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ЦЕНА 0.20 лв.

НОВ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ
На
встъпителна
пресконференция
в
залата на Общинския
съвет беше представен
нов проект за
обучение на общинската администрация
в Пещера.
Гости бяха председателят
на
ОбС
Анастасия Младенова
и секретарят на Общината Николай Гълъбов.
Във
встъпителните си думи г-жа
Младенова каза, че
квалификацията
на
служителите трябва
всекидневно да се
повишава, да надграждат това, което
имат и пожела успех.
Николай Гълъбов
добави, че чрез този

ПОВИШАВАТ
КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ
проект ще се повишат реалните показатели, свързани с
квалификацията
на
служителите.
Основната цел на
проекта е да се подобри
административната дейност на
община Пещера чрез
различни обучения
по подобряване на
основни
ключови
компетентности, чуждоезиково обучение,
междукултурна комуникация и толерантност.
Стойността на проекта е 89 458,22 лева.
Той ще приключи на
9 април 2014 г.
Негов ръководител е Елена Здравкова. Тя подробно запо-

зна присъстващите с
основните дейности
на проекта - обучения
по семеен кодекс и
кодекс на международното
частно
право за
четирима
служители, конфликт
на интереси – правна рамка и практики
за трима служители,
практически умения
за
деклариране
и
управление на конфликт на интереси за
трима служители и
междуезиково обучение - английски език,
за 25 служители. В
обучението по междукултурна комуникация, толерантност
и антидискриминация
ще се включат 80 човека.

На 3 декември - СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА

УЛЕСНЕНИЕ ЗА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ
На
3
декември
– Международен ден
на хората с увреждания,
потребителите
от Дневния център
за възрастни хора и
Дневния център за
деца с увреждания
получиха нова придобивка - подемна

платформа, която ще
улесни придвижването им.
За
откриването
бяха дошли кметът на
общината Георги Козарев, председателят
на Общинския съвет
Анастасия Младенова, заместник-кметът

Стефан
Балабанов,
секретарят на Общината Николай Гълъбов.
Кметът
Георги
Козарев приветства
хората от Центъра,
увери ги, че Общината полага необходимите грижи за тях и

БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ
На 4 декември координаторът на ВМРО за
Пазарджишка, Пловдивска и Смолянска
област
Александър
Сиди посети дома на
Мария Даракчиева и й
връчи дарение от 1000
лева за лечението й.
Това не е реклама на
партията, целта ни е

да възбудим обществения интерес, за да
могат и други хора да
дарят пари за Мария,
която се нуждае от лечение – каза г-н Сиди.
Тук бе и заместниккметът на общината
Стефан
Балабанов,
който изрази увереност към семейството

добави, че в Пещера
социалните дейности
са приоритет.
Председателят
на
Общинския
съвет
Анастасия Младенова
поздрави потребителите на Центъра и им
пожела здраве и весели Коледни и Новогодишни празници.
Първи на подемната
платформа се качиха
кметът и служители от
Центъра.
на Мария, че необходимите средства
ще се съберат за
успешното й лечение.
Всеки, който иска
да помогне на Мария, може да стори
това в специалните
за целта кутии, поставени в търговските обекти и на
други места, както и
на откритата банкова сметка.

106
ГОДИНИ
ПЕЩЕРСКА
ГИМНАЗИЯ
на стр.
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128 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА И
130 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
Двете
забележителни годишнини бяха
отбелязани от воините
от запаса и резерва на
Българската армия и от
ветераните от Втората
световна война в община Пещера.
Възпоменателното
тържество бе организирано от ОбС на СОСЗР
във Военния клуб на 15
ноември 2013 г.
Слово
произнесе
историкът краевед о.з.
подп. Стефан Попчев.
На 16 ноември преди 128 години в хода
на Сръбско-българската война, влязла във
военната история като
„Войната на капитаните срещу генералите”,
„Миниатюрната война”
при
стратегическата
Сливнишка
позиция
достига
кулминация
във военните
действия.
С решителните си
действия
младата
БА сломява волята
на
противника
за-

воевател - Сръбската
армия, и преминава
в решително контранастъпление. За да
се заговори в Европа
и света за т.нар. „Българско чудо”.
По този начин са защитени делото на Съединението на младата
българска държава и
правото на българския
народ да живее обединен и свободен.
Достойно
място
във войната заема и
IV Пещерска дружина,
състояща се от 1135
бойци (попълнена от
Пещерска и от Ихтиманска околии) и
шестима офицери с
командир младият и
енергичен
капитан
Енчо Денчев.
При
завземането
на гр. Пирот и в кръвопролитните
боеве
дружината дава своя
принос за овладяването на стратегическия
Черни връх и прохода
Гурголят. Тук намират

смъртта си 48 души, 136
са ранени, а 27 попадат
в плен. От Пещера загиналите в боя са 21.
Това дава основание на Иван Вазов
- класикът на българската литература, да
сътвори един от найсилните си стихове
- достойна възхвала на
героите:
„…Българийо,
за
тебе те умряха,
една бе ти, достойна
зарад тях.
И те за теб достойни, майко, бяха
и твойто име само
кат’ мълвяха,
умираха без страх!”
И още една гордост ни спохожда нас,
пещерци. Това е приносът на бележития
пещерец капитан Атила Зафиров, който като
командир на Комчийския отряд нанася поражение на Сръбската
армия,
използвайки
смела маневра, станала класическа във

военното дело.
Войната завършва
с т.нар. Букурещки мирен договор, подписан
във Виена на 10 февруари 1886 г.
В хода на огъня на
Руско-турската освободителна война от
1877-1878 г., преди 136
години е издаден Указ
No 1 с параграф 1 от 13
септември 1878 г. за
формиране на българската земска войска
- пехота, кавалерия,
артилерия и сапьори.
Първият началник,
назначен от княза,
е Ефграв Саранчов
– прославен командир,
един от най-подготвените руски инженерни
офицери,
завършил
Николаевската военноинженерна академия.
Формирано е и първото
свързочно подразделение - телеграфен взвод.
От тази първична клетка
за 130 години израстват
високопрофесионални
и боеспособни коман-

дири на съединения,
части и подразделения.
Фактически на бойните
полета се
формират
българските Сухопътни
войски. Те изнасят на
плещите си основната
тежест в четирите войни, които
България
води за национално
обединение, покривайки бойните си знамена
с неувяхваща слава.
Народната
памет
ще съхрани навеки
безпримерния подвиг
и жертвоготовност на
българския войн при
Сливница и Гурголят,
Драгоман,
Видин,
Одрин, Стражин, Драва и Мур.
Младите и енергични капитани от Българската армия в хода на
Сръбско-българската
война осигуряват победата:
Капитан Г. Узунов
подготвя стратегическата Видинска крепост.
Блестящо организира
и води боевете за от-

браната, за да спаси
крепостта,
увенчал
подвига си със слава.
Капитан
Иванов
подготвя Сливнишката позиция.
Генерал Георги Вазов, благодарение на
своята
подготовка,
прозорливост и действия в хода на Балканската война, превзема непревземаемата Одринска крепост, а
оцелелият турски гарнизон начело с Шукри
паша се предава.
Гордост предизвиква и Пещерската дружина, прераснала в
инженерен полк, чието
начало е поставено в
Ямбол през 1904 г.
Изказана бе благодарност от председателя на ОбС на СОСЗР
полк. Д. Гюрджеклиев
на кадровите офицери,
запасни,
преминали
през дружината.
О.з. подп. Стефан
ПОПЧЕВ
историк-краевед

ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
За трета поредна година учениците от ОУ „Любен Каравелов”
съвместно с ЦРО - Пещера, отбелязаха Международния ден на
толерантността. Облечени в изрисувани тениски, малчуганите
раздаваха на своите съграждани
информационни материали и
знаменца с послания за толерантност. Пред сградата на Общината беше поставен постер,
на който пещерци имаха възможността да отправят своите
пожелания към съгражданите си
и призиви за толерантност един
към друг.
Дафи САМАРДЖИЕВА
ФИРМА ТЪРСИ
работници за боя,
шпакловка, мазилка,
фаянс и теракот
за обект в гр. Пещера.
Тел. 0898/511 589

ЗАПОВЯДАЙТЕ
ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА
АПТЕКА НА

„БИОВЕТ”
ВСЕКИ ДЕН
от 11.00 до 12.00
и от 16.00 до 17.30 ч.

Тук ще намерите
ветеринарно-медицински
продукти за всички видове
и категории животни.
Ул. “П. Раков” No 7,
до входа на “Биовет”,
тел. 0350/6-56-29
и на повикване от портала,
вътр. тел. 310

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
за разделно събиране на отпадъците
от хартия, стъкло, пластмаса и метали
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 сключва-

не 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 лв.
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35-о ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 ноември 2013
година
Общинският
съвет проведе 35-ото
си заседание, открито
и ръководено от председателя
Анастасия
Младенова.
НАПРАВЕНИ БЯХА:
Отчет за следприватизационен контрол на „Медицински
център” ООД - гр. Пещера, и МБАЛ „Проф.
Димитър Ранев” ООД
- гр. Пещера.
Отчет на Местната
комисия за уреждане
на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Готовност на ОП
„Чистота и поддържане на общинската
инфраструктура”
- Пещера, за зимно
поддържане и снегопочистване
през
оперативния
сезон
2013-2014 г.
В ТОЧКА ”ТЕКУЩИ”:
Изменение и допълнение на Наредбата за организацията
и безопасността на
движението, дисциплината на водачите на
превозни средства и
пешеходците в община Пещера.

Одобрение на споразумение за общинско
сътрудничество
между Община Пещера и Община Фоча
- Република Босна и
Херцеговина, в областите: култура, спорт,
образование, икономика, използване възможностите на фондовете на Европейския
съюз.
Поемане на общински дълг към
„Фонд за органите
на местното самоуправление в България
– ФЛАГ” ЕАД за финансиране на междинни плащания по

ДА ПОМОГНЕМ

сключен Договор No
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”.
Приети бяха оценки и продажба на
недвижими
имоти
- частна общинска
собственост.
Заседанието
завърши с точка „Питания”.

Във връзка с изграждане на 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

председателят на Общинската организация
на хората с увреждания
Дафинка Василева.
Днес в нея членуват 350 души. Гордост
са певците от „Горска
теменужка” с ръководител Рашко Тилев.
Групата е носител на

множество
отличия
– медали от републикански и регионални
фестивали.
Дафинка Василева
благодари на ръководството на общината,
на спонсорите, които
подпомагат организацията.

Поздравителен
адрес бе изпратен от
председателя на Общинския съвет Анастасия Младенова.
За доброто настроение на всички допринесе изпълнението на
певческа група „Горска
теменужка”.

По този повод на
2 декември 2013 г. в
Центъра за развитие
на общността РЗИ Пазарджик, и КАБКИС
проведоха безплатни
и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН. От
предоставената
възможност се възползваха хора на различна
възраст, като най-активни бяха младежите.
Посланието: Истин-

ското щастие нито се
яде, нито се пие, нито
може да бъде купено,
така че недейте да го
търсите във временни
и изкуствени удоволствия!
Вие, родители, не
забравяйте, че децата
ви ще са толкова толерантни, грижливи и
щастливи, колкото сте
вие!

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

ПРАЗНУВАХА НА 3 ДЕКЕМВРИ

ХОРА С ВИСОК ДУХ
И ОПТИМИЗЪМ

По повод 3 декември - Международен

ден на хората с увреждания, Общинската ор-

ганизация организира
тържество.
За да уважат хората
от организацията, бяха
дошли заместник-кметът на общината Стефан
Балабанов и секретарят Николай Гълъбов.
С приветствени думи
по повод празника им
към
присъстващите
се обърна зам.-кметът
Стефан Балабанов и
ги увери, че Общината
прави всичко необходимо за решаване на
техните проблеми.
Равносметка на постигнатото
направи

ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА

ОТБЕЛЯЗА ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ
На 29 ноември
2013 г. Центърът
за развитие на
общността в гр.
Пещера, създаден от ЦМЕДТ
,,Амалипе”,
и
тази година отбеляза с редица
инициативи
първи декември
- Световен ден
за борба с ХИВ/
СПИН.
Доброволците към ЦРО
- гр. Пещера, раздадоха в центъра
на града, както и
в двата ромски
квартала,
презервативи и информационни брошури, чрез

които хората да имат
възможността да се
запознаят с начините

на заразяване и предпазване от тази коварна болест.

Младежите закачваха червени панделки с
послание ,,Животът е
безценен! Не го проигравай”, с цел всеки
един човек да се замисли преди да предприеме крачка, която
да постави в риск
здравето и живота му.
Освен превенция и
контрол над болестта,
имахме за цел и да накараме хората да бъдат
съпричастни с вече заразените, така че болните да имат желание
и стимул да се борят
и да бъдат победители
в тази трудна и безпощадна борба.

А. ДЕМИРОВА
общностен модератор
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Щастлива съм да
поздравя всички бивши и настоящи ученици, учители и служители на СОУ „Свети
Климент
Охридски“
- гр. Пещера, по повод
патронния празник на
училището - 8 декември.
Уважаеми
колеги,
винаги съм разчитала
на вашата всеотдайност към работата и
подкрепа. Всеки ден в
училище е предизвикателство, което изисква
от нас висок професионализъм, отговорност,
гъвкавост, любов към

Капитан Димитриево

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР

“

децата и колегиалност
помежду ни. Пожелавам ви да обичате професията и, стъпили на
традицията, да бъдете
в синхрон с днешния и
утрешния ден. Вярвам,
че всеки един от вас ще
доказва ежедневно, че
е достоен за професията учител и по този
начин ще дава своя
принос за имиджа на
училището.
Скъпи ученици, пожелавам ви никога
да не губите интерес
към знанието и смело
да крачите по пътя на
творчеството и съзида-

„Искам с ръце да обгърна света,
да мина през непроходими
места,
да бъда тук, да бъда там,
навсякъде от себе си нещо
да дам. “
Присъстващите с вдъхновение
се разделиха с поетесата, като й пожелаха здраве и творчески успехи.
Стоянка ИВАНОВА

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„КУПЕНА“

×åñòèò ïðàçíèê!
Пипина КЪЛВАЧЕВА,
директор на
СОУ „Свети Климент
Охридски“ - Пещера

Пориви и мечти”
Нова стихосбирка
на Виктория Симонова

Пориви, мечти
Понякога съм тъжна, замечтана
и гледам през прозореца навън,
и спомените нежни само
са като отминал вече сън.

Читателите на библиотеката при
НЧ „Сергей Румянцев - 1909”, с.
Капитан Димитриево, проведоха
среща с поетесата Стоя Пирдопска
и рецитираха заедно с нея стихове
от книгата „Вълнения в рими”.
Убедена в задължението на всеки човек да остави следи на тази
земя, в стихотворението си „Желание” авторката казва:

нието. И не забравяйте,
че началото на бъдещата ви реализация като
личности започва от
училищния чин, с подкрепата и участието на
вашите учители.
На служителите от
СОУ „Свети Климент
Охридски“ пожелавам
здраве и самочувствие
на хора, които с труда си
ежедневно допринасят
полза на обществото.

Вечност

Звезди вълшебни с чуден блясък
безмълвно гледат ме в нощта.
Сред топъл, морски, лунен пясък
почива си красавица - вълна.

Ако животът е роза бодлива,
а споменът - сладка тъга,
ако облакът слънце закрива
и няма звезди и луна във нощта,

И тихичко луната пее,
за пориви разказва, за мечти.
Но сякаш вече слънцето не грее,
когато ти до мен не си!

потърси надеждата си свята
и по пътя свой върви напред.
Ще ти сгрява обичта душата
и вярата ще бъде в теб.



Отново слънцето ще грее
със нова, чудна светлина.
В сърцето ти до края ще живеят
безсмъртната любов и красота.

Радилово

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 Радилово
Клубът
на инвалида
отбеляза
Международния
ден на хората
с увреждания
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