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ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА НОВАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНАТА

Благодарност

Във всички учеб-
ни заведения на об-
щината  новата учеб-
на година започна 
с тържества. Преди  
началото им музи-
ка  огласяше двора 
на всяко училище. 
Посрещнато бе учи-
лищното знаме и из-
дигнат българският 
трибагреник. Имаше 
много цветя и усмив-
ки – у деца, родители, 
учители…

Р а з в ъ л н у в а н и 
бяха първокласници-
те и техните родители.
Тази година на откри-
ването на  учебната 
година гост в  основ-
но училище „Св. Пат-
риарх Евтимий” бе 
кметът на общината 
Стелиян Варсанов. 

Тук бе и секретарят 
на общината Краси-
мира Стоименова.

Поздравителни 
адреси бяха полу-
чени от  народния 
представител  д-р 
Красимира Симео-
нова и от началника 
на РИО - Пазарджик  
Йордан Чалъков.

П р и в е т с т в и е 
поднесе кметът на 
общината Стелиян 
Варсанов и пожела 
успешна учебна го-
дина.

Поздравление за 
първия учебен ден  
отправи директор-
ката на училището 
Елена Ацинова.

Учениците бяха 
подготвили  богата 
концертна програма.

На 19 септември 
2011 г. от 9.00 часа в 
залата на Общински съ-
вет се проведе 72-рото 
заседание. Първа точка 
от дневния ред бе при-
емане на Отчет за про-
ведените обществени 
поръчки и извършени 
продажби от Община 
Пещера за периода юли 
- септември 2011 г. 

Общинските съвет-
ници утвърдиха  видо-
вете дейности и цените 
на услугите за тях в 
Културен дом - Пещера 
за учебната 2011/2012 г.

Утвърдени бяха  
паралелки под опреде-
ления минимален брой 
ученици по Наредба 
No7/29.12.2000 г. на МОН 
за определяне броя на 
паралелките и групите 
и броя на учениците и 
на децата в паралелки-

те и в групите на учили-
щата, детските градини 
и обслужващите звена 
в ОУ ”П. Хилендарски” 
– с. Радилово за учеб-
ната 2011/2012 г.

Приета бе „Общинска 
програма за интегрира-
не на ромите в община 
Пещера за периода 
2011-2020 г.” и План за 
действие по изпълне-
ние на програмата.

Гласувана бе  про-
мяна по бюджета на 
Община Пещера.

Одобрен бе  проект 
за частично изменение 
на Подробния устрой-
ствен  план - План за 
регулация, с който се 
обособява нов УПИ ХХІ-
ІІ-3409, Безвредно про-
изводство, търговия и 
услуги, с площ 579.00 
кв. м, за сметка на УПИ 
І -  жилищно строител-

ство и обществен тър-
говски център, кв. 27 по 
ПУП на гр. Пещера.

Общинските съвет-
ници разгледаха и дру-
ги текущи въпроси. 

Зам.-кметът Дафинка 
Шопова временно ще 
изпълнява длъжността 
кмет на община Пещера 
до полагане на клетва 
от новоизбрания кмет.

В кметство Радилово 
длъжността кмет вре-
менно ще изпълнява 
Петрунка Кандева.

В кметство Капитан 
Димитриево длъжност-
та кмет ще изпълнява 
Димитър Димитров.

Председателят на 
Общинския съвет д-р 
Цветана Лепарова бла-
годари на общинските 
съветници през манда-
та и им пожела здраве 
и успехи.

Гражданите, живеещи 
в района на детска гради-
на „Сокола”, изказват 
сърдечна благодарност 
на кмета на общината г-
н Стелиян Варсанов и на 
г-жа Анастасия Младено-

ва - общински съветник, 
за проявената от тях 
отзивчивост и съпри-
частност към молбата 
им за направата на тро-
тоарите и поставянето 
на  плочки.

Пожелават им от 
сърце крепко здраве 
и в бъдеще да бъдат 
винаги така добро-
намерени към про-
блемите на своите 
съграждани.

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 човеш-
ка дейност!

2. Преминаването през резервата е разрешено 
само по маркираните туристически пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощно наблю-
дение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, на на-
рушителите ще бъдат налагани санкции в размер:

• от 500 до 5 000 лв. за физически лица;
•  от 5 000 до 10 000 лв. за юридически лица.
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УЛЕСНЯВАТ ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА
Сдружение „Слънце 

за всеки“ организира 
семинар по кампания 
„Благодарим ти, кме-
те“ на 9 септември от 
18 ч. в Бизнес центъра. 
Срещата бе открита 
от координатора на 
кампанията Юксел 
Яшаров.

Гости бяха кметът 
на общината Стелиян 
Варсанов и народният 
представител от ПП 
ГЕРБ Красимира Симе-
онова. Тук бяха и Дими-
тър Търпов – директор 
на дирекция „Бюро 
по труда“, Али Чеш-
меджиев – директор 
на дирекция „СДЕДВ“ 
на община Пещера, 
здравни и образова-

телни медиатори… 
Присъства и Октай Ше-
риф – експерт по ЕДВ 
към община Пловдив. 

Приветствие към 
участниците в срещата 
отправиха кметът Сте-
лиян Варсанов и на-
родният представител 
Красимира Симеонова.

Октай Шериф пред-
стави „Програмата за 
развитие на ромската 
общност 2011-2020“, 
която ще се приеме 
от Общинския съвет 
и  поздрави Общината 
за позитивното отно-
шение.

Прожектиран бе 
филм за община Ка-
варна – за това, което 
е направено там. Об-

щина Пещера върви 
по стъпките на община 
Каварна. Подчертано 
бе да се използва ре-
сурсът – неизползва-
ните възможности на 
ромите. Акцентирано 

бе върху образование-
то. Да има  образовани 
хора, които да дават 
добър пример. Наблег-
на се и на съвместната 
работа с училищните 
настоятелства.

Общински съвет - Пещера
РЕШЕНИЕ No753

на Общински съвет 
- гр. Пещера, взето на 
заседанието, проведе-
но на 29.07.2011 г., Про-
токол No70

Относно: Измене-
ние на т. 1 на Решение 
No526/30.04.2011 г. за 
цена за доставка на 
стопанска вода.

Общинският съвет, 
като изслуша пред-

ложението на кмета 
на общината относно 
необходимостта от на-
маляване на таксата, 
на основание чл. 21, 
ал. 2, във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 
и след станалите раз-
исквания,

Р Е Ш И:

І. Да се измени т. 
1 на Решение No526/

30.04.2010 г. и тя да 
придобие следното съ-
държание:

1. Дава съгласие 
Община Пещера да 
предоставя такса за 
ползване на услугата 
„доставка на стопан-
ска вода“ през 2011 г., 
както следва:

1.1. Цена за достав-
ка на стопанска вода 
на населението:

- за домакинство в 

къща – 24 лева с ДДС 
– годишно;

- за домакинство в 
апартамент – 10 лева с 
ДДС – годишно.

II. Настоящото Ре-
шение е неразделна 
част от Решение No526/
30.04.2010 г. на Общин-
ски съвет – Пещера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОбС:

д-р Ц. ЛЕПАРОВА

РЕШЕНИЕ No759

на Общински съвет 
– Пещера, взето на за-
седанието, проведено 
на 29.07.2011 г., Прото-
кол No 70

Относно: Измене-
ние и допълнение на 
Наредбата за опре-
делянето и админис-
трирането на местните 

такси и цени на услуги 
на територията на об-
щина Пещера.

Общински съвет, 
след като изслуша до-
кладната записка на 
председателя на Об-
щински съвет - Пеще-
ра, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 7, ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от 
ЗМДТ и във връзка с 

чл. 9 от ЗМДТ,

РЕШИ:
Добавя нова ал. 4 

към чл. 19 от Наред-
бата за определянето 
и администрирането 
на местните такси и 
цени на услуги на те-
риторията на община 
Пещера със следното 
съдържание:

„чл. 19, ал. 4 /в сила 
от 01.01.2011 г./ Осво-
бождават се частично 
25% от заплащане на 
такса за битови от-
падъци лечебните за-
ведения с общинско 
участие в капитала.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОбС:

д-р Ц. ЛЕПАРОВА

ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК „РОДОПСКА ИСКРА“

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ
МАТЕРИАЛИ, ВАЛИДНИ ЗА КАМПАНИЯ - МЕСТНИ ИЗБОРИ

/ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ – 2011 г./

1. Право на достъп до общинския вестник „Родопска искра“ 
имат всички партии, коалиции, кандидати за кмет/президент и 
общински съветници, регистрирани за участие в изборите.

2. Материалите се подават в редакцията най-късно три дни 
преди датата на излизането на поредния брой.

3. В случаите, когато са поръчани, материалите се заплащат 
/по приложената тарифа/ от упълномощени представители на 
политическите формации най-късно два дни преди публикуване-
то им.

ТАРИФА

Цени за първа и четвърта страница:
- до 60 кв. см – 0.60 лв./кв. см;
- от 60 до 100 кв. см – 0.50 лв./кв. см.
Цени за втора и трета страница:
- 0.40 лв./кв. см.  
Цени за визуална реклама:
- 0.80 лв./кв. см - за първа и четвърта страница

За контакти: тел. 0893 532 064
e-mail: rodopska_iskra@dir.bg

Относно: Определяне 
на местата за поставяне 
на агитационни матери-
али.

В изпълнение на чл. 
134, ал. 3 от Изборния 
кодекс и Решение No37-
ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на 
Централната избирателна 
комисия на основание 
чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 
Закона за местното само-
управление и местната 
администрация,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ мес-

тата за поставяне на аги-
тационни материали на 
територията на община 
Пещера, както следва:

а) на общинските 
места, предназначени за 
залепване на афиши и 
обяви;

б) на билбордовете и 
др. места, определени за 
поставяне на рекламни 
материали;

в) клубове и по-
мещения, ползвани от 
политическите партии и 
коалиции.

2. ЗАБРАНЯВАМ:
2.1. Поставянето на 

агитационни материали 
на сгради и имоти – об-
щинска собственост (ад-
министративни сгради, 
училища, детски заведе-
ния, читалища, Общински 
културен дом, музей и др. 
подобни), както и на тър-
говските щандове на ОП 
„Паркинги и пазари”.

2.2. Поставянето на 
агитационни материали 
на сгради на общинските 
търговски дружества и 
общински предприятия, 
както и на обекти - частна 
общинска собственост, 
независимо от съгла-
сието на наемателите 
(ползвателите); елементи 
от общинската инфрас-
труктура, декоративни 
елементи, пътни знаци, 
електрически стълбове, 
дървета и др. подобни.

2.3. Използването на 
общински транспортни 
средства за предизборна 
агитация.

3. Поставянето на аги-
тационни материали на 
сгради, огради, витрини 
и др. подобни, които не 
са общинска собственост, 
може да се извършва 
само след разрешение на 
собственика или управи-
теля на имота.

4. В срок три работни 
дни след изборния ден, а 
в случай на провеждане 
на втори тур – в срок до 
три дни от датата на про-
извеждането му, партии-
те, коалициите от партии 
и инициативните комите-
ти да премахнат поставе-
ните от тях агитационни 
материали по повод на 
вече приключените из-
бори.

5. При неизпълнение 
на задължението за пре-
махване на агитационен 
материал по чл. 134, ал. 
9 от Изборния кодекс ще 
се търси административ-
но-наказателна отговор-
ност от лицето, което 
представлява партията 
или инициативния коми-
тет, или от лицата, които 
представляват коалици-
ята от партии, съгласно 
Изборния кодекс.

6. Заповедта да се 
оповести публично чрез 
интернет страницата на 
Община Пещера, да се от-
печата във в. „Родопска 
искра“ и да се изпрати на 
Общинска избирателна 
комисия - гр. Пещера.

Контрол по изпълне-
ние на заповедта въз-
лагам на секретаря на 
Община Пещера.

Копие от заповедта 
да се връчи на секрета-
ря на Община Пещера, 
на кметовете на кмет-
ства.

КМЕТ: 
СТ. ВАРСАНОВ

ЗАПОВЕД
No1172

гр. Пещера, 19.09.2011 г.

Доброволците към 
библиотеката на НЧ 
„Развитие - 1873” по-
магат за улесняване 
достъпа до информация 
и знания. Това е и целта 
на програма „Глобални 
библиотеки“, по която 
работи библиотеката.

Зав. библиотеката 
Богдана Сиракова бла-
годари на доброволци-
те Гергана Златкова и 

на Рамадан Абазов за 
съвестно свършената  
работа. Изготвен бе Е-
справочник на универ-
ситетите по света.

Беше направено 
запитване на библио-
теката към учениците 
за тема. Те пожелаха 
темата „Образование 
в чужбина“. По този 
начин библиотеката по-
мага  на желаещите да 

получат повече знания 
и информация. Състоя 
се среща с ученици от 
X, XI и XII клас от учили-
щата в града  на 12 сеп-
тември. Те се запознаха 
с образованието в чуж-
бина, с възможностите 
на обучение във всяка 
европейска страна.

Библиотеката е от-
ворена да помогне с 
информация и теми.

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“ No7,
до входа на „Биовет“,

тел. 0350 6-58-97

ПРОДАВА СЕ
обзаведена вила на курорта 
Св. Константин - 110 кв. м,  

двуетажна, изгодно
Тел. 0898 956 578; 0898 935 939 

ПРОДАВАМ АПАРТАМЕНТ
60 кв. м в гр. Пещера в близост 
до болницата /или го заменям за 

апартамент в Пловдив/
Тел. 0885 183 581; 0885 465 386
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Здравният медиатор на община Пещера Ешреф  
Рустем спечели пълна стипендия за интензивен 
курс по английски език, с продължителност осем 
месеца в Будапеща - Унгария от фондация „Отво-
рено общество”.

Наскоро  Ешреф бе избрана за координатор на 
Международното сдружение „Ения”, което се зани-
мава с правата на ромската жена. Предвидени са 
проекти в Македония, Сърбия, Косово, България.

За втора поредна учебна 
година по инициатива на на-
чалника на РИО - гр. Пазар-
джик, Йордан Чалъков, и със 
съдействието на старши екс-
перт по начално образование 
Галина Барова във фоайето 
на Инспектората се излагат 
творби на талантливи учители 

и ученици.
Тази година,в навечерието 

на първия учебен ден,своя 
изложба-живопис подреди 
младата художничка Милена 
Балтаджиева, преподавател 
по изобразително изкуство в 
СОУ „Свети Климент Охрид-
ски” - гр. Пещера.

Тя излага свои картини и 
творби на ученици от учили-
щето-достойни последователи 
на своя учител.

Изложбата е назована „На-
строения” и отразява прежи-
вени мигове в цветни багри 
на любовта към живота през 
погледа на младостта.

Р
азнообразна и активна е дейността на Клуба на 
пенсионера в нашия град. Традиционни станаха 
срещите с клубове от страната. И тази година на 

16 септември пещерският клуб се срещна с хората от 
третата възраст от Кричим и Ихтиман.

На срещата гости бяха кметът на общината Стелиян 

Варсанов, секретаря на община Пещера Красимира 
Стоименова и Али Чешмеджиев – директор на дирек-
ция „СДЕДВ” на общината.

Клубовете обмениха опит по дейности, полезен за 
всички – каза председателката на пещерския клуб 
Райна Готева.

След деловата част хората от третата възраст  из-
живяха незабравими мигове. Хористите от Пещера 
и Ихтиман бяха подготвили специална програма. С 
много настроение, веселие и изненади бе изпълнена 
програмата. Срещата бе организирана по повод 1 ок-
томври – Деня на хората от третата възраст – допълни 
г-жа Готева.

1.Винаги спазвайте прави-
лата за движение и пресича-
не. Често тротоарите са заети 
от паркирани коли. Оглеж-
дайте се много внимателно, 
когато се налага да слезете 
на платното. Когато се на-
ложи да пресечете оживена 
улицата, по-добре е ученици-
те да се съберат в компактна 
група и преминат през плат-
ното само при зелен сигнал 
на светофара, или - ако няма 
светофар - само когато плат-
ното е напълно свободно, без 
приближаващи от двете стра-
ни автомобили.

2. никога не пресичайте 
платното тичешком. Спрете до 
бордюра, огледайте се вни-
мателно първо наляво, после 
надясно и направете крачка 
на платното само когато не 
приближават автомобили, ко-
ито са вече в опасна близост, 
и като прецените, без колеба-
ние, че сте в безопасност.

3. Когато пресичате ожи-
вени кръстовища със свето-
фарна уредба, не бързайте да 
навлизате на платното ведна-
га след като светне зеленият 
сигнал за  пешеходци. Въ-
преки разрешаващия сигнал, 
първо се огледайте в двете 
посоки, защото винаги има 
автомобили, които навлизат 
в кръстовището в последния 
момент, на червено, и то с ви-
сока скорост.

4. Не пресичайте между 
паркирани автомобили. Шо-

фьорите не могат да забеле-
жат дете с нисък ръст, което 
се опитва да пресече между 
колите и не би успял да спре 
и го предпази при впезапното 
му появяване на платното.

5. Много от пострадалите 
деца и юноши в момент на 
катастрофата са били пътни-
ци в автомобилите, карани от 
родители, приятели и близки. 
Тогава те се оказват безпо-
мощни потърпевши. Когато 
се возите в автомобил, по-до-
бре зеднете на задната седал-
ка. Ако баща ви не е осигурил 
обезопасителна седалка или 
столче с колани, би трябвало 
да настоявате, за да ви пре-
возва безопасно до училище 
и обратно. По-големите уче-
ници с по-висок ръст задъл-
жително трябва да ползват 
стандартните предпазни ко-
лани в автомобила.

6. Ако се страхувате да пре-
сечете улицата, заради бързо 
движещи се многобройни 
автомобили, помолете някой 
възрастен да ви преведе през 
платното.

7.След учебните занятия 
по обратния път до дома де-
цата често започват игри и 
то на платното или близо до 
него. Не участвайте в тези 
игри, защото може да се увле-
чете и да излезете внезапно и 
без оглеждане на платното. 
Предупредете и другите деца 
за опастността.

Отдел „Пътна полиция”

За своя принос в разделното събиране 
на отпадъци от опаковки в цветните кон-
тейнери и опазването на околната среда, 
община Пещера получи пет пейки – даре-
ние от оползотворяващата организация 
“ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД.

Пейките са монтирани в кв. “Изгрев” и 
вече се ползват от гражданите на Пещера.

Събирайки разделно своите отпадъци, 
ние щадим природата и градим по-чиста и 
приветлива среда за нашите деца. 

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÙÅÐÀ ÏÎËÓ×È 
ÏÅÒ ÏÅÉÊÈ ÎÒ “ÅÊÎÏÀÊ 
ÁÚËÃÀÐÈß” ÀÄ

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

ОБМЕНИХА ОПИТ

1. Освен ангажиментите ви за осигу-
ряване на учебници и облекло за уче-
ника, се налага да отделите значително 
време и усилия, за да предпазите детето 
си от неприятен инцидент на улицата.

2. Още преди първия учебен ден 
трябва да изберете най-безопасния 
маршрут от дома до училището като об-
съждате с ученика как да пресича, да се 
оглежда, да не тича при пресичане.

3. Много важно е да закупите на де-
тето светлоотразителна жилетка, щоято 
ще го направи много добре видимо в 
светлата и особено в тъмната част на 
денонощието.

4. Потърсете за детето си връхни дре-
хи, чанти, ранички, обувки със светло-
отразителни елементи “котешки очи”.

5. Когато детето ви е у дома, без над-
зор от страна на възрастен, а вие сте 
на работа, детето ви е в опасност при 
игрите навън. Отделете време, за да 
разговаряте с него и проучете къде и с 
кого играе, когато вас ви няма.

6. Ако детето ви непременно държи 
да кара велосипед, когато вие отсъ-
ствате от къщи, преди да дадете сво-
ето съгласие, заедно с него огледайте 
безопасни за това места в квартала 
- алеи, градинки, улици затворени за 
движение.

7. Много е рисковано и не е допусти-
мо да бъде оставяно без надзор на въз-
растен навън да кара колело дете под 
7-годишна възраст. Твърде опасно е и 
за по-големите - 10 - 12 - годишни. Ако 
няма кой да наблюдава малкото дете 
навън, по-добре е да се получи спора-
зумение велосипедът да се кара само в 
присъствието на родителите.

8. Ако в населено място забележите 
опасна игра на деца на и край платното, 

която ги поставя в риск да пострадат 
при пътна злополука, не оставайте без-
участни - направете забележка по под-
ходящ начин като обясните на децата 
опасността и ги отклонете от риска.

9. Децата до 14-годишна възраст са 
най-застрашени да попаднат в злополу-
ка като пешеходци. Дори да им се стру-
ва, че автомобилът е далече, по-добре е 
да го изчакат и да пресекат чак когато 
платното е напълно свободно.

10. Много са пътните злополуки с 
тежки последици поради управление 
на мотопеди и мотоциклети от непълно-
летни юноши. Тъкмо в малките населе-
ни места, по пътищата и улиците в тях 
и в близост до тях стават най-тежките 
катастрофи с такива водачи. Напомнете 
на детето си да не се качва на мотоцик-
лети и мотопеди, ако по-големи от него 
му предложат да го повозят. Някои от 
тях вероятно са неправоспособни и 
може да предизвикат злополука.

11. При превозване на деца до 12-го-
дишна възраст в автомобила, спазвайте 
непременно законовото задължение да 
ползвате за това обезопасителни систе-
ми за деца /седалки и столчета/.

12. Децата са в особено голяма опас-
ност да пострадат, когато са притесне-
ни, че закъсняват за училище. Тогава 
пресичат тичайки, без да се оглеждат. 
Внушете на детето си по най-убедителен 
начин, че дори да закъснява, не трябва 
да тича през улицата, а да спазва точно 
правилата за пресичане.

13. Научете детето си когато тряб-
ва да премине през оживено опасно 
кръстовище с интензивно движение, 
да пресича заедно с основната група 
пешеходци /възрастни/ като същевре-
менно се оглежда.

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ 
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Ръкописи не се връщат

Слънчево и усмихна-
то започна НУГ и в ЦДГ 
„СЛЪНЧО“ – Пещера. 
Децата бяха изненада-
ни с песни, загадки и 
игри. Дворът на Детска-

та градина бе изпълнен 
с детски смях и закач-
ки. Техните родители 
също бяха очаровани 
от нетрадиционното 
посрещане на децата. 

Те нарисуваха слънце 
от детски ръчички, 
което символизира и 
топлината, и усмивки-
те, и щастливото и без-
грижно детство.

Народно читалище „Зора-1903“ село Радилово, със съдействието на 
Кметство Радилово и Община Пещера, организират Първото издание 
на „Национален Фестивал на кешкека и народните умения – Радилово 
2011“ на 22 и 23 септември 2011 г. на площада в село Радилово.

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

22.09.2011 г.

9.00 ч. – Подреждане на изложба базар с ястия, сувенири, земеделски 
продукти и картини на специални щандове и места в парка и  площада

10.00 ч. – Представяне на традиционните ястия на гостуващите сели-
ща и демонстрация на митичното ястие кешкек

10.15 ч. – Празнична литургия за здраве и берекет
10.30 ч. – Официално откриване на първото издание на „Фестивал на 

кешкека и народните умения – Радилово 2011”
10.45 ч. –  Представяне на легендата за Богинята Бендида
11.00 ч. –  Открита сцена фолклор с участието на гостуващи състави.
През целия ден – демонстрация и дегустация на кешкек, изложба 

базар на храни, земеделски продукти, сувенири, картини записване на 
място – 9 места, такса за едно участие 5 лв.

17.00 ч. – Ретро-фото за спомен от фестивала с автентични костюми в 
музей, записване на място, неограничен брой, такса 5 лв.

18.00 ч. – Уъркшоп  песните на Радилово записване на място – неогра-
ничен брой, такса за ноти 2 лв.

20.00 ч. – Народно веселие с оркестър Красен гр. Пазарджик

23.09.2011 г.

10.00 ч. – Старинни игри от Радилово
10.30 ч. – Открита сцена фолклор с участието на  гостуващи състави
През целия ден – демонстрация и дегустация на кешкек, изложба ба-

зар на храни, земеделски продукти, сувенири, картини
14.00 ч. – Работилница – уъркшоп тъкане на стан в етнографската сбир-

ка на музея записване на място – 15 места, такса за едно участие 5 лв.
18.00 ч. – Уъркшоп народни хора от Радилово записване на място – 20 

места, такса за участие 5 лв.
19.00 ч. – Закриване на първото издание на „Фестивал на кешкешка и 

народните умения – Радилово 2011“ с мини концерт от научените песни 
и танци по време на фестивала.

Фестивала се осъществена със съдействието на Фондация „Америка 
за България“ и Платформа „АГОРА“ по Проект „Активни граждански 
общности чрез читалищата в България“ – Втори етап – Фестивал“ и 
местни фирми.

ЕЛАТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ, БЕЗ ДА СЕ СЪСТЕЗАВАМЕ ИЗЖИВЕЙТЕ 
ПРИЯТНИ МИГОВЕ С АТРАКЦИИТЕ НА ФЕСТИВАЛА!

Много са изявите 
на женската певческа 
фолклорна група при 
НЧ „Сергей Румянцев-
1909“ в Капитан Димит-
риево

На 27 август 2011 г. 
само на 15 км. в Старо-
загорски минерални 
бани  жените – само-
дейки взеха участие в 
Националния тракий-
ски фолклорен събор 
„Богородична стъпка“

Гледката беше при-
казна пъстра, като 
дъга. Пред очите ша-
рени носии, коя от коя 
по-гиздава, наоколо 

звучи музика. В очите 
на хората грее една 
радост и топлота и 
много народ навсякъ-
де – истински българ-
ски народ. Хиляди са 
участниците от 6 до 87 
години на три сцени са 
изявите. Улица на за-
наятите, деца рисуват 
картини.

Пъстро и много бъл-
гарско, не само заради 
песента и носиите.

Впечатляващи са 
усмивките на хората. 
От тях струи любов и 
доброта.

Доволни и щастли-
ви от преживяното и 
отличното представяне 
жените от с. Капитан 
Димитриево прослави-
ха името на с. Капитан 
Димитриево, община 
Пещера и получиха 
грамота и специален 
плакет „Богородична 
стъпка“

Благодарим Ви, 
кмете!

За дарените финан-
си за транспорт и за 

дадената възможност 
за участие и в IХ-ия на-
ционален фолклорен 
фестивал БОБ-фест 
2011 в с. Радуил.

Фолклорната група 
от с. Капитан Димитри-
ево бе наградена със 
златен фасулицър.

Всички са радости 
и горди от спечелената 
награда.

Учасктваха и в  на-
ционалния фестивал 
на кешкека и народни-
те умения – Радилово 
2011 г.

Стоянка Иванова

На 7 септември 2011 г. пещерска-
та поетеса Виктория Симонова със 
съдействието на г-н Варсанов посе-
ти Дома – музей на поетесата Петя 
Дубарова в Бургас.

В увлекателна беседа уредникът 
на музея разказа за живота и твор-
чеството на петя Дубарова. 

Вики изрази своите впечатления 
в специалната книга.

Щастлив е този, който може
със първата усмивка на деня,
горещо да благодари на Бога
за чудните вълшебства на света.

Щастлив е този, който има
приятелска ръка във труден час.
Тогава мъката горчива ще премине
и пак доброто ще надигне глас.

Щастлив е този, който дава 
на другите по малко топлина,
щастлив е без да се надява,
че ще получи нещо за това!

СЛЪНЧЕВО НАЧАЛО
НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ЦДГ „СЛЪНЧО“

„НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА
КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ –

РАДИЛОВО 2011“

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

ÑÁÚÄÍÀ ÑÅÑÁÚÄÍÀ ÑÅ

ÌÅ×ÒÀÒÀ ÍÀ ÂÈÊÈÌÅ×ÒÀÒÀ ÍÀ ÂÈÊÈ

ЩАСТИЕ
Виктория Симонова




