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С КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА
ПЕЩЕРА ЩЕ УЧАСТВА В „ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ“
Цел номер 1 през
2014 година на община Пещера ще бъде
крепостта Перистера
да участва в едно от
първите места в „10-те
чудеса на България“
– заяви кметът на общината Георги Козарев. – Всички трябва
да се обединим в постигането на тази цел
и да повярваме, че Пещера ще стане едно от
най-привлекателните
места за живеене.
Направена е първата крачка, изготвен
е Общият устройствен
план на града и на
ПУП, който ще обслужва гостите и туристите
на града, посетили
крепостта. Подробният
план включва три семейни хотела, улица на
старите занаяти, музей
на открито, кафенета,
зоокът, спортна зала
на площ 200 кв. м,
паркинг на площ от 2
декара. Изпълнението
на мероприятието ще
стартира през есента.
Приключи проектът

единствено изграждане на пречиствателни
станции. Пещера ще
бъде единствената община в България, на
територията на която
има изградени и функционират водопровод,
канализация и пречиствателна станция
– добави г-н Козарев.
След въвеждане в
експлоатация на тези
обекти драстично ще
за водния цикъл – водопровод и канализация в Пещера. Подменени са 17 км водопровод и 21 км канализация. В селата проектът
ще приключи в края
на април и началото на
май, ще бъдат сменени
28 км водопровод и 19
км канализация – подчерта г-н Козарев.
– Ще има изградени
две
пречиствателни
станции - в Пещера и
в Радилово и Капитан
Димитриево.
На летовище Свети
Константин има изградени водопровод,
колектори и остава

Уважаеми жители на Радилово!
Скъпи приятели!
Честита Нова година и честити празници!
Измина много трудна и изпълнена с предизвикателства за нас година. Но в нея започнахме
важно строителство, за да има вода в Радилово.
Да благодарим на изминалата година за всичко,
което ни е донесла: за хубавите неща - като желан
подарък, за лошите – като за ценен урок.
Благодаря ви за търпението и разбирането, за
подкрепата и за критиките, защото от тях се
учим.
Нека през новата година успешно да приключим започнатото. Нека направеното от нас
остане и бъде за доброто на Радилово.
На Коледа си пожелахме здраве и късмет през
годината. На Йордановден с хвърлянето на кръста
се помолихме за плодородие, мир и благоденствие.
Пожелавам на всички вас, на семействата ви,
на близките ви хора здраве и добри дни през годината, много усмивки, сбъднати мечти и обич в
сърцата и бъдете истински щастливи!
Елена Рядкова – кмет на с. Радилово

намалеят
загубите
на вода, качеството
на питейната вода и
ремонтите ще останат
в историята. След изграждането на водопроводите по улиците
„Александър
Стамболийски“ и „Георги
Зафиров“ няма нито
една авария – увери
кметът.
Пещера е една от
малкото общини, на
които природата е
дала почти всичко.
Тук се намират крепостта
Перистера,
пещерата Снежанка,

лет. Свети Константин
с 1200 вили и няколко комплекса, писти,
язовир на 5 км, римски
пътища, римски мостове, 42 паметника на
културата, крепостта
Киево кале, която ще
се разработва в по-далечно бъдеще. Селищната могила в Капитан
Димитриево е от найстарата цивилизация.
След реализирането на всички проекти
община Пещера ще
стане много атрактивно и желано място за
живеене.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!
Трудно намирам думите,
които ми трябват… Трудно,
защото емоциите са толкова
силни, че ме изпълват цялата.
Аз и моето семейство днес
сме щастливи. Въпреки сполетялото ни нещастие, ние сме
изпълнени с вяра. Въпреки
ужаса, който ни споходи, ние
получихме огромна радост.
Видяхме, че имаме приятели.
И то не само тези, които познавахме, а един цял нов свят
от хора, спуснали се да ни
помогнат, да направят нещо
за нас, да облекчат болката,
да ни дадат надежда. Оказа
се, че има по-голяма сила от
болестта и това е любовта
между хората, съчувствието и
съпричастието към ближния.

И тя се прояви у малки и големи, бедни и богати, близки
и далечни. Тя е в усилията ви
да направите ВСИЧКО, за да
ми помогнете. Виждам го навсякъде около себе си.
Аз обичам хората и вярвам, че те са добри и почтени.
Но това, което се случва, което вие правите днес за мене
е толкова голямо и толкова
важно, че надминава и найголямата добронамереност.
Аз вече не се страхувам.
Знам, че ще победя. Знам, че
на Коледа стават чудеса.
Благодарение на всички
вас, хора!
Благодаря ви!
Обичам ви!
Мария ДАРАКЧИЕВА
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ПРОФ. МИХАИЛ ЛЕПАРОВ – ИЗТЪКНАТ БЪЛГАРСКИ УЧЕН
Представител на Лепаровия род
Проф. Михаил Лепаров - представител на Лепаровия род, е роден в Пещера през 1946 г. в трудовото семейство на Никола и Тодорка Лепарови.
Основното и средно образование Михаил завършва в пещерските училища с отличен успех при
подготвени преподаватели.
Висшето си образование завършва през 1969 г.
във ВМЕИ – София, с квалификация машинен инженер по транспортни, строителни и пътни машини, на
която специалност посвещава три десетилетия.
В периода от 1969 до 1973 г., след дипломирането
си, работи като млад специалист по разпределение
в Строително управление - Хасково, и преминава
последователно през длъжностите конструктор,
началник-управление на строителството и технолог
на отдел „Конструктивен”.
От 1973 г. чрез конкурс е избран за асистент и
оттогава четвърт век работи в катедра „Основни и
технически средства за конструиране” в Техническия факултет на ВМЕИ - София.
Развитието му е възходящо. От 1973-а води

ОБЯВА
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина, на 20.02.2014 г. и 21.02.2014 г.
в Националната гвардейска част - гр. София
1. Със Заповед № ОХ-813/27.11.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита
процедура по обявяване на войнишки длъжности за
приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в Националната
гвардейска част - военно формирование 54800 - гр.
София, както следва:

Гвардеец
София

Шофьор
София

Шофьор
София

Шофьор
София

Брой

Изисквания на длъжността
Наименование на
вакантната
длъжност
и населено
място

25

2

1

2

Допълнителни
изисквания

Средно
образование

Ръст 178-182
см, тегло до 85
кг, без видими
белези и татуировки по лицето
и крайниците

Поверително

Средно
образование

Свидетелство
за управление
на МПС,
категория „С”

Поверително

Редник 3-и клас

Средно
образование

Свидетелство
за управление
на МПС,
категория „С+Е”

Редник 3-и клас

Средно
образование

Свидетелство
за управление
на МПС,
категория „D+Е”

Редник 3-и клас

Редник 3-и клас

Ниво на
достъп до
класифицирана
информация

гр. Пещера
контейнери
местонахождение на точката
1
2
3
ул. „Мих. Такев” - с/у параклиса
1
1 комплект
„Св. Георги” (на изхода Пещера-Батак)

№

ул. „Мих. Такев”
- с/у бензиностанция „ЛУКОЙЛ”

3 ул. „Мих. Такев”- до № 13
4

ул. „Мих. Такев” до кръговото кръстовище

5 ул. „Мих. Такев”- до № 142-144

Поверително

Срок за подаване на заявление - до 22.01.2014 г.
За подробна информация - младши експерт в Областен военен отдел - Пазарджик, за общини Пещера и
Брацигово Петьо Русеков, Община Пещера, ет. 2, стая
№ 8, тел. 0350/6 22 12, или в Областен военен отдел –
Пазарджик, ул. „Втори януари” № 10, тел. 034/445 463.

In memoriam
На 3.01.2014 г.
изминаха 40 дни от загубата на

Васил
Петров
Стайков
Много приятели и близки почетоха 40 дни от
смъртта на отишлия си без време Васил Стайков.
Неочакваната му загуба остави едно осиротяло
семейство, на които той беше стожер и стълб.
Празно остава мястото му и сред приятелите и
колегите.

С много обич и тъга се прекланяме
пред светлата му памет!
От приятелите

28 ул. „Цар Симеон”

1 комплект

29 ул. „Хан Пресиян” № 4

1 комплект

30

ул. „Д-р П. Цикалов” № 42 до Болницата

1 комплект

1 комплект

31 ул. „Н. Донски” – на Червения площад 1 комплект

1 комплект

32 ул. „Оборище” - до № 23-24

1 комплект

33

1 комплект

34 ул. „Ст. Крепост”- до бившата казарма 1 комплект

ул. „Г. С. Раковски” - до Тютюнева
промишленост

1 комплект
1 комплект

6

ул. „Мих. Такев”- м/у автосервиз
„Герчев” и обувна фирма „Бари”

1 комплект

35

ул. „Св. Константин”- м/у м. Лазур и
ПГ „А. Ченгелев”

1 комплект

7

ул. „Мих. Такев” до хотел „Домейн Пещера”

1 комплект

36

ул. „Св. Константин” № 42 - до фирма
„Стогос”

1 комплект

8

ул. „Петър Раков” с/у Ловно-рибарско
1 комплект
Сдружение

9 ул. „Петър Раков” - с/у ДКЦ „Хипократ” 1 комплект
Поверително

уважаван и изтъкнат учен у нас и в чужбина.
В неговата творческа биография са записани
над 150 публикувани труда. Автор е на няколко монографии, 4 ръководства за упражнения на студенти, 1 учебник, 40 статии, преведени на няколко езика, 99 доклада, изнесени на научни конференции и
симпозиуми, от които 11 в чужбина. Освен това има
2 авторски свидетелства и 5 рационализации. Подготвил е няколко аспиранти. Участник е в разработването на 11 български държавни стандарта, като
за 5 няма аналози в международната практика.
Проф. д-р инж. Михаил Лепаров има прекрасно
семейство – съпруга и трима сина, тръгнали по пътя
на баща си.
Нека му пожелаем повече сили и здраве в отговорната и трудна преподавателска, научноизследователска и издателска дейност и още по-големи
творчески приноси за развитие на науката у нас и
в чужбина.
Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

Разположение на контейнерите за
разделно събиране на отпадъци
от опаковки в град Пещера
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Изисквания за
минимално образование
и квалификация

Военно
звание

упражнения, а от 1982 г. чете лекции по дисциплините, предавани в оглавяваната от него катедра.
Участвал е в 180 курса с над 1500 часа. Част от
лекциите изнася в различни институти и заводи в
страната – София, Белово, Ловеч, Враца, Пловдив и
др. Най-пълноценни са лекциите му пред студентите в катедрите „Техническо чертане”, „Техническо
документиране” и „Основи на конструирането и
машини”.
Автор е на много учебни програми за ТУ – София, и техникуми след средно образование.
Преминава през две специализации – 1986 г. във
Волгоградския политехнически институт и във Варшавския през 1988 г.
Съсредоточава усилията си и с опит и професионализъм работи в Клуба на изобретателя, Сдружението с нестопанска цел „Уникреас”, заместникдекан и декан е на МФ и заместник-ръководител и
ръководител на катедри.
Научноизследователската и издателска дейност
на проф. Лепаров е интензивна и го издига като

10 ул. „Петър Раков” - на пазара

37 ул. „Св. Константин”- с/у № 63
38

1 комплект

ул. „Св. Константин”- на изхода за лет.
1 комплект
„Св. Константин”

1 комплект

39 ул. „Гео Милев” - до ЦДГ „Сокола”

1 комплект
1 комплект

11

ул. „Веселин Стайков и ул. ”Петър
Горанов” до ОУ ”Любен Каравелов”

1 комплект

40

ул. „В. Левски” № 9 до ОУ „Св. Патриарх Евтимиий”

12

ул. „Васил Петлешков” - до оградата
на ОДЗ „Слънчо”

1 комплект

41

ул. „В. Левски” до склада за
1 комплект
безалкохолни напитки на ЕТ „Кушлев”

13

ул. „В. Петлешков” - до входа на
Обувния завод

1 комплект

42

ул. „В. Левски” зад Районен съд - Пещера

1 комплект

14

ул. „Йордан Ковачев“ № 54 - до
оградата на „Биовет”

1 комплект

43

ул. „Вл. Рилски” - на паркинга зад
бивш хотел „Пещера”

1 комплект

1 комплект

44

ул. „Ат. Горов”- до Архиерейското
наместничество

1 комплект

1 комплект

45

ул. „Г. Зафиров” до маг. „Мега Маркет”

1 комплект

15 ул. „Г. Кьосеиванов” - зад жп гарата
16

ул. „Г. Кьосеиванов” № 1 до „Винпром Пещера”АД

17

ул. „Г. Кьосеиванов” - с/у супермаркет
1 комплект
БИЛЛА

46 ул. „Г. Зафиров”- с/у № 20

1 комплект

18

ул. „Г. Зафиров” - до Централен
градски парк

1 комплект

47 център - до ДКЦ „Авицена”

1 комплект

48 център - до маг. „Старата поща”

1 комплект

19 ул. „Г. Зафиров”- до № 75 и ЦРБаза

1 комплект
49 център - до кафе-аперитив „ЗАКС”

1 комплект

20 ул. „Ст. Караджа” - до блок № 2

1 комплект
50 ВЕЦ - Пещера

1 комплект

ул. „Сокола” № 1 - до Домашен
21
социален патронаж

1 комплект

кв. „Изгрев” - до магазин „Лазур”
22
с/у бл. № 46

1 комплект

51

ул. „Ив. Попов” зад НУ „Мих. Каролиди”

1 комплект

52 Паркинга на Железния град

1 комплект

кв. „Изгрев”- до маг. „Янис” м/у бл. 56
23
1 комплект
и бл. 58

53 ул. „Хр. Ботев” след маг. „Лазур”

1 комплект

24 ул. „Хан Пресиян” № 14

1 комплект

54

до сградата на Общинска
администрация

1 комплект

ул. „Д-р П. Цикалов”№ 44 зад болницата

1 комплект

25

кв. „Изгрев”до кафе-аперитив
„Сириус”

1 комплект

55

26

кв. „Изгрев” след кафе-аперитив
„Сириус”

1 комплект

56 ул. „Никола Вапцаров”

1 комплект

1 комплект

57 ул. „Александър Стамболийски”

1 комплект

27 ул. „Цар Борис”

3

10 януари 2014 г.

36-о ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 27 декември 2013 г. Общинският съвет проведе 36-ото заседание, открито и ръководено от
председателя Анастасия Младенова.
Дневният ред включваше:
Очет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 35 от 29.11.2013 г.
Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2013 г.
Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пещера и плансметка такса битови отпадъци за 2014 г.
Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за
периода юли – декември 2013 г.
Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера, и
неговите комисии за периода юли – декември 2013 г.
Приемане Програма за работата на Общински съвет – Пещера, през 2014 г.
В точка „Текущи” бяха разгледани:
Приемане на „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение

и отчитане на бюджета на Община Пещера”.
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Пещера.
Поемане на общински дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”
ЕАД за финансиране на междинни плащания по
сключен договор № BG161РО001/3.1-03/2010/039 с
УО на ОП „Регионално развитие” за финансиране на
проект „Консервация, реставрация и експониране на
антична и средновековна крепост Перистера, разположена на хълма Света Петка, гр. Пещера”.
Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера.
Даване на разрешение за изготвяне ПУП
– Парцеларен план за трасе за линеен обект,
елемент на техническата инфраструктура – „Заустващ колектор” към обект „Пречиствателна
станция за отпадни води” в местност Лъката по
КВС на гр. Пещера, съгласия за преминаване
през имоти - общинска публична собственост, и

одобряване на задание.
Даване на разрешение за промяна предназначението на част от УПИ I – 015028, 015035, Зеленина, УПИ
II – 015055 Зеленина в местността Лъката, землището
на гр. Пещера, Община Пещера.
Даване на разрешение за изготвяне ПУП – Парцеларен план за водопровод и електропровод до имот
пл. № 125011 в местността Широките ливади по КВС
на гр. Пещера, съгласие за преминаване през имоти
- публична общинска собственост, и одобряване на
задание.
Приети бяха оценки на недвижими имоти - частна
общинска собственост.
Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие
„Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” - Пещера /приет с Решение № 389/30.09.2009 г.
от Общински съвет – Пещера, и изменен с Решение
№ 175/31.07.2012 г./.
Създаване Комисия за контрол по изпълнение на
сключен концесионен договор.
Попълване състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
Нека се замислим какво да направим всички
тези опаковки – кутии,
панделки, хартии, торбички и други…
Има няколко възможности:
1. Сигурната - всеки
от нас да използва по
предназначение предоставените от „ЕКОПАК”
АД в града ни цветни
контейнери за разделно

събиране на отпадъци от
опаковки:
• Синият контейнер е
за хартиени, картонени
отпадъци, кутии, които
е добре предварително
да са разгънати, за да
се използва максимално
вместимостта на контейнера.
• Жълтият контейнер е
за пластмасови и метални отпадъци и опаковки.

• Зеленият контейнер
е за стъклени отпадъци
(бутилки, буркани).
Правилната употреба
на цветните контейнери
от нас със СИГУРНОСТ
допринася за това - събраните отпадъци да
бъдат рециклирани и
използвани
повторно,
което спестява много
ресурси.
2.
Ползотворната

– с много от опаковките
може да се изработят
уникални неща (да се направят украси) – всичко
е въпрос на фантазия и
добра воля, а защо да не
включим и децата в това?
Има редица сайтове, които могат да ни предложат
страхотни идеи. Много
от опаковките няма да
бъдат изхвърлени, а ще
бъдат ОПОЛЗОТВОРЕНИ.

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА
УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „БИОВЕТ” АД

На 21 декември 2013 г. бе
представен проектът „Подобряване на условията на труд в
„Биовет” АД.
Ръководител на проекта е
Чавдар Русков.
Продължителността му е една
година. 999 работници са включени в него.
Елена
Цикалова
запозна
присъстващите с дейностите по

проекта.
Целите
са:
подобряване
условията на труд и повишаване
производителността на заетите
в „Биовет” АД при спазване на
нормите и изискванията на законодателството по безопасност
и здраве при работа. Адаптиране
на управленческите процеси и
внедряване и сертифициране на
съвременна система за безопа-

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

сен труд.
Очакваните резултати: съхраняване здравето и работоспособността
на
персонала.
Лична мотивация за проява на
дисциплина и самоконтрол при
спазване на безопасни условия
на труд. Снижаване на трудовия
травматизъм и минимализиране
на професионалната заболеваемост.

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.

ДА ПОМОГНЕМ
Във връзка с изграждане Дом на покойника в
Пещера започва дарителска кампания.
Желаещите да се включат могат да дарят пари,
като използват банковата
сметка или специалните
кутии, които ще бъдат
поставени в търговска
верига „Лазур”, Мегамаркет, магазин за цветя

на Общински пазар и в
магазина срещу бившата
казарма.
Приканват се всички
фирми на територията на
община Пещера и гражданите да дадат своята лепта
за построяване на сградата в Централния гробищен
парк. Всеки, който иска да
бъде съпричастен с начинанието, може да помогне.

ОБЩИНСКА БАНКА
BIG: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01
15 КГ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 442
КГ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ Е СЪБРАНО ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2013 Г. В ОБЩИНА ПЕЩЕРА.
ТОВА СА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЪГЛАСНО
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ Е ЗАБРАНЕНО ДА БЪДАТ ДЕПОНИРАНИ. ТЕ СА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА
ОПОЛЗОТВОРЯВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ „ЕКОБАТЕРИ” АД И „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, С КОИТО ОБЩИНА ПЕЩЕРА ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО.
КОНТЕЙНЕРИ, В КОИТО ДА ИЗХВЪРЛИТЕ
СТАРИТЕ СИ БАТЕРИИ ИМА РАЗПОЛОЖЕНИ В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, В УЧИЛИЩАТА,
В МБАЛ „ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ”, ДОМАШНИЯ
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
И В ДВЕТЕ КМЕТСТВА - РАДИЛОВО И КАПИТАН
ДИМИТРИЕВО.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА НЕГОДНО
ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО
ОБОРУДВАНЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЕКОЛОГА
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Вестник
„Родопска искра” може да
четете и в електронен
вариант на страницата
на Община Пещера.

д
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„БИОВЕТ“ И „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ –

С ГРИЖА И ВНИМАНИЕ
И тази година двете големи фирми в нашия град – „Биовет” и „Винпром Пещера“, проявиха щедър
жест към децата сираци.
В комплекс „Хийт“ под патронажа на кмета на общината се състоя
благотворителен бал за тях.
Поздравление към децата подне-

се председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова за много
здраве, успех в училище и радост.
За децата имаше програма, в която се включиха ансамбъл „Славейче“ и ученици от СОУ „Св. Климент
Охридски“, и шоу с участието на
илюзиониста Шадо.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА БАЗАР
беше подготвена и представена от
Кризисния център в Пещера във
фоайето на читалището в края на
2013 г.
Директорът на Кризисния център
Живка Балабанова изрази задоволството си от вложеното старание и фантазия на представените
експонати.

Поздравление поднесе кметът на
общината Георги Козарев.
Първи закупиха от представените изделия председателят на
Общинския съвет Анастасия Младенова, кметът Георги Козарев, заместник-кметът Стефан Балабанов,
секретарят на Общината Николай
Гълъбов.

Новият директор на
„И ИЗГРЯ НАД
РИОСВ - Пазарджик, встъпи в длъжност ВИТЛЕЕМ ЗВЕЗДА“
Новият директор на
РИОСВ - Пазарджик,
днес встъпи в длъжност. Костадин Гешев е
назначен за директор

след спечелен конкурс.
Роден е през 1972 г. в
гр. Пазарджик. Възпитаник на МГ „Константин
Величков“. Висшето си

образование завършва в УНСС - гр. София,
със специалност право. Професионалната
му биография започва

във „Винтехпром“ АД
като организатор по договарянето. Член е на
Борда на директорите
на „Винтехпром“ АД и
„Винпром Инвест“ АД в
периода 1997 - 2001 година. От 2001-ва управлява успешно няколко
дружества в различни
сектори на частния
бизнес.
Семеен, с две деца.
Областният управител Иван Йорданов и
двамата му заместници
- Юмер Хамза и Диана
Варникова, представиха официално г-н Гешев
пред екипа на инспекцията.

Богоявление в Пещера, 6 януари 2014 г.

Читалище „Развитие-1873“ в Пещера организира голям Коледен концерт в залата.
В него взеха участие квартет „Челебии“, Групата за автентичен фолклор, детските вокални
групи „Чучулига“ и „Петленце“, Етнотанцова
формация и танцова формация „Хоп-Троп“.
Знак на благодарност бяха нестихващите
аплодисменти на публиката.

Йордановден
в
Радилово.
Кръста
хвана
Васил Ненов
/Манолов/.
Да е здрав
през
годината
и
много
късмет! е
пожеланието
на
хората
от Радилово.

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

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