ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 19 /902/ ГОДИНА ХХХVIII

8 ноември 2013 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

ПРАЗНИК НА ЦВЕТЯТА
НА КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА
На 31 октомври на
крепостта Перистера
се проведе есенен
празник на цветята.
Ученици от пещерските училища бяха
направили
красиви
букети от цветя.
Кметът на общината
Георги Козарев в началото на проявата каза,
че десетките декари
наоколо са истинско
п р е д и з в и к ат е л с т в о
за ландшафтния свят,
но само след година
голите и каменисти
пространства ще се
превърнат наистина в
цветна градина.
Празникът на цветята бе организиран
в рамките на про-

екта
„Консервация,
реставрация и експониране на антична
и
средновековна
крепост Перистера”.
Той се финансира по
схемата
„Подкрепа
за развитието на природни, културни и исторически атракции”
и е на обща стойност
3 506 696, 12 лева.
Осъществява се с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Регионално
развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за
регионално развитие.
Пред гостите на
празника говори доц.

Бони Петрунова. През
годините тя и екипът й
са хората, които малко
по малко разкриваха
миналото на града и
крепостта добиваше
все по-пълен вид. С
оглед на проученото
до момента и това,
което земята на хълма
продължава да разкрива за своята история, доц. Петрунова
се обърна към пещерци - да се гордеят със
своя град и с това, че
са родени тук.
Съвсем скоро крепостта на гълъба ще
посрещне нови гости
за нов празник, за да
си напомняме миналото.

Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА
Във връзка с удължаване срока за предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09
„Алтернативи”, на територията на община Пещера ще се реализира
Етап 3 по проекта, който включва:
1) Набиране на кандидати за потребители, с цел актуализиране на
списъците с потенциалните потребители на социалната услуга в община
Пещера.
2) Набиране на кандидати за лични асистенти, с цел актуализиране
на Банка на личните асистенти в община Пещера.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна
грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на
едно от следните изисквания:
лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспо•
собност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспо•
собност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с устано•
вена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на
оценка на потребностите;

деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид
•
и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на
сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност,
с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
безработни лица;
•
трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да
•
извършват допълнителен почасов труд;
неактивни лица (студенти или придобили право на профе•
сионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст),
които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Срок за приемане на документи:
1. Приемане на документи от кандидатите за потребители - от 11.11.2013
до 15.11.2013 г.
2. Приемане на документи от кандидатите за лични асистенти - от
11.11.2013 до 15.11.2013 г.
Документите ще бъдат приемани в Общинския център за услуги и
информация на гражданите, намиращ се на партерен етаж в сградата на
Общинска администрация – гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” No 17.
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100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ХРИСТО Д. ХАДЖИНИКОЛОВ
БЕЛЕЖИТ ПЕЩЕРЕЦ
И ТАЛАНТЛИВ БЪЛГАРСКИ УЧЕН
И ДНЕС ТОЙ ПРОДЪЛЖАВА ДА НИ ДАВА УРОЦИ ПО ПОВЕДЕНИЕ

Проф. Христо Хаджиниколов е роден в Пещера през 1913 г. Негов
брат е академик Веселин
Хаджиниколов, а сестра
му - Зорка Жекова.
Трудовата дейност на
проф. Хаджиниколов е
богата и разнообразна.
След последния клас
на Пещерската непълна
гимназия
постъпва
в
Телеграфо-пощенското
училище в София, където
е първенец на випуска, а
след това завършва Финансово-административния факултет на СДУ.
Работи
последователно в БЗКБ в Чирпан,
Пазарджик и Пещера.
В
Българска инвестиционнна банка оглавява

отдела за финансиране
на електрификацията в
България. През 1948 г. е
икономически съветник
на Райко Даскалов.
В годините 1949-1951ва е секретар на Профсъюза на работниците
по кредита. По-късно последователно работи като
директор на Централно
управление на ДТП „Народни магазини“, началник-управление „Обществено хранене“ и член на
Колегиума на Министерството на вътрешната
търгавия.
От 1964 до 1979 г. е
старши преподавател, доцент и професор във ВИИ
„Карл Маркс“.
Проф. Христо Хаджиниколов е благ и почтен
човек, активен общественик.
Участва в Отечествената война през 1944-1945
г., а след това е избран

за член на Околийския
синдикат в Пещера като
завеждащ
стопанския
отдел. На II конгрес през
1947-а е избран за член
на ЦК на Профсъюза на
работниците от търговията и услугите и член на
ИБ. Виждаме го и като
съветник и председател
на ПК по търговията в
Столичния съвет. Избиран е за председател на
УС на Културния дом „Ж.
Кюри“ и председател на
градското
ръководство
на икономистите в столицата.
Публицистичната научно-изследователска
дейност на проф. Хаджиниколов е богата и разнообразна.
Той е плодовит български учен. Автор е на
повече от 300 публикации
в ежедневници и научни
списания у нас и в чужбина, на десетки и стоти-

ДEН НА БУДИТЕЛИТЕ
Ден за размисъл е днес, ден за преклонение.
Ден за почит на вси поколения.
България има прозорливи мислители,
народът нарекъл ги просто БУДИТЕЛИ.
Да будиш народа си не е орисия.
Будител се става не с простотия.
Мъдрец е будителят, той люби народа,
разпръсвайки знания и дух за свобода.
България родила е плеяда будители.
В света сме разпръснали стотици мислители.
Но златните зърна днес търсим в плява,
сред тръни и бурени израсли тъдява.
А как са ни нужни днес нови будители!
На България липсват прозорливи мислители!
И тласка ни някой във време безделно,
във време живяно, във време РАЗДЕЛНО!
Къде сте, будители, ударете камбаната!
Съвестта ни събудете, съвестта, не измамата.
Та някак си заедно нещо да смогнем,
на България наша днес да помогнем!

Петър ДЕНЕВ

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

ци студии, отпечатани в
трудове и сборници. Има
издадени 12 монографии
– собствени и в съавторство, автор е на няколко
речника и учебника за
ВУЗ и техникумите.
Преобладават темите
в областта на общественото хранене, вътрешната
търговия, туризма, хотелиерството, ресторантьорството и др.
Под негово научно
ръководство са подготвени десетки български и
чуждестранни аспиранти,
получили чрез защита
научни степени като кандидати на науките.
Проф. Хаджиниколов
е участвал в 15 международни конференции, конгреси и симпозиуми, на
които споделя ценен опит
с доклади и научни съобщения, публикувани у нас
и в чужбина, преведени
на немски, чешки, руски,

ÄÅÒÑÊÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÃÎÄÈØÍÈÒÅ ÑÅÇÎÍÈ
/ЕСЕ/
Лятото се завръща с мирис на цветя. Децата
идват, радват се на красивите поляни. И всички
се прибират късно. А на другата сутрин играят
още повече. Някои карат колело, други пък играят на топка.
След лятото идва есента. Птичките си отиват.
Слънцето залязва по-рано и всички се прибират. През есента се берат много сладки плодове
- ябълки, круши, сливи... Но листата на дърветата пожълтяват и започват да капят. И така идва
денят, в който трябва да отида на училище.
След това настъпва зимата. Всички започват да се замярат със снежни топки. Други пък
правят снежен човек. А тези, които са вкъщи
украсяват елхата. Всички получават подаръци
и топли сладки.
На другата година идва пак пролетта. Птичките си идват от юг и децата се радват. Първо
пониква тревата, а после и цветята. Децата започват да берат букети за майките или бабите
си. Те се радват много.
Стефчо КРЪСТЕВ
уч. от IVб клас, НУ „М. Каролиди“

унгарски
език, в престижни специализирани
сборници и списания.
Многобройни са наградите на проф. Христо
Хаджиниколов.
Някои от тях са за
участие в Отечествената
война – ордени и медали
за боеви заслуги, други
са за трудовата му дейност – „Кирил и Методий“
– I и II степен, „Орден на
труда“ – златен и сребърен, орден „Червено
знаме на труда“, „Златна
значка на БПС”, през 1982
г. е удостоен с почетното
звание „Заслужил деятел
на общественото хранене“.
Висока оценка дава
град Пещера на неговата
активна и полезна дейност като председател на
Комитета на пещерското
землячество в София, в
което развива активна
дейност и подпомага
Пещерската община в решаване десетките задачи
на града.

В годините на прехода проф. Хаджиниколов
остава верен на гражданския си дълг и на своя
ген на истински пещерец,
защото нито избуялите
пороци и горчилки, нито
напредналата му възраст
бяха в състояние да отнемат достойнството и
вярата му в доброто бъдеще на България и на град
Пещера... Това го е правило и го прави една голяма
нравствена величина на
един верен ориентир.
Затова, макар и в отвъдното, този забележителен и истински пещерец
продължава да ни дава
уроци по поведение!
Люде
като
проф.
Христо
Хаджиниколов
ни липсват, защото те са
една рядкост в нашата обществена нива.
Поклон пред неговото
дело!
И нека никога да не го
забравяме!
Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА

„БИОВЕТ“
Работи всеки ден /без събота и неделя/
от 11.00 до 12.00 ч.
от 16.30 до 17.30 ч.
Предлага разнообразие от ветеринарномедицински
продукти за вашите любимци.
Ул. „П. Раков“ № 39 /до входа на „Биовет“/,
тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119

Име, фамилия ...................................................................
Адрес .................................................................................

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

Текст....................................................................................

„КУПЕНА“

.............................................................................................

Във връзка с катастрофалното състояние на биосферен резерват „КУПЕНА” от
незаконна сеч и унищожаване на вододайните зони за гр. Пещера,

.............................................................................................
.............................................................................................
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.

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.

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.

ОФЕРТА ЗА УСЛУГА
– 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
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„Една посока – много възможности“
42-годишният възпитаник на Националната художествена академия
Тахсин Тасим спечели конкурса за лого
и слоган на оперативните програми
за следващите седем години

„Една посока – много възможности“
е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014 - 2020 г.
Автор на слогана и логото към него е
Тахсин Тасим от София. На церемония
в хотел „България“ възпитаникът на Националната художествена академия получи своята награда от вицепремиера
и министър на правосъдието Зинаида
Златанова, под чийто патронаж беше
проведен конкурсът.
В концепцията си авторът е посочил,
че логото за визуалната идентичност
на новата финансова рамка за периода
2014 - 2020 г. е изчистено, лесно за комуникация и в цветовете на Европейския
съюз и на България. „Цветните дъги
символизират различните оперативни програми, които се включват във
финансовата рамка. Дъгите образуват
звезда – символът на всяка страна от
съюза. Посланието доразвива логото.
Различните посоки всъщност са част

е мотото на европейските фондове за България
за следващия програмен период 2014–2020 г.

от единна, обоснована стратегия. Това
е посока, която дава възможности за
развитие и за растеж“, заключава концепцията на Тахсин Тасим.
Рекорден брой кандидати – 150, се
включиха в конкурса. Жури в 15-членен състав под ръководството на проф.
Виктор Паунов – председател на Общото събрание на НХА, оцени и класира
получените предложения. Победителят
получи награда в размер на 5000 лв.
и тридневно посещение в Брюксел за
двама.
Решението за използване на общо
лого на оперативните програми през
следващия програмен период беше
взето на заседание на правителството в
началото на месец юли тази година. Тогава вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова обяви, че
целта му е да бъде създадена единна и
разпознаваема визуална идентичност
на приноса на Европейския съюз в
България.

Вицепремиерът Златанова отбеляза,
че конкурсът за единно лого и послания за следващия програмен период
е доказал „как с ентусиазъм, с талант
и с усилена работа може да се постигне една цел, която да разкрие нови
възможности“. Златанова съобщи, че
след 10 дни се очакват официалните
коментари на Европейската комисия
по Споразумението за партньорство,
което правителството изпрати в края на
август месец. „България е сред първата
половина на държавите-членки, които
ще финализират преговорите с ЕК по
Споразумението за 2014 - 2020 г.“, прогнозира още вицепремиерът. Тя бе категорична, че управлението и усвояването на европейските средства трябва да
става публично и прозрачно, какъвто
пример е проведеният конкурс. Златанова посочи, че обявяването на новия
символ и послание на европейските
програми именно в Деня на народните
будители цели да донесе обединение и
вяра във възможностите на всеки един
български гражданин. „Сигурна съм, че
посоката, която България избра преди
повече от 15 години, е една и тя ни дава
много възможности. Казват го и над
70 % от българските граждани, които
на седмата година от нашето членство
посочват, че имат най-голямо доверие
в институциите на Европейския съюз.

Вярвам, че тази постигната цел на България и занапред ще ни дава много възможности за модернизация, по-добро
образование и икономически растеж“,
каза вицепремиерът и министър на правосъдието.
Конкурсът е организиран от Централния информационен офис в рамките на Проект № 0103-ЦИО-3.1 (BG161PO002-3.2.01-0004) „Популяризиране
на добри практики по Оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС и подготовката на програмен
период 2014 - 2020 г.“. Информационната кампания за популяризиране на
инициативата премина изцяло през
мрежата от 28 информационни центъра в цялата страна.
Конкурсът за избор на единен знак
на европейските фондове се осъществява с финансиране от Оперативна
програма „Техническа помощ“. ОПТП
е от ключово значение за цялостния
процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като
осигурява подкрепа за централните
структури, участници в процеса по
координация, управление и контрол на
структурните инструменти в страната. Това е „най-малката“ програма
от гледна точка на финансов ресурс,
с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро,
от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за
регионално развитие.

Център за развитие на общността организира здравна беседа
Центърът за развитие
на общността - гр. Пещера, създаден от ЦМЕДТ
,,Амалипе“, на 30.10.2013
г. организира здравна
беседа на тема ,,Болести,
предавани по полов и по
кръвен път“.
Лектори бяха представители на РЗИ - гр.
Пазарджик, г-жа Ирина
Василева и д-р Палийска.
На срещата присъстваха 26 млади момичета и
момчета, както и хора на
средна възраст.

Организирането и провеждането на такъв тип
здравни беседи на различни теми е от крайна
необходимост за представителите
на
двата
квартала.
Наркозависимите
младежи, които са потенциално
застрашени
от болести, предавани по
кръвен и по полов път,
както и заинтересоваността на родителите от
начините на заразяване,
лечение и превенция на

такъв тип болести е причина за организирането
на беседата.
Многобройното участие на младежи в здравните беседи прави възможно постижението на
целите ни като Център за
развитие на общността, а
те са именно чрез правилно и навременно информиране да се достигне до
,,Превенция и контрол на
болестите, предавани по
кръвен и по полов път“.
Ангелина ДЕМИРОВА

Нарушенията в резерват „Купена“ са намалели поради засилена охрана
С Решение № 96 от заседание на Общински съвет
– Пещера, проведено на
20.02.2012 г., е актуализиран
съставът на Местния консултативен съвет за взаимодействие при охрана на горите
и дивеча в община Пещера.
Тази информация бе представена на заседание на
Общинския съвет от Фаня
Колева – ст. експерт „Екология“ в Община Пещера.
В периода м. януари
2013 г. – м. октомври 2013 г.
Местният консултативен съвет за взаимодействие при
охрана на горите и дивеча в
община Пещера е реализирал следните дейности:
На свое заседание, проведено през м. май 2013 г.,
Местният консултативен съвет за взаимодействие при
охрана на горите и дивеча в
община Пещера прие Планмерки за взаимодействие
при охрана на горите и дивеча през 2013 г.

В приетите План-мерки
за 2013 г. е заложено всеки
месец да се организират и
провеждат комплексни проверки от Държавно горско
стопанство - Пещера, Регионална инспекция по околната среда и водите и Районно
управление „Полиция“ - гр.
Пещера. Изпълнението на
приетите мерки касае изцяло дейността на Държавно
горско стопанство – Пещера, и РИОСВ - Пазарджик,
чиито директори докладват
на заседанията за извършените акции, установени
нарушители и наложени
санкции.
Държавно горско стопанство - Пещера, упражнява контрол върху 6 314 ха от
горския фонд на територията на община Пещера. Пряката дейност по опазването
на горите, дивеча и рибите е
възложена на един старши
лесничей и петима горски
стражари, отговарящи за

ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОХРАНА НА ГОРИТЕ
И ДИВЕЧА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ 2013 г. – ОКТОМВРИ 2013 г.
5 охранителни участъка.
Всички служители са организирани в постоянни
охранителни звена.
Извършените проверки
от служителите се отразяват
в констативни протоколи.
Ежеседмично старши лесничеят отчита извършената
работа по охраната за предходната седмица, а ежемесечно се изготвят доклади
по опазване на горските
територии.
Служителите
по охраната осъществяват
ежедневни проверки по
местата с предполагаема
концентрация на нарушителите, с цел предотвратяване
на нарушения.
В периода 01.01.2013
- 08.10.2013 г. служители на

Държавно горско стопанство - Пещера, са съставили
9 бр. актове по Закона за
горите за незаконно добита дървесина. Отсечената
дървесина е в размер на 5,6
пространствени куб. м широколистни дърва за огрев.
Задържани са 1 каруца и 1
моторен трион.
Регионалната инспекция
по околната среда и водите
- Пазарджик, продължава
да организира и провежда
съвместни акции със съдействието на специализирани
полицейски сили на територията на резерват „Купена“.
От началото на календарната 2013 г. до настоящия
момент са организирани
и проведени седем акции.

Съставени са четири акта
по Закона за защитените
територии, унищожени на
място 18 самара и иззети 4
моторни резачки на територията на „Купена“.
В резервата, посредством GPS система, е извършено заснемане, от което е
установена засегната площ
(от изсичане) в размер на
250 ха от обща площ 1761,1
ха.
На заседание, проведено на 08.10.2013 г., РИОСВ
- Пазарджик, предостави информация относно включването на резерват „Купена“
в проект на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Пазарджик,
„Изпълнение на дейности
по устойчиво управление
на резервати „Купена“,
„Мантарица“, „Беглика“ и
„Дупката“ на обща стойност
415 000.00 лв.
Целта на проекта е опазване и устойчиво управле-

ние на четирите резервата.
Към момента проектът е в
етап на провеждане на две
обществени поръчки – едната е за изготвяне план за
управление на резерватите,
като за целта ще се извършва подробно проучване на
тяхното състояние – гори,
флора и фауна, каква част
са увредените площи, какви
заплахи съществуват, и в
зависимост от резултатите
ще се набележат възстановителни мерки. Втората
обществена поръчка е за
дейности по облагородяване на резерватите – благоустрояване и обезопасяване
на посетителските пътеки,
изработване и поставяне
на информационни табели, както и реализация и
поддръжка на специален
информационен сайт за
четирите резервата плюс
печатни материали.
Срокът за изпълнение на
проекта е 31.03.2015 г.
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8 ноември 2013 г.
На 6 ноември в заседателната зала на
Община Пещера се
проведе първа работна
среща с кмета Георги
Козарев. Тя бе инициирана от общинския съветник Юксел Яшаров,
като в нея взеха участие и лидерите на инициативните комитети на
двата ромски квартала
- „Пирин” и „Луковица”,
създадени преди месец
от общностните модератори към Центъра за
развитие на общността.
Основни теми на
срещата бяха двата
квартала. Разгледаха
се най-важните проблеми в сферата на екологията, образованието,
жилищната политика
и
инфраструктурата,
които са свързани и
На
02.11.2013
г.
/Архангелова
или
Войнишка задушница/
група от 18 човека от
Радилово, начело с
енорийския свещеник
на селото отец Борис
Манов, посетихме град
Одрин.
В главната църква на
града - „Свети Георги”,
отец Борис в съслужение с местния свещеник Александър Чакърък отслужиха панахида в памет на убитите
български воини, както
и на починалите близки на присъстващите в
църквата миряни. Отец
Александър Чакърък
раздаде варено жито
на всички за упокой на
душите на починалите
и загиналите воини в
Балканската война.
За отбелязване е, че
пред олтара на църква-

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА

с Общинския план за
развитие на ромската
общност в община Пе-

щера, който бе приет от
Общинския съвет през
2012 година.

Кметът Георги Козарев изрази готовност
на всеки три месеца да

НА ВОЙНИШКА
ЗАДУШНИЦА В ОДРИН

та има поставени няколко паметни плочи на
убити български войници при
превземане на
Одринската
крепост
п р е з
1 9 1 3
г.
За
съжаление,
незаинтересоваността
на
българската
държава в миналото
е позвол и л а
някогашното
войнишко
гробище да се уни-

щожи и да се заличи
споменът за 10 хиляди
български войници и

офицери, дали живота
си при превземане на
крепостта.

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”
БЕ ДОМАКИН
НА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕЩА

Людмила
Филипова
написа: „С пожелание за вяра
в себе си и
мечтите,
за
да се случват
чудесата! Пожелание за
здраве, щастие и много
успехи!“
Срещата
се състоя при
голям интерес от страна
на пещерската
публика.
Гости
бяха
кметът на гр.
Пещера Георги Козарев,
който е и председател
на Инициативния комитет за честване на
годишнината на библиотеката, председателят
на Общинския съвет
Анастасия Младенова,
секретарят на Общината Николай Гълъбов,
представители на библиотеки и читалища

На 30 и 31 октомври библиотеката при
НЧ „Развитие - 1873”
бе домакин на професионална среща на
библиотекарите от Пазарджишка област.
На срещата бяха
представени и обсъждани теми, свързани
със
съвременните
тенденции в областта
на
стандартизацията
и автоматизацията на
к ат а л о г и з а ц и о н н и я
процес. Бе представен
и опит от библиотечни
практики в други културни институции.
На 30 октомври по
покана
на
библиотеката при читалище

„Развитие - 1873” на
пещерска
публика
гостува
писателката

Людмила
Филипова.
В града, в който, както тя самата сподели,

са преминали голяма
част от ученическите й
летни ваканции.
Т я
го в о р и
за началото
на писателската
си кариера,
за настоящето и за
бъдещи
творчески
планове, раздаде много автографи. В летописната
книга на библиотеката

се провеждат такива
срещи, за да се представят както постигнатите резултати, така и
проблемите, възникнали във времето.
Целите на инициативните комитети и
Центъра за развитие на
общността са да подпомогнат процеса за
развитие на ромската
общност, като си сътрудничат с Общинска
администрация и провеждат
консултации
и застъпничество на
основните
публични
политики:
заетост,
здравеопазване,
образование, младежки
дейности и жилищна
политика.
Приоритет
ще бъде привличането
на по-широк кръг представители на ромската

общност от двата квартала - жени, бизнесмени,
представители
на
вероизповедания,
пенсионери и младежи,
като се осъществяват
различни инициативи
- застъпнически и информационни
кампании, здравни беседи,
доброволчески инициативи, кръгли маси, пресконференции и други.
В резултат на овластяване на ромската
общност и взаимодействието с Общинската администрация и
кмета, ще се засилят
интеграционните процеси и подобряването
качеството на живот в
кварталите.
С такъв оптимизъм
приключи срещата.
Юксел ЯШАРОВ

Отец
Александър
Чакърък бе любезен да
ни придружи до другата българска църква
- „Св. св. Константин и
Елена”, като ни запозна и със забележителностите на град Одрин.
Видяхме българското
консулство и някогашната българска гимназия, чиято собственост
турското правителство
наскоро е върнало на
българската
държава за стопанисване и
ползване.
Силно впечатление
ни направи, че благодарение на голямата
българска помощ в
подкрепа от страна
на
правителствени
и
неправителствени
организации,
двете
български църкви са
изцяло ремонтирани,
добре благоустроени

и се намират в отлично състояние. Според
отец Александър местната власт, в лицето на
кмета на град Одрин,
има също значителен
принос двете църкви,
от развалини преди
10-20 години, да се
превърнат в истински
действащи храмове на
православната вяра.
Въпреки че в града се останали само
няколко
български
семейства, църквите се
посещават ежедневно
от стотици българи,
пристигнали на посещение в Одрин.
Накрая посетихме и
един от фортовете на
Одринската крепост с
паметника на Шукри
паша – началник на
турския гарнизон, отбранявал крепостта.
Петър КАРАДЖОВ

от региона.
И двете срещи са

120 г. от създаването
на библиотеката при

част от мероприятията,
проведени по повод

читалище „Развитие 1873”, гр. Пещера.
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