране, сканиране.
Тел. за контакти: 0350/6 62 30
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ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ - СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН
ХУДОЖНИК, МАЙСТОР НА ПРИЛОЖНАТА ГРАФИКА

З

апленен от
прелестите
и
дивната
красота на
Родопа, проф. Веселин Стайков още от
прогимназията усеща
влечение към рисуването, за да се избистри
по-късно това чувство
и да се превърне в цел,
когато става ученик в
Пловдивската гимназия и в Художествената академия, която
завършва през 1932 г.
Към факторите трябва да добавим и благоприятната атмосфера в
бащиния дом, където
открива в библиотеката богатите илюстрации на руското списание „Нива” и чудните
гравюри на Гюстав

Доре в книгата „Ад” на
Данте Алигиери.
На живопис Веселин Стайков се учи от
талантливия преподавател Никола Маринов,
а на графика – от проф.
Васил Захариев.
Блестящ е дебютът
му на изложбата живопис на академичния
випуск 1932 г. Това е
повод авторитетният
критик Сирак Скитник
да отбележи появата
на ново и светло дарование в изобразителното изкуство.
Огромни са успехите му у нас и в чужбина в дърворезбата.
Получените в изложбите награди разгарят амбициите му, за
да се занимава само

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК
организира информационна среща на 13
ноември 2014 г. от 10 ч.
в Заседателната зала
на Община Пещера.
На срещата бяха
представени ИГРП за
2015 г. по ОП „Наука
и образование за интелигентен
растеж“,
ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП
„Иновации и конкурентноспособност“,
ОП „Добро управле-

ние“, ОП „Региони в
растеж“, ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ и ОП
„Околна среда“, които ще са действащи
за програмен период
2014-2020. Във втората
част от информационната среща беше презентирана дейността
на Център за кариерно
ориентиране – Пазарджик.

МАРИЯ ДАРАКЧИЕВА
СЕ НУЖДАЕ ОТ
НАШАТА ПОМОЩ
Нека ù помогнем!
Продължава кампанията за набиране на
средства, необходими
за лечението на 21-годишната Мария Даракчиева от Пещера. След
редица проучвания, в
момента надеждата за
Мими и семейството й
е донор да се намери
в Беларус и жизненоважната трансплантация да се осъществи
там.
С помощта на общинското ръководство
в лицето на кмета Георги Козарев и зам.-кмета Стефан Балабанов
бяха
осъществени
контакти с Българското посолство в Минск,
а оттам и с лечебните

заведения, които могат да направят операцията. В резултат, с
подкрепата на мисията
ни в Беларус, Мария
няколко пъти се подлага на изследвания
в бившата Съветска
република. Те обаче
са свързани с допълнителни разходи за
семейството. Ето защо
за пореден път апелираме към добрината
ви и се надяваме на
вашата подкрепа за
едно младо момиче от
нашия град.
Нека помогнем за
бъдещето на Мария
чрез дарение на суми
в посочените банкови
сметки:

BG19 UNCR 7000 1521 0003 71 – в евро
– клон 381
BG15 UNCR 7000 1521 0004 43 – в лева
– клон 381

с графика, за да се
утвърди в следващите десетилетия като
художник график с
национална и международна известност.
Първата му графика е „Сечище”, а
след това се зареждат
„Жътва”,
„Рибари”,
„Градът”, „Каменари”,
„ Тю т ю н о н и з а ч к и ” ,
„Кавака” и др.
Многобройните му
самостоятелни изложби – участието във Венецианското биенале,
изложбите в Прага, в
Берлин, първата му
самостоятелна изложба у нас, както и двете
посмъртни
изложби
след 1970 г. – едната
в София, другата в Пещера, са истински три-

умф на трудолюбието
и таланта, оценени по
достойнство от художествената критика.
За Стайков откриването на народната
душевност се осъществява чрез могъщата сила на родната
природа и творческото
ежедневие на българина. Налице е една
постепенна градация,
която преминава през
очарованието на „Мелнишки цикъл”, през
мъдростта и вечността
на живата природа,
през горите, мурите и
дъбравите, достигайки
до социалните прозрения в „Созополски
цикъл”,
„Рибари”,
„Каменари”, „Лодкар”
и т.н., за да остане

българският характер
най-дълбоко разкрит
върху гравюрата на
дърво.
Проф.
Веселин
Стайков се занимава
не само с графиране
на дърво и литография. Той е майстор
на приложната графика – оформление и
илюстриране на книги
и проекти за пощенски марки. Негови
са илюстрациите на
книги като „Четите на
България”, „Априлското въстание”, „Крали
Марко”.
Като фронтови художник по време на
Отечествената война,
Стайков участва в изложбата „Фронт и тил”
през октомври 1944 г.

След
спечелен
конкурс през 1946 г. е
назначен в Художествената академия за
доцент по графика, а
по-късно е реабилитиран за професор.
Участва в ръководството на Съюза на
българските художници и в неговите многобройни прояви. Удостоен е със званията
„Лауреат” и „Заслужил
художник”.
През 1986 г. в Пещера посмъртно бе
уредена изложба на
проф. Стайков с негови графики, открити от
проф. Божков.
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И МАШИНОСТРОЕНЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ

„НОВА В Ъ ЗМОЖ НО СТ ЗА МОЕ ТО БЪ Д Е Щ Е ”

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УПРАЖНЯВАНАТА ПРОФЕСИЯ - ВАЛИДИРАНЕ,
ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:
No

Професия

1. Машинен техник

Специалност/Специалности
Технология на машиностроенето
Машини и системи с ЦПУ

2. Машинен оператор

Металорежещи машини
Машини и съоръжения за заваряване

3. Машинен монтьор

Металообработващи машини

4. Оператор в производството на облекло

Машини и съоръжения в текстилната, обувната
и дървообработващата промишленост
Производство на облекло от текстил
Производство на облекло от кожи

5. Оператор в производството на обувни и
кожено-галантерийни изделия
6. Работник в производство на облекло

Производство на обувни изделия

7. Работник в обувно и коженогалантерийно производство
8. Шивач

Обувно и кожено-галантерийно прозводство

9. Обущар

Обущарство

10. Плетач

Плетач на настолна плетачна машина

11. Бродировач

Бродерия

12. Техник технолог в дървообработването

Мебелно производство

13. Оператор в дървообработването

Производство на мебели

Производство на облекло

Шивачество

Производство на врати и прозорци
Производство на тапицирани изделия
Моделчество и дървостругарство
Производство на дървени детски играчки
14. Работник в дървообработването

Производство на тапицирани изделия
Производство на мебели

1. Кандидатът попълва заявление, информационна
карта и формуляр по образец.
2.

Директорът издава заповеди във връзка със

стартиране процеса на валидиране за конкретния бенефициент.
3. Учителят – същинско консултиране, стартира създаването на портфолио на кандидата, в което включва заявлението на кандидата, информационната карта.
4. Учителят – същинско консултиране, съгласувано
с кандидата, определя ден, в който кандидатът попълва тест.

5. След уточняване на частта от професията, за която вече има доказателства, следва да се определи ден
за заседание на комисията по оценяване.
6. Планира се провеждането на изпита по теория и
по практика.
7. Допълват се данните в личния картон на кандидата.
8. Издава се сертификат.
ЗА КОНТАКТИ: ПГЛПМ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
E-MAIL pg_v.levski@abv.bg
4550 ПЕЩЕРА УЛ. “ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ” 15

w w w. p g - v l ev s k i . a l l e . b g
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ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА С ФОНДАЦИЯ
„ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА”
На 13 ноември 2014 г.
се проведе работна
среща с представители
на водещата организация „Тръст за социална
алтернатива”.
От страна на Общината на срещата
присъстваха кметът на
общината Георги Козарев, председателят
на Общинския съвет
Анастасия Младенова,
главният архитект на
общината арх. Денка
Николова, общинският съветник Юксел
Яшаров.
От
фондацията,
която е партньор на
Община Пещера по
проект „Регулация и
узаконяване на квар-

тали с преобладаващо
ромско население в
гр. Пещера”, са присъствали програмният
директор Мария Методиева,
техническият
секретар по проекта
инж. Красимир Михайлов и юридическият
съветник Кирил Илиев.
Проектът има за цел
да подобри условията
за живот на ромите
чрез въвеждането на
териториите на тези
квартали в подробноустройствените планове. Това от своя страна
ще доведе до повишаване
качеството
на живот на местните
общности, ще повиши
здравния им статус и

ще намали прага на
бедността на жителите
като цяло.
Участниците
в
срещата са взели решение да се направи
среща с главния архитект на областта – арх.
Колев, с представители на Министерството
на земеделието за
уточняване на детайлите от проблема. На
заседание на Общинския съвет в Пещера
да се обсъди и приеме
решение за подписване на Меморандум и
следващата година да
започне реализирането на проекта, който
да бъде коригиран в
заглавието, отнасящо

ТПК „ПЕТЪР МИШЕВ”
П Е Щ Е РА
(БИТОВ КОМБИНАТ)
Ул. „Дойранска епопея” 3

Извършва следните услуги:
- Изработване на секретни ключове
- Пренавиване на елдвигатели
- Ремонт на битови елуреди
- Тапицерски услуги (кантиране на пътеки, килими)
- Преобличане на столове, матраци и др.

се до узаконяване на
квартали.
Участниците в срещата са приветствали
идеята на фондацията
и вярват, че може да се
реши проблемът.
Чрез създаване на
ползотворно и устойчиво сътрудничество
ще се постигнат високите цели на съвместния проект и ще спомогнат кв. „Луковица”
да стане едно добро
място за живеене.
Проектът се реализира с финансовата
помощ на Фондация
„Америка за България”.
Продължителността
му е 42 месеца.

Тел. за контакти: 0889 313 335
Стационарен тел.: 0350 6 58 52

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Текст...........................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в
редакцията на вестник „Родопска искра“ на адрес:
Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/.
За достоверността на обявата отговорност
носи лично подателят.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор NoBG161PO001/3.2-03/2012/013 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЙ-ГОЛЯМАТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА В ЛОНДОН
От 3 до 6 ноември
2014 г. се проведе 35ото туристическо изложение Word Travel
Market (WTM) в Лондон,
Великобритания. Това
е най-голямата в света
туристическа
борса,
която е предназначена
само за професионалистите в областта на
туристическата индустрия. В изложението
WTM участие взеха

изложители от над 180
страни, сред които е и
България.
В изпълнение на
Договор за безвъзмездна
финансова
помощ NoBG161PO001/
3.2-03/2012/013 за проект „Развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг
на дестинацията „Родопска приказка” на

територията на общините Пещера, Батак и
Ракитово” по Оперативна програма „Регионално
развитие”
2007-2013 г. на изложението бе представена
дестинацията „Родопска приказка“, която
включва региона на
общините Пещера, Батак и Ракитово.
Представянето на
България протече под

патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката в
рамките на националния щанд.
Община
Пещера
представи
туристическата
дестинация
„Родопска приказка“
за първи път, със самостоятелен диск на
представителния национален щанд.

На
изложението
бяха разпространени
разработените по проекта рекламно-информационни материали,
туристически пакети
и рекламни клипове,
разкриващи красотата
на региона, културните
и исторически забележителности на трите
общини и възможностите за практикуване
на различни видове
туризъм.
На щанда на Община Пещера бяха проведени срещи и раз-

говори с представители на туристически

компании, асоциации,
студенти.

По време на разговорите с участниците в борсата бе
акцентирано и върху
привличането на чуждестранни туристи и
туроператори.
Община Пещера е
представена и в официалния каталог на
изложението WTM.
Представители на
изложението
бяха:
Стефан
Балабанов
- заместник-кмет и
ръководител-проект,
Златка Гемиева – главен експерт „ПНМП“,
и Ружа Стоянова - Семерджиева – главен
експерт „ЕПО“.

„Този документ е създаден в рамките на Проект “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера,
Батак и Ракитово”, Договор NoBG161PO001/3.2-03/2012/013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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ТРАДИЦИОННА ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА
Ръководствата
на
Община Пещера и на
Общинския съвет бяха
поканени да присъстват на традиционна
земляческа среща на

Срещата се проведе
на 14 ноември 2014 г.
от 19 часа в пловдивския хотел „Лайпциг”,
зала „Менделсон”. На
нея присъстваха кме-

съграждани от Пещера,
живеещи в Пловдив.

тът на община Пещера
Георги Козарев, за-

местник-кметът Стефан
Балабанов, секретарят
на Общината Николай
Гълъбов.
Водещите на програмата
Йорданка
Велкова и Рашко Сугарев прочетоха приветствие към участниците в срещата от
Анастасия Младенова
– председател на Общински съвет – Пещера. Кметът г-н Козарев
поздрави лично всеки
дошъл на събитието,
като призова земляците си да гласуват
ежедневно
за крепост Перистера, която

ПРЕДСТОЯЩО

105 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ
В КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

участва в класацията
на вестник „Стандарт”

Знаете ли,
че...
„Ало” е името на
една от първите френски телефонистки, към
която абонатите са се
обръщали по име, за да
ги свърже с търсения
от тях номер. И до днес
„Ало!” е обръщението
за начало на телефонните разговори по
целия свят.

– „Чудесата на България”. Вечерта завър-

ши с много музика и
танци.

ПОКАНА

за театър в Пещера

“ЩЪРКЕЛИ НА КРЪСТОПЪТ”

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”
МОЖЕ

Настоятелството на НЧ „С. Румянцев - 1909“ – с. Капитан Димитриево,
и самодейците се готвят за празничния концерт „105 години читалище”

да четете
и в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера

На 25.11.2014 г. от 18.00 ч. в Читалището.
Цена: 6 лв.

ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
За
четвърта
поредна година в ОУ
„Любен
Каравелов”
се отбеляза Денят на
толерантността.
Децата от Ученическия
парламент изрисуваха
своите послания за
съпричастност и толерантност върху бели
тениски и изработиха
цветни флаери.
На 13 ноември се
проведе обща родителска среща, на която
присъстваха модератори от ЦРО – Пещера,
обществени възпитатели и лидери от ромската общност, представители от Община
Пещера в лицето на
г-жа Р. Семерджиева,
представители на РПУ
– Пещера.
На родителите бе
разяснено защо отбелязваме Деня на
толерантността, какви
ползи носи толерантното отношение меж-

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,

ду хората и децата им
раздадоха
информационни материали и
флаери, които всеки да
отнесе в дома си.
На 14 ноември учениците, облечени в собственоръчно изрисува-

ни тениски, раздадоха
информационни материали, флаери и балони
на граждани. Под мотото „Да бъдем толерантни към различията си,
да бъдем съпричастни
към болката на другите,

да бъдем добри и да подадем ръка, когато някой се нуждае от нея“
премина дъждовният
ноемврийски ден, който
ще остави светла следа
в съзнанието на децата.
Дафи САМАРДЖИЕВА
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