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Капитан Димитриево

Пещерци бяха на 
площада на 3-и 
март, за да отбе-

лежат 133-ата годишни-
на от Освобождението 
на България.

Празникът започна 
с поднасяне на венци 
и цветя пред паметните 
плочи.

В храма „Свети 
Димитър” бе отслужена 
празнична литургия в 
чест на Освобождението 
и за благоденствие на 
българския народ.

Сред присъстващите 
на площада бяха кметът 
на общината Стелиян  
Варсанов, народният 

представител от ПП 
ГЕРБ  д-р Красимира 
Симеонова, председа-
телят на Общинския 

съвет д-р Цветана 
Лепарова, общински 
съветници.

Българският трибаг-

реник беше издигнат 
от кмета Варсанов под 
звуците на  национал-
ния химн.

В словото си г-н 
Варсанов подчерта 
това, което се е  случи-
ло преди 133 години и 
пожела здраве и благо-
денствие на всички от 
общината.

Празничната програ-
ма продължи с концерт 
на народната певица 
Радостина Паньова, 
дует „Червено и чер-
но”, Николай Учкунов 
и общинския ансамбъл 
„Славейче” с художест-
вен ръководител Елена 
Баренска.

Кметство Капитан 
Димитриево и НЧ ”С. 
Румянцев - 1909”, с. 
Капитан Димитриево 
на 14 февруари 2011 г. 
зарадваха своите жите-
ли с нова придобивка 
- проект Дневен цен-
тър за възрастни хора 
„Доверие”, реализиран 
с финансовата подкрепа 
на фондация „Лале”.

В присъствието на 
населението от различ-
ни възрастови групи 
и официалните гости 
– Красимира Симеонова 
– народен представител, 
кметът на община Пещера 
Стелиян Варсанов, за-
местник-кметът на общи-
ната Стоил Стоилов, об-
щински съветници и др., 
Центърът тържествено 
бе открит от кмета Иван 

Златинов, а лентата бе 
прерязана от г-н Стелиян 
Варсанов. Секретарят 
на читалището Стоянка 
Иванова сподели с 
присъстващите своята 
радост от откриване-
то на Дневния център 
„Доверие”, който ще 
бъде топло и уютно мяс-
то за срещи и раздумки 
на възрастните хора и 
ще спомогне за преодо-
ляване на социалната им 
изолация, и благодари на 
всички помогнали с доб-
роволен труд. По стара 
българска традиция отец 
Димитър извърши осве-
щаване на съвременната 
социална придобивка 
в селото. Благослови 
родолюбивото дело и от-
ново подчерта ролята на 
неразривната духовна 

връзка между общината, 
кметството, читалището 
и църквата.

Поздрави подне-
соха експерти от РКЦИ 
– Пазарджик, фолклорна 
група „Светогорка” - с. 
Алеко Константиново, 
самодейци от НЧ ”23 ап-
рил – 1909” - с. Равногор. 
Дарение направиха 
„ГЕРКАНД-ООД” - гр. 

Пещера, и ТЕЛЕКАБЕЛ 
- гр. Пазарджик.

Поздравителна теле-
грама поднесе и фонда-
ция „Лале”.

Празникът завърши 
с народно веселие и 
се сля с отбелязването 
Деня на лозаря - Трифон 
Зарезан.

СТОЯНКА ИВАНОВА
секретар на читалището

ЧЕСТВАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ 
ПРАЗНИК - ТРЕТИ МАРТ

НОВА СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА
Дневен център за възрастни хора „Доверие”

Вълнуващ бе денят 21 февруари 2011 г. за 
ученици и учители от ОУ „Петко Р. Славейков”. 
На този ден се сбъдна една дългоочаквана мечта 
-  открита бе модерна спортна зала.

на стр. 3

На 8-и март т.г. кметът на общината Стелиян 
Варсанов даде  брифинг за местните медии. 
На него той съобщи две добри новини за об-
щината.

Едната:  общината спечели конкурс за дет-
ска площадка на хранителния холдинг „Белла 
България”. Избрани са пет града в страната 
- Нова Загора, Добрич, Етрополе, Бургас и 
Пещера, в които ще се изградят детски пло-
щадки.

Спечелването на детската площадка в 
Пещера стана възможно в резултат на актив-
ността на гражданите.

Кметът  благодари на всички, които участва-
ха в конкурса, за да се спечели финансирането 
и започне изграждането на детската площадка, 
която ще бъде в центъра на града. Децата на 
Пещера ще се радват на щастливи игри.

Другата добра новина е за читалището 
в Радилово по проект „Красива България”. 
Стойността на проекта  е около 230 хил. лева. 
Очаква се през пролетта да започне рекон-
струкцията на читалището - подмяна на догра-
мата, на покрива и др.

Със спечеления пореден проект община 
Пещера се е доказала, че е активна по проекти-
те на Европейския съюз.

ЕДНА СБЪДНАТА 
МЕЧТА ЗА ОУ „ПЕТКО 
Р. СЛАВЕЙКОВ”
МОДЕРНА СПОРТНА ЗАЛА

Кметът Варсанов произнесе слово

СПЕЧЕЛЕН Е ПРОЕКТ

РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА НА ПЕЩЕРА

ОБЩИНАТА 
СПЕЧЕЛИ ДЕТСКА 
ПЛОЩАДКА ЗА ТЯХ
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ЗАПОЗНАХА СЕ СЪС 
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДВЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ДАТИ
Дните от 1 до 19 

февруари 2011 г. в 
ПГ по ЛПМ „Васил 
Левски” бяха посве-
тени на отбелязването 
на две забележителни 
дати - 17 години  от 
създаването на учили-
щето и 138 години от 
обесването на Васил 
Левски.

В рамките на чест-
ванията в училището 
се проведоха състе-
зания по професиите, 
спортни състезания, 
викторини, конкурси, 
изложба на изделия, 
изработени в часовете 
по учебна практика. 

Тържеството по 
случай патронния 
празник на училището 
започна с презента-

ция, посветена на жи-
вота и делото на Васил 
Левски, последвана 
от кратка викторина и 
поздравително слово 
от директора на учи-
лището г-жа Боянка 
Бойкова към учители-
те и учениците. След 
това г-жа Бойкова 
награди отличилите 
се в различните  съ-
стезания ученици с 
грамоти и предметни 
награди.

„Най-добър в про-
фесията”:

• Димитър 
Арабаджиев /XII клас/, 
Христо Гюлеметов /XII 
клас/ - „Машинен опе-
ратор”.

• Елена Иванова /XI 
клас/, Ели Родопска 

/XI клас/ - „Оператор 
в мебелното произ-
водство”.

• Йордан Хаджийски 
/X клас/ - „Оператор 
в производството на 
обувни и кожено-га-
лантерийни изделия”.

Високи достижения 
в спорта и издигане 
авторитета на учили-
щето - Шенол Яшаров 
и Николай /XII клас/.

Естествена кулми-
нация на празника 
стана поднасянето на 
цветя от представи-
телна група учители и 
ученици пред памет-
ника на Апостола в 
Карлово и участието 
в панихидата, отслу-
жена лично от плов-
дивския митрополит 

Николай.
Учениците, вклю-

чени в тази група, са 
победители във въ-
т р е ш н о у ч и л и щ н и я 
конкурс „Ученик без 
неизвинени отсъствия 
и с най-добър успех” 
(една традиционна за 
училището и добра 
практика за  мотива-
цията у учениците).

ПГ по ЛПМ „Васил 
Левски” е модел за 
етническа толерант-
ност! Следвайки за-
ветите на Апостола,  
ние обичаме всичките 
си ученици ”без оглед 
на тяхната народност, 
вяра и гражданско по-
ложение”!

ЗЛАТКА 
ЗЛАТАНОВА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И МАШИНОСТРОЕНЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Пред паметника в Карлово

Ромски лидери, роди-
тели, ръководството на 
училището, колеги при-
състваха на открит урок 
на учениците от II „а” клас 
от ОУ „Любен Каравелов” 
в Пещера.

На 11 февруари уче-
ниците от класа на г-жа 
Иванка Павлова имаха 
открит урок по околен 
свят на тема „Сезонни 
промени”.

Макар и малко при-
теснени от толкова много 
гости, малките ученици 

показаха, че това е един 
от любимите им пред-
мети.

За да привлече внима-
нието на учениците си и 
да има максимален ефект 
от урока, учителката  из-

ползваше най-разнооб-
разни методи и похвати 
- работа с мултимедия, 
самостоятелна и групова 
работа.

- Направих този урок 
открит за родителите и 
ромските лидери, за да им 
покажем, че училището 

е мястото, където децата 
получават най-адекватни 
знания за света. За да ви-
дят, че учителите даваме 
всичко от себе си, за да 
бъде интересно на децата 
и да ги задържаме в клас. 
Това не може да се случи 
обаче без подкрепата на 
семействата на ученици-
те, затова и непрекъснато 
търсим тяхното парт-
ньорство, както и това на 
ромските лидери - уточни 
мотивите си за открития 
урок г-жа Павлова.

Материално-техни-
ческата ни база е много 
добра. Разбира се, на-
прекъснато се стремим и 
към нейното обновяване. 
Преподавателите са с 
дългогодишен стаж в това 
училище и си разбират от 
работата. Основната ни 
грижа е броят на непри-
браните и отпаднали уче-
ници да е възможно най-
малък. За тази цел търсим 
подкрепата на ромските 
активисти и на родителите 
непрекъснато, подчерта и 
директорът на училището 
Величка Василева.

ПЕНКА ХРИСТОСКОВА 
главен учител

ОТКРИТ УРОК 

ПРЕД РОМСКИ ЛИДЕРИ И РОДИТЕЛИ 

Библиотеката при НЧ 
”Развитие – 1873”, гр. 
Пещера получи по Про-
грама “Глобални библио-
теки” шест настолни и 
един преносим компю-
тър, мултифункционално 
устройство, мултимедиен 
проектор с екран и шест 
WEB камери и слушалки, 
с които изгради инфор-
мационен център.

На 24 февруари в чи-
талищната  библиотека бе 
открит информационен 
център.

Събитието уважиха 
кметът Стелиян Варсанов, 
секретарят на общината 
Красимира Стоименова, 

представители на чита-
лищното настоятелство, 
директори на училища, 
общински съветници.

Председателят на чи-
талището Георги Щерев 
запозна присъстващите 
със задачите на инфор-
мационния център. Глав-
ният библиотекар Богда-
на Сиракова представи 
основните принципи за 
електронно търсене на 
информация. В детската 
библиотека бяха прожек-
тирани филмчета по Бра-
тя Грим, а в театралния 
салон ученици от ОУ ”Св. 
Патриарх Евтимий” гле-
даха филма „Под игото”.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

През февруари група ученици от специалността  “Ресторантьор” и “Готвач” от 
Професионалната гимназия по  хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” 
посетиха изложбата „ Винария” и хотели, ресторанти и кафенета „Хорека” с цел 
наблюдение на съвременни технологии и дегустации на вина, храни и напитки. 
Това посещение ще окаже  положително влияние върху обучението им в желаната 
специалност.

Търся спешно 
надомна работа
GSM 0895 626 446

Продава се холова 
гарнитура-меден 

цвят.
GSM 0893 884 830

Дава се под наем 
стая и кухня за 

жена или ученичка.
GSM 0893 884 830

ПРЕДЛАГАМЕ 

изработване на 
гоблени по поръчка.

Цени – по 
споразумение.

Тел. 0888 710 184

МАЛКИ ОБЯВИ

В БИБЛИОТЕКАТА Вече 35 години...
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Проект: „РЕМОНТ И МО-
ДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИН-
СКИ УЧЕБНИ И ДЕТСКИ 
ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА 
ПЕЩЕРА”

Номер на договора:  
BG161РО001/1.1.-01/2007/017

На 3.02.2009 г. кметът на 
община Пещера Стелиян 
Варсанов подписа договор 
за финансиране на проект 
„Ремонт и модернизация 
на общински учебни и дет-
ски заведения в община 
Пещера”, одобрен по схема 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ: 
BG161PO001/1 .1-01/2007 
“Подкрепа за осигуряване 
на подходяща и рентабилна 
образователна, социална и 
културна инфраструктура, 
допринасяща за развити-
ето на устойчиви градски 
ареали”.  

Проектът се реализира 
от Община Пещера в рам-
ките на 24 месеца и е на 
обща стойност 4 704 686,11 
лв. Осъществява се с  
финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
“Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за реги-
онално развитие. “

Общата цел на про-
ектното предложение е 
да осигури подходяща и 
рентабилна образователна 
инфраструктура, която да 
допринесе за развитието на 
устойчивия градски ареал 
на град Пещера. 

В рамките на проекта 
се реализираха следните 
основни дейности:

• Ремонт и модернизация 
на общинските учебни и 
детски заведения в община 

Пещера с 12 подобекта. 
• Доставка и монтаж на 

подходящо оборудване за 
образователните институ-
ции.

• Внедряване на мерки 
за енергийна ефективност.

• Подобряване достъпа  
на  ученици с увреждания и 
специфични нужди. 

• Осигуряване на пъл-
ноценно адаптиране и 
включване на децата от 
малцинствата, в това число 
и ромите.

• Популяризиране на по-
лучената финансова подкре-
па от Оперативна програма 
„Регионално развитие” чрез 
Европейския фонд за реги-
онално развитие в съответ-
ствие с правилата на ЕС за 
информация и публичност.

Резултати от изпълнени-
ето на проекта:

§ Обновена и модерни-
зирана учебна среда, създа-
дени естетични и безопасни 
съвременни условия за 
учениците, децата, посеща-
ващи детските заведения, и 
персонала, работещ в тях.

§ Постигната по-голяма 
енергийна ефективност на 
сградите - обект на интер-
венции по проекта. 

§ Подобрени топлотех-
нически характеристики на 
ограждащите елементи на 
сградите и осигурени сани-
тарно-хигиенни норми за 
топлинен комфорт.

§ Съвременно оборудва-
не за провеждане на учеб-
ния процес в училищата и 
детските градини.

§ Дейностите по проекта 
подпомогнаха прилагането 
на политики за устойчиво 
развитие, подобряване на 
конкурентноспособността 
на община Пещера и създа-
ване на работни места.

Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007-2013 г.

www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд
за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България

“Този документ е създаден в рамките на проект 
„Ремонт и модернизация на общински учебни 
и детски заведения в община Пещера”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Пещера и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, 
че този документ отразява официалното стано-

вище на Европейския съюз и Управляващия 
орган.”

На 28 февруари се про-
веде 63-ото заседание на 
Общинския съвет.

На него бе направен 
отчет за изпълнението бю-
джета на Община Пещера 
към 31.12.2010 г. 

Приет бе бюджетът на 
Пещера за 2011 година.

Отчет за дейността 
си направи Общинската 
комисия за борба срещу 
противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни – Пещера за 
2010 година.

Общинските съветници 
се запознаха с инфор-

мацията за работата на 
Общинска служба по земе-
делие - Пещера и взаимо-
действието Ў със земедел-
ските производители.

Приета беше годишна 
Програма за развитието на 
читалищата в общината.

Разгледана бе инфор-
мация за работата с евро-
фондове за периода ноем-
ври 2010 - януари 2011 г.

На заседанието бяха 
разгледани и други въпро-
си, по които се взеха целе-
съобразни решения.

Дневният ред завърши 
с точка “Питания”.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПРИЕТ БЕ БЮДЖЕТЪТ

НА ОБЩИНАТА

МОДЕРНА СПОРТНА ЗАЛА

УСПЕШЕН СЕМИНАР 
„Благодарим ти, кмете”
ГОТОВНОСТ ЗА РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ

ОСМОМАРТЕНСКИ ПРАЗНИК В РАДИЛОВО

Успешно премина 
семинарът по кампа-
нията „Благодарим ти, 
кмете”, организиран от 
СНЦ ”Слънце за всеки” 
- Пещера, който е част от 
международна кампания 
„REAKT”, финансиран от 
Европейската комисия 
с основен координатор 
за България  Асоциация 
„Интегро”, официален 
партньор - община 
Каварна, в лицето на 
кмета Цонко Цонев. 
Семинарът е  във връзка 
с осъществяването на 
дейности по кампани-
ята,. Той се проведе в 
„Хай клуб” - Пещера, с 

основни теми: „Ромите 
- потенциал с неиз-
ползвани възможнос-
ти”, актуализиране на 
„Програмата за развитие 
на ромската общност” и 
необходимостта от съ-
здаване на „Център за 

обществена подкрепа” 
- фасилитатори на семи-
нара бяха Октай Шериф 
- експерт по ЕДВ към об-
щина Пловдив, и Юксел 
Яшаров - координатор на 
кампанията „Благодарим 
ти, кмете”.

На семинара взе-
ха участие кметът 
на община Пещера 
Стелиян Варсанов, г-жа 
Красимира Симеонова - 
народен представител от 
ПП ГЕРБ, директорът на 
ДСП Марина Гемджиян, 
директорът на дирекция  
„ЕДВ и Социални дейнос-
ти” към община Пещера 
Али Чешмеджиев, ди-

ректорът на дирекция 
„Национални и меж-
дународни програми, 
регионално развитие 
и образование” Ружа 
Семерджиева, секрета-
рят на Комисията по про-
тивообществени прояви 

Галина Воденичарова, 
представители на от-
дел „Закрила на детето, 
представители на учили-
щата „Любен Каравелов” 
и „Михаил Куманов,” 
както и представители 
на ромската общност, об-
разователни медиатори, 
здравни медиатори, об-
ществени възпитатели, 
младежи - членове на 
Съвета по наркотични ве-
щества, самодейци към 
Младежки дом - Пещера, 
студенти и медии.

В своите приветствия 
към участниците в семи-
нара г-жа Симеонова и 
г-н Варсанов наблегнаха 
върху факта, че интег-
рационният процес е 
необходим и важен  за 
нашата община, която 
полага необходимите 
усилия и средства в ин-
теграционния процес за 
повишаване стандарта 
на живот. За да се пре-

одолеят проблемите в 
общността, трябва мно-
го работа и действия не 
само от страна на общи-
ната и държавата, но и от 
самата ромска общност. 
С взаимни усилия и труд 
могат да се постигнат 
много положителни ре-
зултати. Пътят е дълъг 
и болезнен, затова е 
необходимо да набеле-
жим основния приоритет 
- образованието, който е 
неразделна част от раз-
витието на личността.

В заключение те из-
разиха своята готовност 
за подкрепа и реални 
действия по набелязани-
те приоритети и мерки от 
семинара, за решаване 
на конкретни проблеми 
при ромската общност, 
благодариха и привет-
стваха за инициативата 
на кампанията.

ЮКСЕЛ ЯШАРОВ

от стр. 1
За да споделят радостта 

си, тържественото открива-
не уважиха кметът на об-
щината Стелиян Варсанов, 
народният представител 

от ПП ГЕРБ Красимира 
Симеонова, секретарят 
на общината Красимира 
Стоименова, директорът 
на дирекция „Национални 
и международни програ-
ми, регионално развитие 

и образование” Ружа 
Семерджиева, общински 
съветници…

В словото си при от-
криването директорката 
на училището Димитрийка 

Ламбрева припомни мно-
гото спортни  успехи през 
годините, множеството 
призови места, многото 
медали и носителите им: 
В. Стоименов, З. Димов, В. 
Костадинов, Ив. Вълков, М. 

Кирова…
– Амбицията ни е – под-

черта г-жа Ламбрева – да 
множим спортните успехи. 
Спортът обединява и ще ни 
помогне да живеем по-до-
бре. Завърши с пожелани-
ето да се множат успехите 
на нашите деца и благода-
ри на кмета на общината и 
на всички, допринесли за 
новата придобивка.

Отслужен бе водосвет 
за здраве и успехи от све-

щениците от града.
Лентата на новата спорт-

на зала прерязаха кметът 
Варсанов и г-жа Красимира 
Симеонова – народен пред-
ставител от ПП ГЕРБ.

Всички присъстващи 
разгледаха спортната зала, 
построена на 200 кв. м, раз-
полагаща с хигиенни поме-
щения и стая за учителя.

Ансамбъл „Славейче” 
изнесе програма.

На 8-и март в Клуба 
на пенсионера, в присъ-
ствието на около 50 жени, 
тържествено бе отбелязан 
Международният ден на жена-
та. За да поздравят радилов-
ските жени за техния празник, 
бяха дошли кметът на общи-
ната г-н Стелиян Варсанов, 
народният представител г-жа 
Красимира Симеонова и кме-
тът на селото г-н Йордан Коев. 
По стар народен обичай гости-
те бяха посрещнати с пита и 

мед и закичени с мартеници 
за здраве. 

С поздравителни слова 
към присъстващите жени за 
здраве и оптимизъм в бъде-
щето се обърнаха гостите.

Благодарност за грижите 
които Общината полага за 
поддържане Клуба на пенси-
онера и за членовете му, из-
рази неговата председателка 
г-жа Въла Пенева. Тържество 
продължи с песни, стихотво-
рения и празнично угощение. 



Стана традиция об-
щина Пещера и читали-
ще „Развитие” да орга-
низират златна сватба 
на пещерски съпружес-
ки двойки с 50-годишен 
съвместен живот.

В цялата област един-
ствено това мило тър-

жество се празнува в 
община Пещера благо-
дарение жеста на орга-
низаторите.

По застланата бяла 
пътека, осеяна с цветя 

и зеленина, над която 
младежи с национални 
носии държаха полу-
венци, преминаха съ-
пружеските двойки.

Водещите Христи-
на Стайкова и Стоян 
Йовчев приветстваха 
юбилярите с добре до-

шли на тържеството по 
случай 50-годишния им 
съвместен живот.

Кметът на общината 
Стелиян Варсанов под-
несе на всяка съпруже-

ска двойка подарък и 
цветя.

От името на юбиля-
рите благодарност към 
организаторите изка-
заха Грозденка Тер-
зиева и Янко Фолев 
– бивш кмет на общи-
ната.

С много емоции, тан-
ци и настроение бе 
изпълнен този ден за 

юбилярите с пожела-
ние за здраве и до нови 
срещи на платинената 
сватба. За доброто на-
строение се погрижи 
ансамбъл „Славейче” 
с художествен ръково-
дител Елена Баренска.

Сценарият бе под-
готвен от секретаря 
на читалището Мария 
Златкова.

Денят на лозаря, из-
вестен повече като 
Трифон Зарезан, бе 
особено вълнуващо 
отпразнуван в Ради-
лово. Цялото село бе 
на мегдана. Тук бяха 
и кметът на общината 
Стелиян Варсанов, на-
родният представител 
от ГЕРБ Красимира Си-
меонова, изпълнител-
ният директор на фонд 
„Земеделие” Свето-
слав Симеонов. Сред 
присъстващите бе и 
царят на лозята. За 
берекет през годината 

отец Димитър от Пеще-
ра отслужи водосвет. 
По случай празника 
на лозята приветствие 
отправи кметът на Ра-
дилово Йордан Коев. 
Връчени бяха грамо-
ти на изявени лозари. 
Поздрав към всички с 
пожелание за богата 
и плодородна година 
отправи самодейният 
танцов състав при чи-
талище „Зора” в Ради-
лово. След извършва-
не на ритуала „Заряз-
ване” всички се хвана-
ха на хорото.

Ръководител на гру-
пата е Николай Балаба-
нов.

Той е родeн в гр. Пе-
щера на 14.02.1985 г. 
На приемните изпити в 
Средно музикално учи-
лище - Широка лъка, 
сега вече Национално 
училище за фолклор-
ни изкуства - Широка 
лъка, показва най-до-
брите резултати от це-
лия випуск. Завършва 
през 2003 г. и само ме-
сец след държавния 
си изпит за средно об-
разование е приет в 
Академия за музикал-
но, танцово и изобра-
зително изкуство - гр. 
Пловдив със специ-
алност: ”Дирижиране 
на народни състави” 
и „Композиция”. През 
2004 г. издава първия 
си самостоятелен сбор-
ник „А бре, юначе”, 
който включва песни 
с клавирен съпровод, 
песни за народен хор 
и ансамбъл. Участва и 
печели награди в мно-
го конкурси в страната: 
„С песните на Радка 
Кушлева” /1996 г./ - вто-
ра награда, „ С песните 
на Йовчо Караиванов”  
/2002 г./ – първа награ-
да, и редица други. Ра-
боти като диригент с 
едни от най-добрите на-
родни хорове и камер-
ни състави в България: 
Представителен хор на 
НУФИ - Широка лъка, 
с който печели първа 
награда от фестивала 
”Фолклор без грани-

ци” в Албена през 2008 
г., ансамбъл „Тракия”, 
квартет „Ева”, квартет 
„Славей”, Представи-
телен хор при НГХНИ 
- Варна, НУФИ „Филип 
Кутев” - гр. Котел, и др.

От есента на 2009 г. 
работи в Народно чита-
лище „Развитие - 1873”, 
гр. Пещера като пре-
подавател в Школа по 
вокално майсторство и 
гайда.

Там се ражда иде-
ята да бъдат открити 
най-малките таланти 
на Пещера, надарени с 
певчески умения. Ба-
лабанов прави лично 
прослушване на деца-
та от повечето детски 
градини в града и за-
почва с тях индивиду-
ална работа на място. 
И така в началото на 
февруари 2010-а в чи-
талището се сформира 
Детска вокална група 
„Петленце”. Участници-
те в нея са деца на въз-
раст от 5 до 8 години. 
Много скоро идват до-
брите резултати, плод 
на таланта, уменията и 
работата на Балабанов. 
Децата печелят още 
същата година втора 
награда за групово 
изпълнение на Шес-
тия детски фолклорен 
фестивал „Веселяче - 
2010” в гр. Кресна. На 
Националния фолкло-
рен конкурс „С песните 
на Надка Караджова 
- 2010” самата Надка 
Караджова и нейната 
дъщеря го посрещат с 
топла прегръдка, а мал-
ките му възпитаници 
печелят второ и трето 
място. От същата го-
дина е и лауреатското 
звание на една от въз-
питаничките му от „Му-
зикални награди Ка-
занлък 2010”. Неговата 
песен „Свещена земя” 
спечели първо място 
в предварителния кръг 
на Пиринфолк 2010.

Председателят на 
НЧ „Развитие - 1873”, 
Пещера изказва сър-
дечни благодарности 
на ЕТ „ГИД - 93 - Добрин 
Тодоров” за прекрас-
ната и вкусна тор-
та, която фирмата 
изработи и подари за 
първия рожден ден на 
Детска вокална група 
„Петленце” с ръково-
дител Николай Балаба-
нов.

Фестивалът се про-
веде в театър София. 
Целта на организато-
рите бе да представят 
пъстрия спектър на 
съвременното танцово 
изкуство и красотата 

на различните танцови 
направления.Танцова 
школа „Импресия” към 
Културния дом спече-
ли едно второ място 
с танца „Училището и 
улицата”, едно трето 

място с танца „Рибари” 
и специално отличие 
„Приз - млад талант” 
за Петър Белегански. 
Безспорно причината 
за поредицата успехи 
на танцовата школа е 

отличната работа на де-
цата като екип и не на 
последно място отлич-
ната работа на нейния 
ръководител Ваня Въл-
кова.

Съставите бяха жу-
рирани от премиерсо-
листа на Националния 
балет Росен Канев, 
Алфредо Торес - бале-
тист от Куба, и Росен 
Михайлов - артист, 
хореограф и педагог, 
преподавател по съ-
временни танцови тех-
ники в Националното 
училище по танцово 
изкуство.
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Най-малките
таланти на Пещера
ДЕТСКА ВОКАЛНА
ГРУПА „ПЕТЛЕНЦЕ”

ОТПРАЗНУВАХА ЗЛАТНА СВАТБА
50 ГОДИНИ ЕДИН ЗА ДРУГ ПОТРЕБНИ

В РАДИЛОВО
ТРИФОН ЗАРЕЗАН ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТТРИФОН ЗАРЕЗАН ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „РИТЪМЪТ В СЪРЦЕТО МИ“ 
ПРИЗНАНИЕ ЗА ТАНЦОВА ШКОЛА „ИМПРЕСИЯ” КЪМ КУЛТУРНИЯ ДОМ




