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Н О В И Я Т К М Е Т Н А ОБ Щ И Н А П Е Щ Е РА Н И КОЛ АЙ ЗАЙ Ч Е В :

ВЯРВАМ В ПОДКРЕПАТА
НА ХОРАТА ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНАТА

Г-н Зайчев, на кого
бихте искали да благодарите за подкрепата и доверието, което
Ви бе гласувано?
- Благодаря на семейството ми, че ме
подкрепи в кампанията, благодаря на всич-

ки пещерци, които
излязоха да гласуват
в Деня на народните
будители и на всички
хора от общината, които гласуваха с бюлетина No10.
- Какво е Вашето
виждане за развитие-

то на община Пещера
през следващите четири години, на какво ще
наблегнете?
- Визията на община Пещера в 2019 година – аз лично виждам един по-модерен
и уреден град, с развита промишленост и
ниска безработица, с
добро здравеопазване
и образование, с чисти
и подредени улици
и цветни градинки, с
много млади хора, завърнали се от чужбина, които забавляват
децата си в добре уре-

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Е НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА

На първото тържествено заседание на
новоизбрания Общински съвет, състояло се
на 10 ноември 2015 г.,
след тайно гласуване
общинските съветници
избраха общинския съветник от ПП ГЕРБ д-р
Цветанка Лепарова за
председател на Общински съвет – Пещера.
Д-р Лепарова благодари за доверието и
призова общинските
съветници да направят
Пещера по-уютен и
още по-добър град за
живеене.
На първото заседание бе избрана комисия, която да изработи
Правилник за дейността на Общинския
съвет.

дени паркове с красиви детски площадки.
Виждам едни здрави
деца и младежи, които
спортуват в нова зала
и гонят топката на модернизиран стадион.
Виждам едни ведри
хора, които не се страхуват за своята работа
и за доходите си. Виждам едни спокойни за
старините си възрастни хора, почиващи по
пейките, под сянката
на дърветата.
Основните
приоритети са подобряване качеството на
жизнената среда чрез
балансирано развитие
на територията, инфраструктурата и достъпността.
Постигане
на
устойчив растеж чрез

повишаване
конкурентоспособността на
местната икономика,
развитие на малък,
среден бизнес и туристическия потенциал.
Достигане на високо ниво на образование, здравеопазване,
социална дейност и
спорт.

Администрацията
– достъпна за гражданите и бизнеса.
Първото
нещо,
което ще направя за
общината е да се видя
с хората, да не се притесняват за работните
си места, ще направя
човешки разговор.
На стр. 3

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
Н А Н О В О И З Б РА Н И Я
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА
На 10 ноември 2015 г.
от 14 часа се проведе
първото тържествено
заседание на Общинския съвет в Пещера.
Гости на церемонията бяха народният представител от
ПП ГЕРБ Десислава
Костадинова, областният
управител
на
Пазарджишка област
Трендафил Величков,

общественици, много
граждани.
Новоизбраният кмет
на община Пещера Николай Зайчев, кметът
на Радилово Благой
Харизанов и кметът на
Капитан Димитриево
положиха клетва.
Клетва положиха и
21 общински съветници през новия мандат.
Председателят
на

Общинската
избирателна комисия Нина
Костова връчи удостоверенията на кметовете и на общинските
съветници.
По традиция първото заседание бе открито и ръководено
от най-възрастния общински съветник Петър Хамамджиев.
На стр. 3
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„ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ ЕКОЛАБИРИНТЪТ ЗАРАДВА
В ДИГИТАЛНАТА ЕРА – КЪДЕ СМЕ НИЕ?” ДЕЦАТА И В ПЕЩЕРА
Библиотеката при НЧ „Развитие 1873” – гр. Пещера участва в Национална кръгла маса на тема „Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние?“, която
се състоя на 13 октомври 2015 г. в
залата на Представителството на
Европейската комисия в България –
София. Форумът бе организиран от
Българската библиотечно-информационна асоциация. Той се проведе в
навечерието на Третата европейска
конференция по информационна
грамотност (19-22 октомври 2015).
Беше представен добрият опит
на библиотеките в тази насока.
Библиотеката в гр. Пещера
представи видеоклип на тема „Изграждане на умения за достъп до

информация на потребителите в
читалищната библиотека”. Стремежът е Библиотеката да бъде и необходимият информационен център,
представящ услуги, но да бъде и
желаното за отдих място. В нейно
лице всеки читател да открие своето място – онова място, което е в
синхрон с душата и търсенията му.
Информационната
грамотност
„предоставя ключа за ефективен
достъп, използване и създаване на
съдържание в подкрепа на икономическото развитие, образованието, здравеопазването и услугите за
хората, както и на всички останали
аспекти на съвременните общества“. (Александрийска декларация,
2005 г.)

ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРИЗОВАВАТ ДА
ОПАЗИМ ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
От Общинска администрация
призовават населението за опазване на общинската собственост –
паркове, квартални градинки, инфраструктура.
Опазването на общинската собственост е дълг на всеки един от
нас.
Общинска
администрация
очаква съдействие от гражданите

при съмнение за нарушаване на
реда.
Сигнали могат да се подават на
горещия телефон на Общината:
0350/6-22-03 от 8.30 до 17.30 ч.,
0350/6-22-16 от 17.30 до 8.30 ч.
и на телефона
на Районно управление „Полиция”:
0350/6-24-71

Европейски съюз

В Пещера ЕКОЛАБИРИНТ отново доказа, че за важни и
сериозни теми като
опазване на околната
среда, рециклиране и
разделно събиране на
отпадъци може да се
говори по интересен
и забавен за децата
начин. Над 300 ученици от града влязоха в
ЕКОЛАБИРИНТ, успяха
да отговорят правилно
на въпросите в него, да
намерят изхода и да
спечелят
наградите,
приготвени за тях от
организаторите – ЕКОПАК България, Тетра
Пак и Община Пещера.
Завидни познания по
екология и ентусиазъм показаха ученици
от всички училища в
града, като най-активно се включиха децата
от НУ „Mиxaил Kapoлиди“, ОУ „Пeткo P.
Cлaвeйĸoв“ и ОУ „Cв.
Пaтpиapx Eвтимий“.
ЕКОЛАБИРИНТ е забавно образователно
преживяване за малки
и големи. Всеки, който
иска да влезе в него,
трябва да донесе поне

една празна кутия от
сок или мляко, а за да
намери изхода му – да
отговори на 11 въпроса, свързани с опазването на природата и
ползите от рециклирането.
Съпътстващите
презентации и работилници допълнително
обогатяват познанията
на децата за опазването на околната среда
и дават практически
съвети за отговорно
отношение към нея в
ежедневието ни.
ЕКОЛАБИРИНТ
е
част от информационно-образователната
кампания за разделно
събиране и рециклиране на картонени
опаковки от течности.

Материалите, от които
те са направени –
картон, пластмаса и
алуминий,
подлежат
100% на рециклиране и
могат да се използват
многократно. Ползите
за обществото и околната среда от незамърсяването на природата
и спестяването на ресурси са многобройни
и засягат всеки един
от нас.
За повече информация се обръщайте
към Мариана Петкова,
мениджър „Връзки с
обществеността
и
стратегически проекти”, ЕКОПАК България,
MPetkova@ecopack.bg,
тел.: 02 40 19 100.

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001
„Бъдеще за всеки”
„Да не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

От 7 март 2014 г. Община
Пещера изпълнява Договор
за безвъзмездна финансова
помощ
№BG051РО001-5.2.120044-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051РО001-5.2.12 „Да
не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2 „Разкриване на
социални услуги в общността”.
Реалното предоставяне на

социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип за
деца и младежи по проекта
започна на 7 ноември 2014 г.
и ще приключи на 30 ноември
2015 г.
Към 1.11.2015 г. в Центъра за
настаняване от семеен тип за
деца и младежи - гр. Пещера са
настанени десет деца, изведени
от специализирани институции
за деца, лишени от родителска
грижа.

Европейски
социален фонд

За отчитане на дейностите
по проекта, през м. ноември
2015 г. ще се проведе заключителна пресконференция.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ
на Европейския социален фонд.
Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Агенция
за социално подпомагане.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТИ

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия .........................................................
Адрес ........................................................................
Текст ..........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в редакцията на вестник
„Родопска искра” на адрес: Пещера, ул. „Димитър Горов” 6А /главната
улица/. За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.

Резултатите от проект „Изпълнение на
дейности по устойчиво
управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” бяха представени
днес пред журналисти.
РИОСВ – Пазарджик е
бенефициент по този
проект. Целта на включените дейности е опазване, популяризиране и
устойчиво управление
на резерватите в териториалния обхват на
РИОСВ – Пазарджик.
Присъстващите бяха
запознати с постигнатите резултати. Разработени са четири плана за
осигуряване на устойчиво и дългосрочно управление на резерватите

„Купена”, „Мантарица”,
„Беглика” и „Дупката”.
След
разработването
им РИОСВ получи обстойна информация за
състава и състоянието
на горите, на флората и
фауната в резерватите,
установи
процесите,
които се развиват в екосистемите, проучи възможностите за развитие
на туризъм с оценка на
рисковете. При теренните проучвания, в резерват „Мантарица” бяха
регистрирани редките
видове трипръст кълвач
и пернатонога кукумявка. И двата вида са
защитени от Закона за
биологичното разнообразие и са с ограничено
разпространение, а пер-

натоногата кукумявка е
включена в Червената
книга на България с
категория „уязвим”. И
двата вида са представители на бореалната
фауна, разпространени
в България високо в
планините и то с единични находища. Обитават
стари иглолистни гори,
предпочитайки смърча.
Установяването им е
доказателство, че те
все още се срещат на
територията на резерват
„Мантарица”, макар и с
ниска численост.
Други ползи от реализирането на проекта:
благоустрояване и обезопасяване на четири
пътеки за посетители,
довело до по-голяма

посещаемост на резерватите. Изготвени са информационни материали, които популяризират
защитените територии в
област Пазарджик. Създаден е сайт на проекта
http//rezervati.riewpz.org/,
който разкрива потенциала на екосистемите
и биологичните видове
в четирите резервата в
териториалния обхват
на РИОСВ – Пазарджик.
Проектът е одобрен
за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване
и възстановяване на
биологичното
разнообразие” на Оперативна програма „Околна
среда 2007 г. – 2013 г.”
Общата му стойност е
415 000 лв.
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ВЯРВАМ В ПОДКРЕПАТА НА ХОРАТА
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНАТА
– От стр. 1
След това предстоят най-належащите въпроси, които са от ежедневно естество – снегопочистването, сметосъбирането, проблемът
с бездомните кучета, свлачищните
процеси по пътя за курорта Свети
Константин… Украсата за Коледа и
др. Едновременно с това ще решаваме и въпросите, свързани с големите мащабни проекти.
Да бъде структурирана общината
според вижданията ми и колкото
е възможно да задвижим общин-

ската машина на бързи обороти.
Вярвам, че с подкрепата на хората,
с тяхното разбиране и толеранс ще
успеем да постигнем видими резултати за община Пещера, така че хората да живеят в един спокоен град,
изпълнен с баланс на обществените
интереси.
- Г-н Зайчев, какво е Пещера за
Вас?
- За мен Пещера е моят роден
град. Това е градът, за който съм
писал съчинения още като дете.
Градът, в който съм изживял краси-

во детство, в който съм завършил
средното си образование, започнал
съм трудовия си път и в който отглеждам децата си.
Това е градът на Стария Сахат,
на Стара река и пещера Снежанка.
Уникален с жителите си – хора от
различни етноси и култури, живеещи в сговор и разбирателство десетилетия наред. Затова и пещерци са
богатството на този вековен град.
Тук е семейството ми, тук искам да
останат децата ми.
Целта на цялата ми управленска

програма е да запазя младите хора
да останат тук, а тези, които са навън да се върнат отново.
– Какво ще пожелаете на хората от
община Пещера?
– На хората от общината, които
ценя и уважавам, ще кажа да вярват, че нещата могат да се променят
бързо, динамично и най-вече да
бъдат здрави децата и семействата
им.
Интервюто взе
Величка Токмакова

ПОЧЕТОХМЕ ДЕНЯ
НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА НОВОИЗБРАНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– От стр. 1
Символите на местната власт –
огърлица и ключ, бяха предадени на
новия кмет Николай Зайчев от предишния кмет Георги Козарев с пожелание за успешен мандат.
Кметът Николай Зайчев произнесе
слово, в което благодари на всички
гласували и изрази увереност, че ще
работи за просперитета на общината.

Общинските съветници с тайно
гласуване избраха за председател на
Общинския съвет д-р Цветанка Лепарова от ПП ГЕРБ.
Представители на политически
партии, граждани поднесоха цветя и
поздравления към кмета на общината Николай Зайчев и председателя
на Общинския съвет д-р Цветанка
Лепарова.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„КУПЕНА“
Във връзка с катастрофалното състояние на биосферен
резерват „КУПЕНА” от незаконна сеч и унищожаване на
вододайните зони за гр. Пещера,

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено само по маркираните туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии,
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

На
първи
ноември – Деня
на
народните
будители, отдаваме почит на
просветители,
книжовници
и революционери, които са
изградили и съхранили духовните ценности
и национално
самосъзнание
на българите.
По
повод
Деня на народните будители
НЧ „Развитие1873” в Пещера
организира
изложба във фоайето, на която
бяха представени 13 поименни
безсмъртни българи.
Изложбата откри секретарят на
читалището Мария Златкова, коя-

то отбеляза значимостта на този
български празник.
Поздравление към присъстващите по повод Деня на народните
будители поднесе председателят
на читалището Верка Климентова.

Родопска
12 ноември 2015 г. Искра
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Р А К Е Т О М О Д Е Л Е Н К Л У Б “ К О Н Д О Р ” - П Е Щ Е Р А

НОВИ УСПЕХИ НА
РАКЕТОМОДЕЛИСТИТЕ
ЗАВЪРНАХА СЕ С ПЕТ КУПИ
На последните за
сезона 3 кръга от Световната купа по ракетомоделизъм, състояли
се от 3 до 11 октомври
тази година в Белград
– Сърбия, Марибор и
Любляна – Словения,
състезателите от Пеще-

ра з.м.с. Димитър Вачков и Павел Тилев се
завърнаха с 5 купи – 2
златни, 1 сребърна и 2
бронзови. З.м.с. Димитър Вачков от участието
си в три различни кръга
през 2015 г. е завоювал
2 златни и 1 сребърна

купа и има големи шансове да стане носител
на Световната купа за
2015 г. в клас S7 – копия
на ракети, но това ще
се разбере след окончателното
оформяне
на резултатите през
декември.

О Б Я В А

„

Със Заповед No ОХ-708/09.10.2015 г. на министъра
на отбраната на Република България е разкрита процедура
по обявяване на войнишки длъжности за приемане
на военна служба на лица, завършили граждански,
средни или висши училища, в Националната гвардейска част –
военно формирование – 54800, гр. София, както следва:
Гвардеец,
София

25 Редник –
III клас

Средно
образование

Ръст 178-182 см, Поверително
БМИ от 20-30%,
без белези и
татуировки по
видимите части
на тялото

Шофьор,
София

1

Редник –
III клас

Средно
образование,
водач на МПС,
категория „С”

Валидна
категория „С”

Поверително

Шофьор,
София

3

Редник –
III клас

Средно
образование,
водач на МПС,
категория „С”,
„D”, „D+E”

Валидна
категория „С”,
„D”, „D+Е”

Поверително

Съгласно Заповед No РД-437/27.10.2015 г. на командира на Националната гвардейска част, кандидатите за посочените по-горе вакантни
длъжности следва да подадат заявление до командира на Националната
гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО)
по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 07.12.2015 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!
ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ – старши експерт във Военно
окръжие – Пазарджик за общини Пещера и Брацигово Петьо
Русеков, Община Пещера, ет. 2, ст. No8, тел. 0350/622 12, или
във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори януари“ No10,
тел. 034/445 463.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЪЛГАРИЯ
С ЕВРОПЕЙСКО ОТЛИЧИЕ
ЗА КОМУНИКАЦИЯ
България спечели
трета награда в конкурса за публична комуникация в рамките
на шестото издание на
международния
форум EuroPcom, което
се проведе в Брюксел
в периода 21-22 октомври 2015 г. Нашата
страна е финалист
сред общо 29 кандидатури от 17 държави.
До финала на конкурса достигнаха общо
три предложения – на
България, Франция и
Холандия. Отличието
беше присъдено за
национална информационна кампания „Да
създадем заедно България 2020“, проведена от Централното координационно звено
и мрежата от областни
информационни центрове с подкрепата на
управляващите органи на програмите.
„Поздравявам ви за
изключителния успех“
– с тези думи министър-председателят на

Велико
Херцогство
Люксембург
Ксавие
Бетел връчи плакета
на Мария Зафирова
– ръководител на Централния информационен и координационен
офис в Администрацията на Министерски
съвет. От своя страна
тя благодари на организаторите за високата оценка и признание
за постиженията на
страната ни в сферата
на комуникацията.
Българските представители бяха поздравени с големия
успех от партньорите
си от Европейската комисия, представители
на Комитета на регионите, колеги от други
европейски институции и делегати от различни организации от
други държави. Представянето на номинираната за наградата
инициатива „Да създадем заедно България
2020“ предизвика изключителен интерес

и провокира изцяло
позитивни отзиви от
страна на присъстващите на събитието.
В бюлетина, издаден по повод международния
форум
EuroPcom, е включена
снимка от заключителното събитие на
Областен
информационен център – Пазарджик, с която се
изобразява момент от
Национална кампания
„Да създадем заедно
България 2020“.
ОИЦ – Пазарджик е част
от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз,
създадени с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Центърът е създаден
по Проект No0078-ОПК-3.3
„Изграждане и функциониране на областен информационен център на община
Пазарджик”, финансиран по
Договор за безвъзмездна
финансова помощ No BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“

О Б Я В Я В А Н А Ц И О Н А Л Е Н КО Н К У Р С Н А Т Е М А

„Ц Е Н Т Р А Л Е Н Б А Л К А Н – С О Ч И Т Е Н А М Л А Д О С Т Т А “ 2015
Конкурсът „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН - С ОЧИТЕ НА МЛАДОСТТА“ 2015
е посветен на 24-ата годишнина от създаването на защитената територия – 31 октомври 1991 г. Инициативата има за цел да превърне изкуството в посланик на Парка и да покаже през погледа на младите
творци неговия уникален образ. Участниците могат да бъдат от 14 до
19 години, разпределени в следните групи:

• Ученици от всички общообразователни училища и обслужващи
звена в системата на МОН;
• Ученици от специализирани паралелки, гимназии по изкуствата и
школи по изобразително изкуство.
Конкурсът ще се проведе в три категории: „Изобразително изкуство”, „Приложно изкуство” и „Сувенири”.

ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА: www.centralbalkan.bg

ОБЯВА ЗА УСЛУГИ

1. Счетоводство от офис с компютърни
програми
2. Експертни оценки за машини и капитали
3. Частни експертизи за дела от вещо
лице

За контакти: 0876 769 236

Продавам
апартамент
в центъра
на Пещера 62 кв. м.

За контакти:
0887 207 208

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”
МОЖЕ
ДА ЧЕТЕТЕ
и в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера
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