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„КМЕТ НА ГОДИНАТА”
НА ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕВРОПА”
За втора поредна
година кметът на община Пещера Георги
Козарев
получава
награда “1-во място
подгласник” в тазгодишните награди
„Кмет на годината”
на предаването „Национален календар“
на телевизия „Европа“. Tелевизионен
екип посети град Пещера на 13 януари,

та работа на общинска администрация,
както и на населението на Пещера, което засвидетелства
своята подкрепа и
всяко едно признание, което получава
му дава стимул и
сили, въпреки трудностите да продължи напред.
В интервюто взето от гостуващите
журналисти Георги
Козарев даде оценка за свършената работа през годината.
Интервюто предстои
да бъде излъчено по
ТВ „Европа”.

за да връчи лично
приза. Наградата е
признание за ефективното управление
и
изключителните
успехи в развитието
на общината.
Кметът на общината прие наградата
като сподели, че
заслугата за всяко
едно признание е не
само негова, но то се
дължи на ефективна-
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ГОРДОСТ ЗА ПЕЩЕРА

ПЕЩЕРА ЧЕСТВА 137 ГОДИНИ КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ ПОПУЛЯРИЗИРА ПЕЩЕРА
На 19 януари се навършват 137 години
от Освобождението на
Пещера от османско
владичество. На този
ден признателните пещерски граждани отдават заслужена почит
на руските, румънските, украинските, беларуските и финландски
войни, отдали живота

си за освобождението
на България.
По традиция на 19
януари от 11.30 часа
община Пещера и Историческият музей организират тържествено
поклонение на паметника на кап.Сафонов.
Венци и цветя ще бъдат поднесени от кмета
на общината Георги

Козарев, председателя
на Общинския съвет
Анастасия Младенова,
представители на политическите
партии,
ученици и граждани на
Пещера.
Каним гражданите
на Пещера да присъстват на честването на
137 години от освобождението на Пещера.

ЕКОБУСЪТ-ЛЕТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ
НА ЕКОПАК ОТНОВО В ПЕЩЕРА
Екобусът-Летящата
класна стая на Екопак
България АД отново
посети нашия град. В
периода от 06.01.2015 г.
до 09.01.2015г. всички
ученици от 1-ви до 3ти клас можаха да се
насладят на интересни

и незабравими часове
прекарани в екобуса
и да
получат своя
интерактивен урок по
разделно събиране на
отпадъците, опазване
на околната среда и
грижа за природата.
Освен
интересни

факти за разделното
събиране и околната
среда, децата получиха
подарък семенца, които да засадят, както и
номер, с който могат да
се регистрират на сайта
на инициативата и да
участват в томбола.

У НАС И В ЧУЖБИНА

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

Вестник

„РОДОПСКА
ИСКРА”
МОЖЕ
да четете и
в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера

Родопска
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ПАМЕТ

ПЕТЪР ВЕЛЕВ /РУМЕН/ - ПЪРВИЯТ ПАРТИЗАНИН В РОДОПИТЕ
ЕДИН ЖИВОТ С ПЕТ СМЪРТНИ ПРИСЪДИ
Навършиха се 110
години от рождението на Петър Велев
/Румен/.
Неговият
жизнен
път започва от 11 август през паметната
1911 г. в квартал „Габер
махала”.
Израснал в земеделското
семейство
на бай Таско Велев,
детството му протича
в трудовото ежедневие
– ту на балкана, ту на
нивата с баща си, като
най-голям син.
През 1927 г. той вече
е шивашки работник
в работилницата на
братя Каракъневи в
Пещера.
През 1932 г. е повикан да отбива редовната си военна служба
в 9-ти пехотен полк в
Пловдив.
От тази година до
неговата гибел, през
пролетта на 1944 г. той
е изтъкнат борец срещу настъплението на
фашизма.
Петър Велев е уникално явление в антифашистката борба.
Едва ли може да се
открие друг такъв при-

мер, защото човешкият
живот е един, а неговите смъртни присъди са
пет!
След девет години
престой в затвора,
Петър Велев излиза
на свобода през март
1941 година. Започва
работа в Тютюневия
монопол в Пещера и
в електроцентралата
„Стара река” при техника Гавраил Йорданов.
На 11 август 1941 г.
той става първия партизанин в Родопите. И
това не е измислица.
Този факт се потвърждава в решение № 92
на политбюро на ЦК на
БКП от 6 април 1955 г.
Той фактически е
втория партизанин в
България след Никола
Козарев.
В съпротивата Петър Велев воюва срещу немския фашизъм
и неговите български
слуги.
Много са фактите в
потвърждение на това
твърдение. Той участва
в акцията на партизаните от отряд „Антон
Иванов” при нападение

на гатера в местността
„Кьошка.
В
антифашистката борба, в която той
участва, и е действащ
боец-партизанин
с
огромен опит и авторитет, получава още три
смъртни присъди.
За
Петър
Велев
/Румен/ се разказват
легенди. Полицията в
Пещера беснее, че е
на свобода, като волен
родопски орел.
Наистина с тези пет
смъртни присъди, Петър Велев се превръща
в уникален случай за
страната, напомнящ и
нямащ аналог в антифашистката борба.
Настъпва мразовитата и съдбовна 1944 г.
Партизанският отряд
„Антон Иванов” е страшилище за фашистката
власт и извергите, превърнали училищата в
полицейски участъци
и казарми. За всяка
партизанска глава те
щедро раздават на извергите по 50 хил. лева,
а за главата на Петър
Велев обявяват 100
хил. лева.
По следите на отря-

да тръгват 18 хилядна
войска и жандармерия,
ръководена от т.н. „Черен капитан Динев”.
На 23 февруари 1944
г. са разкрити следите
на отряда. От партизанските
землянки
на лагера „Техеран” и
„Лонгурли” край Батак
тръгват 153-та партизани. Между тях е и
Петър Велев и неговата
другарка Зелма Декало /Златка/. Започва
одисеята – последният
снежен поход на антонивановци. В него в
първите редици крачат
Румен и Златка.
И двамата загиват
на 28 февруари през
1944 г. край околностите на село Фотиново,
до голямата скала, в
бой с фашистката жандармерия.
За смъртта му из района тръгват легенди.
Кървава и разпенена
река Въча разнася легендата за родопския
орел Румен.
ГК на БКП –Пещера
и ГНС в периода след
9 септември 1944 г.
увековечиха делото на
Петър Велев по един

достоен начин.
Издадени бяха и два
броя дипляни и написани „Историко-документален очерк” от моя
милост и една поема от
Румен Григоров.
Епилогът на бореца
Петър Велев /Румен/ е
тъжен. Намериха се недостойни люде, които
през пролетта на 1993
г., унищожиха символите, посягайки и на
костите на загиналите
антифашисти,
които
бяха поругани варварски.
Но остава дълбоката
следа – най-сериозният съдник – това е историческата памет на
пещерци и България,
която е неунищожаема.
А нея, никой никога, не
може да изтрие.
Никога, Петър Велев не е бил терорист,
авантюрист, спекулант,
апаратчик. А единствено и само редови боец
от хилядната армия на
трудовите хора срещу
хитлеристките окупатори и техните български
слуги.
Какво да се прави.
историята е такава,

каквато е. Тези нейни
чеда-борци, бяха и
ще останат люде, с
кристално чисти души,
неопетнени, верни до
фанатизъм за социална справедливост и за
истинско гражданско
общество.
Техният единствен
„грях” бе, че те умираха
заради един неопетнен
идеал и неговите морални ценности, чийто
носители са те!
Поклон, вечен поклон пред светлата
памет на загиналите
борци в антифашистката съпротива!
Нека бъде вечна
паметта на партизаните
от Пещерска община:
Петър Велев /Румен/,
Петър Мишев /Бако/,
Владимир
Стаменов
/Благой/, Иван Миразчиев /Стамен/, Максим
Мишев /Манчо/, Борис
Живков
/Тьофката/,
Александър Смирнов
/Калин/, Михаил Мишев
/Качо/, Иван Аврамов
/Станко/, Петър Мадин
/Симо/, Илия Митков
/Коба/.
Стефан Попчев
историк-краевед

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия ...................................................................................................
Адрес .................................................................................................................
Текст ...................................................................................................................
.............................................................................................................................

Да бъдем по-добри и
състрадателни

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

В ОУ „Любен Каравелов” месец
декември премина под надслов „По Коледа се случват чудеса - Да
направим и ние чудеса!” Учениците от различни класове правеха
своите добри дела, за да подарят
някому усмивка. Децата от 1-ви „Б”
клас изработиха много картини и
сувенири с единствената надежда
да зарадват някого и да го накарат
да се усмихне. През седмицата от
15-ти декември до 22-ри декември
всеки ден децата правеха подаръци на любими хора, за да ги зарадват и да направят предстоящите...

празници по-красиви. Започнахме
с децата от ПДГ - така наречената
детска градина и завършихме с
децата от Кризисен център - Пещера. Децата изработиха с много
любов своите картини, чието послание бе да бъдем по-добри и състрадателни. На всички вас, наши
приятели, пожелаваме прекрасни
празници, една много красива и
вълнуваща Нова година и - Бъдете
добри един към друг, правете мили
жестове, за да направим живота
по-цветущ и красив! Обичаме ви!
Дафи Самарджиева

Родопска
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ОТБЕЛЯЗАХА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА
Сурвакаха за здраве и берекет
Василица или Банго
Василий се отбелязва
като начало на Новата
година от ромите.
По този повод на
14 януари деца от ОУ
„Любен Каравелов” и
ОУ „Петко Славейков”
съвместно с Центъра за
развитие на общността
гостуваха на община
Пещера.

Те бяха посрещнати
от кмета на общината
Георги Козарев и от
секретаря на общината
Николай Гълъбов.
Децата бяха подготвили програма от песни и стихчета по повод
празника. Те благославяха за здраве, щастие,
плодородие и берекет.
Кметът ги поздрави

с пожелание за здраве
и високи оценки в училище.
Децата
сурвакаха
кмета Козарев, секретаря Гълъбов, служители от Общинската
администрация.
От общинското ръководство пък децата
получиха торбички с
лакомства.

БИОВЕТ
И „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” -

С ГРИЖА КЪМ ДЕЦАТА
Двете най-големи фирми в нашия
град – Биовет и „Винпром Пещера”
в навечерието на Коледа и Нова година зарадваха децата-сираци.
„Пещерската коледа” се проведе
под патронажа на кмета на общи-

ната Георги Козарев в дискотека
„Хийт” на 23 декември 2014 г.
Кметът поздрави децата с пожелание за здраве и успехи в училище. За тях бе изнесена празнична
програма.

ЗА ОПАЗВАНЕ
и възстановяване
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
66 970 лева са постъпили в бюджетите на 4
общини в региона след
наложени санкции от
РИОСВ – Пазарджик
през 2014 г. Санкциите
са за констатирани замърсявания на водни
обекти и атмосферния
въздух от производствени
предприятия,
извършващи дейност
на територията на тези

общини. Това са 80%
от събраните суми от
наложените имуществени санкции, които
съгласно Закона за
опазване на околната
среда се превеждат в
бюджета на общината,
на чиято територия се
намира обектът – замърсител.
От събраните средства община Панагю-

рище е получила 38
640 лева, община Пазарджик 23 825 лева,
община Пещера 3 662
лева и община Белово
842 лева. Сумите трябва
да бъдат изразходвани
от администрациите по
места за реализацията
на екологични проекти
и дейности за опазване
и възстановяване на
околната среда.

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

През декември експертите на РИОСВ
извършиха проверки на 69 промишлени
обекта в област Пазарджик
През дeкември 2014 г. експертите
и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 82 проверки в 69
промишлени обекта в региона. За
отстраняване на констатирани нарушения са дадени 35 предписания.
Съставени са пет акта на юридически
лица. За заустване на отпадъчни води
в повърхностен воден обект без разрешително е съставен акт по Закона
за водите на „Еко Медет“ ЕООД. На
собственик на сушилня за дървен материал в гр. Брацигово е съставен акт
по ЗУО - за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. За неизпълнено предписание и неизпълнение на условия
в комплексните разрешителни, на
„Панагюрска медна компания“ ООД
и „Дуропак Тракия” АД са съставени
три акта по Закона за опазване на

околната среда /ЗООС/.
През декември директорът на
РИОСВ издаде четири наказателни
постановления на обща стойност
10 000 лв. На „Биовет” АД, гр. Пещера и „Пако” АД, гр. Пазарджик
са наложени имуществени санкции
от 3 000 лв. по Закона за водите - за
изпускане на отпадъчни води със
съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения
в разрешителните за заустване на
тези обекти. Санкция от 2 000 лв. по
Закона за водите е наложена за същото нарушение на „БДЖ” ЕООД ППП-Пловдив. За заустване на отпадъчни води без разрешително, на
„Елмет” ЕООД, с. Баня, община Панагюрище е наложена имуществена
санкция от 2 000 по Закона за водите.

УЛИЦАТА Е ОПАСНА!
НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙ!
Пешеходците и велосипедистите са най-уязвимите участници в движението.
Не пресичайте пътното
платно, където и да е! Използвайте пешеходните
пътеки и изчаквайте преминаващите автомобили.
Не слушайте музика и
не разсейвайте очите си
при пресичане на улицата!

Пешеходците са найзастрашени след залез
слънце. Избягвайте да носите тъмни връхни дрехи,

когато пресичате пътното
платно вечер.
Когато
преминавате
по неосветен участък, по
възможност
пресечете
платното там, където имате най-голяма видимост.
Всички велосипедисти
трябва да знаят, че правилата за движение по
пътното платно важат и
за тях. Посоката е винаги
отдясно!
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14 ХУДОЖНИЦИ
УЧАСТВАХА В ОБЩАТА
ГОДИШНА ИЗЛОЖБА
На 10 декември 2014 г.
в художествената галерия „Проф. Веселин
Стайков” бе открита
традиционната
обща
годишна изложба.
С встъпителни думи
към
присъстващите
се обърна
Димитър
Павлов- началник на

управление „Култура”
на община Пещера
Известният художник Стоимен Стоименов
подробно
представи
всеки един от художниците и обобщи, че
изложбата е богата,
разнообразна и интересна.

Приветствия
към
художниците
поднесоха
председателят
на Общинския съвет
Анастасия Младенова,
и секретарят на общината Николай Гълъбов
с пожелание за здраве
и нови творчески вдъхновения.

ЗНАК ЗА ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА
ЗАЩО Е ВАЖНО
ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?
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
кон•
тейнер е за стъклени
отпадъци
(бутилки,
буркани).
Правилната
употреба на цветните контейнери от нас със СИГУРНОСТ допринася за
това - събраните отпадъци да бъдат рецикли-

рани 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.

Капитан Димит риево

БЛАГОСЛАВЯХА ЗА ЗДРАВЕ
И БЕРЕКЕТ

Стани Нине господине,
че ти идем добри гости.
Добри гости коледари,
дето от заман Бога молят.
Бога молят, благославят!
Изпълнени с коледно настроение
и празничен дух, група коледари при
НЧ „С. Румянцев- 1909” с. Капитан
Димитриево благославяха за много
здраве и берекет по домовете.

С коледарската благословия
„Ние от тука, Господ тука”, пожелаваха на всички здраве и съхраняване на българските традиции.
Дядо Коледа и Снежанка поздравиха всички деца и ги зарадваха с подаръци .
Стоянка Иванова

От 16 до 18 януари
2015 г. ще се проведе
39-то
среднозимно
преброяване на водолюбивите
птици,
зимуващи във влажните зони на област
Пазарджик.
За целта на територията на страната
ще бъдат посетени от
експерти и доброволци над 200 водоема
- реки, езера, язовири и Черноморското
крайбрежие - важни
местообитания на водолюбивите птици.
Най-значимите
влажни зони в област Пазарджик са:
язовир “Тополница”,
рибарниците
край

село Звъничево, река
Марица. По поречието
й, във водоемите, разположени в близост и
северно от реката,
язовир „Тополница” и
в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там
водолюбиви птици.
На територията на
област Пазарджик в
преброяването
ще
участват експерти и
специалисти от направление
“Биологично разнообразие,
защитени територии
и зони” на РИОСВ и
екипи на ФПС “Зелени Балкани” и Българско дружество за
защита на птиците.

Резултатите
ще
установят
разпространението, промените в числеността и
състоянието на влажните зони, където се
срещат и заплахите
за зимуващите птичи популации у нас.
Анализът на данните
от преброяването ще
определи
приоритетните действия за
опазване на видовете
и местата за зимуване.
Инициативата
се
осъществява от 1967г.
Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за
промените в климата
на нашата планета.

КРИЗИСЕН
ЦЕНТЪР
В ПЕЩЕРА
В навечерието на
Коледа и Нова година уреди във фоайето на читалището
благотворителна изложба-базар.
Директорът
на
центъра
Живка
Балабанова изрази
задоволството си от
представените
изделия, изработени с
много старание и
въображение от потребителите на Кризисния център.
Първи закупиха
експонати
кметът
на общината Георги
Козарев, председателят на Общинския
съвет
Анастасия
Младенова, заместник-кметът
Стефан
Балабанов,
секретарят на общината
Николай Гълъбов.

Пещера Снежанка
работи през всички
сезони на годината
4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
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