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НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА
Уважаеми
съграждани,
В очакване сме на
най-светлите и обичани празници - Коледа
и Нова година. Да ги
посрещнем с усмивки,
радост и топлина в
сърцата.
Денят на Рождество
Христово носи послание
за доброта, съпричастност, загриженост. На Коледа вярваме, че се сбъдват мечтите ни, споделяме
надеждите си и разкриваме желанията си.
В навечерието на
Рождество Христово е
времето да си пожелаем
здраве и благодат, успехи
и щастливи мигове в личния и професионалния
живот на всеки от нас!
Предстои ни да отброим и последните
мигове на 2015-а. За
едни тя е била успешна,

НА ХЪЛМА СВЕТА ПЕТКА

НОВ ПАРК
ЗА ОТДИХ
И ОТМОРА
В ПЕЩЕРА

други вярват, че успехът
ще ги споходи в новата
година. Като цяло отиващите си 12 месеца бяха
емоционални, настъпиха промени в нашата
община,
преживяхме
изборни страсти. Това
обаче остава в 2015 г.
Нека
предстоящата
година да е лишена от
противоречия и проти-

воборства, да е добра
за всички нас, да е съграждаща и смислена!
Нека с добра воля,
здрав разум и общи усилия да подобрим живота
в нашата община!
Пожелавам на вас
и на семействата ви
много здраве и благополучие!

Весели празници!

ПРАЗНИЧНО

ЗАСИЯ КОЛЕДНАТА ЕЛХА
ВЪЛШЕБСТВО
ОТ ПЕСНИ
И ТАНЦИ
НА СЦЕНАТА
Началото на Коледните празници на
културата в Пещера
започнаха на 10 декември със запалване светлините на коледната елха от кмета
на община Пещера
Николай Зайчев.
Площад
„България” беше пълен с
хора, много настроение и блестящи
коледни
светлини.
Преди кулминацията на вечерта – за-

М

есец след
встъпването си в
длъжност кметът
на община Пещера
Николай
Зайчев
може да отчете
първия си успешно
реализиран и завършен проект. Въпреки допуснатото
забавяне с няколко
месеца, след компетентната намеса
на новия градо-

началник, Община
Пещера
успешно
приключи дейностите и отчете
изпълнението
на
проект „Парка на
хълма”. Проектът
бе спечелен в Националния конкурс на
МОСВ и ПУДООС „За
чиста околна среда – 2015“ на тема
„Обичам природата
и аз участвам“.
Новият парк се
намира на хълма
Света Петка в
близост
до крепост Перистера и
Информационния
център. Мястото
вече е оформено с
цветни алеи и места за отдих. От

палването на елхата,
талантливите деца на
Пещера – пеещи и танцуващи в ансамбъл
„Славейче”, вокална
група
„Звездици”и
етноформацията, създадоха невероятна
атмосфера на Централния площад. След
тях на сцената с бурни
аплодисменти
бяха
посрещнати
Дядо
Коледа и Снежанка,
като обещаха подаръци на децата, които са
слушали през цялата
година. После пред
пещерци застана и
кметът Николай Зайчев, който каза:

Д-р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕЩЕРА
Уважаеми
съграждани,
В навечерието на
святата Коледна нощ
и очакваната Нова
година приемете пожеланията от Общинския съвет – Пещера.
Поглеждайки назад,
към изминалата година, нека си спомним
за хубавите моменти,
за сбъднатите мечти и
сторените добрини!
Сега е време за
ново начало, за нови
надежди и цели. Ние
заедно можем да постигнем много, можем
да изградим своя живот такъв, какъвто е в
представите ни, тряб-

ва само да сме единни
и да вярваме искрено.
В Коледната нощ
ви пожелавам хармония, добронамереност
и сбъднати мечти!
Нека Новата 2016
година ви донесе повече вяра, оптимизъм
и разбирателство!

Честито Рождество Христово!
Мирна и щастлива Нова година!

него се открива невероятна гледка към

„Винаги съм имал
някаква
идея
как
трябва да изглежда
Пещера по Коледа и
Нова година, за да има
настроение за всички
нас. Мисля, че тази
вечер се доближава
до това, за което
си мечтая. Силно се
надявам, че когато
след малко елхата
и украсата наоколо
светнат, ще започне
по-светъл и ярък период в нашия живот, в
нашия град. Предстоят ни много хубави,
празнични дни, време
за семейството и

града и биосферен резерват „Купена“.

дома. Пожелавам ви
да бъдете заедно с
любимите си хора, да
правите
любимите
си неща. И най-вече
бъдете добри!”
Гр а д о н а ч а л н и кът пожела весели
празници на всички
и след това заедно с
множеството преброи
от 10 до 0, за да грейне коледната украса в
центъра на града заедно със заря.
Шоуто продължи
с Лео и Играта, които
увеличиха емоциите
и допълниха прекрасното настроение.
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ГОДИШНА ИЗЛОЖБА
НА ХУДОЖНИЦИТЕ
Н а г р а д а з а И в а н Га р а б и т о в
На 11 декември
2015 г. в художествената галерия „Проф.
Веселин
Стайков”
бе открита Общата
годишна изложба на
художниците.
Участниците в нея
тази година са 19 с
над 70 творби.
С
встъпителни
думи изложбата откри Димитър Павлов

–
главен
експерт
„Култура” на Община
Пещера.
Председателят
на Клуба на художниците Илия Тончев
представи изложбата. Тази година в нея
има и нови имена
– Нели Недялкова,
Александър Иванов,
Мария Василева. Гостхудожник от Батак е

Снежана Генова
Заместник-кметът
Стефан
Балабанов
приветства творците
и обяви Годишната
награда за цялостен
принос в областта на
изобразителното изкуство и развитието
на културата в община Пещера. Наградата
бе връчена на Иван
Гарабитов.

Заместник-кметът на община Пещера Стефан Балабанов
връчи Годишната награда на Иван Гарабитов

„БЪДЕЩЕ ЗА ВСЕКИ” ПЕЩЕРЦИ ПОКАЗАХА
На 24 ноември 2015 г.
се проведе заключи-

телна пресконференция по проект „Бъдеще за всеки”.
В нея участваха
кметът на общината

Николай Зайчев, заместник-кметът
Сте-

фан Балабанов, Галина
Стоянова – директор
на дирекция „Хуманитарни дейности, интеграция, регионално

развитие и програми”
в Община Пещера.
Отчетени бяха резултатите от дейностите по проекта – един
добър проект като реализация.
Въпреки трудностите, екипът е положил
много усилия.
Днес в Центъра за
настаняване от семеен тип персоналът се
грижи за десет деца,
изведени от специализирани институции за
деца, лишени от родителска грижа.
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СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ ЧЕТЕНЕТО
По повод Националната седмица
на четенето учениците от II A клас
при НУ „Михаил Каролиди” посетиха своите по-малки съученици
– първокласниците, за да представят пред децата своето „Пътуващо сандъче”, пълно с много
детски книжки и приказни герои.
Малчуганите с интерес изслушаха приказките „Вълкът и седемте козлета” и „Новите дрехи на
царя” и с нетърпение разгледаха
книжките на второкласниците.
„Вест от Африка” и приказки за животни прочетоха двата
втори класа на децата от подготвителната група в НУ „Михаил
Каролиди”.

През изтеклата седмица III А клас
се вълнуваха с „Приключенията на
Пинокио”, а III Б – с „Бяла приказка”
от Валери Петров.

В часа по извънкласно четене IV
Б клас проведоха състезание „Най-

ЗЕЛЕНО МИСЛЕНЕ В ДЕЙСТВИЕ

25 кг негодни за употреба батерии предадоха
за обезвреждане граждани на Пещера в кампанията „Зелено мислене в
действие“, организирана
от Общинска администрация в партньорство
с РИОСВ – Пазарджик.
С тази акция община
Пещера се включи в
тазгодишното издание
на Европейската седмица за намаляване на
отпадъците от 21 до 29
ноември.
Най-активни участници в инициативата бяха учебните заведения в
града. Събраните от тях стари батерии са почти половината от цялото
количество в кампанията.
Трите училища, предали за обезвреждане най-много батерии – НУ
„Михаил Каролиди”, НУ „Михаил Куманов” и ОУ „Св. Патриарх Евтимий”,
бяха отличени с награди от екоинспекцията.
Община Пещера ще предаде за
обезвреждане събраните опасни отпадъци на оползотворяващата организация „Екобатери“АД, с която има
сключен договор за тази дейност.
Припомняме местата в гр. Пещера,
където рециклиращата компания има
разположени съдове за събиране на
негодни за употреба батерии:

- СОУ „Св. Климент Охридски”
- ОУ „П. Р. Славейков”
- ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
- ОУ „Любен Каравелов”
- НУ „Михаил Каролиди”
- НУ „Михаил Куманов”
- ПГ ХВТ „Атанас Ченгелев”
- ПГ „Васил Левски“
- I ет. на МБАЛ „Проф. Д. Ранев“
- I ет. в Общинска администрация, Пещера
- III ет. в Общинска администрация, Пещера (до отдел „Местни
приходи“)
- Клуб на пенсионера, Пещера
- Домашен социален патронаж
- ОП „Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура“

КОИ СА СИМВОЛИТЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО?
добър четец”. Учениците четоха любими откъси от романите „Пипи Дългото чорапче” и
„Белият зъб”.
Кът за любознателните с любими детски писатели направиха учениците от IV А клас.
Срещата с книжките бе изключително емоционална за
децата, а за учителите – една
малка крачка по пътя за постигане основната цел на кампанията, обявена от Министерството
на образованието – стимулиране на
интерес към четенето, информират
от НУ „Михаил Каролиди”.

КОЛЕДНИТЕ ЦВЕТОВЕ
Основните коледни
цветове са червено и
зелено и това не е случайно. Зеленият цвят
символизира надеждата, растежа и живота
в цялост, а червеният
–
саможертвата на
Христос и пролятата Му
кръв.
КОЛЕДНАТА ЗВЕЗДА
Тя присъства в дома,
на върха на елхата,
като олицетворение на
Витлеемската звезда.
Смята се за символ на

просветлението и надеждата.
КОЛЕДНИЯТ ВЕНЕЦ
Една
незаменима
част от празничната декорация на дома. Закачен на входната врата,
той приветства гостите
и загатва за домашния уют отвъд прага.
Венецът символизира
кръговрата на живота,
неспиращата любов и
приемствеността в семейството.
СВЕЩИ ЗА КОЛЕДА
Използват се като

символ на пламъка и
надеждата, които Христос запалвал в сърцата
на хората. Освен това
се възприемат като
„пътеводна светлина”,
която насочва към правия път.
КОЛЕДНИ ПАНДЕЛКИ
Те имат водеща роля
по време на празниците. Панделката е символ
на семейните връзки,
задружието и приемствеността на традициите. Възприема се като
знак за единство.

Родопска
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СЪЗДАДЕН Е КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА
Кметът на община Пещера Николай Зайчев събра
на първа среща Консултативния съвет по култура
към кмета на общината.
Това е напълно нова форма
за сътрудничество между
изпълнителната власт и
културните институции в
община Пещера. Създава-

нето на съвета бе част от
предизборната
програма
на Зайчев. Това ще е експертният орган, който ще
съветва градоначалника по
въпросите, свързани с културната дейност. На първата
си среща представителите
на трите читалища в общината и различни клубове и

организации изслушаха намеренията на кмета в тази
сфера.
Още от новата година ще
започнат да се променят
формата и начинът, по който
досега са се провеждали
традиционните за града
празници и фестивали. Как
ще става това ще предлага

именно новообразуваният
Консултативен съвет. Спо-

ред кмета Николай Зайчев
идеите на съвета впоследствие трябва да се превърнат в политики.
Преди приемането на бюджета този съвет ще се събере поне още два пъти, за
да направи своите предложения кое, как и кога може
да бъде финансирано.

Зехра Алиш е вторият
зам.-кмет на община Пещера ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ
Зехра Алиш е вторият
заместник-кмет
на Пещера, след като в
края на миналата седмица от поста бе освободен инж. Николай
Атанасов.
Зехра Алиш не е
ново име за общинската
администрация. Тя вече
има зад гърба си опит
като заместник-кмет на
общината. На това залага и градоначалникът
Николай Зайчев, който

смята, че Алиш няма
да има нужда от дълго
време, за да навлезе в
работата на администрацията. До момента тя
бе общински съветник
от ДПС.
„Вярвам, че ни очак-

Общинската
организация на хората с увреждания в Пещера отбеляза
Международния ден – 3
декември, с тържество.
Гост на празника бе секретарят на Община Пещера
Николай Гълъбов.
С встъпителни слова
тържеството откри Боряна
Коралиева.
Председателят на Общинската организация на
хората с увреждания Дафинка Василева направи
равносметка на стореното
през годината и благодари
на многото спонсори, които
подпомагат дейността им, и
на кмета на общината Николай Зайчев.

ват успешни 4 години,
в които ще направим
всичко възможно нашата община да се развива възходящо”, сподели при започването на
своя заместник-кметски
мандат Зехра Алиш.
Очаква се на редовното заседание на Общински съвет – Пещера
в края на този месец да
бъде приета и новата
структура на Общинска
администрация.

На 4 декември кметът на община Пещера Николай Зайчев сключи
първия договор за саниране на
жилищна сграда по Оперативна
програма „Региони в растеж” по
процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на
приоритетна ос 2.
От община Пещера припомнят, че до 31 декември 2015 г.
социално слаби граждани, които
получават помощи за отопление
и са собственици на еднофамилни
къщи и многофамилни жилища с до

35 самостоятелни апартамента
могат да подават заявления за
интерес и финансова помощ, които се изразяват в саниране на
сградите по енергийна ефективност.
Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване
по-добри условия на живот за
гражданите в жилищни сгради,
топлинен комфорт и по-високо
качество на жизнената среда.

ОБИЧАМ ТЕ, ЖИВОТ!

С ВИСОК ДУХ И ВОЛЯ
Организацията съществува от 1991-ва, вече 24 години. Днес в нея членуват
над 350 души, а заедно със
селата Радилово и Капитан Димитриево членовете
са 480.
Приветствие към присъстващите поднесе Николай
Гълъбов. Той ги увери, че и
в бъдеще ръководството
ще се отнася с внимание и
грижа към хората с увреждания и им пожела здраве
и достоен живот.

За доброто настроение
допринесоха изпълненията на вокална група „Горска теменужка” към клуб
„Оптимист” с ръководител
Рашко Тилев, носители на
много отличия от фестивали и конкурси.
Приятни емоции предизвикаха и песните на
обичания от пещерци Николай Учкунов.
Тържеството продължи
с хорӚ, песни и сладка раздумка.

ТВОРБИ НА ВЛАДИМИР РИЛСКИ ДЕНЯТ НА
ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
В СМОЛЯНСКАТА ГАЛЕРИЯ
На 21 ноември група членове на
Клуба на художниците в Пещера
посети Смолянската художествена
галерия. Основната цел бе разглеждане на изложбата, посветена
на нашия съгражданин, големия
художник Владимир Рилски. През
2015-а се навършват 110 години от
неговото рождение (1905-1969). Напълно подобаващо Смолянската
галерия посвети тази изложба на
художника, който дълги години е
творил в този град, в този район.
Една от залите на галерията
беше в плен на невероятните 26

творби на този голям художник.
Тук Владимир Рилски бе представен с неговите пленяващи пейзажи: „Къща на Тодор Каблешков”,
„Пейзаж от Райково”, „Скали край
село Триград”, „Къща, Широка
лъка”, „Пейзаж в синьо”, „Родопски къщи”, „Сгуровския конак,
Широка лъка” и др., както и великолепните портрети на Кирил и
Методий, Иван Вазов, Никола Вапцаров, Христо Смирненски, Пушкин, „Косач”, „Портрет на Димитър
Марев” и др.
Костадин НЕНКОВ

Настоятелството на НЧ „Сергей Румянцев
– 1909”, с. Капитан Димитриево, организира
празнично тържество, посветено на 21 ноември – Деня на християнското семейство и
християнската младеж.
В програмата участва Николина Барбутева,
която рецитира свои творби. Стихотворението
„Силата на жената” приятно впечатли всички.
Детска вокална група „Капитанчета” поздрави присъстващите с песни. Децата рецитираха стихотворението „Света Богородичке
мъничка”.
Всички се почерпиха с питка и си обещаха
на 21 ноември да запалят свещичка и да се
помолят за децата на България и света.
Стоянка ИВАНОВА

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА НА ЦЪРКВАТА ""СВ.
СВ. ДИМИТЪР"
Църковното
настоятелство на храм „Св. Димитър”
в Пещера се обръща към вас
с молба да вземете участие в
кампанията за финансиране
на крайно належащия ремонт на църквата.
Има изготвен проект от
Община Пещера за реставриране на храма от 2010 г., в
който се посочва – цитираме
дословно:
„Сградата е в аварийно
състояние, акумулирала е
изключително много разрушения от голям брой само-

стоятелни и комбинирано
действащи фактори. Всяко
по-значително въздействие
върху нея в бъдещите периоди може да се окаже фатално за целостта й.”
В същия смисъл са и
трите протокола на специално назначените от Министерството на културата и
на НИПК – София комисии,
посетили обекта и направили оглед на мястото. Това
заключение само по себе си
обуславя необходимостта от
спешни мерки за конструк-

тивно укрепване на храма,
който през 2002 г. бе обявен
за Паметник на културата с
национално значение.
Най-належащо е укрепването на покрива, пукнатините по който са големи, по цялата дължина на сводовете.
Разтварянето на север е 7-8
см, на юг – 5-6. Има прокап-

ване на покрива, течове и
стичане на вода по стените,
които също са напукани. По
проект ремонтът на покрива
е на стойност 200 000 (двеста
хиляди) лева.
В тази връзка ви молим
да се отзовете и участвате в
кампанията по спасяването
на църквата, като средствата, които бихте отделили,
внесете по сметка:

Банка ДСК - клон Пещера
I BAN:
BAN : B
BG
G1
1 3 S TS
T S A9 3 0 0 0 0 2 1 7 6 88
8887
Раз
Ра
з п л ащ
а щ ате лн
лна см
метк
ет к а : 0 2 / 2 1 76
768887
Дарителите могат да даряват също и строителни материали.

ПИСМО ДО РЕДАКЦИЯТА
Моля ви,
скъпа
редакция,
на
страниците
на в. „Родопска
искра” да поздравя библиотекарката на
Капитан
Димитриево Стоянка Иванова.
Вече 5 години тя лично или
изпращайки човек, не ме оставя
без книги. Аз съм инвалид.
Благодарна съм й и се възхищавам как следи картоните и
никога не се е случвало да получа четена от мен книга.
Ако можеше да ми се изпълни
едно желание на Коледа, щях да
искам асансьор за библиотеката, за да се посещава и от инвалиди, и от възрастни хора.
Желая на вашия вестник да
стигне до всеки дом. Ние – възрастни, болни – го четем, предавайки си го от ръка на ръка и
така разбираме за случващото
се в общината.

Здрави, весели и
щастливи празници!
С уважение: Таня ПОПОВА
с. Кап. Димитриево, общ. Пещера

2016

Общинският вестник „Родопска искра”

благодари на уважаемите си читатели
за доверието и им пожелава здраве,
сбъднати мечти и благополучие
във всеки дом през 2016 година!
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