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Н А Й - В И С О КО О ТЛ И Ч И Е

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ПЕЩЕРА ГЕОРГИ КОЗАРЕВ

Е „ЛИЧНОСТ НА ГОДИНАТА 2014”
Кметът на община Пещера Георги
Козарев стана носител на най-голямото
отличие – „Личност
на годината 2014”.
Той стана победител в конкурса на
деветото издание
на вестник „Пазарджишка Марица”.
Наградата му бе
връчена на официална церемония.
Кметът на община Пещера получи
най-много гласове

СТРОИТЕЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ
www.buildholding.com

– близо 4 хиляди
гласа. Това е атестат за успешното му
управление.
Георги Козарев
благодари на всички за подкрепата в
гласуването, които
по този начин са
оценили дейността
му през миналата
година. Благодари
и на Общинската
администрация
и на Общинския
съвет за добрите
взаимоотношения

и ползотворна работа.
П р е д с е д ат е л я т
на Общинския съвет Анастасия Младенова
поздрави
г-н Козарев с високото отличие с
пожелание за нови
успехи и за напред.
Община Пещера
е една от най-добре
развиващите се общини в България,
добро място за
живеене на хората
в нея.

ПЕЩЕРА БЕ ДОМАКИН НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ
Заседанието
на
Управителния
съвет
на НСОРБ /Национално
сдружение на общините в Република България/ се проведе в
Пещера на 30 януари
2015 г. от 14,30 ч.
Кметът Георги Козарев приветства присъстващите
кметове
– членове на НСОРБ, и
ги запозна с общината
и града.
На заседанието той
докладва по една от
точките, включени в
дневния ред – Закон
за изменение и допълнение на Закона за
водите.

В дневния ред бе
включена точка, отнасяща се до вземане
на становище по методическите указания
за
изпълнение
на
Националната
програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни
сгради. Гласуван беше
и проект на Правилник
за дейността на фонд
„Солидарност”
към
НСОРБ, както и проекти на редица закони,
като: Закона за управление на средствата
от ЕС, Закон за изменение и допълнение
на Закона за собстве-

ността и ползването
на земеделски земи,
на Закона за водите,
на проекта на ПМС за
изпълнение на държавния бюджет тази
година.
В дневния ред бе
включено и определяне на представители
на НСОРБ в Съвета по
координация на ВиК
– реформата и в Съвета по регионално развитие. Част от докладните на заседанието
бяха предложения за
партньорство и обсъждане на актуални проблеми и информации
на общините.

БОГАТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ПРЕЗ 2015 Г.
На заседание на
Общинския съвет, състояло се на 28 януари,
беше приет Културният календар на община
Пещера.
Той бе подробно
представен по месеци

на културните прояви
от Димитър Павлов
– гл. експерт „Култура”
в община Пещера.
През годината предстоят концерти, театри,
чествания на бележити дати, срещи с видни

личности.
Ще бъдат отбелязани национални годишнини от историческия
календар,
международни дати, прояви с
национално значение,
етнофестивал с меж-

дународно участие.
Отбелязана бе 137
годишнината от Освобождението на Пещера.
Предстоят годишнини от рождението на
Владимир Рилски, на

проф. Янко Тодоров.
Ще се отбележи 95
години от рождението
на Тодор Хаджиниколов, 135 години от
рождението на Петър
Стайков. И много други годишнини.
Предвидена е среща-разговор със Симеон Идакиев, гостуване
на Театър 199, Празни-

ците на културата,.
Ще бъдат отбелязани културни събития с
международно и национално значение.
За всички културни
прояви, предвидени в
Културния календар,
ще ви информира общинският вестник „Родопска искра”
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ПЕЩЕРЕЦЪТ ГЕОРГИ ЗАФИРОВ - АПТЕКАРЯТ И ЛЕКАРЯТ
НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ПАНАГЮРИЩЕ
„Не
зная
колко
граждани знаят за
Георги Зафиров, но
зная, че всеки пещерец може и трябва да
се гордее с неговото
име” – написа краеведа Анастас Пунев във
вестник
„Родопска
искра”, бр.18, от 5 май
1989 г.
„Този рядък родолюбец е роден в Пещера, в стария пещерски
възрожденски род на
чорбаджи Зафир.
Основното си образование завършва в
Пещера при Михаил
Куманов, а през 1862 г.
се озовава в Букурещ
- Румъния, за да завърши аптекарство, по
която специализация
работи до края на живота си. Първоначално
започва работа в Копривщица в съдружие с
д-р Спас Арабаджиев,
завършил медицина
във Виена.
През 1868 г. Георги Зафиров вече е в
Панагюрище, където
работи като лекар и
аптекар.
Всъщност

Панагюрище му става
второ родно място.
Неговата революционна дейност тук започва още от Копривщица, посветил се на
борбата под влияние
на Петко Кундорджията от Панагюрище и
Стефан Попов-франктерзия от Велико Търново.
Дълбоко и трайно
е влиянието върху
неговата
революционна дейност от двете
проведени срещи на
Васил Левски с панагюрци – първата през
1862 г. в неговия дом,
и втората през 1872 г. в
Балабановия хан.
Но онова, което го
извисява като виден
революционер, е участието му в Априлското
въстание в Панагюрище - столицата на IV
революционен окръг.
Той трайно е влязъл
в летописа на въстанието като лекарят и аптекарят на въстанието,
поради което ние, пещерци, имаме всички
основания за гордост.

Лично главният апостол Георги Бенковски
му възлага доставката
на медикаменти и превързочни материали
за оказване на първа
медицинска помощ на
ранените въстаници,
доставени от аптеката на чеха Калмар в
Пловдив на кредит на
стойност 22 600 гроша.
И той обслужва като
лекар и аптекар въстаниците, Хвърковатата
чета на бенковски и
въстаниците на Панагюрище.
На 30 април 1876 г.
Хафъз паша влиза в
Панагюрище. Потърсен от турците, той се
укрива в Дудиковата,
а след това в Сираковата къща. Заловен е с
голяма група въстаници и е разпоредено да
бъде убит.—спасен от
жена му с откуп от 35
000 гроша. След това,
окован във вериги заедно с 418 въстаници,
пеш е откаран в Пазарджик, затворен в
Коршун хан, а оттам в
Пловдивския затвор.

Тук изпълнява отново задачите на лекар сред задържаните.
В Пазарджишкия затвор прекарва 20 дни,
а в Пловдивския-80
дни. Турският съд го
осъжда на смърт, но
при застъпничеството
на
Международната
европейска комисия е
амнистиран и освободен от затвора.
В Панагюрище посреща освободителите
от руската армия през
януари. Заварва дома
и аптеката си изгорени
от турците и разграбени. С много трудности ги възстановява.
Връща и дълга към
пловдивската аптека и
започва да обслужва
населението. Предложена му е поборническа пенсия. Категорично и гордо я отказва с
думите „ДЪЛГЪТ КЪМ
ОТЕЧЕСТГВОТО НЕ СЕ
ЗАПЛАЩА С ПАРИ.”
Георги Зафиров почива на 3 април 1910 г.
Панагюрци го изпращат с много почести като истински

родолюбец и достоен
поборник на свободата. Дружеството на
фармацевтите в България публикува некролог на страниците
на списание „Фармация” в бр. 4 от април
1910 г.
Местният вестник
„Оборище” в бр. 247 от
22 април 1939 г. в статия е отбелязал „Дядо
Георги живя, работи и
умря в панагюрище,
който град му беше
втори роден град”.
Съпругата му получава пенсия. Но изключително ценни за
историческата памет
и българската история
са предадените документи в Националната
библиотека „Кирил и
методий” – София от
съпругата му и с него е
създаден личен архив
под фонд 104. това е
поводът в. „Вечерни
новини” в бр.4 552 от
3 май 1966 г. да отбележи: „Странно е онова,
което е останало от
Георги зафиров, освен
вързопчето с уникал-

ни спомени и записки, няколко портрета,
старинни аптекарски
везни. И между книгите му е редкият екземпляр на книгата „ЕКСпликацио
табуларум
анатоми карум”, издание на Университета
в Батова – Холандия.,
от 1774 г. Днес това
рядко издание се пази
в Университетската библиотека в София.
Името на Георги
Зафиров е увековечено в Панагюрище и с
кръстената аптека на
ул. „Георги Бенковски”
No2 на негово име. Отделна улица в Пещера
също носи неговото
име.
Макар
и
късно
пещерските
краеведи Анастас Пунев,
Здравка Попова и моя
милост проучихме задълбочено делото на
Георги Зафиров и в
свои публикации го
популяризирахме на
страниците на вестник
„Родопска искра”.
Стефан Попчев
историк-краевед

ТРИФОНОВА СРЕЩА ПРАЗНУВАХМЕ ОТ СЪРЦЕ
Народно читалище
„Развитие-1873” в Пещера и тази година организира традиционната Трифонова среща,
която се проведе на 1
февруари – християнският празник Трифон

циалисти от „Винпром
Пещера”.
Новият цар на виното стана Михаил Паев.
Той бе последван от
Петър Николов. Третото
място бе отредено за
отец Иван Каменаров.

Председателят на читалището Георги Щерев
връчва наградата на Михаил Паев.

Зарезан. На срещата
бяха отличени производителите на най
– добрите качествени
вина, оценени от спе-

Вечерта продължи
с чаша хубаво вино и
сладка раздумка.
Събитието се проведе в ресторант „Тектан”.

БЛАГОДАРИМ
През декември 2014 г. 50 членове на дружество „Вяра и Надежда” в Капитан Димитриево
отбелязаха Междунородния ден на инвалидите.
Сърдечно благодарим на нашите спонсори
Димитър Игнатов, Атанас Иванов,Миглена Атанасова, цех за обувки „Еди”, Димитър и Сашо
Хаджиеви, Радой, Георги Петърнейчев и община
Пещера.
С уважение: Таня Попова

На 21 януари 2015 г.
в Клуба на пенсионера
в Пещера празнувахме
Бабинден.
Тържеството беше
посетено от 110 бабипенсионерки,
присъстваха и мъже - членове на клуба, дошли да
почетат празника ни.
Всички присъстващи останаха много
доволни и щастливи от
факта, че лично кметът
на общината Георги
Козарев и секретарят
на общината Николай
Гълъбов уважиха празника ни и всяка баба
получи цвете за празника от г-н Козарев.

От името на всички
присъстващи и от мое
име им благодарим за
жеста към нас, с пожелание за много щастие
и успехи.

Бабите бяха поздравени от децата от
III б клас на ОУ „Петко
Славейков” с класен
ръководител Таня Аргирова. Изнесена беше

богата
програма
и
беше спазен ритуалът
за празника.
Райна Готева
председател на
Клуба на пенсионера

БЕДСТВАЩ ПОЕН ЛЕБЕД БЕШЕ СПАСЕН
СЛЕД ПОДАДЕН СИГНАЛ В РИОСВ -ПАЗАРДЖИК
ПТИЦАТА Е ИЗПРАТЕНА В СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ В ГР. СТАРА ЗАГОРА
Екземпляр от защитен вид птица - Поен
лебед /Cygnus cygnus/
със счупен крак беше
спасен от експерти
на
РИОСВ-Пазарджик след подаден
сигнал на граждани.
Лебедът е забелязан
в нива между селата
Ляхово и Паталеница,
община
Пазарджик.
Вероятната
причина
за нараняването му е
отстрел. Птицата е от-

карана за оказване на
медицинска помощ в
Спасителния
център
за диви животни в гр.
Стара Загора.
Пойният лебед e
един от трите вида лебеди в България, който
се среща относително по-рядко. Видът и
местообитанията му са
защитени от Закона за
биологичното разнообразие.
През
изминалата

2014 г. експертите на
РИОСВ-Пазарджик са
оказали помощ на 10
птици, нуждаещи се от
лечение и рехабилитация. Общо 5 сигнала са
постъпили за бедстващи щъркели от вида
бял щъркел. За лечение в Спасителния
център на Сдружение
Зелени Балкани в Стара Загора са изпратени
2 бели щъркела, по
един екземпляр керке-

нез и забулена сова, 4
обикновени мишелова
и 2 горски ушати сови.
РИОСВ-Пазарджик
информира, че при намиране на птица или
животно в безпомощно състояние, гражданите могат да подадат
сигнал в екоинспекцията на телефон 0885/
301066, за предприемане на действия във
възможно най-кратък
срок .
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П А М Е Т Н А Д АТА З А П Е Щ Е Р Ц И

19 ЯНУАРИ - ДЕН НА ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГЕРОИЗМА
На 19 януари - Деня
на Освобождението на

лия ден.
Димитър Руски – об-

Пещера, пред паметната плоча на капитан Николай Сафонов, която
се намира в градинката
до
църквата „Свети
Димитър”, се събраха
отново пещерци, за да
засвидетелстват своята признателност към
освободителите.
Слово
произнесе
секретарят на общината Николай Гълъбов.
Той припомни важни
исторически събития,
за да се стигне до свет-

лечен в казашка униформа, и Нейчо Дечев
– в хайдушка, заедно
с ученици бяха на пост
пред паметната плоча
на 19 януари.
Чуха се изстрели
за Освобождението на
Пещера.
С
едноминутно
мълчание и падане на
колене присъстващите
почетоха
паметта на
героите за свободата.
Паметната
плоча
на капитан Сафонов

бе отрупана с венци
и цветя на признател-

на Общинския съвет
Анастасия Младенова,

училища, признателни
граждани.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 28 януари 2015 г. в залата на Общинския съвет се проведе 56 -то заседание на
Общинския съвет, открито и ръководено от
председателя Анастасия Младенова.
В ДНЕВНИЯ РЕД БЯХА ВКЛЮЧЕНИ:

ност, поднесени от кмета на общината Георги
Козарев, председателя

от народния представител Десислава Костадинова-Гушева, от дру-

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор No BG161PO001/3.2-03/2012/013 “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг
на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”
На 23.01.2015г. от 11:00 часа в Пленарната зала на
Община Пещера се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати
в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PO001/3.2-03/2012/013 за проект:
“Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на
територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”.
Проектът се реализира от Община Пещера с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие в партньорство с Община Батак и Община
Ракитово.
Договорът между Министерство на Регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на
ОПРР - Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” и Община Пещера е на обща стойност
428 844,00 лв.
Период за изпълнение на проекта: 24 месеца
Партньори на Община Пещера по проекта: Община Батак и Община Ракитово.
Общата цел на проектното предложение е да
развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг на
дестинацията „Родопска приказка”, на територията
на общините Пещера, Батак и Ракитово на основата
на интегриран подход.
Конретни цели:
Цел 1: Развитие на туристическия потенциал, популяризиране на природното и културно-историческото наследство.
Цел 2: Обединяване на общинските ресурси за
развитие на туризма.

жество „Русофили”, от
политически партии,

Цел 3: Изграждане на единен Бранд и имидж на
туристическата дестинация.
Цел 4: Развитие на специфични регионални продукти и услуги за привличане на нови пазарни сегменти и използване на потенциалното търсене на
вътрешния пазар.
Цел 5: Запазване на преките туристическите ресурси - културни, исторически и природни дадености
и изграждане на потребителска култура.
Постигнати резултати:
Ø Реализирани проучвания и разработки за дефиниране на нови туристически пакети и диверсификация на съществуващите.
Ø Изработено лого, рекламни клипове и видео
филм.
Ø Реализирана реклама в национална телевизия.
Ø Реализирана реклама в специализирани издания.
Ø Реализирана реклама в интернет.
Ø Реализирана билборд реклама.
Ø Реализирана реклама в национално радио.
Ø Реализирани печатни и рекламни материали.
Ø Реализирани 2 участия в международни изложения.
Ø Реализирано 1 участие в национално изложение.
Ø Реализирани 5 бр. мониторингови кампании.
Участие в пресконференцията взеха:
ГЕОРГИ КОЗАРЕВ - кмет на Община Пещера
АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА – председател
на Общински съвет - Пещера
СТЕФАН БАЛАБАНОВ – ръководител проект

Този документ е създаден в рамките на проект “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка”
на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, договор No BG161PO001/3.2-03/2012/013, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

- Отчет на взети решения на Общинския съвет
на заседания с Протокол No 55 от 29.12.2014 г.
- Приемане Отчет за дейността и финансов
отчет на народно читалище “Развитие 1873”
– Пещера, народно читалище “Зора” с.Радилово, народно читалище “Сергей Румянцев” с.
Капитан Димитриево през 2014 година.
- Приемане на Културен календар на Община Пещера – 2015 година.
- Информация за дейността на Дневен
център за деца и младежи с увреждания
гр.Пещера за 2014 г.
-Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера за 2014 г.
- Информация за дейността на Кризисен
център за лица и деца пострадали от насилие
– гр. Пещера за 2014 г.
- Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2014 г.
- Приемане на Общински план за младежта
за 2015г.
- Приемане на Програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост за периода 2015година.
- Приемане на Годишен план за паша за
стопанската 2015 г. за землищата на Община
Пещера; съгласие за предоставяне на мери и
пасища за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община
Пещера и на ползватели за поддържането на
мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние.
- Приемане на Годишен отчет на Кмета на
Община Пещера за 2014 г. за изпълнение на
Програмата за управление от мандат 2011 г.2015 г. на Община Пещера.
На заседанието бяха разгледани и други
въпроси, по които се взеха целесъобразни
решения.
Заседанието завърши с питания.

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
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.

Родопска
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17 ФЕВРУАРИ – ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА
„СВЕТИ ТЕОДОР ТИРОН” В РАДИЛОВО
ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА
ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
Главната църква на с.
Радилово „Свети Теодор
Тирон” е построена през
1818 г. Тя е трикорабна
базилика, изградена изцяло от каменна зидария,
включително и сводовете на църквата. През тези
години в селото е имало
около 130 семейства. До
тогава хората са се черкували в малка дъсчена
църковица, носеща същото име. Има писмени
сведения, че още през
1748 г. поп Кръстьо от
Радилово е получил като
подарък един псалтир
/книга с текст от Библията/ от Маньо Платнар от
Татар Пазарджик., което
показва, че на това място
е съществувала църква
много години преди построяването й.
Като строители на
новата каменна църква
се сочат македонските
майстори Марко Зисо и
Петър Чомпъл. На една
от сводестите колони
на южната страна на
църквата има неидентифицирани знакови изображения, които може
да се предположи, че са
инициалите на самите
строители.
Има стара легенда, че
пазарджишкия каймакамин Хасан бей, който бил
страстен ловец и обичал
да ловува в Радиловския
балкан, изпитвал много
добро отношение към ра-

диловци, много от които
работели в неговите чифлици и им разрешил да
построят здрава църква
на мястото на паянтовата
дъсчена.
Югозападно от църквата имало и старо килийно училище с две
стаи.
За построяването на
църквата „Свети Теодор
Тирон” свидетелства една
каменна плоча, на която четем: „1818 година,
Епископ Деонисий, поп
Саво, Никола и поп Ангел”. По всичко личи, че
църквата е била осветена
през 1818 г. от Епископ
Деонисий в присъствието на двама свещеници
поп Саво и поп Ангел, а
Никола вероятно е бил
радиловски
първенец,
изпълняващ ролята на
сегашните кметове.
Единият от двамата
попове е ръководил и
килийното училище.
Църквата е била задължително вкопана в
земята, за да не се нарушава султанския закон,
християнският храм да
не е по-висок от околните
сгради.
Тъй като цялото население е било дълбоко
вярващо и всички са се
черкували в празничните
дни, църквата не е била
достатъчна да побере
всички хора.
Откъм западната стра-

на е построена допълнителна дървена постройка
/женско отделение/, с
което временно е бил
решен въпросът. Църквата в началото е била
покрита с каменни плочи,
по-късно заменени с турски керемиди. Въпреки
немотията,
радиловци
са отделяли от своите
оскъдни средства, за да
построят свой масивен за
времето си духовен храм,
носещ името на Свети Теодор Тирон.
През
времето
на
Априлското
въстание
`1876 г., селото е било
изцяло опожарено. Изгаря покривът, олтарът и
дъсчената постройка на
църквата.
Като духовно извисени хора, радиловци
начело със своя духовен
водач поп Георги Димитров Предьов, след погрома на въстанието бързо
се съвземат и започват
да възстановяват не само
своите къщи, но и изгорялата си църква.
Нещо повече, те не
само възстановяват изгорялата църква, но вземат

инициативата и започват
изграждане на допълнително притворно помещение, известно като
женската църква „Света
Неделя”. Нейното освещаване става през май
1883 г. от пловдивския
владика Панарет.
На мястото на изгорелия иконостас е построен
нов с икони, изографисани от майстори-зографи
от Самоковската иконописна школа. Иконите на
Света Богородица с младенеца и Исус Христос,
които са със сребърен
обков, са дарени от Тодор Начков и съпругата
му Екатерина от Пловдив,
но родени в Радилово. За
останалите икони от иконостаса няма сведения
кой е ктитора, дарил ги на
църквата.
През 1991 г. две от
иконите на иконостаса
бяха откраднати от злосторници, които по-късно
са били затворени, но
и досега иконите не са
върнати на църквата ни.
През 1902 г. радиловския хаджия Георги
Велев Бакалов дарява

на църквата хуругви и
голямата икона „Йерусалимица”, изложена в притворната църква „Света
Неделя”. Такива икони
са изключително редки
в храмовете на страната
ни.
След Освобождението
свещеник продължава да
е Георги Димитров Предьов, роден през 1818 г.
и починал през 1896 г.
и е погребан в двора на
църквата.
След него свещеник
е Неделчо Иванов Бакалов до смъртта му през
1919 г.
През 1920 г. за свещеник е ръкоположен отец
Димитър поп Неделчевсин на поп Неделчо. Той
служи в църквата до 1958
г., когато се пенсионира.
Същато година свещеник
става Васил Стойчев от
Равногор., до смъртта му
през 1991 г.
От 1992 до 2014 г.
свещеник свещеник е
Борис м Манов, родом от
Хаджиево.
През последните 20
години под ръководството на отец Борис бяха

извършени редица подобрения в църквата, за
да се превърне в хубав
благоустроен храм на
православната вяра.
Църквата в Радилово
заедно със сградата на
Музея са двата обекта в
селото със статут на паметници на културата от
местно значение.
Миряните от с. Радилово чакат с радост да
бъде въдворен свещеник
в храма „Свети Теодор Тирон”. Имаме уверение на
архиерейския свещеник
отец Любомир, че пловдивският
митрополит
Николай е приел поканата на кмета на Радилово
г-жа Елена Рядкова и на
храмовия празник ще
въдвори свещеник в с.
Радилово.
На
17
февруари
– празника на църквата
в Радилово, от мое име
и от Църковното настоятелство каним всички на
празнична света литургия, която ще бъде извършена от пловдивския
митрополит Николай.
Елена Рядкова
Кмет на Радилово

В ПЕЩЕРА – КЛУБ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ
През декември 2014 г.
в . Пещера се учреди
„Клуб на началните учители в Община Пещера“.
Присъстваха учители
и директори от ОУ „ П. Р.
Славейков “, ОУ” Патриарх Евтимий”, СОУ “Св.
Климент Охридски”, НУ
“ М. Каролиди “, НУ “М.
Куманов” и ОУ”„Л. Каравелов” и Ружа Семерджиева-представител от Общинска администрация .
На първото заседание на
Клуба се проведе избор
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ
ТЕХНОЛОГИИ ”АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ” ГР. ПЕЩЕРА
ул. “Свети Константин” 54, тел: 0350/6 21 35
www.daskalo.com/pghvt ; e- mail: pghvt_peshtera@abv.bg

ОБЯВА
На основание чл 147, ал.1,т. 4 от ППЗНП, чл. 16 ал.2,
във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, и чл. 13 и чл. 41, ал. 6 от Правилника
за неговото приложение и Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси и Писмо
No 21-1388/ 04.11.2013 г. и 3318/.3.02.2014 г. година на
Министъра на земеделието и храните, година на Министъра на земеделието и храните ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ”-ГР. ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА
I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ НА:

на ръководство и се изготви месечен план за работа до края на учебната
2014-2015година.
Целта за създаване на
Клуба е началните учители да провеждат ежемесечни заседания, на които
да обсъждат злободневни
проблеми, които срещат
в учебно-възпитателния
процес, нормативни документи, касаещи сферата на образованието и
промените в нея и не на
последно място да спо-

1. Нива имот No 143001 , намираща се в местността
„Студен дол” . Общата площ, която се отдава под наем
е в размер на 18,676 дка. Категория земя при неполивни условия - Пета.
2. Нива имот No 142001 , намираща се в местността
„Студен дол” . Общата площ, която се отдава под наем
е в размер на 25,331 дка. Категория земя при неполивни условия - Пета.
• Търгът ще се проведе от 14:00 ч. на 24 февруари
2015 г. в сградата на гимназията.
• Срок за подаване на документи до 16:00 часа на
в канцеларията на г20 февруари 2015 г.имназията.
• Цена на тръжна документация 10 ( десет) лева,
невъзстановими.
• Депозит за участие 60 ( шейсет) лева.
• Оглед на обектите - всеки ден от 08:30 часа до
16:00 часа в периода до 20 февруари 2015 г. по предварителна уговорка.
Информация на телефон: 0350 6 21 35; 0878 68 17 01

делят положителни практики от педагогическия
опит, които биха подобрили атмосферата в класните стаи и направили
училището приоритетно
място за подрастващото
поколение.
На 27-ми януари от
14.00ч. в заседателната
зала на Община Пещера
се проведе 2-ро заседание на „Клуб на началните учители в Община
Пещера“. Тема на заседа-

нието беше обсъждане
на :“ Механизъм за противодействие на училищния тормоз“. Темата е
изключително актуална,
болезнена и се нуждае
от активното участие на
повече учители, за да се
предприемат адекватни
мерки за подобряване
атмосферата на работа в
днешните училища. През
февруари предстои обсъждане на целодневната
организация на обучение.
Дафи Самарджиева

ПРОДАВАТ СЕ
парцели

„РОДОПСКА ИСКРА”

в жк „Изгрев” - 371 кв. м,
321 кв. м и 255 кв. м.
За контакти :

02/868 5705

Родопска

Искра

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

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 0350/6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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