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АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА:

ПРИЕТИ СА 150 РЕШЕНИЯ
Летописната книга на
Община Пещера отвори още
една страница след ноември
2011 г., когато положиха
клетва общинските съветници
за мандат 2011 - 2015 г. 21 на
брой от политически сили и
коалиции, както следва: ПП
„Българска социалистическа
партия” - 6, ПП „ГЕРБ” – 5, ПП
„Движение за права и свободи” – 2, ПП „ВМРО – Българско
национално движение” - 2, ПП
„Атака” - 2, КП „Бъдеще за
Пещера” - 2, ПП „Движение
нашият град” - 1, ПП „Новото
време” - 1.
На основание чл. 27, ал. 6
от ЗМСМА председателят на
Общински съвет изготвя за
внасяне два пъти годишно
Отчет за дейността на съвета
и неговите комисии.
Осем месеца работи в
новия си мандат Общински
съвет - Пещера. На първото си
заседание, спазвайки ЗМСМА,
бе избран председател на

Общински съвет и временна
комисия за изготвяне на
Правилник за работата на
Общински съвет - Пещера, и
взаимодействието му с Общинска администрация за
мандат 2011 - 2015 г. Бе актуализиран съществуващият,
който се оказва работещ.
Общински съвет работи
чрез 8 постоянни комисии и
няколко временни. Всеки общински съветник използва
възможността си да участва
в три постоянни комисии.
Постоянните и временните
комисии изпълняват своите
задачи относно разглеждане
докладни записки от кмета и
други длъжностни лица, определени от ЗМСМА, дават предложения и становища по въпроси, внесени за обсъждане
и решаване. Чрез заседанията
на постоянните комисии общинските съветници внасят
за обсъждане и търсят пътища за решаване на въпроси,

поставени от гражданската
общественост. Заседанията се
провеждат самостоятелно или
при тематично разглеждани
проблеми общи заседания на
комисиите по реда и начина,
определен от Правилника за
работата на Общински съвет
- Пещера, и взаимодействието
му с Общинска администрация за мандат 2011 - 2015 г.
Няма провалено заседание на
постоянните комисии поради
липса на кворум.
До момента Общинският
съвет е провел 10 заседания
по установените Законови
уредби, отнасящи се до уведомяване на общинските
съветници, получаване на
материалите за разглеждане
в определения срок, по стил
и метод на провеждане на
заседанията. Няма отложено
заседание поради липса на
кворум или други причини.
Ограничен е броят на извънредните заседания - 1.

ПРИЕТИ СА 150 РЕШЕНИЯ
По-важни от тях са:
• Нов Правилник за
устройство и дейност на Общински фонд „Култура”.
• Нов Правилник за организиране и ползване на
местния архивен фонд за
недвижимите паметници на
културата на територията на
община Пещера.
• За първи път се прие
Стратегически план за дейността на отдел „Вътрешен
одит” за периода 2011 - 2013 г.
и Годишен план за дейността
на отдел „Вътрешен одит” при
Община Пещера за 2012 г.
• За първи път Общински
съвет приема Годишен план
за паша за стопанската 2012
г. за землището на Община
Пещера; съгласие за предоставяне на мери и пасища
за общо и за индивидуално
ползване; определяне задълженията на Община Пещера
и на земеделските стопани

/ползватели на мери и пасища/
за поддържането на мерите и
пасищата в добро земеделско
и екологично състояние.
• Правила за ползване на
мерите и пасищата на територията на община Пещера.
• Актуализираха се с 15
решения наредби и планове.
• С 12 решения Общински
съвет обсъди и прие:
- Отчет за работата на РУ
„Полиция” – Пещера, за 2011 г.;
- Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
– Община Пещера за 2011 г.;
- Отчет на бюджетните финансови средства, отпуснати
на читалище „Развитие - 1873”
– Пещера, читалище „Зора”
- с. Радилово, читалище „Сергей Румянцев” - с. Капитан
Димитриево през 2011 г.;
- Отчет за 2011 г. по изпълнение на Общинската
програма за управление на
дейностите по отпадъците;
- Отчет за 2011 г. по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната
среда;
- Отчет за икономически-

те резултати от дейността на
„ВКС” ЕООД - гр. Пещера, за
2011 г.;
- Отчет за икономическите резултати от дейността на
ОП „Обредни дейности” за
2011 г.;
- Отчет за икономическите
резултати от дейността на ОП
„Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура”
за 2011 г.;
- Отчет за икономическите
резултати от дейността на
ОП „Паркинги и пазари” за
2011 г.;
- Отчет по изпълнение
Плана за развитие на социалните услуги за 2011 г. и План
за развитие на социалните
услуги за 2013 г.;
- Отчет по изпълнение на
Общинската програма за закрила на детето за 2011 г.;
- Отчет за дейността на
Общински културен дом за
учебната 2011 – 2012 г.;
- На тримесечие заслушване дейността на „Биовет”
АД за изпълнение на Програмата за реконстукция и
монтаж на пречиствателните
съоръжения.
- на стр. 3

По покана на Общинското дружество на русофилите

ДВА ЧАСА КОНЦЕРТ НА АЛЬОНА БИКУЛОВА
По покана на общинското дружество
на движение „Русофили” с председател
Стефан Щерев, на 26
юни в Пещера гостува и изнесе голям,
близо двучасов концерт известната руска актриса в театъра
и киното, певица и
композиторка Альона Бикулова.
Преди началото на
концерта в Общината
тя бе приета от кмета
Георги Козарев.
С изпълненията
си Альона Бикулова
завладя пещерската публика, която я
аплодираше след всяка
нейна песен. Тя изпълни
романси, песни за войната,
песни от любими филми.

Много бяха поздравленията и цветята за Альона.
Концертът бе осъществен със съдействието на
„Винпром Пещера”, Община Пещера, земеделска кооперация „Зов” в Радилово
и читалището в Пещера.

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ В ПЕЩЕРА
Концерта почетоха и
заместник-кметът Стефан
Балабанов и секретарят
на Общината Николай Гълъбов.

От името на присъстващите Стефан Щерев
благодари на певицата и я
покани отново да гостува в
нашия град.

ПРИЗНАНИЕ ЗА „ГОРСКА ТЕМЕНУЖКА”
Благодарим на Общината

На 23 и 24 юни в гр.
Перник се проведе Шестият
републикански многожанров фестивал на хората с
увреждания.
Певческата група „Горска теменужка” към Общинската организация на
инвалидите в Пещера с
ръководител Рашко Тилев
участвахме във фестивала

Альона Бикулова бе приета от кмета Георги Козарев

и за доброто изпълнение
получихме:
- Грамота за цялостно изпълнение и бронзов медал
на певческата група;
- Грамота за изпълнение
на трио „Мелодия” – Рашко
Тилев, Лиляна и Спас Спасови;
- Грамота за изпълнение
на дует „Импулс” – Зоя Геор-

гиева и Кераца Джимова.
Не можем да не изкажем
благодарност и към Община
Пещера за това, че ни отпуснаха безплатен превоз,
за да участваме във фестивала.
Дафинка ВАСИЛЕВА,
председател на Клуба
на инвалида

На 2 юли 2012 г. от 10.00
ч. в Заседателната зала на
Община Пещера се проведе десетото от поредицата
изнесени
информационни
събития, които Областен информационен център (ОИЦ)
– Пазарджик, организира
в общините от областта в
рамките на един месец. На
срещата присъстваха представители на общинската
администрация и на медиите,
на училища и детски градини
в община Пещера.
Презентирани
бяха
работата на центъра и приоритетите в информирането
на обществеността, както и
свършеното досега от екипа.
Бяха разяснени също и възможностите за кандидатстване по схема „Образователна
интеграция на деца и ученици
от етническите малцинства”

по приоритетна ос 4, област на
интервенция 4.1. на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Един от основните приоритети на ОИЦ – Пазарджик, е информирането на
широката общественост в
Пазарджишка област и потенциалните ползватели на
финансиране от Кохезионния
и Структурните фондове за
възможностите, които им
дават седемте оперативни
програми в България. Експертите от центъра предоставят информация и за добрите
практики на бенефициенти,
изпълнили успешно проекти
по програмите, както и за

новите предизвикателства
и възможности, които ще
предложи на страната ни ЕС
през следващия програмен
период 2014 – 2020 г.
ОИЦ – Пазарджик, е
създаден по проект №0078ОПК-3.3
„Изграждане
и
функциониране на областен
информационен център на
община Пазарджик”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO002-3.3.02-00024C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

Вестник „Родопска искра”
може да четете и в електронен вариант
на страницата на Община Пещера.
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ПРИНОСЪТ НА ПЪРВОИСТОРИКА НА ПЕЩЕРА ИВАН ПОПОВ
140 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО МУ
На 16 юни се навършиха
140 години от рождението на
Иван Стоянов Попов, активен историк и общественик,
останал в летописа като първоисторика на Пещера.
В родолюбивото семейство дядото - поп Иван Койнаров, близо едно десетилетие оглавява борбата на пещерци за българска църква,
а баща му - Стоян Ив. Попов,
е учител и председател на
местния революционен комитет /1876/ и делегат на събранието в Оборище. Майка
му е от Клисурановия род.
Висше образование със
специалност „История” Иван
Попов завършва в София

през 1896 г., след което учителства в Брезово, Панагюрище и Пещера. През 1912 г.
заминава за Брюксел - Белгия, където записва право.
Но преобладаващата му
педагогическа и творческа
дейност протича в София.
Работи продължително като
преподавател по история,
а след това във Военното
министерство. Високият му
професионализъм като педагог-историк е причината цар
Фердинанд да му възложи
отговорността да бъде възпитател и ученик на децата
му - Борис, Кирил, Евдокия
и Надежда.
Иван Попов е образован

и културен историк, проникнал дълбоко в миналото
на нашия народ. Автор е на
много учебници по история
за прогимназиите, справочници и изследвания в Средновековната история.
Най-обемистият му труд е
„История на Пещера до Освобождението”. Той излиза от
печат, финансиран от ГОНС
– Пещера, едва през 1973 г.
като дял Първи на книгата
„Страници из миналото на
Пещера” под редакцията на
проф. В. Хаджиниколов.
Като автор, Иван Попов
е самокритичен, обективен,
добросъвестен и с висока
историческа култура, което
му е позволило да разкрие
точно и ясно историческата
истина за миналото на Пещера.
Проф. В. Хаджиниколов,
като главен редактор на
труда и автор на увода, по
този повод отбелязва: „Иван

Попов успя да събере трохите на някогашната богата
трапеза от историческото
минало на Пещера.”
Помагат му връзките с
най-старите жители на града
– 90-100-годишни, от които
събира спомени, възлизащи
на неколкостотин страници.
Успешно прави задълбочени комплексни археологически, етнографски, архивни
и библиографски изследвания и проучвания. Добира
се до най-старите карти на
Европейска Турция, за да
изследва името и мястото на
Пещера. Той разкрива и регистрира голям брой древни
паметници, които и днес са
уникален научен принос в
историческата наука. Твърде
оригинално е неговото ново
мнение за местоположението
на Бесапара - главно селище
на бесите. Ценен коментар в
неговата работа е пълната
демографска характеристи-

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА
НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА
„НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ
НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ
УМЕНИЯ РАДИЛОВО 2012”
На 22 и 23 септември
2012 година в село Радилово, общ. Пещера ще се
проведе второто издание
на „Национален фестивал
на кешкека и народните
умения Радилово 2012”,
организиран от НЧ „Зора
- 1903” - с. Радилово, по проект „Активни граждански
общности чрез читалищата
в България”, втори етап
Направление „Фестивали”
на Платформа „Агора” и
Фондация „Америка за
България”. През двата дни
на първото издание на фестивала 2 000 души се вклю-

чиха като участници, гости
и туристи с представяне на
фолклор, традиционни храни, занаяти, старинни игри,
земеделски продукти, картини и атрактивните уъркшопи
месене на обредни хлябове,
тъкане на стан, ретро фото,
песните и танците на Радилово. Фестивалът бе сред
номинираните най-успешни
инициативи на България за
2011 година в конкурс на
Платформа „Агора”. Тази
година, наравно с утвърдилите се дейности, ще бъдат
включени и нови атракции.
Марена ВАЧКОВА

САМОСТОЯТЕЛНА
ИЗЛОЖБА НА ЕЛЕОНОРА
ХАДЖИНИКОЛОВА
5.07 – 5.08. 2012 г .
На 5 юли 2012 г. в Художествена галерия „Проф.
Веселин Стайков” - Пещера, се откри самостоятелна изложба на Елеонора
Хаджиниколова. Тя се
организира по покана
на Община Пещера и е
съпътстваща изява към
предвиденото
честване
на 95 години от рождението на акад. Веселин
Хаджиниколов в града.
Изложбата
включва
творби от студентските
години на авторката до
наши дни. Застъпени са
както платна с подчертано етюден характер, така
и по-съвременни произведения. В изложбата ще
намерят място и непоказвани досега рисунки
с туш, пастел, темпера и
цветни моливи, правени

по време на пребиваването на Ел. Хаджиниколова
в Москва през лятото на
1997 г. Повечето платна
са нарисувани с маслени
бои. Ще бъдат показани
и творби с акрил върху
дърво.
Елеонора
Хаджиниколова е автор на 13
самостоятелни изложби
в градовете Пазарджик,
Пловдив, София и Братислава. Член е на Съюза на
българските художници
и на Дружеството на пазарджишките художници.
През годините е получавала награди за илюстрация
и награди за живопис на
тематични общи изложби
в Пазарджик. Носител е
на плакета на името на
Георги Машев – най-голямата награда на Дру-

ка на Пещера, с няколкото
вълни от преселници, които
разкриват генезиса на населението.
Уникален принос в труда
му е изследването на Възрожденската епоха в Пещера с нейните специфични
центрове - училище, църкви,
читалище, община, и национално-освободителните
борби.
Обективно звучат изследванията му за подготовката и неуспеха на Априлското въстание в Пещера,
което трудно можеше да
надскочи своята сянка като
селище със смесено население. В същото време е показана величавата фигура на
революционното семейство
Горови в българската национална революция.
Иван Попов не видя своя
труд отпечатан, затова пък
пещерци и ние, историците,
високо ценим неговия труд.

Тази първа история на
Пещера формира ценни
родолюбиви чувства, които
издигат
самочувствието
ни и в тези трудни времена, в които живеем. Затова
проф. Дуйцев написа в
своята рецензия: „Смятам,
че никой друг от днешните
учени не би бил в състояние да изложи така пълно и
осведомително миналото на
Пещера, както това е сторил
покойният Иван Попов.”
Получената база като
наследство от Иван Попов
бе обогатена от историцитекраеведи и Историческия
музей в Пещера. Появиха
се нови трудове, направиха
се нови изводи. Но началото
е там, в приноса на първоисторика на Пещера Иван
Попов.
Стефан ПОПЧЕВ,
историк-краевед

Професионална гимназия
по хранително-вкусови технологии
„Атанас Ченгелев” - Пещера
Предлага прием за учебната 2012/2013 г.
по следните специалности и професии:

Учениците от Професионална гимназия
по лека промишленост и машиностроене
„Васил Левски” представиха в училището
изложба по проект „УСПЕХ”.
Ръководител на ателие „Моден дизайн”
е инж. Цветана Бонева.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ФИРМА
ЕТ „ВИТА БИО - СТОЯН АНГЕЛОВ”
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, ви уведомявам относно инвестиционното предложение за „Птицеферма за отглеждане на
подрастващи за кокошки носачки - закупуване и монтиране на технологично оборудване и населяване на една
съществуваща производствена сграда с подрастващи
- 39800 бр. птици”.
Птицефермата се намира в местност Кюпе бунар в
землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
жеството
на пазарджишките
художници.
През
1995
г.
Елеонора
Хаджиниколова
завършва
Художествената
гимназия
„Цанко
Лавренов”
в
Пловдив,
а
през
2001-ва
се дипломира с отличие в Националната художествена
академия в София, специалност „Стенопис”. По
време на следването си
е стипендиант на „Отворено общество” и носител
на стипендията на името
на Георги Машев.
Има реализирани стенописи в светски обекти

СЛЕД VII КЛАС:
Професия „Лаборант” – 5 г. срок на обучение.
Специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства”.
С интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”– 2 г. срок на обучение.
Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”.
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране: 15 - 20.06.2012 г.
Подаване на документи за участие във втори етап на
класиране: 27 - 29.06.2012 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 10-11.07.2012 г.
СЛЕД VIII КЛАС:
Професия „Икономист” – 4 г. срок на обучение.
Специалност „Земеделско стопанство”.
Професия „Ресторантьор” – 4 г. срок на обучение.
Специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.
Обучение по следните езици: английски, руски и немски.
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране: 03-05.07.2012 г.
Подаване на документи за участие във втори етап на
класиране: 11.07.2012 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 20.07.2012 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И МАШИНОСТРОЕНЕ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ГРАД ПЕЩЕРА
ОБЯВЯВА
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 9-и КЛАС
ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

в Пазарджик и Велинград
и храмова стенопис и
иконопис в църкви в с.
Кошарица (Несебър) и в
Брацигово. В Пазарджик
има изписани един параклис и арменската църква
в града.
Художничката
има
участия в много общи изложби в Пазарджик, Бургас, Пловдив и София.

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
1. Професия „Оператор в производство на обувни и
кожено-галантерийни изделия”.
Специалност „Производство на обувни изделия”.
2. Професия „Оператор в дървообработването”.
Специалност „Производство на мебели”.
ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Професия „Машинен монтьор”.
Специалност „Машини и съоръжения в текстилната,
обувната и дървообработващата промишленост”.
ПГЛПМ „В. ЛЕВСКИ” е единственото училище в региона за подготовка на специалисти в обувно и шевно
производство.
Учениците имат богата база и възможност активно да
спортуват.
Училището разполага с модерен компютърен кабинет и
във всички кабинети и класни стаи има достъп до интернет.
Срок за подаване на документи:
1. За първо класиране: 03-05.07.2012 г.
2. За второ класиране: 11.07.2012 г.
3. За трето класиране: 19.07.2012 г.
Класиране - чрез балообразуване по документи.
ЗА СПРАВКИ: тел. 0350/6-21-40
е-mail: pg_v.levski@abv.bg
Посетете страницата ни! www.pg-vlevski.alle.bg
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ПРИЕТИ СА 150 РЕШЕНИЯ
от стр. 1
30 са решенията, с които
Общински съвет законосъобразно е приел решения за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество и определи конкретните правомощия на
кмета на общината.
Целесъобразни и законосъобразни са решенията от
местно значение по предложение на кмета на общината.
Отчетният период съвпада с вземане на решения за
кандидатстване и стана факт
лицензът за 10 години на Общинско радио „Пещера”.
Имаме решение и за именуване на ул. „Индустриална” с пожелание за развиване на бизнеса и откриване на

нови работни места.
Прие се Отчетът на бюджета на Община Пещера за
2011 г. и доклад за общинския дълг, както и сборният
бюджет на Община Пещера
за 2012 г. - най-важното решение за т.г., макар и неудовлетворени от съществуващата наличност и много обемиста финансова задлъжнялост на Общината.
Кметът на общината представи пред Общински съвет
Програма за управлението
му за мандат 2011-2020 г.
За отчетния период има
отправени 27 питания, на
които е отговорено писмено.
На отправени въпроси кметът отговаря и веднага на
заседанието.
Актовете на Общински
съвет се изпращат на кме-

та на общината, Областна
администрация,
районен
прокурор в 7-дневен срок от
приемането им.
На заседанията на Общинския съвет присъстват
граждани. Възползвайки се
от ЗМСМА, те имат възможност и отправят питания към
кмета на общината и администрацията.
Актовете на Общинския
съвет се разгласяват на населението чрез средствата
за масово осведомяване и
интернет страницата на Общината.
В Общински съвет редовно постъпват административните актове, издадени от кмета в изпълнение на
решенията, приети от ОбС, с
което се следи и упражнява
контрол върху изпълнението

ПАМЕТ

АНАСТАС ПУНЕВ ОСТАВЯ Д
ДЪЛБОКА
ДИРЯ В ЖИВОТА НА ПЕЩЕРА
Д
Щ
На 21 юни се навършиха 92 години от рождението
на Анастас Пунев – бележит
гражданин, човек, общественик, краевед, почетен гражданин на Пещера.
Неговото име е забулено с ореола на един странен
пътник, минал през битието
на пещерската земя и оставил трайни и дълбоки следи.
Анастас Пунев бе една
ярка личност, в чийто житейски път се пресичат много
пътеки и пътища, от които се
излъчва вяра, светлина и духовна извисеност.
Параболата на неговия
трудов път като специалист
преминава през напрегнатото ежедневие на ОНС - Пещера, и Областния съвет в
Пловдив, като инспектор по
финанси в „Биовет” и в ДДЗ
„Антон Иванов” като зам.-директор и директор, дал своя
принос за изграждането на
съвременна научна организация на труда, за модернизацията и реконструкцията
на двата престижни завода.
Като управленец, през
1990-1991 г. оглавява и успешно ръководи дейността
на ВИК, с който започват
демократичните промени в
Пещерската община. Оставя
дълбоки следи, защото се
различава от своите съвременници-демократи тогава
и по това, че запази своето
достойнство и живя без илюзии, без да се поддаде на съблазните на властта.
Той обичаше безпределно и искрено Пещера и
затова остава плодовит и
прекрасен краевед, достоен
продължител на делото на
видните български историци - пещерците проф. Янко
Тодоров и Иван Попов.
И той не ги посрами, защото бе и ще остане блестящ
ерудит и истински интелектуалец в тази област.
Като краевед, той остава най-точната „матрица”
на своя „Енциклопедичен
речник - Пещера”. Това е
така, защото той никога не
подцени проблемите на изследователската работа в
краеведението на Пещера,
нито хората, за които търси
истината.
Обичаше с трогателна
сантименталност събирателската дейност, на която посвети много труд и енергия.
За него краеведението бе
не само страст, увлечение, а
и истинска магия. И това занимание го държа в прегръдките си четвърт век. Даваше
си сметка за всичката отговорност, последици, минуси
при допуснати пристрастия в
оценката на събития и личности. И той не сгреши. Остана
като краевед в максимална

степен обективен, чужд на нихилизма към миналото, чужд
на „нови прочити” на историята на Пещера, ръководейки
се от принципа, че историята
е такава, каквато е.
Докосна се до много и
разнообразни теми от миналото и настоящето на Пещерската община като терен за
изследване на родния край.
Не изпусна да изследва
и митовете и феномените за
Пещера и пещерци: „Пещерската чаршия”, „Левски и
Пещера”, „Алеко и Пещера”,
„Пещерското
читалище”,
„Димитър Горов” и още десетки други.
Докосна се дълбоко и
компетентно до голямата
тема за бита, душевността и
народопсихологията на пещерци.
Той потропа на много затворени за останалите краеведи врати, за да събере разпилените трохи от богатата
трапеза на миналото на Пещера. Сблъсква се с уникати,
но и с унищожавани архиви,
изчезнали летописни книги,
забравени факти. Стотици
дни и нощи отделя, за да
компенсира пропуснатото,
за работата в архивите.
На помощ му идва и
другото хоби - като турист и
фотограф, той посещава десетки известни и неизвестни у нас и в чужбина обекти
- 36 европейски градове в 10
държави.
Подходът му в изследователската дейност е комплексен и обективен. Творчеството на Анастас Пунев
се състои от 20 монографии,
десетки научни студии и огромно количество статии.
Тонът в тях е уравновесен
и спокоен, но на места, когато е необходимо, става
риторичен, за да се защити
историческата истина за Пещера от хули, пристрастия и
фалшификации, т.е. от митове. Разбира се, на базата на
документите. Но върхът на
неговата изследователска
дейност е книгата „Енциклопедичен речник - Пещера”,
излязла от печат през 2000 г.
За съжаление, авторът не дочака отпечатването й, за да й
се порадва.
В своите трудове той възпоменава всичко - славно и
трагично, победите и погромите, които преживява Пещера.
До последните мигове
на живота си остава непримирим борец срещу деформациите, злоупотребите, корупцията и деградацията на
духовните ценности.
Макар че са изминали
13 години от смъртта му, неговото име остава в аналите
на Пещера като синоним на

гражданско неспокойствие,
знак на откровение и съпротива срещу общественото
зло.
Анастас Пунев бе отличен съпруг и баща. Съпругата му - талантлив педагог
в детските градини, се спомина твърде рано. И цели 16
години той осмисля живота
си с напрегната краеведска
дейност, посвещавайки отпечатаните книги на нея. Отглеждат двама сина. Единият - Благовест, като отличен
юрист, е блюстител на законността в РБ.
Справедливо оценяйки
приноса на Анастас Пунев
за развитието на града ни,
ОбС с Решение №425 от 8
октомври 1998 г. го обявява
за „Почетен гражданин” на
Пещера.
Почива през 1999 г.
По случай 92-рия му рожден ден искам да заявя, че
личности,
общественици,
краеведи като Анастас Пунев
не се забравят. Дирята, която оставя в живота на Пещера е дълбока и тя ще остане
да кълни непрекъснато.
Стефан ПОПЧЕВ,
историк

на приетите от Общински съвет актове.
Отчитаме добро взаимодействие между Общински
съвет и Общинска администрация. Навреме получаваме материалите за обсъждане, получаваме компетентни
отговори на наши въпроси,
взаимно търсим пътища за
разрешаване на проблеми.
Нужно е спазването на
чл. 16, ал. 2 от Правилника
за работата на Общински
съвет - Пещера, и взаимодействието му с Общинска
администрация за мандат
2011 - 2015 г., отнасящо се
до закъснение, отсъствие
или напускане на заседанията на постоянните комисии
или заседанията на Общински съвет - да се уведомява
председателят на Общински

съвет или техническият секретар.
Нужно ни е привличане
на граждани, които присъствайки на заседания на ОбС,
да бъдат наш коректив и
чрез тях да се разгласяват
актовете на Общински съвет, макар че заседанията
се предават по общинското
радио.
Уважаеми колеги, като
председател на Общински
съвет, нито ден не съм забравяла, че съм една от вас.
Стремя се компетентно да
подготвям заседанията на
постоянните комисии и Общински съвет чрез вас и вашата помощ. Проявявам отговорност спрямо управлението на местната власт чрез
Общински съвет. Проявявам
взискателност към дейностите и политиките, насочени
към постигане на прозрачно
и ефективно управление. Използвам всяка възможност

ЗАСЕДАНИЕ
Д
НА
ОБЩИНСКИЯ
Щ
СЪВЕТ
На 29 юни се проведе
11-ото заседание на Общинския съвет, открито
и ръководено от неговия
председател
Анастасия
Младенова.
Дневният ред включваше:
Информация за изпълнение на Програмата за
реконстукция и монтаж на
пречиствателните съоръжения в „Биовет” АД. След
края на юли Пещера вече
няма да има неприятни
миризми – бе съобщено от
представител на „Биовет”
на заседанието. Монтирана
е шумоизолираща стена и
замерването в близост до
работните площадки показва, че шумът вече е в нормата – увериха от „Биовет”.
През септември отново ще
има отчет от фирмата.
Направен бе Отчет за
дейността на Общински
съвет – Пещера, и неговите комисии за първото
шестмесечие на 2012 г. от
председателя Анастасия
Младенова.
Съветниците
изслушаха Информация за училищната мрежа в община
Пещера. Приет бе отчет по

изпълнение на Общинската
програма за интегриране
на ромите в община Пещера за 2011 - 2012 г.
В точка „Текущи” бе
направена промяна в Правилника за организацията
и дейността на Общинско
предприятие „Чистота и
поддържане на общинската инфраструктура” - гр. Пещера, приет с Решение №
389/30.09.2009 г. на Общински съвет – Пещера.
Направени бяха:
- Изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на
деца на обществени места;
- Изменение и допълнение в Наредбата за изграждане и опазване зелената
система на територията на
община Пещера;
- Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на
услуги на територията на
община Пещера и Тарифа
по чл. 3, ал. 1 от Наредбата.
Приети бяха оценки за
недвижими имоти .
Заседанието завърши с
точка „Питания”.

нашият общински глас да
бъде чут и от централната
власт.
Нямам определен приемен ден. Той е всеки ден.
Благодаря на всички ви
за показаната отговорност и
загърбване на политически
пристрастия при решаване
на отговорни задачи, чрез
разумни и законови решения, които вземаме в полза
на общината.
Пред нас стоят отговорни задачи. Ние сме тези, които трябва да помогнем на
Общинска администрация и
кмета на общината за намиране на решения както на
текущи проблеми, така и за
изпълнение на дългосрочна
възможност за развитието
на общината.
Как я вършим, какво правим – оценката най-правилно ще дадат нашите избиратели – гражданите.
Да си пожелаем успех!

ДЕЦАТА
Д
Ц
РИСУВАХА
ЛЮБИМА
ПРИКАЗКА
На 19 юни 2012 г. в
парка пред НЧ „Сергей
Румянцев - 1909”, с. Капитан
Димитриево, деца - читатели
на библиотеката, рисуваха
на тема любима приказка.
Много бяха желаещите,
които рисуваха и с творбите
си взеха участие в изложбата.
Комисия в състав Йовка
Котарова, Ани Лазарова и
Мая Кръстанова отличи найдобрите:
- Нанси Тодорова с
рисунка на тема „Родното
ми село е като приказка”;
- Ася Димитрова с рисунка „Косе Босе”;
- Ангел Георгиев с пейзаж „Любимо място за игра
- паркът пред читалището”.
Децата изявиха желание за Еньовден да рисуват
познати билки и отново да
се включат в изложби.
Настоятелството на читалището благодари на всички, а отличниците награди с
пожелание все така активно
да участват в програмата
„Лято в библиотеката” за
весела ваканция, любими
игри и занимания.

ПРОЕКТ „УСПЕХ”
„
В
ВЕНЕЦЦ ОТ БИЛКИ И УСМИВКИ ОУ „„П. ХИЛЕНДАРСКИ”
Д
- РАДИЛОВО
Д

С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО
Дечицата от ЕКОКЛУБ
при НЧ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
- 1909” и жените от КЛУБ
„СЪРЦАТИ
ЖЕНИ”
КАПИТАН ДИМИТРИЕВО,
заедно - на празник!
Приятелите са навсякъде!
Един чуден празник
сред природата.
В местността Банята
всички заедно празнуват
Еньовден.
Децата берат цветя и
билки, плетат китки и венчета, връзват ги с червен
конец и ги наричат за здраве. Научават интересни
неща за празника. Бабите
им разказват за лечебните свойства на тревичките,
кога и как да ги събират.
Това е приказка за обичаите и традицията, за магическата сила на
билките и силата на обичта и
приятелството!
„Заедно
–
по-здрави,
активни и трудоспособни!” И
усмихнати!
Да се насърчи активният
живот на въз-

растните хора в обществото,
като се води борба срещу
социалната изолация.
2012-а – Европейска
година на активния живот
на възрастните хора и солидарността между поколенията.
Идеята на годината е да
се повиши осведомеността
за приноса на възрастните хора към обществото. Тя
има за цел да се насърчат
създателите на политики и
заинтересованите лица на
всички равнища да предприемат действия за осигуряване на по-добри възможности за активен живот на
възрастните хора и засилване на солидарността между
поколенията.
Стоянка ИВАНОВА

От месец февруари
2012 г. в ОУ ,,Паисий Хилендарски’’ - с. Радилово,
успешно стартира проект
BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището
привлекателно за младите хора”.
Проектът има за цел
да осмисли свободното време на учениците и им дава възможност да изявят своите качества.
Благодарение на финансирането се сформираха 3 групи
ИИД:
- „Градинарско студио” с ръководител Пенка Параскова;
- „Театрално студио” с ръководител Диана Тонова;
- „Подвижни и щафетни игри” с ръководител Вера Радина.
В групата „Градинарско студио” участват 11 ученици, които с желание се включиха в заниманията.
Предварително бяха почистени и подготвени градинките
за насажденията.
През пролетта малките градинари засадиха теменужки,
бегонии, невен и др., а вече порасналите борчета, брезички,
храсти и рози посрещат всеки, който пристъпи прага на училището.
В ИИД „Театрално студио” участват 7 деца, които с интерес подготвиха театрални и куклени постановки и ги представиха пред децата от ЦДГ „Здравец”, в Клуба на пенсионера и
в НЧ „Зора - 1903”.
В ИИД „Подвижни и щафетни игри” участват 14 деца,
които активно и с интерес участват в спортните занимания.
По време на игровите занимания учениците развиват физически качества – бързина, ловкост и издръжливост, придобиват спортсменски навици, умения и взаимоотношения
помежду си.
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
На тържествена церемония в актовата зала
на СОУ „Свети Климент
Охридски“ зрелостниците от випуск 2012-а получиха своите дипломи.
Щастливи сме, че тържеството ни уважиха г-н
Г. Петърнейчев – един от
спонсорите на училището, председателят на Общински съвет - Пещера гжа Анастасия Младенова,
представители на Банка
ДСК - клон Пещера, бивши и настоящи учители,
родители и приятели. С
много обич се обърна към
„своите“ пораснали деца
директорът на училището
г-жа Кълвачева. В думите
й прозвуча гордостта,
че всички випускници
са положили успешно
държавните
зрелостни

изпити и получават диплома, но и очакването й
възпитаниците ни да покажат, че вече са зрели
хора, достойни да заемат
мястото си в живота. В
обръщението си г-н Петърнейчев
подчерта,
че думата „зрелостник“
произлиза от „зрелост“
и той се надява, че младите хора на Пещера ще
са зрели и отговорни в
делата си. Първи своите
дипломи получиха отличничките Джейлян Парпулева и София Лазарова.
След тях, под бурните
аплодисменти на присъстващите бяха връчени
дипломите и на останалите абитуриенти заедно
с подарък от учениците
от
гимназиален
етап.
Клетвата на зрелостника

бе своеобразна кулминация на тържеството.
Станали на крака, бавно
и тържествено учениците
ни се заклеха да пазят
честта на училището,
града и родината си и да
бъдат добри граждани
на Република България.
Зрелостниците,
постигнали отличен успех през
гимназиален етап на образование, получават от
банка ДСК дебитни карти,
заредени с определена
сума. Г-н Петърнейчев
изненада всички с предоставянето на автобус,
с който абитуриентите да
пътуват по избран от тях
маршрут.
С много трепет и
вълнение изпратихме поредния випуск на нашето училище. Желаем на

Абитуриентите с народния представител Георги Петърнейчев
всички наши възпитаници да са живи и здрави,
да реализират мечтите

си, да са щастливи и красиви винаги, както в този
слънчев ден – деня на

дипломирането си.
Нели СЛАВОВА,
преподавател по БЕЛ

УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЛОЖБА
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС НА КЛУБОВЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ“
ОТ СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ – ПЕЩЕРА
Един от най-чаканите и
радостни дни е завършването на осми клас - раздаването на свидетелствата
за завършено основно
образование. Този емоционален момент настъпи и

ност, учениците отправиха своите поздрави към
всички учители и връчиха
на директора подарък за
училището. Трогателна бе
раздялата им с класния
ръководител – госпожа

бъде успешно за всички
ученици. Вярна на своя
стил, госпожа Костадинова поднесе още една приятна изненада на класа
– огромна торта.
Директорът на учили-

за осмокласниците от СОУ
„Свети Климент Охридски“ – гр. Пещера, който се
състоя на 19 юни в ресторант „Виктория“. Малките
абитуриенти посрещнаха
с много усмивки и настроение своите гости – учители и родители.
В знак на благодар-

Искра Костадинова. Тя им
припомни незабравими,
вълнуващи моменти от
изминалите училищни години. Изказа надежда, че
срещите им и за в бъдеще
ще бъдат все така желани
и от двете страни и че им
предстои едно ново начало, което се надява да

щето г-жа Пипина Кълвачева връчи на осмокласниците
свидетелствата
за основно образование
и им пожела успешно
завършване и на следващия, гимназиален етап.
Цветка ПЕТКОВА,
учител по БЕЛ

СОУ „Свети Климент Охридски“ - гр. Пещера
Училище с вековна история и обещаващо бъдеще,
с отлична учебна и спортна база,
обявява прием за учебната 2012/2013 година,
както следва:
I клас – общообразователна паралелка
V клас – общообразователни паралелки
IX клас – паралелка с профил „Технологичен“
Предприемачество и бизнес
със срок на обучение 4 години и профилиращи предмети:
Информационни технологии,
География и икономика, Технологии.
Приемът е по документи.
Срок за подаване на документи:
Първо класиране: 03-05.07.2012 г.
Второ класиране: 11.07.2012 г.
Трето класиране: 19.07.2012 г.
Телефон за връзка:
0350/6-36-41
www.ohridski-peshtera.eu
Изберете СОУ „Свети Климент Охридски“ най-добрата инвестиция за новото поколение!

В СОУ „Св. Климент
Охридски“ - гр. Пещера,
ученици развиват талантите си, общуват и творят в
извънкласни и извънучилищни форми на дейности,
финансирани по проект №
BG 051РО001 – 4.2.05-0001
– „УСПЕХ“, „Да направим
училището привлекателно
за младите хора“. Проектът
се осъществява с финансовата покрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
На 28 юни във фоайето
на читалище „Развитие“ се
проведе представителна
изява на двата клуба – „Аз
– фотографът“ и „Защитени
растителни и животински
видове. Резервати в България“, и секцията „Растителен и животински свят“.

На
мероприятието
присъстваха г-жа Весела
Тодорова – старши експерт в РИО – Пазарджик,
отговаряща за вътрешния
мониторинг на училището
в работата му по проекта,
директорът на училището
г-жа Кълвачева, учители,
ученици и родители.
Участниците от клуб „Аз
– фотографът“ представиха
своите уникални снимки
– пейзажи, портрети, сюжети от различните кътчета на
нашия край, с което показаха, че са истински творци. Опознали правилата на
фотографията с помощта
на техния ръководител
Иван Филчев, младите таланти са изразили себе си
през погледа на обектива и
така показаха, че красотата
на един миг може да бъде
вечна.
Учениците
от
клуб

„Защитени растителни и
животински видове. Резервати в България“ с ръководител Ренета Зънгарова и учениците от секция
„Растителен и животински
свят“ с ръководител Петя
Георгиева бяха подготвили
хербарии, препарирани насекоми и табла със снимките от цялостната им работа
по време на изпълнение на
проекта и от посещенията
си в Зоологическата и в
Ботаническата
градина
в София. На показ бяха
изложени
къщички за
птички, растения и сушени
билки, а младите възпитаници запознаха гостите си
с приложението на някои
билки.
За успешната си работа
всички ученици получиха
грамоти.
Цветка ПЕТКОВА,
учител по БЕЛ

ВАЖНИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА
На празник под надслов „Важните неща в
живота ни“, четвъртокласниците от СОУ „Св.
Кл. Охридски“ получиха
своите свидетелства за
завършен начален етап
на основно образование.
Приятелството,
родителството,
добрината,
житейския опит, толерантността и щастието
назоваха като най-важни
децата, с учудваща за
възрастта им мъдрост.
В притихналата класна
стая родители и гости –
очаровани и впечатлени,
приемаха мъдрите думи,
идващи от дълбините
на чистата детска душа.
Спокойно можем да наречем този празник и
спектакъл на доброто. От
всяка дума струеше обич
към ближните, искреност
и вяра в доброто. Не случайно сълзи блестяха в
майчините очи – сълзи
на радост и обич. След
стиховете и песните настъпи най-важният момент – раздаването на
бележниците. Не можа гжа Стаменова да изрече
грижливо подготвените
думи за раздяла. Гласът й секна от сълзите,
с които се разделяше
със своите деца – не
учител се разделяше с
класа си, а родна майка
със своите пораснали
и напускащи гнездото
рожби.
Символичният

жест на предаването на
дневника на учителите
в основен курс бе още
един мил жест на обич и
приемственост. Тъжни от
раздялата, но щастливи
от новото, което ги очаква, малките абитуриенти
отрупаха любимата си
госпожа с цветя и с топ-

ли прегръдки се разделиха с нея. Поздравителната програма завърши
с прекрасните думи на
оптимизъм: Светът е хубав, светът е чудесен. Той
целият е в краката на децата ни и ние им желаем
щастие, успехи и светло,
безоблачно бъдеще!
4550 Пещера
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