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ПРИЗНАНИЕ

К

метът на община Пещера
Николай
Зайчев получи наградата „Най-зелена
община“, спечелена
в конкурса на „Екопак
България”. Това бе
първото издание на
конкурса, иницииран
от организацията по
оползотворяване на
отпадъци от опаковки,
„Най-зелена община
на 2015 г.“. В съревнованието се включиха
24 общини от цялата
страна. До спечелването на първото място
в категорията „Средна община“ община
Пещера премина през
два етапа на конкурса
- попълване на онлайн
въпросник и изпращане на проекти.
Пещерският проект
бе определен от изпълнителния директор
на дружеството Тодор
Бургуджиев като реален и изпълним, затова е и отличен. Той
връчи наградата на
кмета Николай Зайчев
заедно с чек за 15 000
лева за изпълнение на

Искра

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА

„ НАЙ-ЗЕЛЕНА
проекта. Градоначалникът пък го определи
като практичен, тъй
като с неговата реализация ще бъдат урегулирани отношенията
с гражданите, които
ще бъдат по-внимателни по отношение на
пластмасовите съдове
за разделно сметосъбиране.
Проектът на община Пещера ще бъде
реализиран в два
етапа.
Първият
набляга
на засиления контрол върху системата
за разделно събиране
чрез монтиране на наблюдателни
камери
на места с констатирани чести нарушения и
посегателства върху
цветните контейнери
за разделно събиране

на отпадъци от опаковки. Чрез ежедневни видеонаблюдения
и със съдействието на
полицията, общината
ще има възможност

ОБЩИНАА“
ОБЩИН

да събира доказателства и да налага
глоби и наказания на
нарушителите. Целта
е спад на посегателствата над цветните

ЗЛАТНА СВАТБА ОТПРАЗНУВАХА

21 ПЕЩЕРСКИ ДВОЙКИ
П ОЛ О В И Н В Е К С Ъ В М Е С Т Е Н Ж И В О Т

На
14
февруари
2016
г.
21 пещерски двойки
отпразнуваха Златна
сватба - 50 години заедно.
Организатори
на
това мило тържество
бяха Община Пещера и НЧ „Развитие
- 1873“.
Под
звуците
на
Менделсон пещерските двойки минаха по
бялата пътека, осеяна
с рози, под символична цветна арка.
Кметът на община

контейнери, намаляване броя на повредените, изгорели или
откраднати такива.
Вторият етап ще
акцентира върху поПещера
Николай
Зайчев
поздрави
юбилярите и поднесе
персонално на всяко
семейство подарък и
цветя.
Приветствия поднесоха и кметът на
община Пазарджик
Тодор Попов, и председателят
на
НЧ
„Развитие - 1873“
Верка Климентова.
По стар български
обичай девойки в на-

пуляризирането
на
системата за разделно събиране и рециклиране на отпадъци
от
опаковки
сред
населението. Посланици на инициативата
ще бъдат децата и
по-големите ученици,
а техни помощници бабите и дядовците от
пенсионерските клубове в града. Посланиците ще изработват
полезни ученически и
домакински 3-D материали (подложки за
чаши, за компютърни
мишки,
моливници,
ключодържатели
и
др.) с вложени в тях
еко послания. Децата
сами ще измислят, моделират и майсторят,
използвайки съвременна технология за
3-D печат (изработка).
родни носии почерпиха съпружеските
двойки с пита и мед,
за да им бъде животът сладък и занапред. Имаше и голяма сватбена торта.
От името на юбилярите благодарност
към организаторите
изказаха
Петрунка
Джарова и Мария
Попова.
на стр. 4

МИСИЯТА НА БЕНКОВСКИ
В ПЕЩЕРА - ОБРАЗУВАНЕ
НА МЕСТЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН
КОМИТЕТ
на стр. 2
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По време на подготовката
на Априлското въстание, което е най-героичната проява
на саможертва на българския
народ в борбата му за освобождение от османското владичество, пещерци не стоят
настрана от всенародния
кипеж, наречен от Иван Вазов
„пиянството на един народ”.
Всеизвестен факт и гордост
за нас е дейността на Димитър
Горов, в чиято къща в Гюргево
е създаден Революционният
комитет от Ст. Стамболов, Н.
Обретенов, П. Волов и Г. Бенковски, взел съдбоносното
решение за вдигане на въстание срещу поробителя през
пролетта на 1876 г.
Организацията предвижда
българските земи да бъдат

разделени на четири революционни окръга, в които
да се създадат местни комитети, ръководени от смели,
вярващи и всеотдайни хора.
Пещера попада в Четвърти
революционен окръг с център
Панагюрище и главен апостол
Георги Бенковски. Именно в
тази връзка, преди точно 140
години, на 7 февруари 1876-а
Бенковски пристига в Пещера. Сведенията за мисията
му черпим от изследванията
на пещерския краевед Анастас Пунев, според който за
идването на Апостола е настоявал Стоян Попов, избран
за председател на местния
комитет по-късно. Бенковски
е пресрещнат в Радилово от
пещерците Костадин Гьошев

и Симон Георгиев – Налбант,
заедно с охраната му хайдут
Тодор и брациговците Ангел
Церовеца и Васил Аврадалията. Настанен е в бащината
къща на Христо Цикалов
(днес ул. „Г. Бенковски” №3).
В очакване да дойдат поканените първенци, Бенковски
и останалите прекарват нощта
без сън, като размишляват
за предстоящите събития.
Тогава присъстват само Стоян Попов, Христо Цикалов и
Иван Тризлов. На другия ден
преди разсъмване той тръгва
за Брацигово с охраната си и
заръчва на Яков Матакиев и
Иван Ръжанков да образуват
местен революционен комитет. Преди да напусне Пещера
е благословен от бащата на

Стоян Ив. Попов – поп Иван
Койнаров.
През следващите месеци
нито Бенковски, нито Волов
са посещавали Пещера, виждайки в какви условия се
намират пещерските българи
– в селище със смесено население и със силни органи на
османската държавна власт,
където възможностите за масови действия са ограничени,
минимални. Въпреки това,
въздействието от тази среща
било голямо и изпълнявайки
заръките на Апостола, още
същия ден (8 февруари) на събрание, свикано от Стоян Попов и Христо Цикалов в метоха
на църквата „Св. Димитър” е
образуван революционен комитет. В него влизат 16 души

СЪВМЕСТНА КАМПАНИЯ
Над
100
човека
доброволно измериха
кръвната си захар в
Пещера.
Кампанията бе съвместна на
сдружение
„Диабет“
в родопския град и
аптека. Тест си направиха както членовете
на неправителствената
организация, така и
служители на общинската администрация и
граждани, научили за
инициативата.
Събитието предхождаше Общото събрание
на Сдружението. На
него присъстваха кметът на Пещера Николай
Зайчев и регионалният
представител на Националната асоциация

Георги Бенковски
– местни първенци, решени да
работят и да разпространяват
идеята за въоръженото въстание. Началото е поставено.
Бенковски е изпълнил своята
мисия – вдъхнал е кураж и надежда на пещерци, така необходими в онези драматични
дни. А бурята наближава – Април 1876-а.
Георги ШОПОВ
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СЪС ЗАПОВЕД № ОХ-2/05.01.2016 Г.
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, ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ

СУХОПЪТНИТЕ
на диабетно болните
Александър Василев.
Като финал на мероприятията,
лекари
специалисти проведо-

ха обучение на болните
от диабет в Пещера за
формите на превенция,
полезни
хранителни
добавки и отговаряха

на въпросите на присъстващите.
В сдружение „Диабет” – Пещера членуват 330 човека.

ÁÀÁÈÍÄÅÍ Â ÊÀÏÈÒÀÍ
ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÎ

ВОЙСКИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. ЗА 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА – 220 ДЛЪЖНОСТИ.
2. ЗА 2-РА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА – 130 ДЛЪЖНОСТИ.
Съгласно Заповед № РД-48/19.01.2016 г. на
началника на Военно окръжие – Пазарджик,
кандидатите за вакантните длъжности следва
да подадат заявление до командира на 61-ва
или 2-ра механизирана бригада чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по
местоживеене на постоянния си адрес в срок
до 19.02.2016 г.

СЪС ЗАПОВЕД № КВ-24/15.01.2016 Г.
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА Е РАЗКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА МАТРОСКИ

(ВОЙНИШКИ) ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ
НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ
ГРАЖДАНСКИ, СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В
СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО СЛЕДВА:

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
14 февруари – Денят
на лозаря – Трифон Зарезан – празник на веселието и на труда едновременно, беше отбелязан
тържествено в с. Капитан
Димитриево.
Празника
уважиха
г-жа Десислава Костадинова – народен представител, Зехра Алиш –
заместник-кмет на община Пещера, Николай
Гълъбов – секретар на
Община Пещера, съветници, бизнесмени и много други.
Кметът на селото Иван
Златинов поздрави присъстващите.
Десислава Костадинова честити Трифон Заре-

зан с пожелание всички
да са здрави, да е берекет и все така да правят
хубаво вино.
Празникът
продължи с програма от ДФГ
„Капитанка”, ДВГ „Капитанчета” и Ансамбъл за
автентичен и обработен
фолклор „Дикани” – с.
Царацово с художествен
ръководител
Радослав
Иванов.
За
всички
имаше
кебапчета и вино, осигурени от кмета, веселие и
хора до мрак.
Доволни от преживяното, си пожелахме следващият 14 февруари още
по-богато да се празнува.
Ст. ИВАНОВА

1. ЗА ВФ
2. ЗА ВФ

На 21 януари Денят на родилната помощ – Бабинден, по
традиция и тази година тържествено бе
отбелязан с веселие
от бабите, младите невести и децата.
Кметът Иван Златинов поздрави всички,
като им пожела здраве, радост, сили и грижи за повече внучета
и правнучета.
Самодейците при
НЧ „С. Румянцев 1909” с ръководи-

тел Ив. Паунова ги
поздравиха с песни.
Приятелите от Клуб 2, Пазарджик пяха и
танцуваха на празника.
Ритуалът
„Отливане” се изпълни
от Елена Дамянова,
Дима Спасова и медицинския работник
Иванка
Иванова.
Празникът завърши
с веселие. Всички
си пожелаха нови
срещи.
Стоянка ИВАНОВА

ГАРНИЗОН
ГАРНИЗОН

ВАРНА – 86 ДЛЪЖНОСТИ.
БУРГАС – 45 ДЛЪЖНОСТИ.

Кандидатите за вакантните длъжности
следва да подадат заявление до командира
на Военноморските сили чрез структурите на
Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес в срок до

26.02.2016 г.

ОБЯВИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА
За подробна информация – старши експерт
във Военно окръжие – Пазарджик за общини
Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община
Брацигово, ет. 1, стая №4, тел.: 03552/20 65 и
старши специалист Димитър Димитров, или
във Военно окръжие – Пазарджик, ул. „Втори
януари” №10, тел.: 034/445 463.
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Античната крепост
Перистера
приюти
празника на виното
„От Дионисий до св.
Трифон“, организиран
от Община Пещера и
читалище „Развитие
- 1873“. В последния
ден на месец януари
и ден преди Трифон
Зарезан, пещерци за
първи път отбелязаха
заедно двата празника, посветени на божествената гроздова
напитка.
Неотменим
елемент от езическите
обичаи и християнския култ, виното е
единственото
питие,
имащо своя бог в
Античността и своя
светец в християнската епоха. Смята се, че
всяка година по това
време траките почитали бог Дионисий, който обикаляйки земята,
създавал чудеса сред
природата – едно от
които е превръщането

на гроздовия сок в божествена напитка.
Пред стотиците гости на крепостта актьори, приели образите на
бог Дионис и неговата
свита от вакханки, извършиха ритуала по
гадаене по вино и огън
за плодородие.

След
отдадената
почит към древния
бог, чийто празник бе
възроден с проекта
„Консервация, реставрация и експониране
на античната средновековна крепост Перистера, разположена
на хълма Св. Петка“, бе

почетен и св. Трифон.
Пещера има своя нов
Цар на виното, избран
на традиционния конкурс сред винарите в
общината. Конкурсът
се организира от читалище „Развитие“ и
в него се включиха 22ма майстори винари.

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
Кметът на Пещера участва в официалната церемония по откриване на реновирана улица и площад
в албанския град Балши. Николай Зайчев придружи посланика на България Димитър Арнаудов, с тях
бе и кметът на Карнобат Георги Димитров. В града,
който е част от община Малакастър, със средства по
Програма за регионално развитие на Министерство
на външните работи на България е облагороден
районът около стара българска църква и мястото,
където е открита колона от времето на Борис I. Със
средствата на българското правителство са обновени именно улица „Княз Борис“ и площад „Църква
на Главеница“.
На церемонията присъстваха още кметът на
Малакастър Агрон Капланай, зам.-председателят
на албанския парламент Едмонд Спахо, депутатът
Муса Улчин.
В Албания Зайчев бе по повод работна среща под
надслов „Добри законодателни практики в управлението на местните финанси: опитът на ЮИЕ и предизвикателствата пред Албания”. Срещата, чийто
домакин е Тирана, се организира от USAID и НАЛАС –
мрежа на асоциации на местните власти от Югоизточна Европа.

Най-добрият сред тях
за втора поредна година се оказа Михаил
Паев. Освен него, технолози от „Винпром
Пещера“
отличиха
Павлина Каменарова,
Илия Паев и отец Иван
Каменаров.
Призьорите бяха наградени
от кмета на общината
Николай Зайчев и от
председателя на читалище „Развитие - 1873“
Верка Климентова.
Официални
гости
бяха народният пред-

ставител
Десислава
Костадинова и заместник-кметът на община
Димитровград
Яшо
Минков.
След официалната
част празникът се пренесе извън крепостните стени, където „Винпром Пещера“ бяха
осигурили 100 литра
бяло и червено вино,
а за настроението на
гостите се погрижиха
гостуващи оркестри,
както и певческите
групи от общината.

ТПК „ПЕТЪР МИШЕВ”
ПЕЩЕРА
(БИТОВ КОМБИНАТ)
ул. „Дойранска епопея” 3

Извършва следните услуги:
- Изработване на секретни ключове
- Пренавиване на елдвигатели
- Ремонт на битови елуреди
- Тапицерски услуги
(кантиране на пътеки, килими)
- Преобличане на столове, матраци и
др.
Тел. за контакти: 0889 313 335;
стационарен тел.: 0350 6 58 52

„Две села с една съдба”
На
29.01.2016
г.
библиотеката при НЧ
„Зора - 1903” в село
Радилово
представи
третата книга на авторите Лазар Грозданов
и Петър Караджов
„Две села с една съдба” пред читатели на
библиотеката, любители на историята и цялата местна общност.
Книгата е трета поред на двамата автори
и разказва за събитията, станали в двете села
Радилово и Аликочово
(Капитан Димитриево)
през периода от потушаване на Априлското
въстание до края на
Сръбско-българската
война. Акцент в книга-

та е поставен на участието на двете села в
Сръбско-българската
война 1885 г. и дадените в нея жертви.
След
обстойния
анализ на редактора
на книгата Ягода Арабаджиева,
двамата
автори запознаха присъстващите с мотивите
и трудностите, които са
срещнали при написването й, като подчертаха, че създаването
на книгата е свързано
със 130-годишния юбилей от Съединението и
Сръбско-българската
война. Те наблегнаха
на факта, че предвид
липсата на достатъчно
оставени писмени све-

дения и архивни данни
за двете села през този
период, отдалечеността на времето, през което са се случили тези
събития, се наложило
да положат доста усилия в издирвателската
си дейност.
Присъстващите
проявиха интерес към
героичната история на
Радилово и положително отношение към
труда на двамата автори, постарали се по
възможно най-достоверен начин да пресъздадат събитията, случили се в двете села
през този исторически
период.
Поздравления към

авторите
отправиха
кметът на Радилово
Благой Харизанов и
о.з. м-р Минка Илиева – председател на

сдружение
„Пегас”
към Военния клуб в гр.
Пазарджик.
За принос в опазване
историческата

памет на селото двамата автори получиха
грамоти от НЧ „Зора 1903”, с. Радилово.
Марена ВАЧКОВА

Родопска
17 февруари 2016 г. Искра
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ЗЛАТНА СВАТБА ОТПРАЗНУВАХА 21 ПЕЩЕРСКИ ДВОЙКИ
ПОЛОВИН ВЕК СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ
от стр. 1
За доброто настроение на всички празнуващи се погрижиха
популярният
певец
Христо Кидиков, ансамбъл
„Славейче“
с художествен ръководител Елена Баренска, солисти от група
„Чучулига“ с художествен ръководител
Павел Куцев, танцьори от клуб „Импулс“.
Вдигнаха се наз-

дравици с шампанско
с пожелание за здраве и дълъг живот.
И като на празник
имаше много хора,
танци, спомени, емоции и настроение.
Празникът с радост бе реализиран
от водещите Христина Стайкова и Стоян
Йовчев, а сценарият
бе на секретаря на
читалището
Мария
Златкова.

ОБЯВА
НЧ „Развитие - 1873“, гр. Пещера
На основание чл. 39.1 от Закона за обществените библиотеки,
чл. 17.6 от Закона за народните читалища и Заповед No4/15.01.2016 г.
на председателя на читалището

ОБЯВЯВА КОНКУР С ЗА ДЛЪЖНО СТТА

“БИБЛИОТЕКАР В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА”
Минимални и специфични изисквания
за заемане на длъжността:
• Длъжност: БИБЛИОТЕКАР в библиотеката при НЧ „Развитие - 1873“
• Кратко описание на длъжността по
длъжностна характеристика:
Отговаря за библиотечната дейност
в читалището и носи отговорност за качеството на работа и опазване на библиотечния фонд. Следи и изпълнява плана
от задачите на библиотеката. Планира и
отчита работата на отдела и извършва
ежедневна статистика. Ориентира читателите в търсената от тях литература, дава
консултации, следи за своевременното
връщане на заетите библиотечни документи. Комплектова фонда съобразно
профила на библиотеката и читателското
търсене, обработва новите библиотечни
документи и въвежда данните за тях в
е-каталог и инвентарни книги. Извършва
вторичен подбор, оформя актовете за
отчисление и ги отразява в инвентарните книги и каталог. Поддържа АК и СК,
дневник на ОВ, картотека на читателите,
на отказите, на заменена срещу загубена
от читателите литература. Организира и
провежда инициативи за популяризиране на Библиотечния фонд и привличане
на нови читатели. Участва в подготовката
и провеждането на мероприятия на читалището.
• Минимален размер на осигурителния
доход за длъжността – 438 лв.
• Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1.
• Изисквана минимална степен на образование – Библиотечно образование
бакалавър или професионална квалификация, придобита във висше училище,
обучението по която включва най-малко
50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл.

• Специфични изисквания:
- да е дееспособно лице.
• Допълнителни изисквания:
- професионален опит – минимум 3 г.;
- квалификация – умения за работа с
компютър, програмни продукти, ИТ;
- да има постоянен адрес на територията на община Пещера за последните 12
месеца;
- кандидатът да бъде мотивиран да заеме тази длъжност.
3. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността
се провежда по документи.
4. Документи за участие в конкурса:
Кандидатите за участие в конкурса
представят следните документи:
- заявление за участие в конкурса
(свободен текст);
- копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
- копие от документи, удостоверяващи
продължителността и областта на професионалния опит (трудова книжка);
- удостоверение за постоянен адрес;
- удостоверение за компютърна грамотност;
- мотивационно писмо;
- CV.
5. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се
представят всеки работен ден от 9,30 до
16,00 ч. в срок до 18.02.2016 г. в канцеларията на НЧ „Развитие - 1873“, гр. Пещера, ул. „Димитър Горов” No4, лично от
кандидатите или от техни упълномощени
представители с нотариално заверено
пълномощно.
6. Списъците и всички съобщения във
връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на
читалището и в електронната страница
на библиотеката.

За връзка: тел. 0350 65681

БАБИТЕ ПРАЗНУВАХА

НА БАБИНДЕН
Общинската
организация на СИБ в
Пещера на 21 януари
2016 г. организира
за своите членове
Бабинден (Ден на родилната помощ).
С
поздравление
към всички баби се
обърна председателят на организацията
Дафинка
Василева,
която
им
пожела
много здраве и дълги
години живот, за да
се включат активно в
отглеждането на внуците.
Тя припомни
моменти от празнуването на този ден в
миналото.
Интерес предизвика представянето на
традиционния ритуал
„Поливане”.
Бабата хвърля с
шепите си вода и
нарича: „Да рипнат
децата,
да
станат
бели и червени! Колкото капки, толкоз и

здраве!“ После закичва младата булка
с китка, завързана
с мартеничка. Невестата пък я дарява
с цвете и кърпа и й
пожелава никога да
не остарява, да бъде
вечно млада, здрава,
мила и нежна, за да
„хваща“ новия живот
в ръцете си.
След това бабата
разчупва питата и
пожелава
годината
да бъде здрава и
благополучна, да се
раждат живи и здрави деца, да се множат
през цялата година.
За доброто настроение на всички се погрижи вокална група
„Горска теменужка“.
Бяха подбрани специални песни за бабите.
Празникът продължи с много музика,
хора и сладки приказки.
Клуб „Оптимист“

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.

Родопска
Искра

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 0350/6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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