ИЗЛИЗА
ОТ 1975 г.
БР. 7 /942/ ГОДИНА ХХХX

3 май 2016 г.
цена 0.20 лв.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христос Воскресе, скъпи съграждани!
Дни след свещеното тайнство на Христовото Възкресение за 22-ри път ще отбележим Деня на Пещера.
Позволете ми след Великден и в навечерието на
празника на нашия град и нашия духовен закрилник
свети Георги да ви пожелая здраве, успехи, добър живот и много настроение!
Нека заедно да работим за авторитета на града ни
и за превръщането му в желано място не само за нас и
децата ни, но и за хората, които идват в Пещера.

Да ни е честит празникът на Пещера!

ИСТОРИЯ НА ПРАЗНИКА
С
Решение
№143
и
Протокол №22 на местния
парламент в Пещера на 24
февруари 1994 година 6 май
е обявен за Ден на Пещера.
Предложението е внесено от
Стефан Бойкинов и Георги
Фолев. Кмет на общината по
това време е бил Димитър
Такев, а председател на ОбС
- Петко Енев.
Още същата година на
Гергьовден се провежда тържествена сесия на Общински

съвет - Пещера, посветена на
6 май. Заседанието е в бившето кино „Кавака”, а доклад
изнася Благовест Пунев. Във
фоайето на сградата е подредена изложба „Из миналото
на Пещера”.
В същото време войсково
подразделение и духова музика съпровождат шествие до
параклиса „Св. Георги”, където
се отслужва празнична литургия в чест на Деня на храбростта на Българската армия.

ОДЗ “ИЗГРЕВ“ С ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА 6 МАЙ - ДЕН НА ПЕЩЕРА
9.00 ч., хр. ”Св. Георги”
ПРАЗНИЧНА ГЕРГЬОВСКА СВЕТА ЛИТУРГИЯ

10.30 ч., пл. ”България”
КОНЦЕРТ НА АНСАМБЪЛ “СЛАВЕЙЧЕ“ И НИКОЛАЙ СЛАВЕЕВ

19.00 ч., пл. ”България”
КОНЦЕРТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В X FACTOR СТЕФАН СТОИЛОВ
И ЛИЛИ ПЕНЧЕВА, ГРУПА SKY LEGION CREW, РЕВОЛЮЦИЯ Z
И ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
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ДАРЕНИЕ ОТ НАД
900 КОЗУНАКА
Кметът на Пещера Николай Зайчев осигури по един
козунак на всички членове
на клубовете, обединяващи
хората в неравностойно положение в общината, съобщиха
от Общинска администрация.
За разлика от предишни
години, когато козунаци получаваха една част, селектирани по различни признаци
членове на клубовете, през

тази са разпределени над 900
козунака. Те са за всички членуващи в клубовете на инвалида в трите населени места
в общината, сдружението на
хората с интелектуални затруднения, клуба на болните
от диабет.
Козунаците се раздават от
днес, като целта е те да достигнат до хората в навечерието на Великден.

В РАДИЛОВО
В Радилово отбелязаха 140 г. от Априлското въстание и 190 г. от
рождението на Лейди
Странгфорд – британката, която разкрива
болница в селото след
разрушаването му по
време на въстанието.
Официални гости на
честването бяха кметът на община Пещера

ЗНАНИЕ

Николай Зайчев, народният представител
Десислава
Костадинова,
председателят
на Общински съвет –
Пещера д-р Цветанка
Лепарова. Те присъстваха на откриване
на изложба по повод
140 години Априлско
въстание. След това
домакини и гости се

поклониха пред паметника на героите, дали
живота си за България.
Там бе отслужена и панихида за загиналите в
Априлското въстание
радиловци.
Приветствия
към
присъстващите отправиха кметът на селото
Благой Харизанов и народният представител

Десислава Костадинова.
Градоначалникът
Николай Зайчев пък
откри паметна плоча
на Лейди Странгфорд,
припомняйки
преди
това стореното от нея в
България.
Вечерта завърши с
патриотичен спектакъл,
посветен на двете годишнини.

СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ЛИТЕРАТУРА

Библиотеката при НЧ „Развитие - 1873”
организира за 11-и път средношколското състезание „В света на книгата”.
В него участваха отборите на СОУ „Св.
Климент Охридски”, ПГХВТ „Атанас Ченгелев” и ПГЛПМ „Васил Левски”. Отборите
показаха завидни познания в областта на
литературата и се представиха блестящо,
коментираха организаторите. Но като всяко
състезание, и това трябваше да излъчи победител. Така, с много малка разлика, на първо
място се класира отборът на СОУ „Св. Климент Охридски“, втори останаха учениците от
ПГХВТ „Атанас Ченгелев”, а на трето място –
отборът на ПГЛПМ „Васил Левски”.
Спонсор бе осигурил подаръци за всички
участници.

Най-доброто
място за риболов
РОМСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД
ОБЯВИ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ
Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за
студенти от ромски произход
в 16 държави от Централна и
Източна Европа.
В България Ромският образователен фонд предоставя
академична стипендия на над
250 ромски студенти годишно,
които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани български университети.

Ромският
образователен
фонд е фондация със седалище Будапеща – Унгария, чиято
основна цел е да спомага за
намаляване огромната разлика в образованието на ромите
и не-ромите чрез политики и
програми, които подпомагат
качественото образование на
ромите, включително десегрегацията на образователната
система. Основен приоритет на
Ромския образователен фонд е
да подпомага изработването и

осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в
образователната система.
За академичната 2016/ 2017
година конкурсът за стипендии
бе обявен на 8 април 2016-а с
краен срок за кандидатстване
11 май 2016 г.
Допълнителна информация
може да получите на следната интернет страница:
http: //www.romaeducationfund.hu/
how-apply-scholarship-1

И през настоящата година ЛРД в Пещера
продължи традицията да зарибява водоемите,
в които членовете на сдружението управляват
рибните ресурси. Извършено е зарибяване на
яз. „Чорбаново“ край с. Розово и на яз. „Капитан Димитриево“. Във водоемите са пуснати 465
кг шаран, с тегло около 1 кг/бр. Акцията е част
от инициативата „Да направим регион Пещера
най-доброто място за риболов и отдих“. Ръководството на Ловно-рибарското дружество пое
ангажимент за изграждане навес на брега на
яз. „Капитан Димитриево“ за ползване от спортуващите риболовци, който ще се осъществи до
откриването на риболовния сезон.

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.

Родопска

3

3 май 2016 г. Искра

Ñ

Å

Ñ

È

ß

ВРЕМЕ ЗА ОТЧЕТ

Общинските предприятия
в Пещера се отчетоха за
дейността си през миналата
година на сесия на ОбС.
Пред местните депутати управителят на „ВКС”
ЕООД
Стефан
Иванчев
съобщи, че приходите от
водоснабдителните услуги,
предоставяни в Пещера, са
били в размер на 829 000 лв.
Извършените разходи са в
размер на 815 хиляди, като
печалбата за дружеството
е 14 000 лв. Общото намаление в разходите на водопреносното дружество е 43 000
лв. Спестени са средства от
доставка на вода от други
източници,
електрическа
енергия, консумативи и автопарк. По данни на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР), фирмата
работи с по-малко от предвиждания в случая работен
персонал.
През 2015 г. „ВКС” ЕООД

СЪОБЩЕНИЯ

е изградило нов водоизточник – „Син кайнак”, нови
водомерни шахти, асфалтирани са 400 кв. м разрушена
пътна настилка, извършени
са седем нови присъединявания към водопроводната мрежа. „Дължимите
вземания от клиентите се
увеличават”, каза Иванчев.
Събираемостта на сумите
за изразходвана вода е
по-висока от средната във
водния сектор на страната.
Нов програмен продукт автоматично начислява лихва
върху сумите, които не са
заплатени в срок. Заведени
са деветдесет дела срещу
недобросъвестни длъжници,
които възлизат на 26 000 лв.,
уточни той.
Общите постъпления в
ОП „Паркинги и пазари”
през 2015 г. са в размер на
125 437 лв., съобщи Димитър
Попов – управител на предприятието. Приходите от так-

си възлизат на 69 053 лв., постъпилите средства от такса
паркинг са над 56 хиляди. От
отдаване под наем на нежилищни сгради в общинската
хазна са влезли 28 190 лв.,
или 91%, уточни Попов.
В ОП „Обредни дейности”
при планирана издръжка
през 2015-а от 6 730 лв.,

за 2015-а са изразходвани
865 132 лв. За м.г. са реализирани икономии от горива,
енергия и материали в размер на над 13 000 лв. – при
предвиден бюджет 163 270
лв. са изразходвани 150 434,
съобщи и.д. управител на
предприятието Иван Спиров.

ВТОРО МЯСТО ЗА
ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

ÊÐÈÌÈÍÀËÍÀ ÕÐÎÍÈÊÀ

„Д Франчайз Ко България” АД
има инвестиционно намерение за
„Разширяване
на
суровинната база
на обект за газификация и когенерация на биомаса
и производство на
гориво за газификация” в имот
56277.3.1586
в
местността Сухия
дъбовик в землището на гр. Пещера, общ. Пещера.
* * *
„ЖП Секция Пловдив“
уведомява,
че по сервитута на
железопътната линия в междугарие
Кричим – Пещера в
периода от 16 до
17.05.2016 г. ще
се извърши пръскане
с
моторен
влекач и вагон на
хербицид „Ефазат
36 ЛС“. „Ефазат 36
ЛС“ е тотален хербицид с листно и
системно действие
срещу едногодишни и многогодишни
житни и широколистни плевели.

всъщност са изразходени
4 092 лв. За заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови договори, са
похарчени 19 107 лв.
В отчета на ОП „Чистота и
поддържане на общинската
инфраструктура” е посочено, че за поддържане на
чистотата в община Пещера

БРИТАНЕЦ СЕ РАЗХОЖДА
С КИЛОГРАМ МАРИХУАНА

Учениците от ОУ „Св.
Патриарх Евтимий” –
Пещера спечелиха второ място на областното
ученическо състезание
„Защита при бедствия,
пожари и извънредни
ситуации”. То се проведе под патронажа на
областния
управител
Трендафил Величков,
а старт му даде зам.
областният управител
Гинче Караминова.
В надпреварата се
включиха 12 отбора
от всички общини на

областта, победители
в общинските състезания. Учениците демонстрираха уменията и
реакциите си за действие в обособени центрове за земетресения,
център производствени
аварии, който включва
химическа, биологична
и радиационна защита,
индивидуални средства
за защита, оказване на
първа долекарска помощ на пострадали при
бедствия, гасене на пожари и наводнения.

Областният управител Трендафил Величков връчи купи и медали на класиралите се
на първите три места.
Отборът на МГ „Константин Величков” –
Пазарджик
завоюва
първото място с 267
точки сборен резултат,
втората позиция е за
ОУ „Свети Патриарх
Евтимий” – Пещера с
264 точки, а трети се
наредиха учениците от
СОУ „Александър Иванов – Чапай”, Белово с
255 точки.
Останалите
девет
отбора, участвали в състезанието, получиха
плакети от директора
на РДПБЗН комисар
Иван Панайотов.

Малко над 1 килограм марихуана е открита от пещерски криминалисти у британски
гражданин, съобщиха от полицията. Мъжът
бил засечен в Пещера от група „Криминална полиция” при Полицейското управление.
Предприети били проверка и личен
обиск, при които се установило, че това е
44-годишният британски гражданин Г.С., в
чийто багаж органите на реда открили 1 015
грама суха нарязана листна маса. Полевият
наркотест реагирал положително на марихуана. Дрогата е иззета, а притежателят й задържан за срок от 24 часа в ареста. Спрямо
него се води бързо производство.

РАДИЛОВО ЩЕ ПРАЗНУВА
Празникът ще започне
на 5 май 2016 г. От 18.45
ч. ще бъде отслужен
тържествен водосвет. В
19.00 ч. приветствие към
жителите и гостите на
Радилово ще отправят
кметът на селото и официалните лица. За 19.15
ч. е насрочен празничен
концерт на самодейните
състави при НЧ „Зора -

1903”, Радилово. В 21.00
ч. заря ще освети небето
над селото. В 21.05 ч. ще
започне народно веселие
с участието на оркестър
„Красен” – Пазарджик.
На 6 май 2016 г. от 11.00
ч. отново музика и песни
ще огласят местността
Гергьовска черква, уточниха организаторите на
празненствата.

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”
МОЖЕ
ДА ЧЕТЕТЕ
и в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера
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тделението
по
физикална
терапия и рехабилитация при МБАЛ
„Димитър Ранев” в
Пещера вече разполага с апаратура за лимфен дренаж и масаж на
крайници на онкоболни със застойна лимфа
на ръце и крака.
До закупуването на
уреда се стигна след
като онкоболни жени
посетиха приемния
ден на кмета Николай
Зайчев. Те запознаха
градоначалника с проблема, който произтича
от факта, че за рехабилитация трябва да
пътуват извън града.

ЗДРАВЕ
След
тази
среща
Зайчев потърси
съдействие от лечебното
заведение в лицето на
неговия управител д-р
Стоил Апостолов и
процедурата по закупуването на апаратурата започна, а сега той
вече работи.
Въздействието
с
тези средства настъпва
бързо. След няколко
дни ефектът е налице
– отокът намалява,
втвърдените
тъкани

омекват. Подобрение
се получава и при
най-тежките форми на
лимфедем (ефантиаза
– слонизъм). Такова
лечение се извършва
от физиотерапевт, след
предварителна
консултация. При тежки
случаи е целесъобразен престой в клиника.
Желаещите могат да
се запишат в отделението всеки работен ден
от 12 до 13 часа.

5000 ЛЕВА ЗА „ГОРСКИ
КЪТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”
Финансиране
до
5 000 лева ще получи проект на
ОДЗ
„Иглика” – Пещера.
Проектът „Горски кът
в детската градина”
предвижда да
бъде
извършен
ремонт на
настилката в двора,
подмяна на пейките,

основен ремонт на детските съоръжения за
игра. „Ще бъдат изградени нови пясъчници,
сенници на беседките,
ще бъдат подменени храстите и растени-

ята”, каза Катя Грозева,
директор на детското
заведение в града.
Общо 17 проекта на
общини, кметства, училища и детски градини
от област Пазарджик
ще получат финансиране в рамките на Националната кампания

„Чиста околна среда
– 2016 г.” и обявения
от Министерство на
околната среда и водите и Предприятието
за управление на дейностите по опазване

С П О Р Т Н А

Детският отбор на
„Свобода“ (Пещера)

Културистът благодари на всички за
подкрепата.
Следващото предизвикателство пред него
е Европейското първенство в Испания.

„Училищен плод” на
ДФ „Земеделие”, Диференцирано заплащане на педагогическия
персонал, Квалификация на педагогическите специалисти.

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ “ЗАЕДНО”
На 25.04.2016 г. (понеделник) в залата на
Общински съвет – гр.
Пещера се проведе
встъпителна
пресконференция
във
връзка с изпълнение
на Проект „Заедно”
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020,
Схема
за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 „Независим живот”.
Проектът ще осигури трудова заетост
в продължение на
18 месеца на 60 лица
– лични асистенти,
които ще полагат

грижи за минимум 60
лица с увреждания и
възрастни хора с невъзможност за самообслужване.
Проектът е на стойност 465 591,19 лв., а
цялата му продължителност е 21 месеца.
Участниците, присъствали на встъ-

излъчи
най-добрия
вратар в 11-ото издание
на
детския
футболен
турнир,

който бе част от Националната програма
„Децата и футбола“.
Надпреварата се проведе на градския стадион „Г. Бенковски“ в
Пазарджик. В нея се
включиха 8 детски отбора от Пазарджишка
област на възраст до
13 години, а най-добър на врата се оказа
Иван Чанакчалиев.
Пещерският тим
остана на четвърто
място
в
крайното
класиране, след като
в малкия финал загуби от отбора на
„Марица“
(Белово).
Първото място спечелиха футболистите на
пазарджишкия ДФК

пителната
пресконференция за представяне на проекта
са
ръководството
на Община Пещера,
екипа за организация
и управление на проекта, кандидат-потребители на социалната
услуга и други заинтересовани лица.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Пещера
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Х Р О Н И К А

КУЛТУРИЗЪМ
Гюнай Гюнерджи от
Пещера стана държавен шампион по културизъм при младежи до
23 г., в категория до 75
кг. Самият той признава, че се е сбъднала
най-голямата му мечта
– да стане шампион на
България.
Хубавата
новина съобщи лично
Гюнай, а титлата е спечелена на шампионата
в Пловдив.

на околната среда
конкурс на тема „Обичам природата и аз
участвам”.
ОДЗ „Иглика” участва в редица проекти
на национално ниво
– Проект по физическо
възпитание на децата
от 3 до 7 години, Схема
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„Орлета”, които на
финала разгромиха и
„Оборище“ (Панагюрище) с 8:0.

ТЕНИС НА КОРТ
Иван Тиков от Пещера игра на финал
и спечели сребърен
медал в най-силния
турнир по тенис на
корт за аматьори, ве-

терани и любители в
България. Тиков се

пребори с още 159
състезатели от цялата
страна. Общо трима
тенисисти от Пещера
взеха участие в турнира, носещ името
на Захари Джевизов
– Зашо, който се организира за петнадесета поредна година.
Освен призьора, на
кортовете под тепетата излязоха още
Денис Кърджалиев и
Георги Трифонов.
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