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В БЪДЕЩЕ ПЕЩЕРА И ФОЧА
ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ
По покана на кмета Радослав Мажич
и
председателя
на
Общинския съвет Радожица
Младенович
представители на Община Пещера в лицето на председателя
на
ОбС
Анастасия
Младенова и заместник-кмета Стефан Балабанов /кметът Георги
Козарев не присъстваше поради служебни
ангажименти/ бяха на
двудневно посещение
в община Фоча, Република Сръбска - част от
Босна и Херцеговина.
Градът има много
общи черти с Пещера.
Посредници за връзките между двете общини
са посланикът в Босна
г-н Ангел Ангелов и
заместник-посланикът
г-н Николай Колев, на
които искрено благодарим за отзивчивостта и
топлото посрещане.
Фоча е административен център на
общината с 10 хиляди
жители – града и 92
прилежащи
селища
/махали, няколко къщи,
които
представляват
населено място/, общо
около 40 хил. жители.
Градът се намира на 72
км от Сараево, на 169
от Дубровник и на 340

км от Белград.
Общината има 25 общински съветници от
11 политически сили.
Кметът е независим,
подкрепян от по-голямата част от политическите сили, присъства-

щи в Общинския съвет.
Управлението на Републиката се различава от нашето – с петима
президенти на ротационен принцип, повече
от сто министри.
В общинския град
има 2 висши учебни заведения – Богословски
и Медицински факултет
с международно при-

Покана
за творческа среща
Библиотеката при НЧ „Развитие-1873“
по повод 120 години от създаването си ви
кани на среща-разговор с писателката
Людмила Филипова, която ще
се състои на 30 октомври
2013 г. от 17,30 часа
в
комплекс
„Хийт“.

знание, с болница за
практикуване.
Медицинският факултет подготвя лекари, дефектолози, рехабилитатори
и медицински сестри.
Обучават се студенти
не само от Сърбия, но

и от Гърция и други
страни. Университетите
имат общежитие.
Инфраструктурата е
в сравнително добро
състояние. Общината
се слави с национален
парк и с добре организиран лов и риболов,
има резервати за ловуване.
70-80% от населени-

ето са сърби и около
20-25%
мюсюлмани.
Безработицата е много голяма – 40%. Има
ниша за взаимодействие и участие на бизнес и от България.
Войната е оставила
големи следи, много
свободни халета, сгради.
Фоча има няколко
спортни клуба с добри
изяви.
Ръководството
на
община Фоча търси сътрудничество с община
Пещера.
Босна и Херцеговина не са страни-членки
на Европейския съюз и
затова търсят сътрудничество с общиничленки на Европейския
съюз за съвместна
дейност по програми, в
които могат да участват
подобни общини.
Гостоприемството е
равно на нашето - славянско, а природните
красоти са неописуеми.
Впечатляват трудолюбието на хората и
чистотата на града и
околностите.
В края на ноември
очакваме тяхна делегация в лицето на кмета
и председателя на Общинския съвет.

Проблемът със сметището
на Капитан Димитриево
на стр.
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Председателят на
Националното сдружение
на общопрактикуващите
лекари в България
доц. д-р Любомир Киров, ДМ
е най-младият доцент
от Пещера
на стр.
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ТРИДЕСЕТ И ВТОРО
ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 25 октомври 2013 г. от 9 часа се проведе 32-рото заседание на Общинския съвет, открито и ръководено от председателя
Анастасия Младенова.
Първа точка от дневния ред бе “Представяне на Регионален план за развитие на
ВИК сектор за 2014-2035 г.”.
За разглеждане на този важен въпрос
в заседанието участваха Филип Коралов
– регионален мениджър, и неговият екип от
експерти. Г-н Коралов благодари за доброто
сътрудничество с Общината и ОбС, а експерти от екипа му отговориха на въпроси на
общинските съветници.
Целта на регионалния план е да се рехабилитира изцяло вътрешната и външната
водопроводна мрежа. Предвидено е обновяване, подмяна и направа на необходимите ВиК съоръжения.
Мерките за качеството на водата – убедиха експертите, са приоритети в регионалния
план, който е съобразен с всички стратегии.
Разгледана бе информация относно изработване на Общ устройствен план на град
Пещера и неговото землище. В момента планът се изработва.
Представена бе информация за дейността на Местния консултативен съвет за взаимодействие при охрана на горите и дивеча
в община Пещера за периода м. януари - м.
октомври 2013 г.
Отбелязано бе, че сечта в резервата е намалена поради засилената охрана в него.
На заседанието бяха разгледани и приети
оценка и продажба на недвижими имоти –
частна общинска собственост.
Заседанието завърши с точка “Питания”.
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ЛЮДМИЛ СТАЙКОВ НЕ ПРЕКЪСВА
ВРЪЗКАТА СИ С ПЕЩЕРА И ПЕЩЕРЦИ
В златния национален фонд на българското кино достойно
място заема талантливият режисьор пещерецът проф. Людмил Стайков.
Началото на неговия родов корен
е във възрожденска
Пещера.
Роден е на 18 октомври 1937-а, преди
76 години. Баща му
Иван е потомък на големия Стайков род,
преселил се в Пещера от гр. Дебър – Западна Македония, с
родоначалник дядо
Петър преди повече
от 200 години, който
като прочут майстор
устабашия е един от
седемте
създатели
на Пещерската архитектурно-строителна
школа. Със синовете
си Димитър и Иван и
дюлгерската тайфа
на Казовци те работят за издигането на
множество
паметници на възрожденската
архитектура,
измежду които строителството на изгорялото крило на Рилския манастир /18161819/, църквите „Св.
Димитър“ в Пещера
/1825-1831/, „Св. Богородица“ в Пазарджик /1837/, „Св. Неделя“ в София /1856/,
мостът на р. Струма
при Кресна, Одринската крепост, които
и днес удивяват.
Майка му Мария е
от стария род Цикалови, взел активно
участие в националноосвободителните
войни.
Людмил Стайков
завършва
актьор-

ско майсторство във
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в София при
Стефан Сърчаджиев
и режисура при Кръстю Мирски и Никола
Люцканов през 1960
година.
В параболата на
трудовата биография
на проф. Стайков
през изтеклите четири десетилетия са
записани множество
разнообразни творчески и административни дейности.
Впечатлява
дейността му като режисьор и актьор в
театъра
в
Бургас
/1960-1965/,
режисьор в Българската
телевизия /1965-1970/
и в Студио за игрални филми в София
/1970/, където е художествен ръководител на творческия
колектив „Младост“
/1970-1980/.
В годините 19741980-а е издигнат за
секретар и заместник-председател на
Съюза на българските филмови дейци.
Работи като преподавател във ВИТИЗ
„Кръстю
Сарафов“
през 1970 г. Хабилитиран е за доцент
през 1978-а. В периода 1986-1991 г. е издигнат за заместникректор на ВИТИЗ и
генерален директор
на Българската кинематография.
Върха на творческите успехи на
проф. Людмил Стайков може и трябва
да го търсим в българското кино. Като
режисьор той принадлежи към една

забележителна школа. Откроява се със
своя талант като забележителен творец,
в който великолепно
са съчетани режисьорската дарба, широтата на интересите
и литературната ерудиция. Неповторима,
ярка и лъчезарна е
неговата творческа
личност. Той носи
призванието на борец с достойнствата
на рицар в българското кино. Опълчва
се и воюва срещу
чуждопоклонничеството, фалша, суетата, дребнотемието
и посредствеността в
киното.
Филмите му се
отличават със значимостта на съвременното звучене на
проблематиката, отразяващи исторически периоди и единни в идейно-стилистическите търсения.
В тях се анализират
взаимоотношенията
между личността и
обществото, между
твореца, изкуството
и политиката.
Проф. Стайков е
режисьор на десетки игрални филми.
Дебютира с „Обич“
/1972/, който му донася международно
признание - златен
медал от Осмия международен кинофестивал в Москва /1972/
и специална награда
на журито на Единадесетия фестивал на
българския филм във
Варна /1972/.
Висока оценка получава в кинофестивалите във Варна, Неапол, Авелина, Кар-

лови Вари с „Допълнение на ЗЗД“ /1976/,
„Илюзия“ /1980/ и
особено с „Хан Аспарух“ /1981/ и „Време
разделно“ /1988/, които са и остават истински филми, епопея на
българския корен и
българския дух.
Ще сгрешим, ако
отминем и документалните „Софийски
камери“ /1965/, „Братя по дух“ /1973/,
„Пловдив“ /1985/ и
др.
Неговите
филми
участват в официалните селекции на кинофестивалите в Токио, Лос Анджелис,
Белград - по два пъти,
в Монреал, Торонто,
Сан Франциско, Ванкувър, Ренвер, Сиатъл, Делхи, Сан Паоло, Мил-Вели /САЩ/,
Малмезон /Франция/,
Неапол,
Авелина
/Италия/, Кито /Еквадор/.

Тези успехи на кинорежисьора проф.
Стайков не са случайни. Неговият път
в киното не е лек,
нито отъпкан. По природа той е актьор и
режисьор. Характерно за неговия стил е
дълбокото вникване
и яркото извайване
на образи и тук именно са заслугите му за
обогатяването и развитието на киното.
Наградите за творческа дейност не закъсняват - два пъти е
удостояван със званието „Лауреат на
Димитровска награда“ - през 1974 и 1982
г., когато получава и
званието „Народен
артист“, два пъти е
носител на „Златната
роза“ на кинофестивала във Варна, три
пъти е награждаван
от Съюза на филмовите дейци за участие
в киноконкурсите.

До 1990 г. е избиран за народен представител.
Професор Людмил
Стайков не прекъсва
„връзките си с Пещера и пещерци. На
него принадлежи заслугата за доставката
и монтирането в киносалона в града ни
на новата, модерна
прожекционна и звукова уредба „Долби
стерео “ от ТСО „Българска кинематография“ през 1991 г.
За Пещера проф.
Л. Стайков е гордост,
защото той е истинска находка за българското национално
кино, накарал Европа
и света да заговорят
за България.
Нека по случай
76-ия му рожден ден
му пожелаем много
здраве и родопско
дълголетие.
СТЕФАН ПОПЧЕВ
историк

"EÊÎÌÅÆÄÓ×ÀÑÈÅ" Â ÑÎÓ
"ÑÂ. ÊËÈÌÅÍÒ ÎÕÐÈÄÑÊÈ"

ОФЕРТА ЗА УСЛУГИ
– Оценки при съсобственост на имоти.
– Оценка на машини за счетоводни цели.
– Подготовка на документи за пенсии.

За контакти: mirsof95g@abv.bg
и 0350/6 62 44

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА
•БИОВЕТ•
Работи всеки ден /без събота и неделя/
от 11 до 12 и от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разнообразие от
ветеринарномедицински продукти за
вашите любимци.
Ул. „Петър Раков“ № 39
/до входа на „Биовет“/.
Тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119

На 21.10.2013 г. в СОУ „Св. Кл. Охридски“ за
втора поредна година в начален етап се проведе
инициативата „Екомеждучасие “ под ръководството
на учителите Анастасия Москова, Нина Михайлова,
Спаска Димова и Надя Петкова. Гости бяха г-жа
Пипина Кълвачева и начални учители.
Тази инициатива включва беседа за билките и
колективно пиене на чай. Учениците от I-IV клас
показаха завидни познания и посочиха най-разпространените и използвани билки - мащерка, липа,
маточина, шипка и др.
Екомеждучасието ще се провежда няколко пъти
през учебната година и се превръща в една приятна
и необходима традиция за СОУ.
АНАСТАСИЯ МОСКОВА

НАПРАВА НА КУХНИ
ПО ПОРЪЧКА
НА КЛИЕНТА

Тел. 0887 662 269
ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА
ОБЯВА
Име, фамилия............................................
Адрес .........................................................
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.
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ПРОБЛЕМЪТ СЪС СМЕТИЩЕТО
Щ
В КАПИТАН ДИМИТРИЕВО
Д

ХОРАТА НАСТОЯВАТ Д
ДА СЕ
ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ
На 28 октомври 2013 г.
в Капитан Димитриево се
проведе среща на населението във връзка с
най-наболелия проблем
от години – сметището. Тук бяха обл. управител на Пазарджишка
област Иван Йорданов
и неговият заместник. В
срещата участваха кметът на община Пещера
Георги Козарев, народният представител от
Коалиция за България
Йордан Младенов, председателят на Общинския

съвет в Пещера Анастасия Младенова, Галина
Стоянова - директор
на дирекция в Община
Пещера, представители
на РИОСВ – Пазарджик,
общинските съветници от
Пещера д-р Пенев, Петър
Хамамджиев, Гълъбинка
Карамитрева. Срещата бе открита от кмета
на Капитан Димитриево
Иван Златинов. Тя бе
инициирана от кмета на
община Пещера по повод
връчените над 490 подписа. Кметът на община

Пещера увери хората от
Кап. Димитриево, че се
работи по проблема и
се търси решение. Проблемът е изключително
сериозен. Сметището е
в непосредствена близост до селото. Кметът
Иван Златинов изрази
становище да се вземат
мерки до построяването
на ново депо. Отношение
взеха кметът на община Пещера, народният
представител, областният управител, общинските съветници.

Хората от селото се
надяват с тяхна помощ
нещата да се придвижат
и най-после да се намери
общ път в разрешаването на проблема. Когато
бе приета декларацията,
тя бе изпратена до всички институции, от които
зависи решаването му,
но отговорът не даваше никакъв оптимизъм.
Хората са категорични
– искат да го няма сметището, за да дишат чист
въздух и апелираха да се
вземат спешни мерки.

Председателят на Националното сдружение
щ р
у щ
р в България
р
на общопрактикуващите
лекари

д ц
доцент
д-р
д р Любомир
р Киров,
р , ДМ
Д
e най-младият
доцент
от Пещера
д
д ц
щ р
Доц. д-р Любомир
Киров завършва медицина в МУ - Пловдив,
с отличен успех през
1990 г. Веднага започва работа като лекар.
Работи последователно във ВО, интензивен
кардиологичен сектор
и в Градска поликлиника. От началото на
реформата в здравеопазването в България
работи като общопрактикуващ лекар.

Има придобити специалности по вътрешни болести през 1998
г. Преминава всички
нива на обучение по
абдоминална,
специална и интервенционална ехография,
както и обучение в
областта на семейното
планиране. Има придобита специалност
„Обща
медицина”.
През 2009 г. завършва магистратура по

здравен мениджмънт.
Преподава обща медицина в Медицински
факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“,
София.
В НСОПЛБ е от 2000
година. От 2003-а до
момента е председател на Националното сдружение на общопрактикуващите
лекари в България
и вицепрезидент на
Асоциацията на ле-

карите по обща/фамилна медицина от
Югоизточна Европа.
От 2005 г. до момента
е заместник-председател на Българското
научно дружество по
обща медицина. От
2007 г. е секретар на
Международния борд
за акредитация и организация на Продължаващо медицинско
обучение, Франция.
От 2005 до 2008 г. е

член на УС на БЛС.
Девизът на доц. Киров е „Бързай бавно“.
Спазва
следните
принципи, които не
трябва да забравя всеки, който изпълнява
в определен момент
функциите на лидер:
- амбицията е позитивен фактор, който
движи човека към реализацията на определена цел;
- властта е механи-

зъм за реализиране на
добри идеи от качествени хора, ако ги има,
както и на лоши идеи
от калпави хора, които
винаги са налице;
- властта не означава слава, тя е отговорност;
- лидерът не е огледало, а лупа, която
концентрира и насочва лъчите, за да усили
многократно действието им.

Гост в Пещера

МАДЛЕН АЛГАФАРИ:
НАЙ-СИГУРНОТО НЕЩО Е ПРОМЯНАТА

На 25 октомври
2013 г. от 17,30 часа
в комплекс „Хийт“
Мадлен
Алгафари
гостува на пещерската общественост
по повод 120 години от създаването

на библиотеката при
читалището.
Много бяха почитателите на известната
психотерапевтка, дошли да
се срещнат с нея.
Много бяха и зададените въпроси
– кой ходи на психотерапевт, има ли
криза в днешното
българско
семейство, каква е ролята
на жената в семей-

ството, въпроси за
хазартната зависимост при младежите
и още много други.
Тя разказа безброй
примери от своята
практика.
Според
нея много важен
е контактът между
майката и детето,
когато то проходи и
проговори.
Максимата
на
Мадлен
Алгафари
е, че човек може да

бъде толкова силен,
колкото смята, че е
щастлив.
Много свои мисли изрече тя:
Като мислиш позитивно,
виждаш
позитивните неща.
Децата по-скоро
нас учат.
Дишам енергично, положително.
Умората е недостиг на кислород...
Мадлен Алгафа-

ри е автор на седем
книги. В момента
пише книга за това
какво става в българското
семейство.
В края на срещата тя разказа за нещата, които обича
да прави. Да спортува по половин час
всеки ден задължително е едно от тях.
Всеки петък ходи
на срещи, като тази

в Пещера, обича да
пътува, много харесва Родопите.
Мадлен Алгафари
е автор на книгите
„Как да се разболяваме качествено“,
„Глад за истински
неща“,
„Приказки
за пораснали деца“,
„Всички
можем
да летим“, „Вяра
имам“, „Мира нямам“, „Хомо невротикус нормалис“.
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30 октомври 2013 г.

Дамска фолклорна група
„Капитанка“ при НЧ „Сергей
Румянцев - 1909“ - с. Капитан
Димитриево, с ръководител
маестро Ваня Паунова БЛАГОДАРИ на г-н Козарев и на г-н
Златинов за съдействието
групата да вземе участие във
фолклорен концерт в НЧ „Обединение - 1913“ - гр. Кърджали,
на 18.10.2013 г.

На 19.10.2013 г. самодейците разгледаха града, историческия музей, водното огледало, най-старата действаща
църква - „Йоан Предтеча“,
манастирския комплекс и светилището „Перперикон“.
Доволни и горди от видяното, те се завърнаха щастливи
в родния край.
СТОЯНКА ИВАНОВА

ЕСЕННА ФЕЕРИЯ В ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
Над 60 ученици от начален
етап в ОУ „П. Р. Славейков“ се
включиха в училищния парад
„Дарове и багри от есента“.
Празникът бе иницииран от ученическия парламент и осмокласниците. Водени умело от г-жа
А. Мемишева, те създадоха празнично настроение, предизвикаха много усмивки и желание за
изява у малките ученици.
На сцената, декорирана в
есенни мотиви, учениците от
първи до четвърти клас показаха изработени от сръчните им
ръце арт композиции от природ-

ни материали, дарове от есента.
Много аплодисменти събраха
аксесоарите и частите от дрехи
от листа, семки, кестени, царевица, боб, шипки, умело вплетени
в тоалетите на участниците. Със
самочувствие на манекени, малките художници дефилираха с
изработените с много фантазия
колиета, гривни, обеци, пръстени, колани, гердани, шапки, наметала. На сцената беше и самата есен, както и феята и принцът
на есента.
Изложба във фоайето на училището ще събере всички експо-

нати от есенния парад.
Празникът бе уважен от ръководството на учебното заведение, учители и родители.
Искаме училището да е
желана територия за нашите
деца. Чрез подобни дейности
създаваме поле за изява на
техните заложби, на интересите
им, укрепваме самочувствието
и вярата им в себе си - поясни
директорът на училището г-жа П.
Христоскова.
Всички участници получиха
лично от нея грамоти за участие
и разбира се, лакомства.

Задължения на
търговските обекти
за разделно събиране
на отпадъците от хартия,
стъкло, пластмаса и метали

Съобщение
Уважаеми съграждани,
„Напоителни
системи“ ЕАД, клон Тополница,
уведомява,
че предстоят планови
ремонти на каскада
„Баташки водносилов
път“, собственост на
„НЕК“ ЕАД, от 10 октомври до 16 ноември
2013 г. с пълно спиране
на ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ
„Алеко“.
По време на ремонта и при наличие на
вода в р. Стара река,
вода ще се подава до II
прозорец в ограничени
количества.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„КУПЕНА“
Във връзка с катастрофалното
състояние на биосферен резерват
„КУПЕНА” от незаконна сеч и унищожаване 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 туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.
Съгласно Закона за защитените територии,
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

Вече 37 години...

Община Пещера напомня,
че с промените в Закона за
управление на отпадъците,
е въведено задължение за
разделно събиране на образуваните отпадъци /хартия,
стъкло, пластмаса и метали/
от всички търговски обекти,
производствени, стопански
и административни сгради.
Това не означава непременно сключване на договори с организация по
оползотворяване или с лица,
притежаващи разрешение,
комплексно разрешително
или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците,
или закупуване на отделни
съдове за отпадъци.
Съгласно чл. 41 от Общинската наредба за управление
на отпадъците, малките търговски обекти, производствените, стопански и административни сгради могат да
използват разположените на
територията на община Пещера контейнери /син, зелен,

жълт/ за разделно събиране
на отпадъци от опаковки.
По уличната и тротоарна
мрежа в община Пещера
има общо 66 точки с по един
комплект цветни контейнери
на „ЕКОПАК“ АД за разделно събиране, разположени
съответно в гр. Пещера - 57, в
с. Радилово - 4, и в с. Капитан
Димитриево - 5 точки.
Големите търговски обекти, производствени, стопански и административни
сгради, от които се генерират
големи количества отпадъци
от опаковки, сключват индивидуални договори с организация по оползотворяване
или с лица, притежаващи
разрешение,
комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл. 35
от Закона за управление на
отпадъците.
При неспазване на задълженията и констатиране на
нарушения са предвидени
санкции в размер до 10 000
лева.
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