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ДЕН НА ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПОДВИГА
19 ЯНУАРИ не е
обикновена дата от историческия календар
на Пещера.
На този ден тази година се навършиха 138
години от Освобождението на града ни.
По този повод на
19 януари пред памет-

ника на кап. Сафонов
се състоя поклонение,
организирано от община Пещера.
Изминаха вече 138

ка
в
и
б
о

д Община
П р иПещера
пусна

нова и модерна услуга
за жителите си. Хората
вече могат да плащат
онлайн всички местни
данъци и такси, от която
и да е точка на страната
в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от
целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва
бързо, евтино и много
лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а
на фирмите.
Интернет плащането
става след регистрация
в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията е еднократна.
След като се регистрира
веднъж, собственикът

години от Освобождението на България,
но хайдушкия балкан
още разказва легенди
за героизма на руските
богатири и българските
опълченци, обагрили
с кръвта си урвите на
Шипка – каза водещият Стоян Йовчев.

Слово
произнесе
заместник-кметът Стефан Балабанов.
„Днес ние трябва
да помним, че за сво-

бодата на България
се бориха и загинаха
в продължение на
столетия хиляди наши
предшественици, духовници и учители,
занаятчии и търговци,
бедни и богати. За
българите свободата
не дойде наготово, тя

не е подарена, нито
пък е само резултат от
политически интереси.
Защото
българският
народ жадуваше и

търсеше своята свобода. През всичките
тези години жителите
на Пещера никога не
са се страхували да
участват активно във
всички прояви на възрожденските
борби
на българския народ“
- подчерта в приветствено слово заместник-кметът на Пещера
Стефан Балабанов.
Освобождението на
Пещера почете и народният представител
Десислава Костадинова, която подчерта, че
тази дата е уникална
за Пещера - това е
денят, когато пещерци
честват своята свобода. За това тя носи
различно усещане и
много по-личен характер от националния
празник 3 март, когато
честваме националното освобождение.
Почетният
караул бе осигурен от
малките
гвардейци
от шести клас на ОУ“П.Р.Славейков“. От-

В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
НОВА И МОДЕРНА УСЛУГА
на регистрацията я
ползва винаги. ИПЕЙ
работи и на английски
език, така че може да
се ползва без проблем
от чужденци.
Таксата за плащане
през каса на ИЗИПЕЙ е
минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет,
автомобил и лихви, ако
има такива. Таксата
през ИПЕЙ е 0.40 лева
за една транзакция.
По новия начин
местните данъци може
да се плащат без да
се носят печатните
съобщения, ако те са

забравени или изгубени. Не е нужно да се
попълват каквито и да
са документи. Информацията за дължимите
суми излиза веднага и
може да бъде платена
веднага. Тя е винаги
актуална, защото се работи в онлайн режим
на плащане. ИЗИПЕЙ
към момента има 2 270
офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно
за хората, а повечето
от тях работят и в почивни, и празнични
дни. В населените места на община Пещера
ИЗИПЕЙ има 8 каси. В

село Радилово - 1 каса
и град Пещера - 7 каси.
Новата услуга на автоматично разплащане
на данъците улеснява
неимоверно
гражданите. Тя е в полза найвече на живеещите
извън общината и им
пести време, нерви и
пари. Повишава и събираемостта от местните приходи.
Услугата ще се усети най-добре от хората
в наближаващата нова
данъчна кампания, когато много българи от
близо и далеч разплащат своите данъци.
Онлайн плащането

ново край паметника
на кап. Сафонов прозвучаха изстрелите на
свободата.

нова, председаттелят
на Общинския съвет
Цветана Лепарова, от
председателя на Об-

Зам.-кметът Стефан Балабанов произнесе слово

С едноминутно мълчание и с падане на
колене беше почетена
паметта на загиналите
за Освобождението на
Пещера.
В знак на признателност венци и цветя
бяха поднесени от
кмета на община
Пещера
Николай
Зайчев,
народният
представител от ГЕРБ
Десислава
Костадикъм момента е възможно най-евтиния и
лек начин за това.
Услугата е абсолютно безвъзмездна
за Общината.
Тя се случи след
като кметът на Пещера Николай Зайчев
подписа споразумение за предлагането
й с дружествата ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. Така Пещера се нареди сред
общините в България,
които правят модерно
и европейско обслуж-

ластния съвет на БСП
Йордан Младенов, от
Общински съвет на
БСП, Общинската организация на ВМРО,
НЧ „Развитие-1873”,
Сдружение „Русофили”, Общински съвет
на СОСЗР, ОУ „Петко
Славейков”, СОУ „Св.
Климент Охридски”,
ОУ „Любен Каравелов”.
ване за жителите си
с по-висока събираемост от данъци и
електронно предлагани услуги - евтини,
бързи и лесни. Идеята
на кметския екип е да
продължава тази тенденция и да модернизира общината с
облекчаване на услугите, предоставяне на
широка възможност
за избор от страна на
гражданите и приближаването на администрацията до тях.

ПОКАНА
“ОТ ДИОНИСИЙ
до СВ. ТРИФОН”
на стр.
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ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ Â ÏÅÙÅÐÀ
С Литийно шествие
от центъра на града до
езерото в Централния

парк на Пещера започна общоградското
честване на Богояв-

ление. Край замръзналата вода всички
свещеници на Пещера
отслужиха водосвет за
здраве, а след това бе
изпълнен и ритуалът с
хвърлянето на кръста.
Шестима
бяха
кандидатите да уловят кръста на Йордановден тази година,
но само един от тях
стигна първи до него,
а именно Михаил Комбуянов. Младежът е на
17 години и е родом от
Пещера. Свидетели на
обичая станаха стотици
съграждани на Мишо,
които бяха обградили

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

В ЛЕДЕНИТЕ ВОДИ НА РЕКА ПИШМАНКА
Много миряни от село Капитан
Димитриево се събраха на Йордановден, за да станат свидетели на
Водосвета и хвърляне на кръста в
ледените води на река Пишманка.
Църковния ритуал беше изпълнен от отец Димитър Христев.
Смелчагата Иван Вергелов хва-

на кръста и за пореден път получи
овациите на присъстващите.
– Нека на този свят ден силата на светата троица пречисти и
благослови всеки дом и всяко
семейство. Амин. – пожела отец
Димитър.
Стоянка Иванова

Îò 15 äî 17 ÿíóàðè
ñå ïðîâåäå þáèëåéíîòî
40-îòî ñðåäíîçèìíî
ïðåáðîÿâàíå íà âîäîëþáèâèòå
ïòèöè â Áúëãàðèÿ
В периода 15-17
януари в България и
в цяла Европа се проведе 40-ото юбилейно
среднозимно преброяване на зимуващите
водолюбиви птици. За
целта, през тези дни,
експерти и доброволци
ще обходиха над 200
важни местообитания
на водолюбивите птици
в страната - реки, езера,
язовири и Черноморското крайбрежие.
Най-значимите
влажни зони в област
Пазарджик са язовир
„Тополница”, рибарниците край с. Звъничево

и с. Бошуля, микроязовири и поречието
на река Марица. Във
водоемите, разположени в близост и северно
от реката, в язовир
„Тополница”, в микроязовири край селата
Карабунар и Лесичово
и във водоемите на
ВЕЦ „Алеко” ще бъдат
изброени зимуващите
водолюбиви птици. В
акцията ще участват
експерти и специалисти от РИОСВ-Пазарджик, съвместно с
екипи на СНЦ „Зелени
Балкани” и Българско
дружество за защита

на птиците.
Резултатите установиха разпространението, промените в числеността и състоянието на
влажните зони, където
се срещат и заплахите
за зимуващите птичи
популации у нас.
Анализ на данните
определи
приоритетите за опазване на
видовете и местата за
зимуване.
От 1967 г. тази инициатива следи миграционните процеси при
птиците като знак за
промените в климата
на нашата планета.

езерото въпреки януарската мъгла и студ.
На всички тях той
пожела да са здрави и
да имат късмет. Самият

Ïðàçíóâàõìå
îò ñúðöå
На 22 декември
2015 г. Управителният
съвет на Общинската
организация на СИБ в
нашия град събра своите членове на двоен
празник – честване на
рождените дни и Коледно тържество.
Присъстващите
бяха поздравени от
председателя на Общинската организация
Дафинка
Василева,
която с мили и топли
думи им пожела да са
живи и здрави, да посрещнат Коледните и
Новогодишни празници с радост, заобиколени от най-близките
хора.
От името на рождениците приветствие

Михаил пък получи
стимулираща награда
от кмета на града Николай Зайчев.
Гости на празника

бяха народният представител
Десислава
Костадинова и началникът на РУП-Пещера
Елена Абаджиева.

ÄÂÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀ Â ÅÄÈÍ
поднесе Стефка Семерджиева. Тя благодари
на организаторите за
възможността всички
отново да се съберат
заедно и се повеселят.
Всеки рожденик получи скромен подарък за
спомен. Разиграната
томбола създаде много трепетни очаквания
и удовлетворение от
спечеленото.
За доброто настроение се погрижи отново
вокална група „Горска
теменужка” с ръководител Рашко Тилев. По
традиция тя поздрави
рождениците, пяха се
коледни и новогодишни песни.
Създаде се непринудена и весела атмос-

фера. Много от присъстващите си попяха и
се хванаха на хорото.
Хората с увреждания отново доказаха,
че въпреки болката и
телесната немощ, в тях
има силен дух и борбеност.
Всички
останаха
много доволни и благодариха за хубавата
вечер.
А в навечерието на
светлия празник, когато забиха тържествено
църковните
камбани
в чест на Рождество
Христово, те вдигнаха
наздравица за един
по-добър
свят,
за
мирна и честита 2016
година.
Клуб „Оптимист”

За поредна година
МОСВ и ПУДООС
обявяват конкурс
„За чиста околна среда”
За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките
на Националната кампания „ЗА
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“
на тема „Обичам природата – и аз
участвам“. Обявата е публикувана
на страниците на в. „Труд“ и в. „24
часа“ на 15.01.2016 г.
Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура
на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата
на опазване на околната среда.
Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и
общински училища, детски градини
и обединени детски комплекси от
цялата страна. За реализиране на
всеки от класираните проекти ще
бъдат предоставени средства в
размер до 10 000 лева за общини
и кметства и до 5 000 лева за учи-

лища, детски градини и обединени
детски комплекси. При оценяване
на предложените проекти ще се
има предвид пълнотата на съдържанието им, оригиалността на идеите и
цялостното им оформление.
Крайният срок за подаване на
проектните предложения в ПУДООС
е 15.02.2016 г. за училища, ДГ и ОДК
и до 26.02.2016 г. за общини и кметства. Резултатите от извършеното
класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до
08.04.2016 г. на интернет страниците
на МОСВ и на ПУДООС. Крайната
дата за реализация на дейностите
по кампанията е 30.10.2016 г. В класирането няма да бъдат включвани
проекти, които са получили финансиране в Националната кампания
„За чиста околна среда“ през 2014
г. и 2015 г.
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ОБЩИНА ПЕЩЕРА В КОНКУРС
ЗА „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“
ЗА „НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА“
Община
Пещера
предприема действия
срещу унищожаването на контейнерите за
разделно сметосъбиране в града. За целта
институцията участва
в конкурс на „Екопак
България“ АД „Найзелена община” с
проект за повишаване
ефективността на системата за разделно
събиране на отпадъци
от опаковки. Проектът
предвижда на петте
най-невралгични
точки, където е от-

четено посегателство
срещу пластмасовите
контейнери, да бъде
монтирано видеонаблюдение.
Проектът има още
една насока - популяризиране на системата
за разделно събиране
на отпадъци от опаковки.В нея е заложено участие на ученици
от град Пещера. Материалите, които ще се
раздават в предвидените кампании, ще се
изработват с триизмерен печат. Самите

кампании ще обхващат различни целеви
групи, като целта на
всяка кампания е раздадените материали
с екопаслания да намират приложение в
ежедневието на хората и визуалното въздействие от употреба
им да подбуди заинтересованост и допринесе за ефективно
разделно събиране.
Общините, победители в конкурса ще
бъдат номинирани в
края на януари.

СЪБРАНИ СА 547 КГ
НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ
547 кг негодни за употреба батерии, 781 кг излязло от употреба
електронно и електиречско оборудване и 39,740 тона излезли от употреба гуми през 2015 г. Са събрани
на територията на община Пещера,

съобщиха местните еколози.
Опасните отпадъци са предадени за обезвреждане на съответните оползотворяващи организации,
съобразно изискванията на Закона
за управление на отпадъците.

ÍÎÂÈ ÅÊÈÏÈ ÇÀ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÈÒÅ
Най-малките футболисти от ФК
„Свобода” 2011 г. – гр. Пещера с
треньор г-н К. Аргиров и председател на клуба г-н А. Чапаров
се сдобиха с футболни екипи
– подарък от Вера Андреева,
Януш Сухан и BSC ERELANGEN
– Германия.
Г-жа Андреева е леля на малкия футболист Георги Стоянов
Кълвачев и с много радост спонсорира целия отбор с няколко

вида екипа. Щастливи и доволни
учениците от двата отбора на НУ
„М. Каролиди” и ОУ „П. Евтимий”
проведоха приятелска среща
помежду си на възстановената
спортна площадка зад сградата
на бившия ДАП.
Благодарност за възможността да тренират и играят на затревената площадка учениците–футболисти изказват на г-н Н. Зайчев
– кмет на града.

БИЗНЕС
ЦЕНТЪР
ПЕЩЕРА
О Р ГА Н И З И РА

курсове

по Английски език
за ученици
и възрастни.
За информация
тел 035066230,
0899981624
и на място.

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”

МОЖЕ
ДА ЧЕТЕТЕ

и в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера

40 ГОДИНИ
в-к “РОДОПСКА ИСКРА”

ТПК „ПЕТЪР МИШЕВ” - ПЕЩЕРА
(БИТОВ КОМБИНАТ)
Ул. „Дойранска епопея” 3

Извършва следните услуги:
- Изработване на секретни ключове
- Пренавиване на елдвигатели
- Ремонт на битови елуреди
- Тапицерски услуги (кантиране на пътеки, килими)
- Преобличане на столове, матраци и др.

Тел. за контакти: 0889 313 335; Стационарен тел.: 0350 6 58 52

Зов за помощ!
Близките на Ахмед Моллов от
Пещера се обръщат за помощ към
всички онези, които имат големи
сърца и могат да помогнат. 61-годишният Ахмед е с хронична бъбречна недостатъчност. От 5 години
е включен в листата на чакащите
за бъбречна трансплантация. През
тези години здравословното му състояние постоянно се влошава, той
е със 100% трайна нетрудоспособност с чужда помощ. Днес неговото
семейство търси възможности за
трансплантация в чужбина, но за

това, както винаги са необходими
средства – около 60 000 евро.
Ахмед и най-близките му се надяват на добрината на хората. Ако
искате да помогнете, можете да
преведете пари по сметката на Ахмед Мустафов Моллов в Общинска
банка.
BIC: SOMFBGSF
IBAN: BG81SOMB9130455701
25 февруари Ахмед ще навърши
62 години, нека му дадем шанс
да продължи да празнува своите
рождени дни!

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

48 деца от Пещера, които са загубили родител, имаха малко по-щастлива
Коледа. Момичетата и момчетата се
срещнаха с кмета на общината Николай Зайчев. Вече 15 години в навечерието на Рождество Христово кметът
на града организира „Пещерска
Коледа”. Тя се случва, с подкрепата
на двете структуроопределящи предприятия в града – Биовет и „Винпром
Пещера”

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.

ОБЯВА ЗА УСЛУГИ

МАЛКА ОБЯВА

1. Счетоводство от офис с компютърни
програми
2. Експертни оценки за машини и капитали
3. Частни експертизи за дела от вещо лице

Продава се къща
в центъра на Пещера,
с гараж, двор
и стопански постройки.

За контакти: 0876 769 236

Тел. 0350/6-67-27

Родопска
22 януари 2016 г. Искра
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ГОЛЯМ КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“

ЗА БОГОЯВЛЕНИЕ
На 6 януари от 18 ч. НЧ „Развитие-1873” организира голям концерт, посветен на Богоявление – Йордановден в залата на читалището.

Участваха групи на читалището, спечелили награди през 2015 г.
На концерта със своя програма се представи и ансамбъл „Пазарджик”.

ПОКАНА

„ОТ ДИОНИСИЙ ДО СВ. ТРИФОН“
ОБЩИНА ПЕЩЕРА И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„РАЗВИТИЕ-1873“ ГР. ПЕЩЕРА

ви канят

на Празника “От Дионисий до Св. Трифон”
на 31.01.2016 г от 11.00 ч. на крепостта Перистера.
Там ще бъде връчена и титлата „Цар на виното 2015“.
Събитието ще бъде съпроводено с ритуали и веселие, типични за празника.

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА
НА ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР ”
Църковното настоятелство на храм „Св.
Димитър” в Пещера
се обръща към вас
с молба да вземете
участие в кампанията
за финансиране на
крайно
належащия
ремонт на църквата
„Св. Димитър” в Пещера.
Има изготвен проект от Община Пещера за реставриране
на храма от 2010 г., в
който се посочва - цитираме дословно:
„Сградата е в аварийно
състояние,
акумулирала е изключително
много
разрушения от голям
брой самостоятелни
и комбинирано действащи фактори. Всяко по-значително въздействие върху нея
в бъдещите периоди
може да се окаже фатално за целостта й.”
В същия смисъл

са и трите протокола
на специално назначените от Министерството на културата
и на НИПК - София
комисии,
посетили
обекта и направили
оглед
на
мястото.
Това
заключение
само по себе си обуславя необходимостта
от спешни мерки за
конструктивно укрепване на храма, който

през 2002 г. бе обявен
за Паметник на културата с национално
значение.
Най-належащо
е

укрепването на покрива,
пукнатините
по който са големи,
по цялата дължина на
сводовете. Разтварянето на север е 7-8 см,
на юг 5-6 см. Има прокапване на по крива,
течове и стичане на
вода по стените, които също са напукани.
По проект ремонтът
на покрива е на стойност 200 000 /двеста
хиляди/ лева.
В тази връзка ви
молим да се отзовете
и участвате в кампанията по спасяването на църквата, като
средствата,
които
бихте отделили, внесете по сметка:

Банка ДСК - клон Пещера
I BA N : B G 1 3 S T S A 9 3 0 0 0 0 2 1 7 6 8 8 8 7
Разплащателна сметка: 02/21768887
Дарителите могат да даряват
също и строителни материали .

УЛИЦАТА
Е ОПАСНА!

!

НЕ СЕ
РАЗСЕЙВАЙ!
Пешеходците и велосипедистите са найуязвимите 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
най-застрашени след
залез слънце. Избяг-

вайте 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!
4550 Пещера

ул. „Димитър Горов“ 6 А,

Родопска
Искра

GSM: 0893 53 20 64, тел. 0350/6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
Гл. редактор: Величка Токмакова
Предпечатна подготовка и печат:
„Беллопринт“ - Пазарджик
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