
Договор № DIR-51011116-С005 „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - 
Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера“

КМЕТЪТ ГЕОРГИ КОЗАРЕВ УЧАСТВА В ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ

ИЗЛИЗА 
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО, 
БР. 6 /866/ ГОДИНА ХХХVI 
21 март 2012 г. 
ЦЕНА 0.20 лв.

По повод 22 март - Световния ден на водата, предста-
вители на Общинска администрация – Пещера гостуваха 
на Клуб „Млад природолюбител” – извънкласна дейност 
по Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището при-
влекателно за младите хора” УСПЕХ от основно училище 
„Св. Патриарх Евтимий” - гр. Пещера.

Учениците бяха запознати и дискутираха тазгодишната 
тема „Чиста вода и безопасност на храните”, участваха в ин-
терактивна игра за раздвижване на мозъците, след което им 
бе представена интригуваща презентация по темата. 

За своето участие и активност клубът получи награда 
- енциклопедия.

На 29.02.2012 г. Георги Ко-
зарев - кмет на община Пещера, 
подписа Договор за предоставя-
не на безвъзмездна финансова 
помощ  за проектно предложение 
„Модернизация на интегрирания 
воден цикъл на гр. Пещера - До-
изграждане и рехабилитация на 
съществуваща ВиК мрежа и из-
граждане на ПСОВ, гр. Пещера”  
по процедура „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в 
агломерации над 10 000 екв. ж.” 
в рамките на приоритетна ос 1: 
„Подобряване и развитие на ин-
фраструктурата за питейни и отпа-
дъчни води” на Оперативна про-
грама „Околна среда 2007-2013 г.”, 
съфинансирана от Кохезионния 
фонд на Европейския съюз. 

Договорът за безвъзмездна 
финансова помощ между Ми-
нистерство на околната среда 
и водите, Договарящ орган и 
Община Пещера е в размер на 
23 640 438,44 лева.

Срокът за изпълнение на про-
екта е 30 месеца.

Този инвестиционен проект 
е изключително приоритетен 
както за община Пещера, така и 
на национално ниво, с оглед на 
преходния период за населени 
места с над 10 000 ЕЖ по Дирек-

тива 91/271/ЕС за пречистване на 
отпадъчните води от населените 
места (31.12.2010 г.).

Общата цел на проектното 
предложение е подобряване 
на съществуващата система за 
управление на питейните и от-
падъчни води на територията на 
град Пещера посредством по-
вишаване качеството на услугите 
във ВиК сектора на съответната 
територия и ограничаване от-
рицателното въздействие на 
заустваните отпадъчни води, в 
съответствие с приоритетите и 
целите на Европейския съюз и в 
контекста на Приоритетна ос 1 на 
ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

Конкретните цели на на-
стоящия проект са определени в 
съответствие със специфичните 
цели на Приоритетна ос 1 на Опе-
ративна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” и са както следва:

- Повишаване на процента от 
населението, което ползва подоб-
рено качество на ВиК услугите на 
територията на проекта;

- Повишаване обхвата на 
услугите по пречистване на бито-
ви отпадъчни води на територията 
на град Пещера в резултат на из-
граждане на ПСОВ. 

Инвестиционният проект ще 
допринесе и за:

· Подобряване качеството на 
околната среда на територията 
на гр. Пещера, в резултат на до-
изграждането и реконструкцията 
на канализационна мрежа и 
въвеждането на пречистване на 
битовите отпадъчни води;

· Подобряване жизнената сре-
да на територията на гр. Пещера;

· Подобряване здравето на 
населението на територията на гр. 
Пещера посредством въвеждане 
на екологосъобразно отвеждане, 
пречистване и заустване на бито-
вите отпадъчни води;

· Увеличаване благосъстояни-
ето на населението;

· Повишаване на ефектив-
ността при функционирането на 
водоснабдителната и канализа-
ционната мрежа посредством на-
маляване на загубите и авариите 
по ВиК мрежата и намаляване на 
разходите за експлоатация и под-
дръжка;

· Подобряване качеството на 
питейната вода за населението на 
територията на град Пещера;

· Спестяване на водни ресур-
си, вследствие на подобряване 
качеството на водоснабдителната 
мрежа;

· Създаване на нови работни 
места по време на изпълнението 
на проекта;

· Създаване на нови работни 
места в резултат на изпълнението 
на проекта;

· Увеличаване на приходите от 
промишленото производство;

· Повишаване атрактивността 
на гр. Пещера за инвестиции.

С реализацията на проекта ще 
се решат основни проблеми във 
връзка със състоянието на ВиК 
системата на гр. Пещера, свърза-
ни със загуби на вода, липсата на 
екологосъобразно отвеждане, за-
устване и пречистване на битови-
те отпадъчни води, което води до 
нарушаване на жизнената среда и 
рискове за здравето на населени-
ето. Освен изграждането на ПСОВ 
в гр. Пещера с проектен капацитет 
25 000 ЕЖ, инвестиционният про-
ект включва и други съпътстващи 
дейности – изграждане на довеж-
дащ колектор до ПСОВ, изгражда-
не на довеждаща инфраструктура 
(пътна с трайна настилка с дъл-
жина 198 м), рехабилитация и из-
граждане на нова водопроводна 
и канализационна мрежа на града 
(в т.ч. доизграждане, реконструк-
ция и рехабилитация на вътрешна 
канализационна мрежа – 21 244 м 
общо, и реконструкция и рехаби-
литация на водопроводна мрежа 
и сградни отклонения – 16 861 м 
общо).

Ученици от СОУ „Св. 
Климент Охридски“ взеха 
участие в инициативата 
„Мениджър за един ден“.

В Общината те бяха по-
срещнати от кмета Георги 
Козарев, заместник-кме-
товете Стефан Балабанов 
и Николай Атанасов и от 

секретаря на Общината  
Николай Гълъбов.

Кмет за един ден 
бе  Елена Атанасова, за-
местник-кметове - Борис 
Драгов и Рени Харизано-
ва, секретар бе Стефан 
Узунов.

Включвайки се в ини-

циативата, общинското 
ръководство даде възмож-
ност на мотивирани млади 
хора да усетят динамиката 
на реалния работен процес 
в Общината.

Участниците в иници-
ативата посетиха и Об-
щинския съвет. Неговият 
председател - г-жа Анаста-
сия Младенова, ги запозна 
подробно с работата. Тя им 
пожела успехи, реализа-

ция в живота и всеки със 
собствена позиция. 

За младежите беше 
изключително интересно. 
Макар и за един ден, те ста-
наха свидетели на процеса 
на управление и вземане 
на решения, за да се ори-
ентират максимално добре 
за своята бъдеща кариера.

Много добри идеи и 
предложения дадоха мла-
дите хора в този ден.

С вх. № 000015-e-BG161-
PO001-3.2.02 Община Пещера 
регистрира в Министерство 
на  регионалното развитие 
и благоустройство проектно 
предложение „Развитие на  
регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дести-
нацията „Родопска приказка” 
на територията на общините 
Пещера, Батак и Ракитово” 
по схема за безвъзмездна 
финансова помощ: „Подкрепа 
за развитие на регионалния 
туристически продукт и мар-
кетинг на дестинациите” на 
Оперативна програма „Регио-
нално развитие”.

Партньори на Община 
Пещера по проекта са Община 
Батак и Община Ракитово.

Обща стойност на проект-
ното предложение: 498 356 лв.

Период за изпълнение на 
проекта: 24 месеца.

Общата цел на проектното 
предложение е да развие реги-

онални туристически продукти 
и да повиши ефективността 
на регионалния маркетинг 
на дестинацията „Родопска 
приказка” на територията на 
общините Пещера, Батак и 
Ракитово на основата на интег-
риран подход. 

С реализирането на про-
екта ще се постигне:

• Повишаване привлека-
телността на района за туропе-
ратори, туристи и инвеститори; 

• Повишаване икономи-
ческото благосъстояние на 
населението и икономичес-
ките субекти, подобряване на 
заетостта;

• Подобряване качество-
то на живот и физическите 
параметри на жизнената и на 
работната среда;

• Дефиниране на единна 
политика на региона в турис-
тическия сектор;

• Повишена разпознавае-
мост на дестинацията.

Този документ е разработен във връзка с проект  „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа 
и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.

Честита пролет!Честита пролет!
На уважаваните читатели желаем На уважаваните читатели желаем 
здраве, топла и красива пролет!здраве, топла и красива пролет!

Вестник „Родопска искра“Вестник „Родопска искра“

МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕНМЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН

Ученици от СОУ „Св. Климент Охридски” 
с общинското ръководство И с председателя на Общинския съвет И с председателя на Общинския съвет 

Анастасия МладеноваАнастасия Младенова

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България

На 9 март 2012 г. в офи-
са на Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България в София 
кметът на община Пещера 
Георги Козарев участва в 
първото заседание на но-
воизбрания Управителен 

съвет на НСОРБ.
На заседанието е об-

съдено отношението и 
становището на УС на 
сдружението по важни 
законопроекти, както и по 
законопроекти за промяна 
на съществуващи норма-

тивни актове, които имат 
важно отношение към 
органите, осъществяващи 
местното самоуправление.

Кметът бе избран за 
член на УС на НСОРБ на 
Общото събрание.

На следващо заседа-

ние на ръководния орган 
ще бъдат определени кон-
кретните ресори, за които 
ще отговарят членовете 
на Управителния съвет на 
сдружението.

в

22 МАРТ - 22 МАРТ - 
СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТАСВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА



2 21 март 2012 г.

На 16 септември се на-
вършват 57 години от смъртта 
на бележития пещерец, изтък-
нат обществено-политически 
деец, юрист, писател, поет, 
литературен критик, журна-
лист и голям демократ Григор 
Чешмеджиев.
НА КОГО ПРИНАДЛЕЖИ
ГРИГОР ЧЕШМЕДЖИЕВ?

„Григор Ив. Чешмеджиев 
е едно име – едно уникално 
богатство от мисли, чувства и 
дела, посветени на трудовия 
народ, на честните хора, което 
трябва завинаги да остане в 
нашата българска история.“ 
Това са част от мислите в из-
ложението на 21 видни бъл-
гарски общественици, юристи, 
писатели до ЦК на БКП, из-
пратено преди 20 години за 
неговата реабилитация.

За съжаление, този колос 
на мисълта, поклонник на 
социалдемокрацията, на ши-
рокия социализъм, демократ 
и хуманист по дух, заради 
своите идеи и критичност към 
догматизма и сектантството, в 
продължение на няколко сто-
летия бе в забвение в Пещера 
и в националната ни история.

Едва през 1983 - 1988 го-
дина, когато бяха отпечатани 
неговите политически споме-
ни, бе възкресен за нашата 
общественост, в това число и 
пещерската. Затова той при-
надлежи на гр. Пещера и на 
България.

КАКЪВ Е НЕГОВИЯТ
ЖИЗНЕН И ТВОРЧЕСКИ 

ПЪТ?
Роден е в гр. Пещера на 

4.03.1879 г. в голямото семей-
ство на Чешмеджиевския род. 
Баща му Иван е бил дребен 
търговец на дървен материал 
и от него наследява живото 
чувство на общественик, а от 
майка си Куна – мечтателност-
та и богатата душевност. Се-
мейството е многодетно – има 
четирима братя и две сестри.

Основното си образова-
ние завършва в Пещера, а 

средното – в мъжката гимна-
зия „Александър Първи“ в 
Пловдив.

Тук проявява своя по-
етичен талант. Първите му 
сполучливи опити са две сти-
хотворения - „Народен вожд“, 
посветено на дядо Славейков, 
и второто – „Народен само-
съд“, посветено на един про-
тест срещу трагичната смърт 

на Стефан Стамболов.
Жаден да обогати съзна-

нието си, да  осмисли своя 
живот, той поглъща преводна-
та литература като откровение. 
Увлича се по Пушкиновата и 
Некрасовата поезия. Социа-
лизмът за него се разкрива 
чрез произведенията на 
Георги Бакалов и уроците по 
история и лекциите  на не-
говия преподавател  Димитър 
Благоев.

След това две години  
учителства в Пещера. Става 
активен член на читалище 
„Развитие“, под чийто купол 
пещерската интелигенция пра-
ви четения на свои и чужди 
произведения.

През годините 1899 - 1903 е 
студент по право във Висшето 
училище, по-късно Софийски 
университет. Дипломира се 
през юни 1903 г. В тази атмос-
фера социалистическите идеи 
стават негово убеждение, 
а през 1901 г. ги донася в 
родния си град и става един 

от десетимата учредители на 
организацията на БРСДП.

В университета се бунтува 
срещу реакционните закони 
на правителството и парла-
мента, за да се нареди през 
1903 г. в редиците на групата 
студенти, които освиркват 
княза при откриването на На-
родния театър.

След стажа си в Стара За-

гора и София започва работа 
като адвокат.

Неговите социалистически 
идеи не се  вместват в рамките 
на теснячеството. Те влизат в 
противоречие с догматизма и 
сектантството на част от со-
циалистите в Пещера, поради 
което е обявен за опортюнист 
– последовател на Едуард 
Бернщайн и Янко Сакъзов. 
На проведеното събрание на 
2 август 1903 г., ведно с 6 души 
е изключен от редиците на 
пещерската организация на 
БРСДП. Но дейността му като 
социалист и демократ не се 
прекъсва.

ОБАЯНИЕТО НА 
ГРИГОР ЧЕШМЕДЖИЕВ 

КАТО ПОЛИТИК 
И ОБЩЕСТВЕНИК

Неговият ореол и днес, 
след 57 години, блести с омай-
ваща светлина и не е изгубил 
обаянието си.

През целия си съзнателен 
живот се реализира като акти-

вен обществено-политически 
деец, убеден и последователен 
демократ, социалист, репуб-
ликанец, народофронтовец, 
отечественофронтовец. Това  
се потвърждава в десетки и 
стотици публикации и спомени 
у нас за него.

Малко са примерите в 
политическата история на 
България като случая с Григор 
Чешмеджиев. Избиран за член 
на ЦК на БРСДП в продълже-
ние на 26 години – от 1919-а 
до смъртта му през 1945 г., а 
за народен представител - в 
продължение на 12 години - от 
1919-а  в 18-ото ОНС до 23-ото 
ОНС през 1931 г. включително. 
Кандидатира се и за 24-ото и 
25-ото, но властта организира-
но осуетява избора.

Дейността му като такъв се 
отличава със законодателна 
инициатива, принципност и 
борбеност. Съавтор е с Христо 
Пунев и още няколко депутати 
на законопроекта за съдене на 
министрите – виновници за 
Втората национална катастро-
фа /24.X.1919 г./ Речта му е пуб-
ликувана  в отделна брошура 
„Народен съд за виновниците 
за погрома“. През 1940 г. за-
едно с група интелектуалци 
издига глас против антисе-
митския Закон за защита на 
нацията. През 1924 г. издава 
книгата „Сноп лъчи в тъмни-
ните на заговора“ в отговор 
на книгата на Димо Казасов 
„В тъмнините на заговора“. От 
1933/1934 г. се ориентира към 
левицата на БРСДП. Подписва 
два важни документа - „Публи-
чен протест“ срещу преврата 
на деветнадесетомайци и спо-
разумение в Работническата 
партия през 1936 г. Протестира 
остро и публично срещу на-
рушението неутралитета на 
България и навлизането на 
немските войски в България 
на 1 март 1941 г. През август 
1943 г. е включен в състава 
на новосъздадения нелегален 
Национален комитет на ОФ, 
в чиято адвокатска кантора в 

София се провеждат част от 
заседанията. С още 35 общест-
веници подписва Манифеста 
към българския народ и пре-
дупреждение към правител-
ството на Иван Багрянов през 
август 1944 г. Издигнат е за ми-
нистър на социалните грижи в 
кабинета  на К. Георгиев – пър-
вото отечественофронтовско 
правителство. Възникнали 
несъгласия довеждат ЦК на 
БРСДП да поиска оставката му 
като министър на 12.02.1945 г. 
На 26.08. той подава оставка и 
преминава в опозиция.

ГРИГОР ЧЕШМЕДЖИЕВ 
КАТО АДВОКАТ

Пъстра и многообразна е 
юридическата му практика. 
През неговата защита са ми-
нали десетки и стотици дела. 
Помни се участието му като за-
щита в такива големи процеси 
като: процеса срещу лявата 
земеделска група „Пладне“, 
процеса срещу ЦК на БКП с 
62-ма обвинени /А. Иванов, Н. 
Вапцаров, А. Попов, Т. Костов 
и др./ през 1941 г. Процесите 
през 1942-ра срещу парашу-
тистите и подводничарите, 
процеса срещу РМС – Пети ра-
йон – София, срещу „Картеч-
ницата“ – Божурище, процеса 
в Горна Джумая и др. Неговите 
защитни речи днес са еталон в 
правната мисъл от историята 
на юристите борци-демократи.

ГРИГОР ЧЕШМЕДЖИЕВ 
КАТО ЖУРНАЛИСТ
Той има огромна заслуга 

като организатор, редактор и 
сътрудник на редица вестници, 
списания и други издания.

Става редактор на сп. 
„Пролетна заря“ /1904-1905/, 
в. „Съзнание“ /1905-1908/,  в. 
„Млад работник“ /1906-1908/, в. 
„Епоха“ /1922-1924/, в. „Недел-
на епоха“ /1924/, сп. „Социа-
лoемократ“ /1920-1928/, в. „На-
род“  /1924-1929/, в. „Свободен 
народ“ /1945/.

Сътрудничи със забележи-
телни статии, които впечатля-
ват с живото слово и проблем-
ността. Трудно е да се изброят 
публикациите му, но не можем 
да не споменем за такива 
авторитетни издания като сп. 
„Мисъл“, „Обществена мисъл“, 

вестниците „Камбана“, „Заря“, 
„Кооперативна просвета“, „Ко-
оперативна България“, „Дъга“ 
и др. Участва с публикации в 
много юбилейни листове. Част 
от материалите му са с псев-
доним – Гр. Ч., Г. Невенин, Гр. 
Лютаков, Стенка Разин, Фалк, 
Атлас и др.

ТВОРЧЕСТВОТО НА 
ГРИГОР ЧЕШМЕДЖИЕВ – 
КАТО ПОЕТ, ПИСАТЕЛ И 
ЛИТЕРАТУРЕН КРИТИК

Той е един от основателите 
на Съюза на българските пи-
сатели през 1913 г. и оттогава 
до смъртта си, в продължение  
на 36 години непрекъснато е 
избиран за член на неговото 
ръководство.

Произведенията му са съ-
брани в 7 тома. Това са романи, 
повести, драми, литературни 
критики. Между тях се откро-
яват първата му драма „Под 
облак“ /1911/, сатирично-пан-
флетната книга „Изгубени 
страници“, поемите „Скръбта 
на родния край“, „Тутракан“, 
„Фантазия“, „Съдбата“ – съ-
брани в сбирката „Сенките на 
младините“ /1923/. Излиза от 
печат трилогията с романите 
„Синове на Балкана“, „Наве-
черието на хаоса“ и „Към лоб-
ното място“, освен това „Илю 
болшевика“, „Едно детство“, 
„Гимназистът“ и драмите „Ве-
ликата пролет“, „Руски гроб“ 
и още много други.

След 40-ата годишнина от 
смъртта му,  през 1986-а излиза 
забележителната книга „Поли-
тически спомени“, в която той 
е извисен  като убеден демо-
крат, славянофил, миролюбец, 
антифашист, горещ патриот.

57 години са изминали без 
Григор Чешмеджиев, но ние, 
пещерци, се гордеем с нашия 
съгражданин и се прекланяме 
пред обаянието на неговото 
дело, което е достоен пример 
за подражание и еталон за  
гражданско поведение – най-
дефицитната стока днес, в 
прехода.

ГРИГОР ЧЕШМЕДЖИЕВ 
Е НУЖЕН И ДНЕС,

ЗАТОВА НЕКА
НЕ ГО ЗАБРАВЯМЕ!

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

67 ГОДИНИ 
БЕЗ ОБЩЕСТВЕНИКА, 
ПОЛИТИКА, ЮРИСТА, 
ЖУРНАЛИСТА, ПИСАТЕЛЯ 
ГРИГОР ЧЕШМЕДЖИЕВ

ИМЕ, КОЕТО НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯМЕ

На Осми март с общинска кола, предос-
тавена ни лично от кмета г-н Георги Козарев 
и секретаря на Общината г-н Николай Гълъ-
бов, на които най-искрено благодарим за 
отзивчивостта, съдействието и съвместната 
работа, отидохме до гара Пазарджик, откъде-
то взехме кашоните с помощи, изпратени на 
Центъра за развитие на общността - гр. Пе-
щера, от г-н Жельо Желев - председател на 
СНЦ ,,Верният настойник“. Помощите бяха 
под формата на дрехи за деца от различни 
възрастови групи, предназначени за деца и 
семейства в неравностойно положение. Об-
щина Пещера също предостави дрехи, които 
Центърът за развитие на общността раздаде. 
Благодарим на всички доброволци, подпомогнали осъществяването на кампанията.

Ангелина ДЕМИРОВА

БЛАГОДАРИМ
НА ДОБРОВОЛЦИТЕ

ДРЕХИ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

На Осми март Центърът за развитие 
на общността – гр. Пещера, създаден от 
Центъра за междуетнически диалог и 
толерантност ,,Амалипе“, с подкрепата 
на директорите и учителите от двете 
училища - ОУ ,,Любен Каравелов“ и 
ПГЛПМ ,,Васил Левски“, организира 
мероприятие по случай един от най-ми-
лите празници – Международния ден на 
жената. За целта бе поставена кутия във 
фоайето на училищната сграда,  в която 
учениците номинираха учителката, която 
обичат най-много и мислят, че е най-до-
бра. Децата с огромно желание през меж-
дучасията тичаха към кутията да запишат 
името на любимата си учителка с най-добри и искрени пожелания и честитки за празника. Всички 
с голямо вълнение чакаха резултатите. В кутията се събраха много гласове, които преброихме в 
учителската стая заедно. Подаръкът беше символичен – имаше и неща, изработени от ученици за 
I, II и III място. Номинираните учителки бяха много щастливи и горди от избора на децата. Гласове-
те, с които те спечелиха награди, не бяха много по-различни от гласовете за останалите учителки. 
Разминаваха се с малко, затова и те не се почувстваха пренебрегнати, а напротив, бяха много 
щастливи и поздравиха своите колеги най-искрено.

Център за развитие на общността – гр. Пещера

Пещерският районен съд признава подсъдимия 
Светослав Димитров Пунев, роден на 31.10.1973 г. в гр. 
Пещера, с постоянен адрес в Пещера, ул. „Опълченска” 
№13, български гражданин, женен, осъждан, със средно 
образование, работи по Временната заетост при Община  
Пещера, за виновен в това, че за времето от 1 май 2009 до 
30 ноември 2011 г. включително, в гр. Пещера, след като 
е бил осъден да издържа свой низходящ – детето си Ди-
митър Светославов Пунев, с решение – съдебно одобрена 
спогодба с определение от 8.07.2003 г. по гр. д. № 211/2003 г. 
на РС – Пещера, в сила от 14.07.2003 г., Решение № 120 от 
15.11.2004 г., постановено по гр. д. № 402/2004 г. на РС – Пе-
щера, в сила от 2.12.2004 г., съзнателно не е изпълнил това 
свое задължение за повече от две месечни вноски, а имен-
но 31 месечни вноски в размер на 1550 лева, като деянието 
е извършено повторно след като е осъден с присъда по 
НОХД № 335/2006 г. на РС – Пещера, в сила от 15.11.2006 г. 
за деяние по чл. 183, ал. 1 НК и по НОХД № 205/2009 г. на РС 
– Пещера, в сила от 24.09.2009 г. за деяние по чл. 183, ал. 4, 
във връзка с ал. 1 НК и чл. 28, ал. 1 НК, поради което и на 
основание чл. 183, ал. 4, във връзка с ал. 1 НК и чл. 28, ал. 
1 НК, във връзка с чл. 58а, ал. 1 и чл. 54 НК, е осъден на об-
ществено порицание.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Един от най-хубавите ма-

газини в Пещера е магазин 
„Германос“, който е отседнал 
на първия етаж в т. нар. бивш 
Партиен дом. Открит е от соб-
ственик грък.

Търговските работници 
в магазина са: управител -  
Субай Фейзула, консултанти 
по продажбата - Асен Цонев, 
Елена Деянова и Емануела 
Трончева.

С какво е красив „Герма-
нос”? Хигиената му и под-
редбата на стоките светят 
като пролетно слънце. Тър-
говският му екип е добро-
душен, внимателен, вежлив, 
учтив и услужлив. Защо са 
такива? Защото са разбрали, 
че тези качества са най-кра-
сиви за човека.

Основните стоки в ма-

газина са мобилни апарати, 
аксесоари за мобилни теле-
фони, мобилни компютри, 
модифицирани навигации и 
батерии, фотоапарати - по-
следна  дума на техниката.

Политиката на фирмата 
се основава на доброто об-
служване и индивидуалното 
отношение към клиентите. 
А главната насока на колек-
тива е свършената работа, 
която означава доволни и 
щастливи клиенти.

Дейността на търговския 
колектив не е останала неза-
белязана от фирмата и се е 
утвърдила като пазар на мо-
билни технологични услуги.

„Германос” е магазин на 
Зона 4 с регионален мени-
джър Атанас Атанасов. Тя 
награждава работниците си 

с купа за най-много клиенти 
и много добро обслужване 
/на снимката/. Управителят с 
купата в ръце - и това ако не 
е гордост, здраве му кажи.

На този прекрасен тър-

говски колектив аз му по-
желавам да бъде бодър като 
росата, твърд като скалата и 
здрав като здравеца.

Текст и снимка:
Йордан ЩЪРБЕВ

ОТПЛАТА ЗА ТРУДА

ЩАСТЛИВИ И ГОРДИ ОТ ИЗБОРАЩАСТЛИВИ И ГОРДИ ОТ ИЗБОРА



ПИСМО ОТ АМЕРИКА

321 март 2012 г.

По повод 290 г. от рождението на Паисий Хилендарски - български народен 
будител, пръв идеолог на Българското национално възраждане, 

и 250 г. от написването на „История славянобългарска” 
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”, ГР. ПЕЩЕРА

ВИ КАНИ
ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ”

ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА
„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

В конкурса могат да участват ученици от 7-и до 12-и клас.
Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към 

темата, както и да показват езиковата култура на автора.
Парични награди за спечелилите конкурса осигуряват Община Пещера и 

спонсорът ЕТ „Рико - Мариана Узунова”. 
Срокът за внасяне на конкурсните есета е до 18.00 часа на 23.04.2012 г. - Све-

товен ден на книгата.
Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека на място или 

по поща на адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Димитър Горов” № 4, или на e-mail: razvi-
tie_pestera@abv.bg

В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: трите имена, 
възраст, адрес, клас, училище, телефон за контакт.

Номинираните за отличия ще бъдат поканени при връчването на наградите на 
11.05.2012 г. - Ден на библиотекаря.

ВЕТЕРИНАРНА 
АПТЕКА

• БИОВЕТ •
Работи всеки ден

/без събота и неделя/

от 11 до 12 ч.

и от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разно-

образие от ветери-

нарномедицински 

продукти за вашите 

любимци.

Ул. „Петър Раков” 

№39 

/до входа 

на “Биовет”/.

Тел. 0350 6-56-29;

GSM 0889888119

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ”
„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

На 19 март 2012 годи-
на бе подписан договор 
на Община Пещера в ли-
цето на кмета Георги Ко-
зарев с фирма „Еко-Хид-
ро-90”ООД - Пазарджик, 
която ще извършва 
доизграждане и рехаби-
литация на съществува-
щата водоснабдителна и 
канализационна мрежа 

на улиците „Георги За-
фиров” и „Александър 
Стамболийски” с два по-
добекта:

Подобект № 1: Ре-
конструкция на ул. „Г. 
Зафиров”, включваща 
подмяна на съществу-
ващия канализационен 
клон и подмяна на съ-
ществуващия питеен 
водопровод.

Подобект № 2: Рекон-
струкция на ул. „Алек-

сандър Стамболийски”, 
включваща подмяна на 
съществуващия кана-
лизационен клон и под-
мяна на съществуващия 
питеен водопровод.

Стойността възлиза 
на 534 739,40 лв. без 
ДДС.

Успоредно се сключ-
ва договор с Надзорна 
фирма за осъществява-
не на строителен надзор 
на същия обект.

ЩЕ СЕ РЕКОНСТРУИРАТ
УЛИЦИТЕ „ГЕОРГИ ЗАФИРОВ” 
И „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Договорът
е подписан

Така е озаглавена но-
вата, четвърта книга /със 
стихове/ на Мария  Георги-
ева, която бе представена 
наскоро.

Организатор на съби-
тието бе литературен клуб 
„Искри” при НЧ „Развитие 
- 1873”.

И този път Мария ни из-
ненада с новите си стихове 
/28 на брой/. Те са лирична 
изповед, посветени на лю-
бимия човек, слънчевите 
зайчета, природата, пре-

създадени по един много 
оригинален начин – каза в 
кратката си рецензия Минка 
Гемиева – председател на 
клуб „Искри”.

Посланието на Мария 
Георгиева е да запазим и 
съхраним любовта в сър-
цата си.

Свои мисли за стихо-
сбирката изказаха много 
нейни почитатели с поже-
ланието да продължава да 
твори, защото всеки стих е 
лъч от душата й.

ЛЯТНА СУША
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

Огладня полето. Дремят птичките.
Няма звук, ни песен, ни възторг…
Няма ги жътварите, добричките.
Слънцето обгаря всеки слог.

Пусто е стърнището - горялото.
Пуст е камънакът край пръстта.
Няма го и грозденцето - зрялото.
Не потрепват в габъра листа.

В кладенчето тънка е водицата.
Гладен е и суякът в пръстта.
Някой си е изоставил спицата.
Тежка е пладнешката тъга…

Слънцето прижуря, липсват пӚрите.
Дреме изоставеният кон.
Няма кой да понесе юларите,
няма да го гиздят със поклон.

Изгладня полето изоставено.
Няма път по жарещия склон.
Тегне тук мълчание сподавено
и отронва се в тъгата стон.

На Осми март же-
ните на село Капитан 
Димитриево бяха 
поздравени от кме-
та Иван Златинов и 
децата - читатели на 
библиотеката при НЧ 
„С. Румянцев - 1909”, 
които пяха, рецити-
раха, танцуваха и с 
усмивка им подари-
ха цвете.

Стоянка ИВАНОВА Н А С Т О Я Т Е Л -
СТВОТО на НЧ „Сер-
гей Румянцев - 1909” 
- с. Капитан Димит-
риево, община Пе-
щера, обявява, че 
отдава помещение 
под наем в сградата 
на читалището.

За справки: все-
ки работен ден в 
читалището или на 
тел. 035592369

За профилактика на острите ви-
русни заболявания  и хепатит А, В 
и С на първи март 2012 г. здравни-
ят медиатор към Община Пещера  
Жана Демирова проведе обучителен 
модул с учениците от четвърти клас 
на НУ „Михаил Каролиди” – гр. Пе-
щера.

Дискутирана бе темата „Вирусните 
заболявания - грип и хепатит”.

Срещата премина при голяма ак-
тивност на учениците, които задаваха 
много въпроси и получиха необходи-
мите знания за причините за тези за-
болявания.

На учениците бяха раздадени раз-
лични видове брошури, предоставени 
от РЗИ - гр. Пазарджик, допринасящи 
за обогатяване здравната култура на 
подрастващите.

ЗА ЗДРАВНАТА КУЛТУРА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

„ЛЪЧ СВЕТЛИНА ЗА ДУШАТА”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Със затопляне на времето много 
от вас започнаха пролетната резитба 
на лозовите насаждения по дворове 
и градинки. В тази връзка ви при-
зоваваме отрязаните клонки да бъ-
дат прилежно събрани и вързани на 
снопчета, които да бъдат поставени 
в близост до контейнерите за битова 

смет, за да може служителите от ОП 
„Чистота и поддържане на общинска-
та инфраструктура” бързо и лесно да 
ги отстранят. Не изхвърляйте събра-
ните клонки в контейнерите за битова 
смет, тъй като това затруднява ефек-
тивното оползотворяване на вмес-
тимостта им. Не изхвърляйте зелени 
отпадъци и в цветните контейнери за 
разделно събиране.

Не изхвърляйте зелени отпадъци в 
контейнерите за разделно събиране

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

До вестник „Родопска искра”
Много съм ви благодарна, че благодарение на вас моите съ-

граждани четат поезията ми.
Радвам се много, че така умело подбирате подходящите за 

случая, празника и сезона стихотворения от моето не много 
малко творчество. За мен това е най-важно, че ако съм успяла да 
заинтригувам чрез поезията си хората, че ако съм успяла да им 
кажа нещо интересно или непознато, то да стигне при тях. Затова 
ви благодаря още веднъж.

Вестникът ви е много хубав, също и изгледите от града, за които 
какво ли не бих дала да ги видя на живо, но засега просто не мога.

Желая ви дни, изпълнени с радостни моменти и творчески 
ентусиазъм, и успех на хубавия вестник „Родопска искра”!

Изпращам ви и безброй привети от слънчевия и вечно про-
летен град Сан Диего.

С уважение: Красимира СТОЙНОВА

Момент от подписването на договора



Спаска Наскова плени 
с визията си организато-
рите на „Новото лице на 
България”. Пещерската 
девойка взе участие във 
фотосесия в столицата, с 
амбицията да бъде сред 
призьорите в престиж-
ния конкурс. Направиха 
й снимки с официално, 
спортно и спортно-еле-
гантно облекло. Про-
фесионални фотографи, 
коафьори и гримьори 
се погрижиха за нейния 
стайлинг. От направени-

те снимки специалисти  
харесаха 10, които са 
включени в клип, с който 
18-годишното красиво 
момиче ще се съревнова-
ва в предаването „Новото 
лице на България” по Фен 
ТВ. Всички участнички 
имат идентификационен 
номер.

Пещерци активно се 
включиха и гласуваха  
красивото ни момиче 
Спаска Наскова да бъде 
„Новото лице на Бълга-
рия”. 

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов” 6 А,

GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32 
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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Отборът по баскет-
бол - момичета, 
на ОУ „П. Р. Сла-

вейков” спечели първо 
място на Областните 
ученически игри по бас-
кетбол във възрастова 
група от V до VII клас. Ку-
пата на шампионата беше 
връчена на възпитанич-
ките на треньора Щерьо 
Бадалов на 11 март 2012 
г. в спортна зала „В. Лев-
ски” - гр. Пазарджик. В 
много оспорван финал, 
след няколко драматич-
ни обрата в резултата,  
баскетболистките на ОУ 
„П. Р. Славейков” - гр. 
Пещера победиха отбора 
на гр. Велинград. По този 
начин шампионките си 
извоюваха правото да 
представят град Пещера 

и  област Пазарджик на 
зоналното първенство в 
гр. Златоград през месец 
април 2012 г.

Отборът беше в съ-
став: Памела Мекушина, 

Надежда Батаклиева, 
Алисия Руменова, Елиса 
Руменова, Елица Михай-
лова, Недялка Недялко-
ва, Цветелина Стоянова, 
Нели Павлова.

Снимка от учи-
лищния живот на 
учениците от III а 

клас на ОУ „Любен Ка-
равелов”,  носеща името 
„На стълбата на успеха”, 
спечели  втора награда 
в Националния конкурс 
„За по-добър климат в 
училище”, организиран 
от  фондация „Мадара”. 
Учениците са от класа на 
Иванка Павлова, номини-
рана за 2011 г. за „Учител 
на годината”.

В конкурса, проведен 
под патронажа на Ми-
нистерството на образо-
ванието, младежта и на-
уката, участваха над 500 
ученици и 150 училища 
/класове/. Участниците се 
състезаваха в три разде-
ла: фотоконкурс, разказ, 
идеи за училището.

Наградите бяха връ-
чени на 16.03.2012 г. в 
тържествена обстановка 
в Националната библио-
тека „Св. св. Кирил и 
Методий”. Г-жа Павлова 
получи специална пока-
на от председателката на 
фондацията д-р Стефания 

Димитрова за участие в 
международна конфе-
ренция в края на месец 
август, на която ще се 
дискутират проблемите и 
добрите практики в пре-

венцията на отпадането 
на ромските ученици от 
училищната система. 

Пенка ХРИСТОСКОВА 
главен учител

При изгарянето им 
в атмосферата се отде-
лят въглероден окис, 
циановодород, метан, 
тежки метали, фура-
ни и диоксини. Тези 
вещества са канцеро-
генни и причиняват 
тежки увреждания. 
Така рискувате здра-
вето си и нарушавате 
Закона за чистотата на 
атмосферния въздух и 
Закона за управление 
на отпадъците.
Глобите за нарушението 

им са големи:
1. За граждани – 

от 300 до 1000 лв.от 300 до 1000 лв.
2. За фирми – 

от 2000 до 40 000 лв.от 2000 до 40 000 лв.

НЕ ПАЛЕТЕ 
АВТОМОБИЛНИ 

ГУМИ

В Градската 

художествена гале-

рия „Проф. Веселин 

Стайков” е подреде-

на  изложба на Спас 

Киричев – скулпту-

ра, и на Маргарита 

Иванова – керамика.

Изкуството на 

двамата творци представи Стоимен Стоименов. 

На откриването присъстваха много почитатели 

на художниците. Изложбата уважи и секретарят 

на Община Пещера Николай Гълъбов.

МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР,МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР,
ПОСВЕТЕНА НА ПОСВЕТЕНА НА 
ПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ

МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР,МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР,
ПОСВЕТЕНА НА ПОСВЕТЕНА НА 
ПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ

НЧ „Развитие - 1873” 
събра в Ритуалната зала 
приятелите на музиката, 
за да отбележи 100 го-

дини от рождението на 
проф. Парашкев Хаджи-
ев – най-продуктивния 

български композитор и 
обществен деец.

Чрез мултимедия Сто-
ян Йовчев ни запозна с 

биографията и огромното 
творчество на композито-
ра – носител на най-висо-

Николай Балабанов свири на пиано творби 
на проф. Парашкев Хаджиев

Част от присъстващите на музикалната вечер

ки държавни отличия. Той 
твори музикално-сценич-
ни произведения, детски 
оперети, камерна музика, 
вокално творчество…

Истинска наслада за 
присъстващите бе изпъл-
нението на живо на пиано 
творби на Парашкев Ха-
джиев от  Николай Бала-

банов. Нестихващи бяха 
аплодисментите за мла-
дия музикален педагог.

Секретарят на чита-
лището Мария Златкова 
благодари за велико-
лепните изпълнения на 
Николай Балабанов с 
пожелания за нови твор-
чески успехи.

Чудотворната икона 
на св. Богородица беше 
на 9 март 
в Пещера. 
С т о т и ц и 
м и р я н и 
дойдоха в  
ц ъ р к в ат а 
„Света Бо-
городица”, 
за да се 
поклонят 
пред нея.

 Тук бяха 
д о ш л и 
Анастасия 
Младено-
ва - пред-
седател на Общински 
съвет - Пещера, кметът 
на града Георги Козарев, 
заместник-кметовете 
Стефан Балабанов и 
инж. Николай Атанасов, 
Николай Гълъбов - секре-

тар на администрацията, 
свещеници от енорията, 

миряни от общината и 
региона. Митрополит 
Николай отслужи Света 
литургия и благослови  
християните. Той освети 
и неделното училище 
към църквата.

Търся да наема лозе 
в землището на гр. Пещера.
Тел. 035066870, 0897 38 20 48

Направа на кухни по избор.
Тел. 0887 66 22 69

ПЪРВИ В ОБЛАСТТА БАСКЕТБОЛИСТКИТЕ
НА УЧИЛИЩЕ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

ПЕЩЕРЦИ СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД ЧУДОТВОРНАТА
ИКОНА НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

УЧЕНИЦИ ОТ 
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
С НАЦИОНАЛНА НАГРАДА


