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ГЕОРГИ КОЗАРЕВ Е КМЕТ НАБЛИЖАВА
ТРИФОНОВДЕН
НА ГОДИНАТА
Покана от НЧ „Развитие - 1873”

Георги Козарев е
първият кмет с такава
награда. За двете години от мандата му е направено много и ще се
прави, така че община
Пещера да бъде една от
най-подредените общини в България в края на
мандата. Направено е
много в парковете, които са лицето на града,
проектите по водния
цикъл, изграждане на
пречиствателни станции - подчерта г-н
Козарев. - Всичко това
дава основание общината да върви напред.
С крепостта Перистера
Пещерска община си
е поставила цел - да
влезе в „Чудесата на
България”. Тези успехи
са постигнати с общите

По този повод читалище
„Развитие”
кани всички ценители на домашното
вино да се включат
в празника. Традиционно ще бъде провъзгласен и новият
„Цар на виното” според това кой е приготвил най-доброто
домашно
червено
вино. Пробите на

участниците се събират в канцеларията
на читалището до 28
януари 2014 г. Както
винаги, те ще бъдат
оценени
анонимно
от
професионално
жури.
Резултатите,
връчването на приза
и веселбата ще бъдат
в ресторант „Тектан”
на 1 февруари (събота) от 18 часа.

ДЕЦА ОТ ПЕЩЕРА ГОСТУВАХА
В ПОСОЛСТВОТО НА ХОЛАНДИЯ
усилия на Общинска
администрация и Общински съвет и с подкрепата на народния
представител Йордан
Младенов. Целите са
общи и резултатите
ще бъдат за Общинска

администрация и Общински съвет.
През
следващите
две години нещата ще
се случват за постигане на целите, които
сме си поставили - каза
г-н Козарев, - така че

Пещера да стане едно
привлекателно място
за живеене.
Кметът беше поздравен от председателя на
ОбС Анастасия Младенова с пожелания за
още по-големи успехи.

Ученици от НУ
„Михаил Куманов” в
Пещера посетиха на
14 януари 2014 г. Холандското посолство
по случай ромската
Нова година, наречена „Василица”.

„Сурвакане”, пожелавайки здраве и
щастие на г-жа Рини
Бус и на целия екип.
От името на Посолството г-жа Рини
Бус каза, че се е почувствала
уважена

Те поднесоха пити,
сладкиши, книги за
Пещера, предоставени от Община Пещера, и картини, изработени от децата.
Изпълниха традиционни стихотворения, песни и танци, и
националния ритуал

от посещението на
ромските деца и от
жизнерадостното им
участие.
Тя пожела на екипа на училището и
на неговите възпитаници здраве, щастие,
успехи и добри резултати.

ПАМЕТЕН ДЕН ЗА ГРАДА НИ
19 ЯНУАРИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ПЕЩЕРА
Всяка година признателното пещерско
население на 19 януари се отправя към

ДЕН НА СВОБОДАТА НИ
„Изминаха 136 години от Освобождението
на България, но хайдушкият балкан още разказ-

Зам.-кметът Стефан Балабанов произнесе слово
паметника на капитан
Николай Сафонов пред
градинката до църквата
„Свети Димитър”, за да
отбележи Освобождението на Пещера.

ва легенди за героизма
на руските богатири и
българските опълченци,
обагрили с кръвта си
урвите на Шипка” – каза
във встъпителните си

думи водещият Стоян
Йовчев.
На този ден ние се
прекланяме пред подвига на руските,
у к р а и н с к и т е,
румънските и
финландските
воини и българските опълченци, пред подвига на нашите
съграждани,
участвали
в
Руско-турската
освободителна
война.
Слово за 19
януари произнесе
заместник-кметът на
община Пещера Стефан Балабанов. Той припомни
важни исторически събития, довели до Освобождението на Пещера. Затова пещерци с
гордост и достойнство

честват този ден.
С падане на колене
и с едноминутно мълчание присъстващите
почетоха паметта на загиналите за Освобождението на Пещера.
В знак на признателност венци и цветя
поднесоха кметът на
община Пещера Георги
Козарев, председателят
на Общинския съвет
Анастасия Младенова,
народният представител Йордан Младенов,
от Общинския съвет на
СОСЗР и ветераните от
войните, от Общинския
съвет на БСП, от Общинската организация
на ГЕРБ, от Общинската
организация на ВМРО,
от Общинския съвет
на СДС, от ОУ „Любен
Каравелов”, от
ОУ
„Петко Славейков”, от
признателни пещерски
граждани.

О Б Щ И Н А П Е Щ Е РА
бе отличена с грамота за приноса си в
„Да изчистим България за един ден”
Тази година 26 април е денят, в който за трета поредна година Пещера ще
участва в кампанията.
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ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА В ПЕЩЕРА
ВТОРАТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПЛОВДИВСКАТА
И ПЕТАТА ОТ ТОЗИ ВИД В СВЕТА
Един
шедьовър
на
възрожденската
архитектура,
който
силно впечатлява посетителите в Пещера
е Часовниковата кула
– ням свидетел на част
от хилядолетната история на селището.
Любопитството на
екскурзиантите
се
дължи на факта, че
почти нищо не се знае
за този забележителен
и рядък архитектурен
паметник.
Всъщност с неговата история са се занимавали архитектите
проф. Л. Тонев и доц.
М. Матеев.
Разположена
е
непосредствено
над
града, на едно възвишение в подножието
на зелен южен скат.
Точната дата на строителството не е установена. За съжаление,
не е намерен документ,
който категорично да
установява и датира
летоброенето в историята на този архитектурен паметник.
И двамата изсле-

дователи допускат, че
тя е строена през 18-и
век. Нейното строителство е свързано с
икономическия
възход на Пещера, която
до
Освобождението,
макар и село, е едно
от главните селища в
Татарпазарджишката
кааза и заедно с Панагюрище и Ветрен е
център на т.нар. „Яка
колу”, т.е. подоколия, с
55 села, съгласно писаното в труда на Стефан
Захариев.
Икономическият
живот на Пещера през
17-и и 18-и в. е оживен.
Населението се занимава с такива занаяти
като железодобив, ковачество, свещарство,
сапунджийство, земеделие и др.
Според Ст. Захариев съществуването на
сахата е доказателство
за необходимостта от
отмерване на времето
за нуждите на занаятчиите, организирани
в еснафски организации.
Този факт се по-

твърждава и в книгата
„Страници из миналото на Пещера”, от
писаното в първи раздел на книгата с автор
Иван Попов - първоисторикът на Пещера,
който предполага, че
Часовниковата кула е
построена около годината, когато е изградена джамията в Пещера,
т.е. около 1650-а. Според трети източник,
както твърди проф.
Тонев, кулата в Пещера е строена заедно
със старата чаршия в
турската махала в периода 1701 - 1710 г., на
която има турски надпис на арабски език.
Очевидно и в трите
твърдения има различия, но едно е ясно - че
тя е строена от пещерските майстори зидари
от Пещерската архитектурно-строителна
школа в края на 17-и
и началото на 18-и век.
След Освобождението
кулата е занемарена, а
часовниковият механизъм, отчитащ времето, е изчезнал.

Арх. Тонев я описва по следния начин:
„...Кулата е проста и
първична. Горната и
долната част почти се
преливат в едно тяло.
Като че ли тя израства
от скалата на възвишението, а употребяваният камък - местен в
зидарията, още повече
я свързва с околната
среда.
Долната част на кулата е призма, с почти
квадратен план, с дължина на страните 3,55
- 3,85 м. Изградена е от
ломен камък на варопясъчен разтвор, като
в ъглите са употребени
за кръстата връзка поголеми дялани камъни.
Тази част завършва
без корниз и с една
наведена зидана плоскост, преминаваща в
горната част, която е
почти тамбурно закръглена. Тази горна
част е като посадена в
долната. Тя е паянтова,
с дървен скелет, с кирпичен пълнеж, намазана отвън, като горният
й край представлява

непрекъснат фриз от
прозорци, над който
ляга страната.
Кулата е покрита с
един връшникообразен покрив с турски
керемиди, над който
под шатообразен диск
е била на открито часовниковата камбана.
Долната призматична
част на кулата е висока
8,40 м, а горната – 4,35,
или общо цялата кула
до върха е 13,55 м.
Старата часовникова кула се явява като
действително градска
доминанта, която се
вижда от всички краища на града на фона на
гората.”
Доц. Матеев изказва
друго интересно предположение. Фактът, че
липсва какъвто и да е
елемент на преход от
каменното тяло към
горната „шапка” на
кулата дава основание
да се предполага, че тя
е била по-висока и е
изглеждала другояче,
но по-късно, поради
пожар или гръм, е била
разрушена в горната

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

О Ф Е Р ТА
ЗА
УС Л У ГА

НАША СЪГРАЖДАНКА
ЗАРАДВА ДЕЦАТА
Щедрите хора са обикновени
и скромни. Затова едва преди няколко дни научих за едно добро.
Нека ви разкажа.
Става дума за благородна проява на наша съгражданка – Петя
Вълчинова. Тя вече е с фамилия
Стамболис, тъй като е омъжена за
Романос - роден в Солун.
Та двамата млади - Петя и
Роман, които от няколко години
живеят в Дубай, решават по Коледа да сторят добро - да донесат

си част и не е възстановена в първичния й
вид.”
От няколко десетилетия, по инициатива
на Общината, отдел
„Култура”, кулата е
ремонтирана, а часовниковият механизъм
е възстановен и тя
най-точно и ритмично
отчита времето в публичното пространство.
От направения обзор на строителството
на часовникови кули
по света се получава
следната схема: Страсбург (Франция) има часовникова кула от 1352
г., Солзбъри (Англия)
се сдобива с такава
през 1386-а, Москва
– 1404 г., Пловдив
– 1623-а, Пещера – 1710
г., и Варна –1755-а.
Затова Часовниковата кула в Пещера,
т.нар. „Сахат”, е гордост за нас, пещерци,
а защо не и за България.
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

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

малко радост на българчетата от
дом „Ана Гиздова” в Брацигово.
Даряват им много лакомства, битова техника за дома, телевизор
за общата стая. Внимание и топлота за децата без родители.
Това е краткият ми разказ за
човещина, родена и отгледана в
Пещера.
Пепи е още в града ни. Ако я
срещнете, дарете я с усмивка!

За контакти:
mirsof95g@abv.bg
и
0350 6 62 44
0876 769 236

Светла ПАУНОВА

През декември експертите на РИОСВ
извършиха проверки в 50 обекта

Вестник
„Родопска
искра”

През декември 2013 г. експертите на РИОСВ - Пазарджик, извършиха
63 проверки в 50 промишлени обекта. Дадени са 55 предписания за отстраняване на нередности. За констатирани нарушения на екологичното
законодателство са съставени четири акта. При проверка на сигнал са
заловени нарушители, извършващи незаконна сеч в резерват „Купена”, и
са съставени три акта на физически лица. За нарушаване разпоредбите
на Закона за управление на отпадъците акт е съставен на физическо лице
от гр. Септември за неизпълнено предписание да представи документи
за платена продуктова такса при извършен внос на употребявани гуми.
Издадени са осем наказателни постановления на стойност 10 000 лв.
за извършени нарушения на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за лечебните растения.
Акцент в контролната дейност на РИОСВ - Пазарджик, през декември
бяха проверките за изпълнение на предписания.

може
да четете
и в електронен
вариант
на страницата
на Община
Пещера

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
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ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА
ДА ПОМОГНЕМ ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП ОПРЕДЕЛИ
СВОИТЕ ФАВОРИТИ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ

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.

На 11 януари 2014 г. от 10
часа в НЧ „Развитие - 1873” се
проведе заседание на XV oбщинска конференция на БСП
– Пещера, за номиниране кандидатурите за представители
в Европейския парламент от
БСП. Конференцията се предхождаше от събрания в основните партийни организации, на
които въз основа на определени правила, основни принципи

и критерии, на които да отговарят кандидатите.
Всяка основна партийна организация има право да предложи кандидати на БСП за
представители в Европейския
парламент от Република България – избори май 2014 г.
На конференцията бяха
утвърдени кандидатурите на
Илияна Йотова – евродепутат,
и на Сергей Станишев - пре-

зидент на Партията на европейските социалисти и председател на Националния съвет
на БСП.
Кандидатурите от всички
партийни организации ще се
утвърдят на 31 януари на Областния съвет на БСП, а официалната листа ще се обсъжда
и приема на заседание на конгреса на БСП на 8 февруари
2014 г.

ПЕЩЕРКА ПОКОРИ АМЕРИКА С УМ И ТРУД
ЦВЕТЕЛИНА ЧУРАЛСКА ПРАВИ НАУЧНА КАРИЕРА И ПОЛАГА
ОСНОВИТЕ НА СОБСТВЕНА КОМПАНИЯ
Слабо ли е равнището на българското
образование? Неграмотни ли са нашите
зрелостници?
Тези
въпроси отново повдигнаха последните
резултати от Програмата за международно
оценяване PISA в края
на 2013 г.
Цветелина
Чуралска от Пещера, една
26-годишна българка,
произхождаща
от
средностатистическо
семейство, израсла в
малък град и възпитаничка на българската
образователна система, показа с блестящите си постижения,
че не е задължително
отговорите на тези въпроси да са положителни. Не и за всеки
зрелостник в родината
ни.
За 8 години Цветелина от обикновено
момиче израства до
млада
амбициозна
дама,
притежаваща

дипломи от престижни американски университети, положила
основите на бъдещата
си научна кариера и
едновременно с това
– на своя компания за
производство на чисто нов за необятния
американски
пазар
продукт, който
предизвиква фурор при
представянето си пред
потребителите.
Историята на пещерската девойка е
невероятна като приказка,
като
сюжет
на бестселър, който
дава не само поуки,
но показва един от
правилните пътища на
младежи, които са на
кръстопът.
Цветелина
Чуралска, възпитаничка на
пазарджишката Математическа гимназия,
пристига в Америка
през 2006 г. от родния
си град Пещера, за да
учи в обществен колеж в Тексас. Спечелва

солидна стипендия от
фондацията на Джак
Кент Кук. Прехвърля
се в Тексаския технически
университет,
където академичната
й репутация продължава да расте и където
получава диплома с
отличие в областта на
архитектурата.
Сега
продължава по пътя
на науката в Принстънския университет, откъдето скоро ще получи своята магистърска
степен по архитектура.
Съоснователка
и
ръководителка е на

първата
международна
организация,
обединяваща всички
чуждестранни студенти в Тексаския технически
университет.
Цветелина е доброволец в международното
общество нa Gamma
Beta Phi, член на Американския институт на
архитектурните
студенти, Съвет за зелено
строителство на САЩ,
както и няколко други
обществени групи.
Интересен факт е
как поставя началото
на своята приказка.

Още като гимназистка кандидатства в 24
американски
висши
училища, в 10 от тях
има
безапелационен
успех, в 6 е класирана
на второ място.
Няма постижение, с
което да е най-горда.
Всяко от тях е крайъгълен камък за следващо,
по-голямо,
обяснява
тя. „Горда съм от това,
което съм постигнала,
но успехите в университета не гарантират
такива в реалния свят.”
Тексаска
архитектурна фондация, Тексаско общество на архитектите: първо място
в 2011 Архитектурен
конкурс за дизайн
„Купата на декана”;
най-добър студент и
студент говорител на
2010-а във Факултета
по архитектура. Докато
самата тя учи, работи
в университета като
асистентка на професор и обучава група от
около 45 студенти, под-

ОБЯВА
Наемаме или изкупуваме земеделска земя в землището на село Капитан Димитриево и в местността
БАДЕМИТЕ.
За справки: Бившата тракторна станция,
тел. 0877 79 79 79; 0878 48 38 38; 0888 44 38 38.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„КУПЕНА“

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

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

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

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

Адрес ...............................................................................

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.

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

Пещера Снежанка
работи през всички
сезони на годината

помага връстници да
усвоят математиката от
елементарно равнище
до диференциалните
уравнения, както и
гимназисти. Избрана е
сред 1000 топ студенти
в САЩ. Това са само
част от спечелените
отличия на Цветелина
в академичната й кариера. Същевременно
не пести труда си като
доброволка в различни
благотворителни
каузи.
Динамичният
обществен живот не я лишава от емоционални
преживявания. Посетила е 28 от 50-те американски щата, както
и много страни на пет
от седемте континента.
Една от любимите й
сентенции: „Не отивай
там, където пътеката
може да отведе, отиди
там, където няма път и
остави следа”.
Дора ЦВЕТКОВА
в. „Пазарджишка
Марица”

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.

Съгласно Закона за защитените територии,
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.
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СУРВАКАРЧЕТА БЛАГОСЛАВЯХА
ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ
На 14 януари - един
от големите празници
за ромите, сурвакарчета пристигнаха в
Община Пещера. В
тържеството участваха
деца от ОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Петко

Славейков”, съвместно
с Центъра за развитие
на общността.
Тук бяха председателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова, заместник-кметът Стефан Балабанов,

секретарят на Общината Николай Гълъбов.
Децата
поздравиха ръководството на
общината с песни и
стихове, сурвакаха и
пожелаха здраве и берекет.

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-

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.

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.

НЧ „ЗОРА - 1903”, с. РАДИЛОВО
Народно читалище
„Зора - 1903”, с. Радилово,
организира
форум среща на 22
януари 2014 г. от 10.30
ч. в читалищния салон
на тема Създаване на
интерактивна игра за
деца от 3 до 5-годишна
възраст „Бабо, какво е
това?”. Форум среща-

та е дейност по Проект
„Бабо, какво е това?”
на Програма „Живо
наследство” към Фондация
Работилници
за Граждански Инициативи с финансовата
подкрепа на Фондация
Америка за България.
Присъстваха
всички
педагози, обучаващи

деца от 3 до 5-годишна
възраст, родители на
деца от 3 до 5-годишна възраст, психолози,
художници,
участващи, които съгласуваха
мнения относно създаването на играта
по най-атрактивен и
достъпен за тази възрастова група начин.

В РАЙОНЕН СЪД - ПЕЩЕРА

Контейнери, в които да изхвърлите старите си батерии, има разположени в Общинска администрация, в училищата, в МБАЛ „Проф.
Димитър Ранев”, Домашния социален патронаж, в 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.
КАЛЕЙДОСКОП

Добре е да знаем

за какво е полезна

ЯБЪЛКАТА
Ябълката съдържа
витамин С, който укрепва имунната система,
както и флавоноиди
– антиоксиданти, намаляващи риска от
сърдечносъдови заболявания.
Едновременно
с
това в една ябълка има
само 70-100 калории,
но тя може успешно да
замени шоколада или
бонбоните, като удовлетвори нуждите на
организма от захар.
В ябълките се съдържат и значително
количество
феноли,
които действат регулиращо на нивото на холестерола - намаляват
„лошия” и повишават
„добрия”.

Ученици
от
ОУ
„Петко Р. Славейков“
- Пещера, участници в
клуб „Аз и моят град“
по проект УСПЕХ, посетиха Районен съд Пещера. Прокурор Петърнейчева, прокурор
Щерева и съдия Анге-

лова запознаха децата
с историята на Районния съд, с работата на
прокурора, на съдията,
със структурата на
правосъдната система
в България. Срещата
се проведе в една от
заседателните зали на

съда и безспорно провокира интереса на
учениците. След официалната част, в неформална обстановка,
децата влязоха в ролята на съдия, съдебни
заседатели, прокурор,
адвокат, подсъдими.

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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