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ГЕОРГИ КОЗАРЕВ - кмет на община Пещера

Да бъде
успешна и
благодатна

2013
година!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието сме на
светлите Коледни и Новогодишни
празници.
Изтичат
последните дни на отиващата си
2012 година.
Дни на равносметка от постигнатото, от преживяното.
Смея да твърдя, че за община
Пещера 2012 година беше успешна. Предстоят ни много предизвикателства, но вярвам, че ще
успеем, защото полагаме максимум усилия, защото дум
думите
ите ни

се превръщат в дела и най-вече,
защото искаме да живеем в
една по-добре уредена, модерна
и преуспяваща община.
Прекрачваме в Новата 2013
година по-уверени, с надежда
за по-добър живот, за повече
сполука.
От сърце желая на всички ви
много здраве, вяра и щедрост в
сърцата, топлина и спокойствие
в домов
домовете!
ете!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
ЩАСТЛИВА, УСПЕШНА
И БЛАГОДАТНА
НОВА ГОДИНА!

АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА - председател на Общински съвет – Пещера

Здраве, щастие
и човешки добрини през

2013 година!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ДАМИ И ГОСПОДА,
Изпращаме
още една година. В навечерието на святата Коледна
нощ и очакваната Нова
година изпращам пожеланията на
общинските съветници за здраве, щастие и човешки добрини.
Нека делата ви бъдат увенчани
с успех, да носят радост и удовлетворение!
Уважаеми съграждани, Община Пещера посреща Коледа и
Нова година с постигнати добри
резултати, независимо от предизвикателствата на трудното

време. Черпим сили и енергия от
спечеленото от вас доверие. За
добри и полезни дела ни призовават динамичното време, вашите
очаквания, отговорността, която сме поели.
Заедно, по-добре и с повече труд
да постигнем смело успешни дела.
Да има доброта и човечност в нашите отношения, повече радост
в празниците и благополучие в
ежедневието.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА,
ВЕСЕЛА
ЩАСТЛИВА
И УСПЕШНА
2013 Г
ГОДИН
ОДИНА!

ÌÈÐÍÀ, ÑÏÎÐÍÀ È ÙÀÑÒËÈÂÀ

2013

ÃÎÄÈÍÀ!

Уважаеми пенсионери, членове на Клуба на пенсионера,
От името на ръководството на клуба поздравяваме всички вас и вашите семейства с
настъпването на Коледните и Новогодишни празници. Нека Новата година е красива като
пролетта, топла като лятото, благодатна като есента и силна и непреклонна като морето през зимата. Мирна, спорна и щастлива, весела Коледа и щастлива Нова година!
С най-добри чувства и уважение поздравяваме и нашите спонсори, които тази година
ни помагаха. Най-искрени благопожелания за здраве и сили, за благотворни дела, за топлота и доброта – дарявани и получавани. Нека всичките ви дела бъдат увенчани с успех
и носят удовлетворение и радост. Бъдете благословени всички вие от Община Пещера,
„Винпром Пещера”, търговска верига „Лазур”, фирма „Пасат антени”, обувна фирма
„Гидо”, обувна фирма „Бари”, обувна фирма „Нота-Бене”, обувна фирма на Дим. Костадинов, нотариус Георги Карамитрев, търговска къща „Виктория”, ЕТ „Рокси” - Росица
Трандова, фирма „Тина - 10” - склад за безалкохолни напитки.
Здраве и късмет да има! Нека всичките снежинки покрай нас бъдат поздрави за вас!
Райна Готева, председател на Клуба на пенсионера

РЕСТОРАНТ „ДАФ ТРАНС”
От понеделник до събота - от 9 до 23 часа
Ул. „Михаил Такев” №166
Предварителни резервации: тел. 0895 100 339

КУЛИНАРНИ
ИЗНЕНАДИ,
СВАТБИ,
РОЖДЕНИ ДНИ

На 13 декември и в Радилово грейна красива елха. Кметът г-жа Елена Рядкова покани учениците от ОУ „Паисий
Хилендарски” да украсят коледното дръвче.
С грейнали погледи и усмивки децата вплетоха в гирляндите своите пожелания.
Малката Теодора Пенкова ни пожела: „Мечтай, защото
по Коледа всички мечти се сбъдват, и се оглеждай за своето
коледно чудо, защото стават чудеса!”
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105 ГОДИНИ ПЕЩЕРСКА ГИМНАЗИЯ
Среща с възпитаник на гимназията
На 4 декември, в рамките
на Климентовата седмица, се
проведе традиционната среща на ученици с бивш възпитаник на гимназията. Този
път гост беше д-р Връбчева
– един от най-известните педиатри в града.

Срещата протече емоционално. Д-р Връбчева с
умиление си спомни за приятелствата и любовта през
ученическите години, за професионализма на учителите,
за първите срещи с науката,
за вълнуващите моменти в

кариерата си.
От многобройните питания към нея най-интересен
беше въпросът дали лесно
дава медицински бележки
за извиняване на отсъствията. С усмивка д-р Връбчева
си призна, че се смилява
понякога, но е безкомпромисна, когато става въпрос
за освобождаване от часовете по физическа култура и
спорт. За нея най-сериозните
здравословни проблеми на
младите хора са обездвижването и затлъстяването.
Със спокойствието и добронамереността си д-р Връбчева показа как добротата и
човечността могат да бъдат
запазени въпреки несгодите
на живота.
Валентин СТОЯНОВ
преподавател по БЕЛ
СОУ „Св. Климент Охридски”

Шах турнир между три пещерски училища
На 2.12.2012 година се проведе традиционният шах турнир,
посветен на празника на СОУ
„Свети Климент Охридски”. В
него взеха участие ученици от
ОУ „Патриарх Евтимий”, ПГХВТ
„Атанас Ченгелев” и СОУ „Свети
Климент Охридски” - гр. Пещера. Участниците бяха разделени в две възрастови групи:
I група: V - VII кл.
II група: VIII - X кл.
Най-добре се представиха
Михаил Механджийски от VII
клас и Иван Грочев от X клас
на СОУ „Свети Климент Охридски”.

Среща по волейбол
между силни отбори

105 години
СОУ ”Свети Климент Охридски” – гр. Пещера,
с песни и приятели
Своята 105-годишнина отбеляза найстарото училище в Пещера – СОУ „Свети
Климент Охридски”. По традиция празникът
бе предшестван от Климентови дни, изпълнени с редица интересни събития – турнири по
шах и волейбол, среща с бивш възпитаник на
училището, парад на домашни любимци.
Кулминацията бе празничният концерт,
състоял се на 7 декември в залата на читалище „Развитие - 1873”. Първи щрих в
невероятната картина на концерта внесоха
водещите – дванадесетокласникът Атанас
Григоров и елегантната учителка по информатика и математика г-жа Цонка Симеонова.
Още с появата си на сцената те показаха, че
уникалната симбиоза между минало и настояще е онова, което изгражда визията на
училището ни.
Тържеството започна с химна на Климент
в изпълнение на вокална група „Звездици”
и Катя Титова. Всички присъстващи станаха
на крака, за да покажат уважението си към
патрона на Пещерската гимназия. Краткият
филм, събрал най-важните моменти от историята и успехите на учениците, накара присъстващите да си спомнят пътя, по който върви
най-старото пещерско школо.
В препълнената зала място бяха заели нашите гости: г-жа Анастасия Младенова
– председател на ОбС - Пещера, Николай
Гълъбов – секретар на Община Пещера,
Галина Стоянова – директор на дирекция
„Хуманитарни дейности”, Петър Йорданов
– производствен директор на „Биовет” АД,
Радка Кръстева - председател на Съвета
на настоятелите на СОУ „Свети Климент

Охридски”, г-н Попчев - дългогодишен директор, проф. Кавлаков, проф. Наплатаров,
Благовест Пунев – конституционен съдия,
директори на училища, общински съветници,
бивши учители и възпитаници на гимназията,
родители.
Пред възхитените им погледи се изви
истинска феерия от звуци и гласове, режисирана с усет и вдъхновение от г-жа Стефка
Стоянова - бивш преподавател по музика. На
подиума един след друг излязоха настоящи
и бивши ученици и учители. Поразиха ни
майсторската флейта на г-жа Васка Симонова, пианото на Нина Русанова, невероятният
глас на Екатерина Титова и дръзкият акордеон на Васко Златанов, редом с изящния танц
на Катето Бурова и балет „Ива”.
„Дяволчетата” от вокална група „Звездици” вдигнаха настроението и ни показаха що
е то да си ученик. „Одата на радостта” прозвуча от китарата на Михаил Паев. И докато
смаяната публика не криеше възторга си,
„синьо се небе разтвори” от уникалната гайда на Ники Балабанов, придружена от ясното
гласче на Деница Велева и Таня Дамянова.
Топлият глас на Павел Куцев сгря студената
вечер, а ученичката му Лили Трампелова показа, че е достойна за своя учител. Невероятното мъжко трио Ники Балабанов, Васко
Златанов и Николай Матрачийски порази с
тригласното си пеене, а възпитаниците на
г-жа Баренска удриха в земята и професионалните танцьори.
Финал на този невероятен концерт стана изпълнението на четирима прекрасни в
своята зряла младост хора – Ники Зайчев,
Екатерина Титова, Ники Балабанов и Вера
Климентова. Те запяха „Клетва”. Думите на
прекрасната песен и сега звучат като заклинание – никога да не забравяш тези, с които
си прекарал най-хубавите си години. Никога
да не забравяш родното училище и винаги
да помниш своя старт.
Никога да не забравяш своето 105-годишно СОУ „Свети Климент Охридски” – гр.
Пещера!
Нели СЛАВОВА
учител по БЕЛ
СОУ „Св. Климент Охридски”

Мая Костадинчева от VI „б” с трета
награда от национален конкурс за есе
Шестокласничката от СОУ „Свети Климент Охридски” спечели трета награда в националния конкурс за
есе, организиран от НГФ „Българка”.
Темата, по която писаха младите творци беше
„Приятелството”. Мая спечели журито с различния
си поглед, както и със зрелите си и интересни виждания върху този иначе преекспониран въпрос. Другите
участници от нашето училище - Лили Трампелова и
Мария Кърпачева от V „б” и Виктория Симонова от
IX клас, също се представиха достойно, но поради
сериозната конкуренция не успяха да се наредят сред
най-добрите. Горди сме с наградата на Мая и очакваме
още по-големи успехи за нея и училището ни.
Браво, Мая!

Приятелска среща по волейбол между отборите на СОУ
„Свети Климент Охридски” и ПГХВТ „Атанас Ченгелев” - гр.
Пещера, се състоя на 3 декември, в рамките на Климентовата седмица. Мачът бе изключително равностоен и изпълнен
с емоции. Победи по-добрият отбор.

Велина Симеонова
от VI „а” със златен
медал по плуване
Регионален турнир по
плуване за ученици организираха СК „Мустанг”
и БАСУ на 24.11.2012 г. на
закрития плувен басейн
в Пазарджик. Изключително сме доволни, че
нашата малка русалка
- Велина Симеонова от
VI „а” клас, зае първо
място – щафета, заедно
с другите момичета от
клуба.
Браво, Велинка!
Очакваме още златни
медали!

Парад на домашните любимци
На 5.12.2012 г. в актовата зала на СОУ „Свети Климент Охридски” се проведе парад на домашните любимци в чест на 105-годишнината
от създаването на най-старото училище в град
Пещера. Този
парад
стана
традиция за
родното школо. Ученици от
началния курс
представиха
своите чаровни косматковци с много
любов и ентусиазъм. Публиката истински
се
радваше
на красивите
дрешки, пан-

делки и други аксесоари, които носеха кокетните пуделки-дами и които се представиха
достойно на модното ревю. Голяма изненада
ни поднесе една красива Писана, която, още
несвикнала с присъствието на публиката,
прескочи през микрофона на водещата г-жа
Анастасия Москова, обиколи няколко пъти
залата и накрая със стреснат поглед намери своя собственик. Истинска изненада
бе малката чаровна гугутка, която получи
специален подарък заедно с останалите любимци - лакомства, които те с удоволствие си
похапнаха. На празника присъстваха и много
родители. Усмивките не слизаха от лицата
на присъстващите, защото малките пухчета
създаваха чудесно настроение, а подходящата музика беше в унисон с настроението
на всички. Една истинска феерия от звуци,
музика и усмивки.
Анастасия МОСКОВА

В Народното събрание на РБългария
На 7 декември 2012 г.
група ученици от СИП „Моят
бизнес” и десетокласници
- профил „Технологичен
- предприемачество и бизнес” на СОУ „Свети Климент
Охридски” - гр. Пещера, в
рамките на Климентовите
дни посетиха Народното
събрание на РБългария.
Учениците присъстваха на
заседание на парламента,
а по-късно се срещнаха с
депутатите Искра Михайлова, Красимира Симеонова и

Петков, които ги запознаха
с дейността си в комисиите,
в които участват и с парламента като цяло. И депутати,
и ученици живо се интересуваха от мнението на другия
по редица важни въпроси
и така се получи интересна
дискусия, полезна за всички.
Младите хора се запознаха с
историята на Народното събрание, с интерес разгледаха
сградата и изложбата в нея и
доволни се прибраха в родния град.
Нели СЛАВОВА

Поздравителни адреси получихме от:
РИО - Пазарджик
Георги Козарев - кмет на община Пещера
Георги Петърнейчев - депутат от 41-вото НС
„Биовет” АД
Проф. Грънчаров
Проф. Клисуранов
Проф. Стаматов
Директорите на ЦДГ в община Пещера и др.

За реализиране на концерта допринесоха спонсорите:
„Биовет” АД
„Винпром Пещера”
Христо Стоянов - Кричим
Фирма „Принт” - Тодор Дачев, гр. Пещера

БЛАГОДАРНОСТ
Ръководството на
СОУ „Св. Кл. Охридски” - Пещера, изказва
своите най-дълбоки
благодарности на читалище „Развитие” в
лицето на г-жа Мария
Златкова за дарените
20 книги на училищната библиотека.
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„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА”
НА 13 МЛАДЕЖИ БЯХА ВРЪЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ И
ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ОТ ИЗП. ДИРЕКТОР ИВАН ПАПАЗОВ
На 5 декември на
официална церемония в
производствената сграда
на „Винпром Пещера” на
13 младежи бяха връчени
сертификати за завършено
обучение по проект „Ново
начало - от образование
към заетост” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” и трудови договори за работа
във „Винпром Пещера” от
изпълнителния директор
на компанията г-н Иван
Папазов и от директора на
отдел „Човешки ресурси”
г-н Стоян Ковачев.
Да уважат събитието
бяха дошли кметът на община Пещера Георги Козарев, председателят на
Общинския съвет Анастасия Младенова, Камелия
Лозанова - изпълнителен
директор на „Агенция
по
заетостта”,
Мария
Георгиева - директор на
дирекция
„Регионална
служба по заетостта” – гр.
Пловдив, Димитър Търпов
- директор на дирекция
„Бюро по труда” – гр. Пещера, Йордан Младенов
- собственик и управител
на „Бизнес център – Пещера”.
„Дано бързо да се
впишете в екипа на фирмата, която показва и
способност да работи по
оперативни програми, и
способност да управлява

бизнеса и хората така, че
дори по време на криза
да бъде успешно. Убедена
съм, че голяма част от вас,
като докажат способността си, ще останат на работа
тук” – каза г-жа Лозанова
при връчването на сертификатите.
Кметът
на
община
Пещера Георги Козарев
поздрави новоназначените младежи и добави, че
Агенцията по заетостта
прави много за Пещера
– както за частния бизнес,

така и за общината. „В
момента в общината по
различни програми работят 162-ма човека. Имаме
проекти и за още 57, които, надяваме се, ще започнат от следващата година”
– подчерта г-н Козарев.
Изпълнителният директор на „Винпром Пещера”
Иван Папазов заяви, че
никога не са преставали
да инвестират в своите
кадри и да реинвестират в
нови технологии. Именно
на това се дължат успехи-

те на „Винпром Пещера”
- подчерта г-н Папазов. И
припомни, че началото на
фирмата, която е лидер
в своя бранш, е поставено преди 15 години с 25
работници и служители.
„Бих се радвал – каза още
г-н Папазов, – ако вие се
възползвате от шанса, работите със сърце, милеете
за компанията и се докажете като тях.” И пожела
успехи в бъдещата работа
на младежите.
Величка ТОКМАКОВА

НЕКА 2013 ГОДИНА
БЪДЕ ПО-ХУБАВА,
ГОДИНА ЗА МНОГО
УСПЕХИ!
Скъпи приятели, госпожи и господа,
Приятно е да се обърнеш предпразнично с пожелания за много здраве, благополучие в семействата,
постижения в обществено-политическия живот в
общината ни.
Това са моите и на Общински съвет на БСП пожелания по случай Рождество Христово и идващата
Нова година.
Нека сиянието на Коледните и Новогодишни празници озарява дните ви!
Уверени в себе си, съпричастни и добронамерени,
всеотдайни, отговорни и човечни, щедри към добри
неща, заедно ще бъдем и през следващите делници
и празници на Новата година.
Нека 2013-а да бъде по-хубава, година за осъществяване на мечти, година за много успехи!
Честита Коледа!
Успешна Нова година!
Анастасия МЛАДЕНОВА
председател на Общински съвет на БСП

ОТ СЪРЦЕ
ИМ БЛАГОДАРЯ
Бях приета за лечение в болницата в Пещера.
Благодарение на големите грижи и внимание на
лекарите - д-р Димитрова, д-р Ташева, д-р Манукова, д-р Миндизова, д-р Маджаров, д-р Стоянов, д-р
Джаров и д-р Щърбев, сега се чувствам добре и съм
си вкъщи.
Благодаря и на медицинските сестри, и на санитарките от Първо и Второ вътрешно отделение на
болницата.
Мили хора, бъдете все така съпричастни към
болните!
Благодаря ви от сърце!
Сем. Коридски
гр. Батак

ОТ ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ” ПРИЗОВАВАТ
Уважаеми
съграждани,

Традиционната годишна изложба на художниците от клуб „Петър Стайков” официално бе открита от секретаря на Общината Николай Гълъбов. Тя бе представена
от Стоимен Стоименов.

Уебсайт за
културното наследство
на село Радилово
На 10.12.2012 г. по време на тематична среща по
програма „Глобални библиотеки”, проведена в РБ
„Никола Фурнаджиев” - гр.
Пазарджик, библиотеката
при НЧ „Зора - 1903”, с.
Радилово представи ново-

създадения сайт за културното наследство на селото.
Той цели да популяризира
културното наследство и
да допринесе за развитието на културен туризъм в
Радилово.
Марена ВАЧКОВА

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Пещерският районен
съд признава подсъдимия Атанас Стоянов Болгуров, роден на 15.02.1989
г. в Пещера, с постоянен
адрес в Пещера, ул. „Малина” №54, български
гражданин,
неженен,
неосъждан, с начално
образование, не работи,
за виновен в това, че в
периода от м. януари 2010

г. до 20 януари 2011 г. като
пълнолетно лице, без да е
сключил брак, заживял
на съпружески начала с
лице от женски пол, ненавършило 14-годишна
възраст, поради което на
основание чл. 23, ал. 2
от НК към определеното
общо наказание присъединява наказанието обществено порицание.

Напомняме и призоваваме всеки от вас
да използва по предназначение предоставените от „ЕКОПАК” АД
цветни контейнери за
разделно събиране на
отпадъци от опаковки:
• В синия изхвърляйте
хартия
и
картон, които предварително са разгънати, за да се използва максимално
вместимостта
на контейнера.

• В жълтия – пластмасови и метални опаковки.
• В зеления – стъклени опаковки.
Чрез
правилната
употреба на цветните
контейнери всеки един
от нас допринася за
опазване на природните ресурси – вода,
дървесина,
енергия,
тъй като събраните отпадъци от опаковки в
тях не се депонират, а
се рециклират. Ако използваме максимално
и по предназначение
контейнерите за раз-

делно събиране, ние
ще изхвърляме много
по-малко отпадъци в
съдовете за битова
смет,
предоставени
от общинското предприятие по чистота, а
по този начин ще се
понижат разходите за
транспорт и депониране на битови отпадъци,
които определят и размера на такса „Битови
отпадъци” всяка година.
Нека всеки от нас
даде своя принос и
помогне за опазване
чистотата на града.

РПК „ПЕТЪР ВЕЛЕВ”- гр. ПЕЩЕРА
ОБЯВЯВА
Търг с явно наддаване за продажба на следните обекти:
Ресторант с нощен бар – РЗП 2 158 кв. м, с право на
ползване на паркинг зад хотела и ресторанта. Тръжна
цена - 400 хил. лв.
Хотел-север – РЗП 1 264.16 кв. м, с право на паркинг и земя зад хотела. Тръжна цена - 170 хил. лв.
Хотел-юг - РЗП 3 057.58 кв. м, с право на паркинг и
земя зад хотела. Тръжна цена - 330 хил. лв.
Обектите се намират в центъра на гр. Пещера

Търгът ще се проведе на 21.12.2012 г. /петък/ от
11.00 ч. в стаята на председателя.
Депозит за участие - 10% от първоначалната тръжна цена.
Стойност на тръжните документи - 60.00 лв.
Срок за подаване на документи за участие в търга
/молба, внесен депозит по банкова сметка и закупени
тръжни документи/ - 20.12.2012 г. до 16.00 часа.
Тел. за контакти: 0884 841 110 и 0887 627 625

ПОЧЕТОХМЕ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
И тази година на Никулден в Радилово беше почетен св.
Николай Чудотворец. По традиция след празничната литургия в църквата „Свети Теодор Тирон” се тръгва към красивата
местност Никулска черква. Не се отива с коли. Може с джипове, каруци или просто пеша. За час и половина се стига
до параклиса. А там празнично хоро се вие около огъня, по
поляните се носи дъх на прясно изпечена риба.
И тази година на Никулска черква се събра мало и голямо.
Туристи от Пловдив и Пазарджик почетоха празника. Отец
Борис Манов отслужи водосвет за здраве, а после всеки си
взе от приготвения рибен курбан. Наздравиците и хората
продължиха до късния следобед. След чудесния ден всеки
забърза за вкъщи, където на празничната маса беше приготвен огромен и пълен с орехи шаран.

Общинският вестник
„Родопска искра“
пожелава на уважаемите
си читатели щастлива,
весела и изпълнена
с обич и успехи
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