
На 30 август в Пеще-
ра се проведе четвър-
тата трудова борса, ор-
ганизирана от Бюрото 
по труда. Тя бе открита 
от неговия директор 
Димитър Търпов.

Г о с т и 
бяха кметът 
на общината 
Георги Коза-
рев, замест-
ник-кметът 
С т е ф а н 
Балабанов, 
секретарят 
на Община-
та Николай 
Гълъбов, Пе-
тьо Русеков 
от Военен 
отдел.

Приветствие към 
присъстващите подне-
се кметът Георги Коза-
рев.

Свободни работни 

места бяха обявени от 
36 работодатели, над 
150 човека бяха безра-
ботните, които посетиха 
борсата. Обявените 
свободни места са за 
шивачи, кроячи, монти-

ровачи и др. в обувната 
промишленост. Най-
много работни места 
са заявили от фирмите 
„Милейди”, „Свик”, 
„Еко скарпе” и др.

П ъ р в и я т 
учебен ден е 
много специ-
ален празник 

за всеки един от нас, защото е 
символ на почитта на българина 
към знанието и образованието.

На този ден училищните вра-
ти се отварят празнично, за да 
посрещнат ученици, учители и 
всички, които изпращат с благо-
пожелание за добро начало сво-
ите деца и внуци.

Най-вълнуващ е празникът за 
първокласниците, които с вълне-
ние и трепет ще прекрачат прага 
на своето училище. На тях поже-
лавам незабравими дни, успешно 
обучение и вяра в учителите, с 

които ще бъдат заедно!
Скъпи учители, на вас поже-

лавам да създавате и да пазите 
богатството на всяко училище 
– неговите възпитаници!

Желая ви здраве, духовни 
сили и упоритост, за да получите 
заслуженото удовлетворение от 
добре свършената работа! Нека 
любовта на вашите ученици бъде 
най-ценният дар за труда ви!

На вас, родители, пожелавам 
да бъдете по-близо до децата си, 
за да ги подготвяте заедно с тех-
ните учители за предизвикател-
ствата на живота.

Днес е вашият ден, скъпи учи-
тели и ученици!

На добър час!

В изпълнение на 
дейностите по Проект 
„И аз имам семейство“ 
по Оперативна про-
грама „Развитие на 
човешките ресурси“ 
2007-2013 г., схема за 
директно предоставя-
не на безвъзмездна 
финансова помощ 
B G 0 5 1 P O 0 0 1 - 5 . 2 . 1 1
„Приеми ме“, Община 
Пещера, в качеството 
си на партньор на бене-
фициента – Агенция за 
социално подпомага-
не, УВЕДОМЯВА, че на 
31.08.2012 г. приключи 
с п е ц и а л и з и р а н и я т  
курс за допълнителна 
квалификация за про-
фесионална приемна 
грижа на кандидатите 
за професионални 

приемни родители в 
гр. Пещера. 

Проектът ще се из-
пълнява на територия-
та на община Пещера 
до 31.10.2013 г. 

Кандидатите за 
приемни родители по-
лучиха допълнителни 
знания и умения в 
рамките на 60 часа по 
теми, свързани с пси-
хологическите аспекти 
на приемната грижа, 
напасване на детето и 
приемното семейство 
и неговото адаптиране 
в семейната среда, бе-
зопасност в битовата 
среда, особености на 
ранното детство, спе-
цифични характерис-
тики на новороденото, 
кърмачето и малкото 

ИЗЛИЗА 
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО, 
БР. 16 /876/ ГОДИНА ХХХVII 
14 септември 2012 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

Скъпи ученици, Скъпи ученици, 
уважаеми уважаеми 
учители учители 

и родители,и родители,
дами и господа,дами и господа,

След броени 
дни училищният 
звънец ще събе-
ре малки и голе-

ми ученици. Училищните дворове ще 
се изпълнят с радостни и щастливи 
деца. Започва новата учебна година.

Първият учебен ден е вашият ден, 
скъпи ученици и учители. Този ден е 
специален в училищния календар 
– ден на ученици и родители. Това е 
денят за спомена на всички, прекра-
чили прага на училището.

Пред очите на всички в общината 
ни ще грейнат красивите училищни 
сгради, хубавите дворове – превър-
нали се в прекрасно място за учене.

Най-вълнуващ е празникът за най-
малките – първокласниците. За първи 
път 237 първокласници в общината 
ни ще прекрачат свещения праг на 
родното училище. Ще чуят за първи 

път школския звън, ще усетят топлата 
ласка на първата учителка.

Не по-малко се вълнуват и техните 
родители за отговорността, която по-
ставят пред тях училището и живо-
тът.

Имам удоволствието от името 
на Общинския съвет да поздравя 
всички ученици, учители, служители 
и вас, уважаеми родители, със запо-
чващата учебна 2012/2013 година. Да 
пожелая на всички здраве. Нека цари 
спокойствие и уважение в общински-
те училища и детски градини!

А вие, скъпи ученици, носете в сър-
цата си любовта към науката и знани-
ето. Съхранете пещерската традиция 
за уважение към учителския труд.

Уважаеми учители и родители, не 
забравяйте, че историята, днешният 
ни ден и бъдещето на община Пещера 
започват от училище!

Училищният звънец бие!Училищният звънец бие!
Идва новата учебна година!Идва новата учебна година!

Успешна да бъде, Успешна да бъде, 
уважаеми учители!уважаеми учители!
На добър час, малки На добър час, малки 
и големи учениции големи ученици!!

НА ДОБЪР ЧАС, МАЛКИНА ДОБЪР ЧАС, МАЛКИ
И ГОЛЕМИ УЧЕНИЦИ!И ГОЛЕМИ УЧЕНИЦИ!
НА ДОБЪР ЧАС, МАЛКИНА ДОБЪР ЧАС, МАЛКИ
И ГОЛЕМИ УЧЕНИЦИ!И ГОЛЕМИ УЧЕНИЦИ!
АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА - председател на Общински съвет – Пещера- председател на Общински съвет – Пещера

Кметът Георги Козарев приветства Кметът Георги Козарев приветства 
участниците в борсатаучастниците в борсата

дете, ранно и пре-
дучилищно детство, 
пубертет и юношество, 
приемна грижа за деца 
с увреждания.

На 11.09.2012 г. в 
залата на Общинска 
администрация  - Пе-
щера, три семейства, 
кандидати за приемни 
родители, получиха 
удостоверения за при-
ключен специализиран 
курс за допълнителна 

квалификация за про-
фесионална приемна 
грижа.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ:

ЕКИП ПО ПРИЕМНА 
ГРИЖА

Община Пещера, 
ул. „ Дойранска епопея“ 

№ 17, ет. 2, стая 18, 
тел. 0350/6-22-03; 

0877 313594

Секретарят на Общината Николай Гълъбов връчи Секретарят на Общината Николай Гълъбов връчи 
удостоверения на приемни семействаудостоверения на приемни семейства

ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ
ТРУДОВА БОРСА В ПЕЩEРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
на кмета на община Пещерана кмета на община Пещера

ГЕОРГИ КОЗАРЕВГЕОРГИ КОЗАРЕВ
Скъпи  ученици,Скъпи  ученици,

учители учители 
и родители,и родители,

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ПРИКЛЮЧИХА
СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ
„„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”



2 14 септември 2012 г.

„От миналото ще 
взема огъня, не пепел-
та.“ Тези мъдри думи са 
изречени от известния 
французин Жан Жорес. 
И действително от огъня 
на миналото историята 
избира и подрежда зна-
чими събития, случки, 
личности. Но често в 
„пожълтелите си стра-
ници“ тя пропуска „про-
стата човешка драма“. 
В съдбовните и значими 
дни, месеци, години, не-
известните обикновени 
хора, оставили своята 
дан за съхраняване на 
българското, са забраве-
ни и забулени в сянката 
на историята, макар че те 
са огънят, а не пепелта на 
отколешното време.

Всички българи се 
гордеят и прекланят пред 
подвизите на родните 
войници, донесли тол-
кова победи на своето 
отечество. Днес произна-
сяме възгласяващи сло-
ва за стогодишнината от 
Балканската война като 
едно от светлите събития 
в нашата история. Тази 
война има своето място в 
картините на българските 
художници, в музиката на 
българските композито-
ри, в творбите на българ-
ските писатели, пети и в 
сърцата български.

Но нека надникнем 

в една „проста човешка 
драма“. Нека да разкажа 
малкото, което знам за 
моя дядо - Никола Ко-
ралиев от Пещера. Той 
е един обикновен бъл-
гарски войник, участвал 
в огъня на Балканската 
война.  Той е един от 27-и 
пехотен чепински полк, 
един от бреговата охрана 
при Булаирската битка, 
един от тези, които уми-
рат, за да пребъде българ-
ската военна слава. Дядо 
ми не извършва подвиг, 
не умира с пушка в ръка. 
Смъртта му е нелепа, ала 
пак е за България.

През месец февруари 
1913 г. времето на Була-
ирската позиция рязко 
застудява. Силна снежна 
буря затрупва окопите с 
дълбок сняг. Студеният 
ураганен вятър допри-
нася за рекордно пони-
жение на температурите.  
Войниците са мокри до 
кости, но те са воини, а 
на война няма ни жега, 
ни студ. Вечерта обаче 
така застудява, че мок-
рите дрехи замръзват 
върху телата на клетни-
ците. А те са били мно-
гобройни. Най-бързите, 
най-практичните намират 
спасение в оборите на 
селището. Вмъквайки се 
в миризливите, но топли 
торове от селския доби-

тък, те размразяват дре-
хите си и остават живи. 
Но не всички, и моят 
дядо също. Много годи-
ни се питам защо той не 
стори това като другите? 
Не е от бързите ли, не е от 
практичните ли? Каквото 
и да е – това му струва 
живота. Краката му за-
мръзват, отрязват ги и 
той умира на 30 март 1913 
г. Нелепа смърт, но смърт 
за Родината. Това е огъ-
нят, не пепелта. А дядо 
ми Кольо е само на 42 го-
дини. В Пещера е оставил 
жена с пет сирачета – три 
момчета и две момичета. 
Как ги е отгледала баба 
ми Фанка, тя си знае. При-
нудила се е най-малкото 
дете да го даде хранени-
че в с. Паталеница. Колко 
много такива човешки 
драми създава войната, 
дори и такава война като 
Балканската, с която се 
гордеем пред себе си и 
пред света.

Дъщерите най-сил-
но обичат бащите си, 
внучките още по-силно 
обичат дядовците си. 
Естествен, биологичен, 
Едипов комплекс. Но аз 
си нямам дядовци. Майка 
ми е кръгъл сирак, а баща 
ми е израсъл без баща.

Дали заради стого-
дишнината от Балкан-
ската война, дали от въз-

растта ми, но напоследък 
често мисля и се връщам 
към корените си в родната 
Пещера, все повече усе-
щам, че нося нещо от гена 
на дядо си. Биологично 
това също е естествено. А 
аз дори на снимка не съм 
го виждала, много малко 
знам за него. Благодаря 
на Лазар Грозданов за от-
криване на оскъдните дан-
ни за дядо ми Кольо, кой-
то е бил майстор строител. 
Един от тези, участвали 
в направата на църквата 
„Свети Димитър“ в Пеще-
ра и на забележителната 
църква „Света Богороди-
ца“ в Пазарджик.  Усещам, 
че е бил творец, че е пре-
живявал тръпката на съ-
творяването, защото това 
го има и у мен. И дори да 
не е така, аз вярвам в това 
и то дава  пълнота на жи-
вота ми.

А неговият рано пре-
кършен живот е един от 
многото на много българ-
ски войници, изгорели 
в огъня на Балканската 
война. Те, макар че не са 
пепелта, историята ги за-
булва в своите „пожълте-
ли страници“.

Нека се поклоним пред 
тяхната човешка драма, 
която се слива с българ-
ската бойна слава.

Фани КОРАЛИЕВА -
МЛАДЕНОВА, гр. София

ЕДИН ВОЙНИК ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

На 8 септември пред 
паметника-костница в 
централния парк се съ-
стоя тържество по повод 
67-годишнината от Деве-
тосептемврийската рево-
люция в България.

То бе организирано 
от Общинския съвет на 
Българската социалис-
тическа партия. В знак 
на признателност  пред 
паметника-костница бяха 
положени венци и цветя. 

Тържественото чества-
не на годишнината бе 
открито с встъпително 
слово от председателя 
на Общинския съвет на 
БСП в Пещера Анастасия 
Младенова.

Тук бе и кметът на об-
щината Георги Козарев.

Слово произнесе 
председателят на Бъл-
гарския антифашистки 
съюз  в Пещера Димитър 
Симеонов.

За доброто настроение 
на присъстващите пя дует 
„Червено и черно“.

Тържеството завърши 
с кръшно българско хоро.

ОБЯВА
Продавам /или заменям за град Пловдив/ апар-

тамент 60 кв. м в квартал „Изгрев” – град Пещера. 
За контакт: GSM 0885183581, 0885465386.

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 обя-
вата отговорност носи лично подателят.

ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА

ТЪРЖЕСТВО ЗА 9 СЕПТЕМВРИ

„България цяла сега   
                   нази гледа,
тоя връх висок е:
          тя ще ни съзре,
ако би бегали:
     да мрем по-добре!”

   Иван ВАЗОВ 
Из „Опълченците 

на  Шипка”

Датата 8 август е 
паметен ден в българ-
ската история, тъй като 
се навършиха 135 годи-
ни от началото на епич-
ните августовски боеве, 
които води Опълчението 
в хода на Освободител-
ната война.

Неговото начало е да-
лечна история.  То тряб-
ва да се търси преди 135 
години в гр. Кишинев, 
където е формирано в 
състав от три батальона 
с по  пет роти от българ-
ски доброволци, а при 
обявената война е реор-
ганизирано под наиме-
нованието Българско 
опълчение, командвано 
от най-талантливия и 
най-образован за време-
то в руската армия гене-
рал-майор Столетов.

Главните позиции, 
където опълченците 
проявяват своя геро-
изъм са няколко - при 
зимния преход през 
Балкана, при атаките 
на Шейновския лагер в 
Котленския балкан... Но 

върхът на боевете е при 
Стара Загора на 19 юли 
1877 г. и епичните битки 
на Шипченския проход  
от 8 до 11 август.

 Тук опълченските 
дружини проявяват не 
обикновен, а чудеса от 
масов героизъм.

Винаги ние, пещерци, 
но и днес, от разстояние 
на изтеклите 135 години, 

изпитваме гордост, че 
наши съграждани взе-
мат участие като опъл-
ченци в Шипченските 
боеве. Нека ги възпоме-
нем и нека се поклоним 
пред техния подвиг и 
безпримерен героизъм.

Това са Нешо Чипев, 
Никола Марков /Донски/ 
и Георги Стоилов. Като 
пламенни патриоти, 
обичащи безпределно 
България, жадуващи за 
нейната свобода, те за-
стават под   Самарското 
знаме на Опълчението 
още през май на памет-
ната 1877 г. и премина-
ват по прашните пътища 

и заснежени позиции на 
войната.

Те са зачислени 
в различни дружини 
– Нешо Чипев е в Чет-
върта, Никола  Марков 
/Донски/ - в Девета, и 
Георги Стоилов – във 

Втора. Това узнаваме 
от писмото в първи и 
втори том на „История 
на Опълчението”, изда-
ние на ЦВИА – Търново, 
и удостоверенията на 
пещерските опълченци, 
предадени и съхранени 
в архива на ОИМ – Пе-
щера.

Тяхното родолюбие 
ражда саможертвата 

им в боя. Те воюват на 
първите огневи тран-
шеи, в отбраната на 
Шипченския проход, 
където боят е най-ожес-
точен. Тук Нешо Чипев е 
ранен от турски гранат в 
двата крака, за да оста-
не  инвалид до края на 
живота си. Командване-
то на руската  армия ги 
награждава с ордени 
и медали за проявена 
храброст, съхранени 
днес във витрините на 
ОИМ.

Изминали са 135 го-
дини от Шипченската 
епопея, чудото, когато 
стратегическият проход 
е спасен и не е овладян 
от турците. С това планът 
на турското главно ко-
мандване да прехвърли 
свои войски в Северна 
България и да атакува и 
предприеме контранас-
тъпление е провален 
тотално. Това решава в 
крайна сметка и изхода 
в десетата Руско-турска  
война в полза на Русия.

Хайдушкият  балкан и 
днес разказва легенди, 
напук на националните 
предатели, за героизма 

на руските богатири и 
български опълченци, 
обагрили с кръвта си 
урвите на Шипка и спо-
или покълналата през 
вековете българо-руска 
дружба.

Пещерските опъл-
ченци бяха  всеотдайни 
в своите мисли и дела. 
Хора с богати души, 
хора скромни, които 
не обичаха и не чакаха  
хвалебствия и шум око-
ло тях. Единствената им 
награда е била извою-
ваната свобода.

Затова колкото по-
вече се отдалечаваме 
от техния героичен жи-
вот, толкова повече ще 
расте нашата признател-
ност към подвига им.

Те ще ни напомнят 
винаги за необходи-
мостта от историческото 
родолюбие и ще ни вну-
шават омраза към наци-
оналното предателство.

Нека бъде вечна сла-
вата на героите от Шип-
ченската епопея и нека 
я запазим от поругаване 
днес и за в бъдеще!

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

135 ГОДИНИ 
ОТ ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ 
И МЯСТОТО В НЕЯ НА 
ОПЪЛЧЕНЦИТЕ ОТ ПЕЩЕРА
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Уважаеми дами и господа,
Общинските съветници от община Пещера на 

свое заседание изразяваме недоволството си по 
структурните промени в Общинска служба „Земе-
делие“.

В своята история Пещера е околийско средище 
на земеделска задруга, воден синдикат, промком-
бинат, здравни и учебни структурни центрове и 
други дружества, орган на държавната власт като 
околия за Пещера, Брацигово, Батак, селата Нова 
махала, Фотиново, Равногор, Жребичко, Козарско, 
Бяга, Исперихово, Капитан Димитриево, Радилово. 
Дори през далечната 1952 година Доспатски район 
/Доспат, Змеица, Барутин, Любча, Чавдарци, Касъ-
ка и някои махали/ по тяхно искане са минали към 
Пещерската околия до 1959 г., до новото регионал-
но райониране. Пещера е средище с известна и до-
стойна история, с наличие на Районен съд, Районна 
прокуратура с утвърдени структури и традиции.

А днес община Пещера остава без Общинска 
служба „Земеделие“, става офис към Община Ве-
линград.

Смятаме, че решението е необмислено и при-
бързано, неоправдано и откъм професионализъм, 
и от социална гледна точка. Вместо да се разши-
рява дейността на общинска служба „Земеделие“ 
за ползване възможността на европейските про-
грами, консултативната дейност да става в об-
щинската служба, се създават паразитни щатове 
в областните структури, закриват се утвърдени 

служби по общини. И всичко това идва от липсата 
на Програма за развитие на земеделието. Затова 
пустеят плодородни земи.

Един ден присъствие на ръководителя на служ-
бата за заверка и уточняващи въпроси в Общината 
не задоволява потребностите на съгражданите ни 
и тези от съседните общини, като се има предвид, 
че се обслужват повече от 650 лица като бенефици-
енти, обслужвани граждани по други услуги и пре-
писки /издаване на скици, заверка на скици, делби 
и др./ за гр. Пещера - 3 400, за гр. Брацигово - 7 000, 
за гр. Батак - 2 400, общо 12 800 преписки.

Велинград е на 45 км от Пещера. В зимния пе-
риод едва ли ще може да се осигури присъствието 
на ръководителя.

Експресни и бързи заверки на документи ще 
станат доста скъпа услуга и откъм пътуване, и гу-
бене на време.

Убедени сме, че трябва чрез настоящата дек-
ларация да изразим вълненията и притесненията 
на нашите съграждани във връзка с предстоящото 
ново структуриране на Общинска служба „Земе-
делие“.

Дали декларацията ще има тежест и ще бъде 
уважена, не сме убедени, но сме длъжни да реаги-
раме, заради напрежението сред общността, чиито 
избрани представители сме ние – общинските съ-
ветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕЩЕРА:
Анастасия МЛАДЕНОВА

В община Пещера в об-
щинските учебни и детски 
заведения са налице необ-
ходимите условия и пред-
поставки за нормално запо-
чване на учебните занятия и 
откриване на новата учебна 
2012/2013 година.
Готовност на училищата 

за осигуряване на 
качествен образователно-

възпитателен процес 
В ОУ „П. Р. Славейков“ – 

гр. Пещера, планирането и 
организирането на дейнос-
тите за 2012/2013 учебна 
година е извършено с при-
ети от педагогическия съвет 
документи – Правилник за 
дейността на училището, 
Правилник за осигуряване 
на безопасни условия за 
възпитание, обучение и 
труд. В процес на разра-
ботване са новият годишен  
комплексен план на учили-
щето и постоянни комисии.

Учебният процес е обез-
печен кадрово с необходи-
мия брой педагози. Числе-
ността и квалификацията на 
учителите покриват изцяло 
всички учебни предмети. 
Квалификацията на кадрите 
отговаря на изискванията 
за образователен ценз на 
заеманата длъжност.

Изготвят се проекти 
на Списък Образец № 1 
за учебната 2012/2013 г. и 
ново щатно разписание от 
01.08.2012 г. Проучени са 
интересите на учениците за 
ЗИП и са формирани групи 
по учебни предмети.

Осигурена е училищна 
документация съобразно 
Наредба № 4/16.04.2003 г. за 
документите в системата на 
Народната просвета.

Работи се с издателства 
за осигуряване на учени-
ците от І до VІІ клас с без-
платни учебници и учебни 
помагала.

В ОУ „Л. Каравелов“ – 
гр. Пещера, педагогичес-
кият екип има готовност за 
започване на новата учеб-
на година, като ученици 

за І клас, V клас и ПДГ са 
обходени. Сключени са до-
говори с издателствата за 
осигуряване на учебници в 
допустимите срокове. 

ОУ „Св. Патриарх Евти-
мий“ - гр. Пещера, са сфор-
мирани новите паралелки, 
полуинтернатните групи 
и групите за ЗИП и СИП. 
Закупени са учебници за 
учениците от І до VІІ клас и 
с малки изключения вече 
са доставени, като срокът на 
доставката е м. септември 
2012 г. 

На 13.08.2012 г. е доста-
вена задължителната учеб-
на документация за нача-
лото на учебната 2012/2013 
г. в общинските училища и 
детски заведения. 

В СОУ „Св. Кл. Охрид-
ски“ – гр. Пещера, са склю-
чени договори за доставка 
на необходимите безплатни 
учебници и учебни пома-
гала за учениците от I до 
VII клас. Към момента са 
получени повечето заявени 
учебници. 

В НУ „Михаил Кароли-
ди“ - гр. Пещера, записаните 
първокласници към момен-
та са 51, разпределени в 2 
паралелки, и 16 деца в ПДГ 
- една група. През учебната 
2012/2013 г. ще бъде органи-
зирана безплатна закуска 
/плод/ за децата от ПДГ и 
учениците от І до ІV клас.  
Доставени са учебниците и 
учебните помагала.

В НУ „Михаил Куманов“ 
- гр. Пещера записаните 
първокласници към момен-
та са 60, разпределени в 3 
паралелки, и 40 деца в ПДГ - 
две групи. През учебната 
2012/2013 г. ще бъде орга-
низирана безплатна закуска 
/плод/ за децата от ПДГ и 
учениците от І до ІV клас. 
Доставени са учебниците и 
учебните помагала.
Състояние на материално-

техническата база в 
училищата

Наличната материално-
техническа база се поддър-

жа в много добро състояние 
и осигурява условия за 
ефективен образователно- 
възпитателен процес.

В ОУ „П. Р. Славейков“ 
с бюджетни средства се 
извърши основно боядис-
ване на класни стаи на І „а” 
и „б”  паралелки, частични 
ремонтни дейности (замазки 
на корнизи, частично външ-
но боядисване фасадата на 
сградата), ремонтни дейнос-
ти на котли и тръбопроводи 
в котелно помещение, под-
мяна на корозирали ради-
атори. 

Създадени са здравос-
ловни и безопасни условия 
на обучение, възпитание 
и труд. Гарантирана е по-
жарна безопасност чрез 
изпълнение на действащите 
норми, правилници, на-
редби и предписания. Елек-
трическата и отоплителната 
инсталация се поддържат в 
изправност.

Предстоящи дейности: 
Частично припокриване  
покрива на сградата и час-
тично вътрешно боядисване 
на коридори, вследствие на 
течове.

В ОУ „Л.  Каравелов“ – гр. 
Пещера, се извършват след-
ните ремонтни дейности от 
бюджета на училището:

• Ремонтиране външна 
фасада на сградата и физ-
културен салон;

• Ремонт и реконструк-
ция на актова зала;

• Ремонт на санитарните 
възли и класни стаи;

• Застилане с балатум на 
компютърен кабинет и стая-
та на домакина;

• Оборудване на компю-
търен кабинет с ергономич-
ни столове;

• Подмяна и монтаж на 
предпазни мрежи на спорт-
ната площадка;

• Оборудване на актова 
зала. 

Училищната сграда на 
ОУ „Св. П. Евтимий“ – гр. Пе-
щера, е в процес на основно 
почистване.

В СОУ „Св. Кл. Охрид-
ски“ – гр. Пещера, се из-
вършват ремонтни дейности 
по фасадата на училището 
във връзка с изискването 
за устойчивост на Проект 
„Ремонт и модернизация на 
общинските учебни заведе-
ния в община Пещера“ по 
Оперативна програма „Реги-
онално развитие“ 2007-2013 
г. Работи се по изтегляне 
на подпрозоречните дъски 
навън с цел опазване фаса-
дата на училището. Очаква 
се възстановяване хидро-
изолацията на покрива от 
изпълнителя по проекта. 
Подменени са  клекалата 
в тоалетните на начален 
курс. Извършен е частичен 
ремонт на канализацията в 
избената част на сградата. 
Предстои подмяна на цен-
тралните кранове и водо-
мера и частичен ремонт на 
външното стълбище. 

През лятото се извърши-
ха ремонтни дейности в НУ 
„М. Каролиди“ – гр. Пещера, 
по фасадата на училището, 
покрива, както и леки ре-
монти по класните стаи.

Ремонтни дейности са 
извършени по фасадата 
на НУ „М. Куманов“ – гр. 
Пещера, канализацията и 
улуците. Заредени са необ-
ходимите количества дърва 
и въглища за отоплителния 
сезон. Училищната сграда е 
с локална парна инсталация 
и отговаряща на необходи-
мите санитарни изисквания.

Готовност на детските 
заведения за учебната 

година 
Учебната 2012/2013 г. за-

почва без промяна в броя 
на групите за всяка една от 
детските градини.

Пълняемостта на групите 
е гарантирана около и над 
средния норматив, като в ПГ 
има тенденция към увелича-
ване броя на децата.

Всички детски заведе-
ния в община Пещера имат 
готовност за започване на 
новата учебна година по 
следните направления:

Осигуреност със 
задължителна 

документация и безплатни 
помагала за децата от 

подготвителните групи и 
5-годишните, подлежащи на 

задължителна подготовка 2 
години преди постъпването 

им в първи клас
Съгласно Наредба 

№ 4/2003 г. за документите 
за системата на Народната 
просвета, детските заве-
дения са снабдени с необ-
ходимата задължителна 
документация за учителите 
/Дневник на група, Матери-
ална книга/.

Заявени са и са полу-
чени на 13.08.2012 г. по 
утвърден от РИО - гр. 
Пазарджик, график необ-
ходимият брой Дневник на 
група/подготвителна група, 
съобразно броя на групите 
за всяко детско заведение, 
както и необходимият брой 
Материална книга за препо-
дадения учебен материал.

Безплатните помагала 
за подготвителна група и 5-
годишните деца са заявени 
на база брой деца за всяка 
детска градина и са доста-
вени още през  месец юни 
2012 г. При необходимост 
ще бъдат направени допъл-
нителни заявки.

Състояние на 
материалната база

Материалната база в дет-
ските заведения е в добро 
състояние. Те са санирани 
и отговарят на санитар-
но-хигиенните норми и 
изисквания за отглеждане 
и възпитание  на деца в 
детските заведения. Не се 
налага извършване на ре-
монтни дейности, които да 
възпрепятстват нормалното 
им функциониране. Всяко 
детско заведение, съоб-
разно своите потребности 
и бюджет, е планирало и 
извършва текущи ремонти 
за поддържане на сградния 
си фонд.

Оборудването на двор-
ните площадки се намира 
в добро състояние. Няма 
счупени и застрашаващи 
здравето и живота на деца-
та уреди и съоръжения за 
игра - всички такива се под-
държат в изряден вид.

Детските заведения 
участваха в прилагането на 
схемата „Училищен плод“ 
на МЗХ за предоставяне 
на плодове и зеленчуци 
в учебните заведения за 
периода февруари – май 
2012 г. 

В срок до 15.09.2012 г. 
отново ще кандидатстват  
за одобрение пред ДФ „Зе-
меделие“ за прилагане на 
схемата за първия учебен 
срок на 2012/2013 г.

Детските заведения са 
осигурени с необходимия 
брой щатен педагогически и 
непедагогически персонал. 
Няма незаети щатни бройки. 
Педагогическият персонал 
в детските заведения е с об-
разование, отговарящо на 
изискванията за заемане на 
длъжността учител в детска 
градина. В ОДЗ „Изгрев“ – 
гр. Пещера, е назначен на ½ 
щат учител по музика, тъй 
като броят на групите позво-
лява това.

По двама учители от 
всяко детско заведение са 
включени в обучение за ра-
бота в подготвителна група 
по Проект „Квалификация 
на педагогическите кадри“ 
за учебната 2012/2013 г.

Директорите на детските 
заведения в гр. Пещера са 
включени в програмата за 
дистанционно обучение на 
директори на ДГ „Работа с 
оперативни програми, фи-
нансирани от ЕС“.

Със Заповед №513/
19.07.2012 г. на кмета на об-
щина Пещера, за участие в 
обучение за работа с деле-
гирани бюджети на дирек-
тори на детски градини по 
проект BG 051PO001 - 3.1.03 
„Квалификация на педаго-
гическите специалисти“ по 
ОП „РЧР“ е определен ди-
ректорът на ЦДГ „Здравец“ 
– с. Радилово.

Община Пещера пред-
прие действия за саниране 
сградата на ОДЗ „Иглика“ 
– гр. Пещера, като кандидат-
ства пред фонд „Козлодуй“. 
На официална церемония, от 
министър-председателя на 
РБългария са връчени офи-
циалните документи за спе-
челване на проекта.  В срок 
до 15.09.2012 г. Общинска 
администрация ще подаде 
точна спецификация на ма-
териалните ценности, които 
ще бъдат подменени при 
ремонта, след което ще се 
подпише договор с фирма  
изпълнител. Процедурите за 
избор на фирма изпълнител 
ще се извършат от Минис-
терство на икономиката. 

На 31 август се проведе тринаде-
сетото заседание на Общинския съ-
вет, открито и ръководено от предсе-
дателя Анастасия Младенова. 

Общинските съветници приеха 
плана и отчета на сборния бюджет 
на Община Пещера към 30.06.2012 
година

В предоставената информация 
бе отчетено, че данъчните прихо-
ди са изпълнени на 54,99 на сто и 
124,29 на сто спрямо същия период 
на 2011 г.; приходите и доходите от 
собственост - 46,45 на сто и 87,17 на 
сто спрямо същия период на 2011 
г.; приходите от общински такси – 
52,52 на сто и 124,60 на сто спрямо 
същия период на 2011 г.; приходите 
от продажба на нефинансови активи 
– 1,07 на сто и 4,90 на сто спрямо съ-
щия период на 2011 г.

Направени бяха Промени на 
бюджета и разчета за капиталови 
разходи за 2012 г.

Обсъдена и приета беше Инфор-
мация за готовността на общински-
те учебни и детски заведения за 
новата учебна 2012/2013 година.

Приета беше също Информа-
ция за изпълнение на Общинския 
план за действие за изпълнение на 
Стратегията за образователна ин-
теграция на децата и учениците от 
етническите малцинства за учебната 
2011/2012 година.

В точка „Текущи” бяха утвър-

дени паралелки под определения 
минимален брой ученици съгласно 
Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН 
за определяне броя на паралелките 
и групите и броя на учениците и на 
децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и об-
служващите звена в ОУ „П. Хилен-
дарски” - с. Радилово, за учебната 
2012/2013 г.

Приети бяха оценки за продажба 
на недвижими имоти. 

Одобрено бе Споразумение за 
сътрудничество между Фондация 
„Глобален информационен дом“ 
и Община Пещера за съвместно 
кандидатстване и изпълнение на 
проект по програма, финансирана 
на основание Меморандум за раз-
бирателство относно изпълнението 
на финансовия механизъм на ЕИП 
2009-2014 г., подписан между Ис-
ландия, Княжество Лихтенщайн и 
Кралство Норвегия, като държави 
донори, и РБългария, като държава 
бенефициент.

Общинските съветници гласу-
ваха за изпращане на Декларация 
до Министерство на земеделието 
и храните, Комисия „Земеделие и 
гори”, Народно събрание, Областна 
дирекция „Земеделие“ - Пазарджик, 
и до областен  управител относно 
структурни промени в Общинска 
служба „Земеделие“ - Пещера.

Заседанието завърши с питания. 

ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
ОБНОВЕНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

До Комисия „Земеделие и гори“, Народно събрание, гр. София
До Министъра на Министерство на земеделието и храните, гр. София
До Областна дирекция „Земеделие“, гр. Пазарджик
До Областен управител, гр. Пазарджик

Д Е К Л А Р А Ц И ЯД Е К Л А Р А Ц И Я
Относно: структурни промени в Общинска служба „Земеделие“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕЩЕРАОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕЩЕРА
ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ 



публиката, която остана 
много удовлетворена от 
изнесеното от  малките 
актьори. Дълги и не-
стихващи аплодисмен-
ти и възгласи „Браво” 
получиха в края на 
представлението. В 
пиесата участие взеха 
децата от ул. „Тодор 
Стайков”. В ролите:  
СНЕЖАНКА - Гергана 
Балабанова, КРАЛИЦА-
ТА, майка на Снежанка 
- София Шикренова, 
КРАЛИЦАТА МАЩЕХА 
- Симона Козарева, 
ПРИНЦА и ОГЛЕДАЛО-
ТО - Лили Трампелова, 
ДЖУДЖЕТАТА - Таня 
Дамянова, Венелина 
Зайкова, Гергана Сен-
древа, Мария Георги-
ева, Андон Георгиев, 

Христо Димов и Иван 
Балабанов, който бе в 
ролите и на джудже, и 
на ЛОВЕЦА. 

За отплата беше и 
почерпката, която пуб-
ликата бе подготвила за 

тях. След това се състоя 
дискотека на открито.

Преди това през ля-
тото децата си органи-

зираха и модно ревю, 
Вечер на таланта.

Величка ТОКМАКОВА

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов” 6 А,

GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32 
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg

Гл. редактор: Величка Токмакова
Предпечатна подготовка и печат:

„Беллопринт” - Пазарджик
Ръкописи не се връщат

414 септември 2012 г.

На 4 септември де-
цата от улица „Тодор 
Стайков” зарадваха 
живеещите на  съ-
щата улица с една 
чудесна инициатива. 
Под ръководството на 
Катя Ташева с много 
ентусиазъм те сами си 
изработиха декорите и 
раздадоха саморъчно 

направените покани по 
домовете.

Пред публиката мал-
ките актьори със завид-
но майсторство изигра-
ха пиесата  „Снежанка 
и седемте джуджета”. 
Представлението про-
дължи близо час. След 
всяко действие зрите-
лите ги аплодираха го-

рещо. С тази постанов-
ка те изпратиха лятото 
и с нови сили започват 
новата учебна година. 
Децата с подкрепата на 
Катя Ташева показаха 
как могат пълноценно 
да оползотворяват 
свободното си време 
през ваканцията и да 
доставят радост на 

ТЕАТЪР НА УЛИЦАТАТЕАТЪР НА УЛИЦАТА

Фолклорната група при читалището в Капитан Димитриево участва 
във фестивал в Куртово Конаре

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО
Със Заповед №502/

16.07.2012 г. на кмета на об-
щина Пещера е създадена 
организация за получаване, 
регистриране и действия при 
постъпване на информация 
за нарушения на обществе-
ния ред, увреждане на об-
щинско имущество и други 
нарушения на наредбите на 
Общински съвет - Пещера.

Сигналите ще се при-
емат денонощно на тел. 
0350/6-22-16 от служителите 
по Общински съвет за си-
гурност на община Пещера.

Ръководството на общи-
на Пещера очаква активна 
гражданска позиция и сигна-
лизиране при всеки конкре-
тен случай на нарушения.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно Заповед на министъра на отбраната на Репуб-

лика България № ОХ - 541/07.08.2012 г., са обявени вакантни 
длъжности за резервисти, както следва: в СВ - 254, във ВВС 
- 94, и във ВМС - 52, за конкурс през месец октомври 2012 г.

Срок за подаване на документи за кандидатстване за 
служба в доброволния резерв в съответната териториал-
на структура за водене на военния отчет - до 27.09.2012 г. 
включително.

За подробна информация - младши експерт в Областен 
военен отдел - Пазарджик, за общини Пещера и Брацигово 
Петьо Русеков или в ОВО - Пазарджик, ул. „Втори януари“ 
№ 10, тел. 034/44 54 63.

ОТ  В О Е Н Е Н  ОТД Е Л  С Ъ О Б Щ А В АТ

22.09.2012 г.

9.00 ч. – Подреждане на изложба базар на 
традиционни храни, художествени занаяти и 
земеделски продукти.

9.30 ч. – Откриване на изложба от картини и 
гоблени на радиловските художници и майстор-
ки в помещение в центъра на селото.

На открита сцена

10.00 ч. – Откриване на фестивала от кмета на 
община Пещера.

10.15 ч. – Представяне на легенда за кешкека, 
обичаи и фолклор от Радилово и гостуващи съ-
стави.

През целия ден ще се демонстрира и дегус-
тира кешкек, ще се предлагат на изложба базар 
храни, земеделски продукти, сувенири на пло-
щада и пред откритата сцена.

16.00 ч. – уъркшоп по мелене на жито на во-
деничен камък и ретро фото в двора на музей-
ната сбирка.

17.00 ч. – уъркшоп по месене на обредни хля-
бове и пити в помещение в центъра на селото.

19.00 ч. – уъркшоп „Песните на Радилово” в 
помещение в центъра на селото.

20.00 ч. – Народно веселие с оркестър „Кра-
сен” от гр. Пазарджик на площада.

23.09.2012 г.
На открита сцена

9.00 ч. – Подреждане на изложба базар на 

традиционни храни. 
10.00 ч. – Представяне на легенди, обичаи, 

старинни игри, фолклор от гостуващи състави 
на открита сцена.

През целия ден ще се демонстрира и дегус-
тира кешкек, ще се приготвят традиционни хра-
ни от гостуващи участници, изложба базар на 
храни, земеделски продукти, сувенири, картини 
на площада и пред откритата сцена.

15.00 ч. – брейк танци /турнир/ в читалищния 
салон.

16.00 ч. –  уъркшоп по народни хора в поме-
щение в центъра на селото.

17.00 ч. – уъркшоп  по тъкане на стан в етног-
рафска сбирка в музей - село Радилово.

18.00 ч. –  ателие - портрет от натура от про-
фесионален художник в помещение в центъра 
на селото.

19.00 ч. – Закриване на фестивала с мини 
концерт от научените песни и танци по време 
на фестивала и народно веселие с оркестъра на 
АНПТ - гр. Пазарджик, на площада.

РА Д И ЛОВ О  -  Ф ЕС Т И ВА Л  Н А  К Е Ш К Е К А  И  Н А РОД Н И Т Е  У М ЕН И ЯРА Д И ЛОВ О  -  Ф ЕС Т И ВА Л  Н А  К Е Ш К Е К А  И  Н А РОД Н И Т Е  У М ЕН И Я

НЧ “Зора-1903”
с. Радилово

 П Р ОГ РА М А

ЕДНА ПРЕКРАСНА ИНИЦИАТИВАЕДНА ПРЕКРАСНА ИНИЦИАТИВА

ТВОРЧЕСТВО И  КРАСОТАТВОРЧЕСТВО И  КРАСОТА
ТЕАТЪР НА УЛИЦАТАТЕАТЪР НА УЛИЦАТА


