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СПОКОЙСТВИЕ, СИГУРНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ
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Стелиян Варсанов – кандидат за кмет
на община Пещера от Политическа партия „ГЕРБ“

Уважаеми съграждани,

В навечерието на изборите  се обръщам към вас, за 
да ви благодаря за доверието, което ми гласувахте пре-
ди четири години, когато отново ме избрахте за кмет на 
общината. Радвам се, че с общите ни усилия, въпреки 
кризата, община Пещера е една от водещите общини в 
страната.

Днес аз отново заставам пред вас, за да поискам вот 
на доверие. Извършеното през времето на предходния 
мандат е много.

Децата растат в уютни детски градини, играят на нови 
площадки, учениците учат в модерни училища, създа-
дохме условия за развитие на културата и спорта. Об-
щината е чиста и осветена, безработицата е под средната 
за страната, институциите работят нормално. Започнахме 
мащабни проекти в различни сфери на обществения жи-
вот, положихме огромни усилия да получим средства от 

Европейския съюз, с които не само да осигурим днешния 
ден, а и да хвърлим мост към утрешния.

С цялата си отговорност заявявам днес пред вас, 
че аз няма да отстъпя от своите позиции. Ще продължа 
политиката на откритост и достъпност, на отговорност и 
добронамереност, работа за хората и равни правила за 
всички.

Аз не давам обещания, а съм заложил на дългосрочни 
проекти, които вече се изпълняват. Ще работя зa благо-
приятна среда за бизнеса, осигуряване на достоен живот 
на нашите родители и с грижа за децата.

Уважаеми съграждани, не оставайте равнодушни към 
своето бъдеще!

Проявете своята гражданска позиция и гласувайте, 
водени от разума си, за хората, които знаят и могат да 
изградят европейска община!

С бюлетина № 2 – за спокойствие, сигурност и 
просперитет на община Пещера!Стелиян ВарсановСтелиян Варсанов
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НАЙ-ДОБРОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 
ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА!
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ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА 

Проект „Консервация, 
реставрация и експониране 
на антична и средновековна 
крепост „Перистера“, разпо-
ложена на хълма Света Петка 
в град Пещера.

Идеята да започнем ар-
хеологически проучвания на 
хълма Св. Петка дойде през 
2007 година. Информацията, 
която имахме, беше, че оттук 
е започнало развитието на 
Пещера като селище, че това 
е крепостта на Пещера – казва 
Димитър Павлов – гл. експерт 
„Култура“ на община Пещера.

Късноантичната и средно-
вековна крепост „Перистера“, 
разположена непосредствено 
над град Пещера, на хълма 
Света Петка, притежава уни-
кално планировъчно реше-
ние на фортификационната 
система – външна крепостна 
стена и цитадела – вътрешно 
укрепление с резиденцията на 
кастрофилакса. Разкрити са 
следи от мегалитно светили-
ще на тракийското племе беси 
на върха на хълма. Около него 
през четвърти век е съградена 
цитаделата на площ 2,9 дка с 
шест отбранителни кули – три 
правоъгълни, една триъгълна 
и две с планировка на едноко-
рабни параклиси – единствени 
разкрити на територията на 
Република България.

Проучванията започнаха 
през 2007 г., като най-напред 
беше разчистена част от 
крепостната стена, една от 
кулите и прилепената към нея 
църква.

Именно в църквата, в един 
от зачистените там питоси 
/големи кюпове/ бяха открити 
14 златни монети от втората 
половина на VI в., както и 
колективна находка от брон-
зови монети от същото време. 
Повечето са на император 
Юстиниан Велики, но има 

и от изключително редките 
екземпляри на Тиберий II 
Константин, като само една от 
тези монети струва двойно по-
вече от средствата, похарчени 
досега за проучвания.

Последните проучвания 
отново показват, че в шестия 
век това е било едно процъф-
тяващо укрепено селище.

Крепостта е ранновизан-
тийска, от V в. Има данни, че 
преди това на хълма е имало 
тракийско поселение, а по-
късно - римски кастел.

Нашето желание е архео-
логията, консервацията, рес-
таврацията и социализацията 
на крепостта да вървят една 
след друга, като в резултат 
на това мястото се превърне 
в историко-археологически 
комплекс за жителите и гос-
тите на Пещера - добави г-н 
Павлов.

На основата на резул-
татите от археологическите 
проучвания през 2007–2010 
година Община Пещера  има-
ше основание да разработи и 
впоследствие спечели проект 
по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007-2013, 
Приоритетна ос 3 „Устойчиво 
развитие на туризма“, опе-
рация 3.1. „Подобряване на 
туристическите атракции и 
свързаната с тях инфраструк-
тура“, схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/3.1-03/
2010 „Подкрепа за развитието 
на природни, културни и исто-
рически атракции“.

Заглавието на проекта е  
„Консервация, реставрация 
и експониране на антична 
и средновековна крепост 
„Перистера“, разположена на 
хълма Света Петка в град Пе-
щера“, който обхваща в себе 
си два подобекта:

Подобект 1: Проект за 

Консервация, реставрация 
и експониране на антична 
и средновековна крепост 
„Перистера“, разположена 
на хълма Света Петка, град 
Пещера.

Подобект 2: Проект за 
Път, паркинг и посетителски 
пътеки към антична и средно-
вековна крепост „Перистера“, 
разположена на хълма Света 
Петка, град Пещера.

Съдържа следните части: 
Архитектурно изследване 
и графична реконструкция, 
Архитектура,  Конструкции, 
Електро, ВиК, ПБЗ, Геодезия, 
Вертикална планировка и 
Благоустрояване.

Проектът за консервация, 
реставрация и експониране 
на антична и средновековна 
крепост „Перистера“ акцен-
тира върху частично въз-
становяване на цитаделата, 
която е с най-голяма степен 
на достоверност и включва 
цялостно възстановяване на 
югоизточната кула-църква, 
югозападната триъгълна 
кула, както и част от въ-
трешната крепостна стена. 
Стратегическото значение на 
югоизточната ъглова отбра-
нителна кула ще я превърне 
в акцент в градоустройствено 
и културологично отношение 
като информационно бюро на 
ансамбъла с музейна експо-
зиция и изгледна площадка. 
Проектът предвижда частич-
но възстановяване обема на 
североизточната кула-църква 
със съвременни строителни 
материали – ¼ от сферичен 
свод над абсидата, която е ду-
ховен център на Цитаделата.  
Останалите 3 кули ще бъдат 
частично възстановени и 
консервирани. Предвижда се 
изграждането на съпътстваща 
инфраструктура на крепостта 
„Перистера“– две посети-

телски пътеки, панорамни 
площадки за наблюдение от 
върха, зони за отдих с места 
за сядане, музей на открито, 
парково оборудване, ефектно 
нощно осветление, тоалетна 
и паркинг в подножието на 
обекта.

Проектът за благоустроя-
ване Цитаделата на Перистера 
и прилежащата охранителна 
зона на Националния памет-
ник на културата е съобразен 
със съществуващите под-
ходи.

• Реконструкция на по-
сетителската пътека от изток, 
от Т-образното кръстовище 
на ул. „Старата крепост“ и 
ул. „Иван Вазов“, където се 
предвиждат два паркинга за 
по 15 коли.

• Реконструкция на съ-
ществуваща алея, трасирана 
от военните, от времето, ко-
гато хълмът е използван като 
полигон за военно обучение, 
с паркинг за 12 коли. Тази по-
сетителска алея ще осигури и 
достъп за инвалиди.

Те се свързват с посети-
телска пътека около укрепи-
телната система на Цитаделата 
чрез двете потерни /врати/ и с 
пътеката вътре в Цитаделата 
за достъп до крепостните сте-
ни и мегалитното тракийско 
светилище.

Дендрологичният план 
предвижда замяна на само-
расловите храсталаци с 
храсти, дървесни видове и 
почвопокривна растителност 
за превръщане на общинския 
терен на хълма Св. Петка 
около укрепителната система 
на късноантичната и средно-
вековна крепост „Перистера“ 
в дендрологичен парк, в цело-
годишен зелен театър над съ-
временна Пещера, колоритен 
фон, над който се открояват 
силуетите на поетичната руи-

на на Цитаделата, а в по-късен 
етап и на външната крепостна 
стена.

Проектът е на стойност 
3 618 000 лева. Участието на 
общината е 5% от стойността 
му.

Целта на проекта е превръ-
щане на античната и средно-
вековна крепост „Перистера“ 
в атрактивна и привлекателна 
дестинация за български и 
чуждестранни туристи.

Това ще бъде едно пътува-
не през времето, във времето 
и с времето – един интегриран 
проект за развитие на природ-
ни, културни и исторически 
атракции и туристическа ин-
фраструктура в Пещера.

Ще бъде разработена и 
реализирана маркетингова 
стратегия за крепостта „Пе-
ристера“, включваща органи-
зиране на различни събития, 
отпечатване на брошури 
и дипляни, тиражиране на 
компактдискове, представя-
щи крепостта, пътувания за 
туроператори, представяне на 
новия продукт на национални 
и международни борси. Пред-
виждат се дискусионни срещи  
на тема развитие на културния 
туризъм и съхраняване и 
популяризиране на културно-
историческото наследство в 
Родопите и Тракия.

Реализирането на проекта 
за крепостта „Перистера“ ще 
окаже ключово въздействие 
върху развитието на култур-
ния туризъм в Пещерския 
регион. Досегашната културна 
оферта на региона включва 
етнографски туризъм и посе-
щения на събития, свързани 
с религиозно-фолклорния 
обреден календар, и събития 
от революционната история 
на населението от този край 
на България. Крепостта „Пе-
ристера“ ще е първият со-

циализиран археологически 
обект по трасето на западния  
античен презродопски път, 
свързващ Западната тракий-
ска равнина с Беломорието и 
Македония. Този път през Ан-
тичността и Средновековието 
има особено важно търговско 
и военно предназначение.

Изборът на обекта е съоб-
разен с факта, че той се нами-
ра на 500 м от шосе  №  37 от 
Пазарджик - Пещера - Доспат 
и ще привлича туристи, които 
ще използват този транс-
граничен път за посещения в 
България и Гърция.

Обектът ще допринесе 
и за увеличаване привлека-
телността на целия район. 
Пещера се намира между 
градовете Брацигово, Батак 
и Велинград, които със своите 
исторически забележителнос-
ти привличат много туристи. 
Недалеч от Пещера – на 5 км, 
се намира пещерата Снежанка 
– една от най-красивите и до-
бре проучени пещери в Бъл-
гария, която се посещава от 
хиляди туристи през годината. 
Самият град Пещера разпо-
лага със значими и интересни 
обекти на КИН – църквите „Св. 
Петка“, „Св. Димитър“ и „Св. 
Богородица“, Часовниковата 
кула и Историческият музей, 
които ще допълнят картината 
от разнообразие на този про-
ект за културен туризъм.

Предстои проучване на 
външната крепостна стена 
през следващия археологи-
чески сезон – лято 2012 годи-
на за разкриване вълнуваща-
та архитектурна панорама на 
фортификацията на „Перисте-
ра“, която ще постави община 
Пещера на европейската карта 
на културната памет като сил-
на туристическа дестинация 
на културен и екомаршрут.

През настоящата година Фонд за превенция на престъпността - ИГА 
изпълнява Проект „Повишаване капацитета на институциите и ЮЛНЦ в 
Пазарджишкия съдебен район за справяне с проблема домашно насилие 
и ефективно изпълнение на програми по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН”. Мястото на 
изпълнение на проекта е територията на Пазарджишки съдебен район, а 
източникът на финансиране - Министерство на правосъдието, на основание 
чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното 
насилие и Заповед № ЛС-04-685/22.06.2011 г. на министъра на правосъдие-
то. За изпълнение на дейностите по проекта са предвидени партньорства с  
Окръжен съд - Пазарджик и районните съдилища в Пазарджишки съдебен 
регион, Областна дирекция „Полиция” - Пазарджик, Регионална дирекция 
„Социално подпомагане” и Кризисния център за лица и деца, жертви на на-
силие и трафик - Пещера.

Общата цел на проекта е да се намалят проявите на домашно насилие и 
негативните последствия върху жертвите и обществото на територията на 
Пазарджишки съдебен район. 

Информационният ден за представяне на проекта, неговите цели, постиг-
нати резултати и предстоящи дейности се проведе на 12 октомври в залата 
на Общински съвет – Пещера.

Участваха представители на институции и организации, непосредствено 
ангажирани в изпълнението на ЗЗДН или имащи отношение към проблема 
насилие.

Марина МАНОЛЧЕВА

ПЕЩЕРА - ПРИВЛЕКАТЕЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

ИЗДИРВА СЕ ДОМАШЕН 
ЛЮБИМЕЦ

Характеристиките са: 
сиво-бял мъжки котарак 
на 6 години, със зелени 
очи, дружелюбен, от-
говаря на името Ахил. 
Изчезнал е преди по-
вече от половин година 
и се предполага, че се 
намира на територията 
на община Пещера. Ве-
роятно към момента е 
отслабнал, ако е скитащ 
и безстопанствен. Сто-

паните му го издирват и молят, който има информа-
ция за него, да съобщи на:

milena.atanassova@abv.bg
или да се обади на телефон 0878 169 523 
Благодарим предварително!

признава подсъдимия Иван 
Михайлов Янков, роден на 
30.04.1989 г. в гр. Пещера, с 
постоянен адрес в Пещера, 
ул. „Брегалница” 7, българ-
ски  гражданин, неженен, 
неосъждан, без образо-
вание, работи в „Обувен 
завод”, за виновен в това, 
че като пълнолетно лице, 
без да е сключило брак 
заживял на съпружески на-
чала с лице от женски пол, 
ненавършило 14-годишна 
възраст.

На основание чл. 23, ал. 1 
НК определя на подсъдимия 
Иван Михайлов Янков лиша-
ване от свобода за срок от 
шест месеца, към което на 
основание чл. 23, ал. 2 НК 
присъединява и наказание-
то обществено порицание.

ПЕЩЕРСКИЯТ 
РАЙОНЕН СЪД 

Пещерският районен съд при-
знава подсъдимия Ангел Стоянов 
Терзиев, роден на 26.06.1994 г. в 
град Пещера, с постоянен адрес в 
гр. Пещера, български гражданин, 
с основно образование, ученик в 
10-и клас, неженен, неосъждан, за 
виновен в това, че на 17 март 2011 
г. от къща в Пещера, в съучастие 
като съизвършители с Атанас Ди-
митров Камбов и Филип Стойчев  
Георгиев, и двамата от Пещера, 
отнел чужда движима вещ с на-
мерение противозаконно да я при-
свои, като случаят е маловажен и 
макар и непълнолетен, е разбирал 
свойството и значението на из-
вършеното и е могъл да ръководи 
постъпките си – престъпление по 
чл. 194, ал. 3, във вр. с ал. 1 НК, чл. 
20, ал. 2 НК и чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, 
поради което и на основание чл. 
78а, ал. 6 от НК го освобождава от 
наказателна отговорност и му на-
лага административно наказание 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

ОБЩЕСТВЕНО 

ПОРИЦАНИЕ
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На 17 октомври 2011 
година областният упра-
вител д-р Дончо Бак-
санов преряза лентата 
на напълно обновената 
сграда на читалище 
„Зора“. Само преди пет 
месеца, каза той, тази 
сграда беше в окаяно 
състояние, а това, което 
виждаме днес ме изпъл-
ва със задоволство, че в 
областта една община е 
в състояние да свърши 
толкова работа за крат-
ко време. „Поздравявам 
Читалищното настоя-
телство и всички, които 
милеят и творят в този 
храм на българщината, 
съхранен през вековете. 
Това е едно от най-актив-
но работещите читалища 
в нашата област, благо-
дарение на всички вас 

– жителите на Радилово, 
които гордо пазят своя-
та история“. Областният 
управител подари на 
читалищната библиотека 
три тома книги от бъл-
гарски автори и привет-
ства присъстващите.

На откриването при-
състваха народният 
представител д-р Кра-
симира Симеонова, кан-
дидатът за кмет на общи-
ната Стелиян Варсанов и 
кандидати за общински 
съветници. В словото 
си при откриването сек-
ретарят на читалището 
Марена Вачкова изрази 
благодарност на об-
щинското ръководство 
за оказаната финансова 
и организационна по-
мощ. „Огромна е благо-
дарността ни към кмета 

на общината Стелиян 
Варсанов, който положи 
изключителни усилия 
за реализацията на този 
проект“ – подчерта Ма-
рена Вачкова. Тя пред-
стави мултимедийна ре-
троспекция на историята  
на читалището, основано 
през 1903 година, както 
и предстоящите до края 
на годината събития на 
обновената сцена. Изра-
зи надеждата, че чита-
лището ще се превърне 
в средище на културен 
живот не само в селото, 
а и ще популяризира 
общината в Европа. Ва-
шата подкрепа е гарант 
за нашите успехи, за-
върши словото си г-жа 
Вачкова.

Сградата на читали-
щето е построена през 

1953 година и през по-
следните години беше 
в окаяно състояние. 
Извършен бе цялостен 
ремонт на покривната 
конструкция, топлои-
золация на фасадите и 
тавана, с нова мазилка, 
изцяло подновена PVC 
дограма, окачени тавани 
и осветление в зрител-
ната зала, боядисване 
на стените и ремонт на 
паркета, монтиране на 
210 нови седалки. Об-
лицована е и е бояди-
сана сцената и е снаб-
дена с ново сценично 
осветление, дворът на 
читалището е с изцяло 
подновена настилка от 
гранитогрес.

Ремонтът на съ-
ществуващата сграда 
на читалище „Зора“ се 

финансира по Проект 
„Красива България“ с 
възложител Община Пе-
щера. Средствата, осигу-

рени от МТСП, са 187 000 
лв., съфинансирането от 
страна на Община Пеще-
ра е около 130 000 лв.

ЧИТАЛИЩЕТО В РАДИЛОВО В НОВА ПРЕМЯНАЧИТАЛИЩЕТО В РАДИЛОВО В НОВА ПРЕМЯНА

На 19 октомври в централния градски парк 
бе направена първа копка по проекта за из-
граждането на градската инфраструктура по 

Оперативна програма „Регионално развитие“.
На събитието присъстваха народният представител 

д-р Красимира Симеонова, областният управител д-р 
Дончо Баксанов, и.д. кмет на общината Дафинка Шо-
пова, изпълнителят на проекта Георги Делчев, инж. 
Васил Ставрев – строителен надзор.

Доктор Баксанов поздрави Община Пещера за 
многото спечелени и реализирани проекти.

Основните строително-монтажни работи включват:
ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК:

� Благоустрояване – направа на декоративна на-
стилка по пешеходните алеи в парка и осигуряване на 
достъп за хора с увреждания.

� Реконструкция на водна каскада и фонтан с 
ефектно осветление.

� Изграждане и реконструкция ВиК инсталации 
/езеро, водна каскада, фонтан и напоителна система/, 
изграждане на необходимите помещения по помпени 
станции и филтърно стопанство /езеро, водна каскада, 
фонтан/.

� Паркоустройство /ландшафтна архитектура/.
� Изграждане на две нови съвременни и безо-

пасни детски площадки, оборудвани със съответните 
съоръжения. Площадките ще са оградени с дървена 
ограда с обособени вход и изход.

� Изграждане на автоматизирана подземна напо-
ителна система.

� Изграждане на парково осветление.
ДЕТСКИ ПАРК „ИЗГРЕВ“:

� Изграждане на две нови съвременни и безо-
пасни детски площадки, оборудвани със съответните 
съоръжения.

� Осигуряване на достъп за хора с увреждания.
� Паркоустройство /ландшафтна архитектура/.
� Изграждане на автоматизирана подземна напо-

ителна система.
ГРАДИНКА ПРИ ЦЪРКВА „СВ. ДИМИТЪР“:

� Подмяна настилката на алейната мрежа и осигу-

ряване на достъп за хора с увреждания. 
� Изграждане на парково осветление.
� Изграждане на съвременна и безопасна детска 

площадка, оборудвана със съответните съоръжения.
� Паркоустройство и озеленяване.
� Изграждане на автоматизирана подземна напо-

ителна система.
ГРАДИНКА ПРИ ПЛОЩАД „ХР. БОТЕВ“:

� Подмяна настилката на алейната мрежа и осигу-
ряване на достъп за хора с увреждания.

� Изграждане на парково осветление.
� Изграждане на съвременна и безопасна детска 

площадка, оборудвана със съответните съоръжения.
� Паркоустройство и озеленяване.
� Изграждане на автоматизирана подземна напо-

ителна система. 

ГРАДИНКА СРЕЩУ „ЛУКОЙЛ“:
� Изграждане на нови подпорни стени. На под-

порната стена към пътя е предвидена лека ограда за 
обезопасяване и нежелано преминаване. 

� Подмяна настилката на алейната мрежа и осигу-
ряване на достъп за хора с увреждания. 

� Изграждане на парково осветление.
� Паркоустройство и озеленяване.
� Изграждане на автоматизирана подземна напо-

ителна система. 
� Изграждане на спортна площадка.

ГРАДИНКА ПРЕД РАЙОНЕН ГРАДСКИ СЪД:
� Подмяна настилката на алейната мрежа и осигу-

ряване на достъп за хора с увреждания.
� Паркоустройство и озеленяване.
� Изграждане на съвременно парково осветление.
� Изграждане на автоматизирана подземна напо-

ителна система. 
ЗЕЛЕНА АЛЕЯ НА УЛИЦА „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“:
� Благоустрояване – подмяна на пешеходната на-

стилка, покриване на открит напоителен канал, осигу-
ряване на достъпа за хора с увреждания.

� Паркоустройство /ландшафтна архитектура/.
� Изграждане на автоматизирана подземна напо-

ителна система.
ГРАДИНКА ЗАД РПУ:

� Нова алейна мрежа. 
� Декоративна подпорна ограда.
� Осигуряване на достъп за хора с увреждания.
� Изграждане на автоматизирана подземна напо-

ителна система.
� Изграждане на парково осветление.
� Паркоустройство и озеленяване.
По проекта ще се извърши реконструкция  на ули-

ците „Георги Зафиров“, „Александър Стамболийски“ 
и „Свобода“. Стойността на проекта „Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска за повиша-
ване привлекателността на община Пещера“ е 5 785 
358,54 лева.

На 19 октомври 2011 г. 
се откри новоизграде-
ната спортна площадка 
на ул. „Георги Хаджи-
димитров“. Тя включва 
игрище за минифутбол с 

изкуствена трева, модер-
но осветление, външни 
оградни съоръжения с 
PVC покритие и детска 
площадка. Съоръжени-
ето е на стойност около 
55 хиляди лева, които са 
осигурени от общинския 
бюджет. То ще се стопа-
нисва от футболен клуб 
„Свобода 2011“. Това е 
първото съоръжение от 
подобен характер в гра-

да. Игрището е с размери 
35х15 метра и е подхо-
дящо за тренировки на 
футболните отбори. То ще 
се ползва и от другите 
спортни клубове, както 

и от децата от града и 
всички желаещи да спор-
туват,  по предварително 
изготвен график. Доброто 
осветление ще позволи 
да се играе и в тъмните 
часове на денонощието. 
На него ще се провеждат 
футболни турнири.

Детската площадка е 
с размери 20х15 метра и 
се състои от комбинира-
ни катерушки, люлка и 
стена за катерене.  При 
подходящи атмосферни 
условия  ще се положи 
противоударна каучукова 
настилка. 

Така това място ще се 
превърне в приятно и бе-
зопасно място за децата 
и младежите.

ОУ „Л. Каравелов“ 
– Пещера е единствено-
то училище в общината, 
което през настоящата 
учебна година ще бъде 
базово. През лятото то 
спечели проект на център 
„Амалипе“ на тема „Пре-
венция за намаляване на 
отпадането на ромските 

ученици от училище“ и 
бе класирано като базо-
во. В училището отдавна 
съществуват добри прак-
тики в тази посока, което 
не остана незабелязано 
от представителите на 
„Амалипе“. Проектът 
се реализира от център 
„Амалипе“ и фондация 

„Америка за България“. 
Целта е училища с добри 
практики в тази посока да 
предадат опита си на дру-
ги, които имат проблеми с 
отпадането на ромските 
ученици. Училището, на 
което ще помагат педа-
гозите от Пещера е ОУ 
„Отец Паисий“ от село 
Огняново. Основните по-
соки, в които ще се рабо-
ти са работа с родителите 
и извънкласните и извъ-
нучилищните форми на 
работа с ученици. Целта 
е училището да става все 
по-интересно и притега-
телно място за ромските 
деца. Вече няколко годи-
ни в него се преподава и 
СИП „Фолклор на етно-
са“, което също е част от 
превенцията за отпадане-
то на ученици.

Пенка ХРИСТОСКОВА 
главен учител

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Каня ви да присъствате на концерт с участието на ИЛИЯ ЛУКОВ с танцова 

формация „Пирина“ на 21 октомври /петък/ от 18 часа на площад „България“.
Нека заедно с вас закрием моята предизборна кампания.

СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ, кандидат за кмет на община Пещера 

ПЪРВА КОПКА

ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ

НОВА СПОРТНА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” СТАВА БАЗОВО УЧИЛИЩЕ
ПЕДАГОЗИТЕ ЩЕ ПРЕДАДАТ ОПИТА СИ НА ДРУГИ УЧИЛИЩА
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ЗАПОВЯДАЙТЕ
ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА АПТЕКА НА 

„БИОВЕТ“ ВСЕКИ ДЕН

от 11.00 до 12.00 и от 16.00 до 17.30 ч.

Тук ще намерите ветеринарномедицински
продукти за всички видове и категории животни.

Ул. „П. Раков“ №7,
до входа на „Биовет“, тел. 0350 6-58-97

Нова „Разпраши-
телна сушилня“ беше 
открита в „Биовет“ АД 
– гр. Пещера. Съоръже-
нието е високотехно-
логична инсталация за 
гранулиране и сушене 
на ветеринарномеди-
цински продукти, пра-
хоуловителни филтри 
и озонираща система 
за отнемане на непри-
ятните миризми.

Зам. областният 
управител Ваня Минко-
ва поздрави ръковод-

ството на „Биовет“ АД 
за новата придобивка, 
която е още една стъп-
ка към модернизация-
та на производството 
и адаптирането му към 
високите екологични 
изисквания и стан-
дарти. Изпълнител-
ният директор Ангел 
Желязков благодари 
на ръководството на 
община Пещера  и на 
Общинския съвет за 
проявеното разбиране 
и оказаната подкрепа 

при реализацията на 
проекта за изграждане 
на сушилнята.

Събитието уважиха 
народният предста-
вител д-р Красимира 
Симеонова, кандидати 
за кметове и общин-
ски съветници, бизнес 
партньори на „Биовет“ 
АД.

В новото съоръже-
ние и инфраструктура-
та към него компания-
та е инвестирала около 
10 млн. лв.

На 1-ви октомври в 
Дневния център „До-
верие“, село Капитан 
Димитриево се про-
веде празнична сре-
ща-концерт по случай 
Международния ден 

на възрастните хора.
Гост на срещата 

беше Али Чешмеджи-
ев, който поздрави 
присъстващите.

Специални поздра-
ви поднесоха Иван 

Златинов, Стелиян 
Варсанов и Красимира 
Симеонова.

За всички имаше 
почерпка и цвете.

Доволни от среща-
та, хората от третата 
възраст си пожелаха 
следващата година да 
празнуват отново за-
едно и още по-весело.

Стоянка ИВАНОВА
секретар на 
читалището

В БИОВЕТ

НОВА РАЗПРАШИТЕЛНА
СУШИЛНЯ

ПОЖЕЛАХА СИ
СЛЕДВАЩА СРЕЩА

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО
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