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138 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК 3 МАРТ В ПЕЩЕРА
Поклон пред подвига на героите
Пещера
отбеляза
Националния празник
на България. Чества-

соха кметът Николай
Зайчев,
народният
представител Десисла-

Празничното честване
започна с рецитал на
„Здравствуйте, братуш-

присъстващите жители
и гости на Пещера:
„Трети март е денят,
в който се прекланяме
пред великия, неоценимия подвиг на българските опълченци и отдаваме своята признателност към жертвите,
дадени от руските воини, както и финландски,
румънски, полски и
воини на много други
държави, дали живота

си за Освобождението на България.
Този празник ни е
скъп не само защото
е един от първите
празници, които новоосвободената българ-

ност след почти петвековно прекъсване“,
каза пред множеството градоначалникът.
Празникът
продължи с музикална
програма, в която

ска държава въвежда
в своя календар, а
защото е символ на
възстановяването на
българската държав-

участваха децата от
ансамбъл
„Славейче”, вокална група
„Чучулига” и певецът
Николай Учкунов.

Кметът на община Пещера Николай Зайчев произнесе слово
нето на 3 март започна с две шествия към
паметниците на братя
Горови и кап. Николай Сафонов. Венци и
цветя пред паметника
на руския воин подне-

ва Костадинова, представители на институции, училища, партии и
граждани.
След това официалните лица се отправиха
към центъра на града.

ки“, издекламирано от
Ахмед
Чешмеджиев.
След това кметът тържествено вдигна знамето на България под
звуците на националния химн и поздрави

ТВОРЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ
В НЧ „РАЗВИТИЕ – 1873”, ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2015
В летописната книга на НЧ „Развитие
- 1873”, Пещера през
2015 г. са регистрирани
90 концерта, театрални
постановки, изложби,
чествания, участия в
състезания, фестивали
и конкурси, литературни вечери, срещи
разговори, училищни
празници, градски тържества и др., организирани от читалището
или осъществени с не-

гово съдействие.
Творческите формации участваха в 35
конкурса и фестивала.
Във всички тях самодейците
завоюваха
призови
отличия,
което е външна оценка за качеството на
творческия продукт в
НЧ „Развитие - 1873”,
Пещера и професионализма на художествените ръководители.

Детска вокална група „Петленце”:
– „Да съхраним
българското” – Седми
фолклорни празници
на любителското изкуство в гр. Септември
– специална награда и I
място за солисти.
– III фолклорен фестивал на самодейните
състави в с. Мокрище.
– Празник на билките в с. Бяга.

– „Ха надпей ме” в
с. Левски – Регионален
певчески фолклорен
фестивал с конкурсен
характер – I място.
– „Пиленце пее”
– национален музикален и танцов конкурс
в София – златни медали за Теодора Иванова, Елизабет Цикалова, Исмаил Козарев.
на стр. 3

В ОУ “ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”
СЕ СЪСТЕЗАВАХА
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
на стр.

ОТБЕЛЯЗАХА 3 МАРТ С
ПОРЕДИЦА ОТ ИНИЦИАТИВИ
на стр.

2
3

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ 1873”
на стр.

4
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В ОУ „Петко Р. Славейков“ се състезаваха по английски език
За втора поредна
година ОУ „Петко Р.
Славейков“ се включи в националното
състезание
Spelling
Bee, организирано от
фондация „Корпус за
образование и развитие КОРПлюС“ в партньорство с фондация
„Америка за България“, Посолството на
САЩ и под патронажа
на МОН. При голям
интерес от страна на
участници и зрители,
в богато украсена
стая с логото на състезанието и талисмана му – работлива
пчеличка, премина то.

Гости бяха ръководството на учебното
заведение, учители и
ученици.
Още от м. декември
преподавателките
по английски език М.
Кавлакова и А. Спасова подготвяха децата
по предварително изготвен списък от 500
думи. На училищния
кръг се явиха 20 ученици от IV, V, VI и VII
клас. Всички получиха грамоти за участие,
специални линийки,
сувенири.
Най-добре със спелуването на думите се
справиха
Станимир

Тодоров от VI клас,
класирал се втори, и
Мария Анева от V клас,
която спечели първо
място. Те бяха наградени от директора на
ОУ „Петко Р. Славейков“ П. Христоскова.
Двамата победители
ще представят училището на регионалния
кръг, който ще се проведе на 26 март.
Тази година в състезанието се надпреварват ученици от 274
учебни заведения в
страната. Победителят
в националния кръг
ще замине на езиков
лагер.

ОТ
РИОСВ
СЪОБЩАВАТ
ÎÒ×ÅÒÎÕÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÑÈ
ÎÁÙÈÍÑÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ Ñ ÓÂÐÅÆÄÀÍÈß

На 22 февруари 2016 г. в залата на
Пенсионерския клуб се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Общинската
организация на хората с увреждания към
клуб „Оптимист” в Пещера.
Мероприятието уважиха Кирил Анов –
председател на Регионалната организация на СИБ в Пазарджик, Петя Маринова –
координатор на Регионалната организация на СИБ в Пазарджик, Зехра Алиш –
заместник-кмет на община Пещера.
След приемането на дневния ред бяха
прочетени отчетите за дейността на организацията за периода 2011 – 2016 г., за
дейността на Контролно-ревизионната
комисия, за изпълнението на бюджета за
2015-а и проектобюджета за 2016-а, както
и насоките за развитие на организацията
за 2016 г.

По изнесената информация се изказаха г-н Анов и г-жа Алиш. Те отговориха
на поставените въпроси, изразиха задоволство от отчетите за дейността на организацията и пожелаха успешна работа
и занапред.
Съгласно новите изисквания, бе избрано ново Изпълнително бюро на дружеството към Общинската организация
на хората с увреждания в Пещера. За
председател бе избрана Марийка Казакова.
Избрани бяха и делегати за избиране
на нов Управителен съвет, който ще оглави трите дружества в общината – от Пещера, Радилово и Капитан Димитриево.
Присъстващите получиха скромна почерпка.
Клуб „Оптимист”

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.

До края на м. март операторите, които заустват отпадъчните си води в повърхностни
водни обекти трябва да подадат годишни отчети в РИОСВ.
В териториалния обхват на
инспекцията в Пазарджик
те са 38. Законът за водите
задължава управителите им
ежегодно, в срок до 31 март
да представят годишен отчет
за изпълнение на условията,
поставени в разрешителните
за заустване или в издадени
комплексни
разрешителни.
Срокът е регламентиран в чл.
200, ал. 1, т. 38 от Закона за
водите и неспазването му се
санкционира с глоба от 500 до

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒ
â öåíòúðà íà Ïåùåðà
– 62 ê â. ì.
ÇÀ ÊÎÍÒÀÊÒÈ:

0887 207 2 0 8

2000 лева.
Отчетите съдържат данни
и за производствените характеристики на обекта, за
годишното количество на заустените отпадъчни води по
потоци и за пречистването им.
Предоставената информация
ще бъде въведена в единна
национална информационна
система за разрешителни и
мониторинг при управление
на водите.
Предприятията от региона
заустват отпадъчните води
от дейността си в поречията
на реките Марица, Тополница,
Чепинска, Стара река и Луда
Яна.

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

За контакти: 0876 769 236

Пещера
Снежанка
работи
през
всички
сезони на
годината

Съгласно Закона за защитените
територии, на нарушителите
ще бъдат налагани санкции.

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

Тел. за контакти: 0889 313 335;
стационарен тел.: 0350 6 58 52
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ТВОРЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА
НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”, ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2015 г.
– от стр. 1
Вокална формация „Челебии”:
– 120 г. от рождението
на Гюрга Пинджурова в гр.
Трън.
– Балкански шампионат
по фолклор „Еврофолк” –
жива вода 2015” в гр. Хисар –
лауреати, отличие на фестивала, балкански шампион,
златен медал, „Златен Орфей”.
– Десети международен
фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” в
гр. Свиленград – сребърен
медал.
– Участие в програмата за
откриване на възстановената
крепост Траянови врата.
– Участие в програмата за
празника на гр. Костенец.
– Участие в програмата за
откриване на академичната
2015/2016 г. В ПУ „П. Хилендарски”.
– Участие в концертна
програма – 65 г. НЧ „Република - 1950” в с. Мокрище.
Група за автентичен
фолклор:
– „Да съхраним българското” – Седми фолклорни
празници на любителското
изкуство в гр. Септември –

Гран при и I място за солисти.
– Събор на народното
творчество „Рожен 2015” –
II награда и отличие на журито.
Вокална група „Чучулига”:
– ХV юбилеен национален
музикално-фолклорен
конкурс „Орфеево изворче
2015” в гр. Калофер – II място
и сребърна лира за групата
и златни лири и I място за
Валентин Кичуков и Петя
Билбилева.
– Фолклорен празник на
с. Кочан, община Сатовча.
– Празник на чешмарите в гр. Доспат – II място и
сребърен медал за братя
Кичукови.
– Празник на кешкека в с.
Радилово – солистите братя
Кичукови и Петя Билбилева.
– ХI национален събор на
българското народно творчество – Петя Билбилева –
златен медал и специалната
награда на журито.
Танцова формация „Кулминация”:
– Фолклорен празник на
с. Кочан, община Сатовча.
– Празник на чешмарите в
гр. Доспат – II място.

– „Пуст всегда будет солнце” – национален конкурс – II
място.
– „Културата на моя етнос” – Трети национален
етнофестивал в с. Горно Съхране – специална награда
на журито.
Литературен клуб „Искри”:
– „Жив си, Апостоле”,
конкурс за есе в гр. Велико
Търново, Н. Барбутева – II награда.
– „Времето на парите и
духовността” – национален
конкурс за есе в гр. Русе, Н.
Барбутева – III място.
– „Как библиотеката про-

мени живота ми” – конкурс
за есе в гр. Габрово, Н. Барбутева – отличителна награда.
– „И мисля аз, че ти си ТЯ” –
Пейо Яворов, национален
конкурс за поезия, Виктория
Симонова – II място.
– „Добрите дела, предай
нататък” – национален конкурс за есе „Спас Зафиров” –
Виктория Симонова – III място.
Школа за изобразително
изкуство:
– „Космосът – настояще и
бъдеще на човечеството” –
национален конкурс в София.

– „Здравей, ваканция!
Ваканция с Кока-кола” – национален конкурс.
– „Книги пътешественици” – национален конкурс за
детска рисунка.
Читалището бе домакин
на:
– Национален пленер на
детската рисунка „Пещера
2015”;
– Национален литературен
конкурс „Спас Зафиров”;
– Етнофестивал в Пещера,
в който читалището участва
и като партньор на Община
Пещера. В четвъртото си издание Етнофестивалът прерасна в международен.

Отбелязаха 3 март с поредица от инициативи
ОУ „Петко Р. Славейков“ отбеляза тържествено Националния празник на България – Трети март.
Химнът на България, възрожденските песни, емоционалното слово
на преподавателя по история М.
Илинова, вдъхновеното изпълнение
на „Къде си, вярна ти любов народна“ от Стефани Анчева, балоните с
цветовете на националното знаме,
литнали в небето с патриотични послания, накараха всички да се почувстват горди българи.
Огънят на признателността бе
пренесен от ученици от V, VI и VII
клас до паметни места, свързани с
Освобождението на Пещера. Водени от преподавателя Щ. Бадалов,
децата се поклониха пред подвига

на героите от Освобождението. Тържествената щафета бе изпратена
и посрещната с аплодисменти от
останалите ученици.
Училищният празник завърши с
кръшно хоро, водено от българското знаме.

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 контейнер е за стъклени
отпадъци
(бутилки,
буркани).
Правилната
употреба на цветните
контейнери от нас
със СИГУРНОСТ допринася за това – събраните отпадъци да

бъдат рециклирани 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
ОПОЛЗОТВОРЕНИ.

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 .

Родопска
11 март 2016 г. Искра
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ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ТРАДИЦИИ И КУЛТУРА
По повод Първи
март – Деня на самодееца, НЧ „Развитие
- 1873” организира
тържество за хората,
които правят празниците и делниците ни
по-красиви и по-ведри и работят за запазването на българските
традиции и култура.
Деня на самодейците уважи и кметът

на община Пещера
Николай Зайчев.
Той отправи своето
приветствие към тях и
читалищното
ръководство и пожела
здраве и нови творчески постижения.
Председателят на
читалището
Верка
Климентова
също
поздрави самодейци-

За
Пазарджишка
област
отпуснатите
квоти (кг сухо тегло)
са за следните видове лечебни растения:
500 кг цвят от божур
– червен, 500 кг грудка
от божур – червен, 200
кг кори от елшовиден
зърнастец, 200 кг иглика (цвят), 200 кг иглика
(корен), 200 кг плод от
кисел трън, 200 кг стрък
от лазаркиня, 500 кг
стрък от лудо биле, 500
кг корен от лудо биле,
500 кг стрък от ранилист, 500 кг корен от
ранилист, 100 кг корен
от решетка, 50 кг стрък
катраника, 100 кг стрък
тлъстига – лютива, и
500 кг стрък шапиче.
Тези максимално допустими количества за
събиране на лечебните
растения от естествени
находища бяха разпределени между СД

с а м о д е е ц а

и подаръци към две
юбилярки – самодейките Фидана Анева и

Стефка Младенова.
И като на празник,
имаше много танци,

песни, приповдигнато
настроение, пожелания и наздравици.

те и представи творческите успехи през
2015 година.
Поздравителен
адрес за празника бе
изпратен от народния
представител от ГЕРБ
Десислава Костадинова.
Читалищното
ръководство
поднесе
своите поздравления

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ
РАЗПРЕДЕЛИ КВОТИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ
НА БИЛКИ ПОД СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
Между две юридически лица бяха разпределени квотите за
събиране на лечебни
растения под специален режим на опазване
и ползване в област Пазарджик през 2016 г. В
комисията взеха участие експерти на РИОСВ,
Регионална дирекция
на горите – Пазарджик,
ТП „Държавно горско
стопанство” – Пазарджик и еколози от общините Пазарджик и
Панагюрище.

н а

„Шарков и сие” с пунктове в гр. Пазарджик и
с. Драгор и ЕТ „Георги
Триов” с пункт в гр. Панагюрище.
Отпуснатите квоти
са поименни и без право на преотстъпване.
За неспазването им
се налагат финансови
санкции до 3 000 лв.
и се губи правото за
участие в разпределението през следващата
календарна година. В
15-дневен срок в РИОСВ трябва да бъде
представена информация за находищата, адресите на пунктовете и
списък на билкосъбирачите, упълномощени да извършват тази
дейност. Необходимо е
и позволително за дейността от съответната
община или Държавно
лесничейство.

ВЕЧЕР НА МАЙКАТА
И Л Ю Б И М АТА

СРЕЩА С АВТОРИТЕ НА

„ДВЕ СЕЛА С ЕДНА СЪДБА”

Настоятелството на
НЧ „Сергей Румянцев
- 1909”, с. Капитан
Димитриево отбеляза

тържествено 1 март
- Баба Марта, и Деня
на любителското творчество.

Проведе се среща
с авторите на книгата
„Две села с една съдба” – Лазар Грозданов
и Петър Караджов.
Представянето беше
направено от Минка
Гемиева.
Присъстващите благодариха на авторите
и споделиха впечатления от написаното. Потомците благодариха,
че така героите няма
да бъдат забравени
във времето.
Ст. ИВАНОВА

На основание чл. 16 (2), т. 1 от ЗНЧ
и чл. 19, т. 1 от Устава на читалището

Настоятелството свиква

О Б Щ О С Ъ Б РА Н И Е
на НЧ „Развитие - 1873”

на 29 март 2016 г. от 17.30 ч. в салона на читалището

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад за дейността на читалището през 2015 г.
2. Отчет за изпълнение на Годишния бюджет за 2015 г.
3. Доклад на Проверителната комисия.
4. Приемане на план за работата през 2016 г.
5. Приемане Бюджет на читалището за 2016 г.
6. Оповестяване счетоводната политика на читалището
и приемане на Бюджет за стопанска дейност за 2016 г.

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”
МОЖЕ
ДА ЧЕТЕТЕ
и в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера

САМО ПОМИСЛЕТЕ:
- 1 тон рециклиран картон спасява от изсичане 13 дървета!
- Рециклирането на алуминия от
1 опаковка от сок спестява толкова
електроенергия, колкото е необходима за работата на 1 телевизор в
продължение на 2 часа!
- 1 тон рециклирани пластмасови отпадъци спестява 2 тона нефт!

На 7 март в с. Капитан Димитриево бе
проведена празнична
вечер, посветена на
майката и любимата по случай 8 март
– Международния ден
на жената.
Кметът Иван Златинов поздрави присъ-

стващите дами.
Самодейците
от
ДВГ
„Капитанчета”
при читалището поднесоха стихове и песни за майката.
Вечерта завърши с
почерпка и веселие.
За най-добра хороводка беше избрана

Спаска Димитрова, а
за мисис дама на село
Капитан Димитриево
– Дорето Спасова.
Доволни
и щастливи, всички си пожелаха здраве и нови
срещи.
Стоянка ИВАНОВА
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