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Една от основни-
те цели на ръковод-
ството на Народно 

читалище „Развитие 
– 1873“, гр. Пещера 
– откриване и разви-

тие на таланти в об-
ластта на българския 
фолклор, за пореден 
път беше постигната 
чрез завоеванията 
на възпитаниците на 
Николай Балабанов. 
Ръководените от него 
Детска вокална група 
„Петленце“ и Квартет 
„Челебии“ донесоха 
няколко втори, едно 
трето място и две по-
ощрителни награди 
от Втория национален 
младежки фолклорен 
събор в Калофер. 

Наградите са осо-
бено сладки, тъй като 
конкурсите в страната 
ни са все по-рядко, а 
академичното жури 
бе избрано от каймака 
на преподавателските 
среди на музикалните 

академии 
в Бълга-
рия.

Децата 
от Вокал-
на група 
„Петлен -
це“ бяха 
записани 
в е д н а г а 
от моби-
лен екип 
на Наци-
оналното 
радио, а 
мъжкият 
ни квар-
тет „Челе-
бии“ прие 
покани от 
3 телевизионни преда-
вания за участие в тях.

Ето и отличените:
Втора награда:
– Исмаил Козарев;

– Бояна Иванова;
– Таня Дамянова;
– ДВГ „Петленце“;
– Квартет „Челе-

бии“.
Трета награда:

– Йорданка Динче-
ва.

Поощрителни на-
гради:

– Хатидже Исаева;
– Теодора Иванова.

АПЛОДИСМЕНТИДД
НОВИ НАГРАДИ ЗА НЧ „РАЗВИТИЕ-1873“

СТРОИТЕЛНО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГХОЛДИНГ

www.buildholding.comД „

От 15 юли 2014 г. в 
района на крепост ПЕ-
РИСТЕРА туристите мо-
гат да ползват безпла-

тен безжичен интернет. 
Всяко едно устройство 
ще има достъп до 40 
минути от момента на 

свързването.
Новата безплатна 

услуга се осъществява 
с подкрепата на ОБ-

ЩИНА ПЕЩЕРА и на 
интернет доставчика 
Bulgaria Network Bi-
Net.

В РАЙОНА НА КРЕПОСТ 
ПЕРИСТЕРАПЕРИСТЕРА

С решение
на Общинския съвет

всеки вторник 
до 31 декември 2014 г.

граждани на община Пещера
могат да посетят

античната и средновековна
крепост Перистера безплатно.

Цените на услуги, предоставяни
в античната и средновековна

крепост Перистера:

• фотозаснемане
с военно облекло – 4,80 лв.

• видеозаснемане
с военно облекло – 12,00 лв.

На 21 и 22 септемвриНа 21 и 22 септември
в с. Радиловов с. Радилово

предстои четвъртото издание
на Националния фестивал

на кешкека 
и народните умения
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На основание чл. 59 от Закона за ре-
зерва на въоръжените сили на Република 
България и от чл. 45 до чл. 50 на Правил-
ника за прилагане на Закона за резерва 
на въоръжените сили на Република 
България за включването на български 
граждани без военна подготовка за обу-
чение в организирани от Министерството 
на отбраната курсове по начална и/или 
специална военна подготовка в структу-

рите на Централното военно окръжие.
Обявата можете да намерите в сайта 

на Община Пещера.
За подробна информация – младши 

експерт в Областен военен отдел – Па-
зарджик, за общини Пещера и Брациго-
во Петьо Русеков, Община Пещера, ет. 2, 
стая No8, тел. 0350/6 22 12, или в Областен 
военен отдел – Пазарджик, ул. „Втори 
януари” No10, тел. 034/445 463.

О Б Я В А
от офиса за военен отчет в община Пещера 

за организиране кандидатстването на български граждани
без военна подготовка за обучение в курсове по начална

и/или специална военна подготовка

За мнозина пещерци 
името и делото на проф. 
Пасков не е познато. Но 
хората от по-старото по-
коление са запазили спо-
мена за него като млад, 
енергичен и талантлив 
лекар, направил  първите 
стъпки на професията в  
Пещера и в с. Бяга.

Неговият жизнен път е 
свидетелство за една мно-
гостранна творческа дей-
ност в областта на меди-
цината, една решителност 
и хуманност, характерна 
за твореца.

Причините за недо-
статъчната популярност в 
първите години от живота 
му се коренят в неговото 
бежанско потекло.

Съдбата му е нера-
достна. Това е съдбата на 
хилядите бежанци, остави-
ли родните си места след 

подписването на Париж-
кия договор, превърнал 
България в държава инва-
лид на Балканите.

Една значителна вълна 
от бежанци се заселват 
в Пещера и създават нов 
квартал, наречен „Падар-
ница”, в това число тук е и 
Пасковият род.

Прави чест, че всички 
тези българи пазят своята 
родова памет и в най-чер-
ните дни на национален 
нихилизъм, както и хиля-
дите техни сънародници 
от  Македония, пренесли 
през  борда на  времето 
българското си име, език 
и вяра.

Проф. Пасков проявява 
подчертан интерес към ес-
тествените науки – химия, 
физика, биология. Възпи-
тан в истинско родолюбие, 
ученолюбие и хуманизъм, 

в прогресивната среда той 
получава солидна закал-
ка, от която по-късно ще се  
родят богатите плодове на 
неговото творчество.

Още през 1929 г. той 
става член на РМС.

Висшето си образо-
вание завършва в Меди-
цинска академия - София, 
за да тръгне по пътя на 
хуманната професия като 
талантлив лекар.

През паметната 1940 
година за няколко месеца 
той работи в Панагюрище, 
където оставя дълбоки и 
трайни следи като млад 
специалист.

През периода 1941-
1943 г. е лекар в Бяга и 
полските села.

През 1944-а е издигнат 
за главен лекар в Пещер-
ска околия.

От октомври същата 

година е мобилизиран 
и изпратен като военен 
лекар със звание „под-
поручик” във II Пещерска 
пехотна дружина на 27-и 
пехотен Чепински полк, за 
да участва в Първата фаза 
на Отечествената война.

Д-р Пасков посвещава 
половин век от живота си 
на благородната и хуман-
на лекарска професия. За 
него тя не е просто зана-
ят, а истинско призвание. 
Той принадлежи към една 
истинска школа от лекари 
изследователи, в която 
се извисява със своята 
внушителна фигура на 
истински творец, съчета-
ващ хуманизма, дарбата 
и широките интереси в 
медицинската наука.

Като лекар проф. Пас-
ков се занимава с активна 
научноизследователска 

дейност в областта на фар-
макологията.

Едно от най-големите 
му открития е лекарстве-
ното средство „Дибазол”. 
Към това откритие той е 
подтикнат още през 1946 г. 
при специализацията си  в 
Ленинградската медицин-
ска академия, където има 
рядкото щастие да стане 
аспирант на руския учен 
академик Аничков.

Най-голямото му от-
критие е „Нивалин”-ът. За 
това откритие той работи 
едно десетилетие. Патен-
товано е като лекарствено 
средство на негово име. 
С това проф. д-р Пасков 
става световноизвестен 
фармаколог.

Много напрегнати 
мигове преживява семей-
ството на проф. Пасков от 
опитите на долнопробни 
плагиати - лекари в „одеж-
ди” на партийни величия, 
които оспорват таланта му 
и неговия патент за „Нива-
лин”-а.

В резултат на тези ин-
триги проф. Пасков е снет 
от заеманата длъжност 
- зам.-директор на Инсти-
тута по фармакология и 
експериментална медици-
на, и вместо Димитровска 

награда за животоспася-
ващото лекарство, е удо-
стоен със званието „За-
служил лекар”.

Освен на „Нивалин” и 
„Дибазол”, той е автор и 
откривател на следните 
лекарствени средства: 
„Нивалет”, „Инха 17”, 
„Тиматон”, „Алцит-2”, „Ди-
мекс”, „Вербаксон” и др.

Подготвил е 25-има 
аспиранти. Автор е на 300 
научни труда в областта на 
фармакологията, търсени у 
нас и в чужбина. С негово-
то лекарство „Нивалин” са 
спасени у нас и в чужбина 
стотици деца от тежката 
болест детски паралич, 
за което човечеството му 
благодари.

Проф. д-р Димитър Пас-
ков почива  на 14 април 
1986 г. в София, където е 
погребан.

Имайки предвид 
огромния му принос в 
развитието на българската 
и световната наука фар-
макология, посмъртно Об-
щинският съвет в Пещера 
на свое заседание през 
2002 година го удостои със 
званието „Почетен граж-
данин на Пещера”.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

Община Пещера 
стартира кампания под 
мотото „Антивандали-
зъм в действие”.

Основната причина 
са зачестилите прояви 
на вандализъм, посега-
телствата върху публич-
ната инфраструктура и 
рушене на общинската 
собственост. 

Нанесените щети 
са за хиляди левове, 
изчислили са от Об-
щинска администрация 
и предприемат крайни 
мерки за борба с ван-
дализма, за да бъдат 
заловени и наказани 
извършителите.

„Целта на кампани-
ята е да повлияем на 
общественото мнение, 
като насърчим неговата 
по-голяма чувствител-
ност и ангажираност 

срещу всякакъв род 
вандализъм и безотго-
ворно социално пове-
дение, да провокираме 
промяна на обществе-
ните нагласи, като из-
вадим от анонимност 
всяка подобна проява”, 
уточняват от Общината.

Община Пещера 
очаква съдействие от 
гражданите при съмне-
ние за нарушаване на 

реда. 
Сигнали могат да се 

подават на горещия те-
лефон на Общината: 

0350/6-22-03 
от 8:30 до 17:30 ч., 

0350/6-22-16 
от 17:30 до 8:30 ч. 
и на телефона на 

Районно полицейско 
управление - гр. Пещера:

0350/6-24-71.

С това писмо искам да изкажа голя-
мата си благодарност към д-р Димит-
рова, която ми помогна в тежък мо-
мент от моя живот. Аз отидох при нея 
по повод стрес, който бях получила от 
лека кола, която ме блъсна, повали ме 
на земята и даже продължи да се дви-
жи на заден ход, докато бях отдолу.

Толкова бях зле, че не можех да си 
извършвам домакинската работа. Само 
мислех, не знаех какво да разговарям с 
близките си. За мен животът сякаш 
беше свършил, а сега вече е песен.

Д-р Димитрова с големите си про-
фесионални способности успява да 
вникне в душата на измъчения болен и 
да разбере неговата болка.

Тя ме върна отново към живота, на-
прави така, че да чакам с нетърпение 

да се съмне, за да извършвам своите 
ежедневни работи.

Д-р Димитрова ми върна не само 
спокойствието, а и надеждата, вярата 
в живота и доброто.

Благословена да бъде лекарка, която 
вдъхва вяра на болния, че ще стане до-
бре и ще се оправи.

Д-р Димитрова, бъдете жива и здра-
ва и продължавайте да помагате на 
нуждаещите се от Вашата лекарска 
и човешка помощ пациенти. Бог да ви 
благослови! 
С топла сърдечна благодарност:

Димитрия Василева МЪРВАКОВА
/Ваша пациентка/

гр. Пещера
ул. ”Костадин Гьошев“ 6

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ПАСКОВ –
СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ФАРМАКОЛОГ

АНТИВАНДАЛИЗЪМ 
В ДЕЙСТВИЕ

БЛАГОДАРСТВЕНО 
ПИСМО КЪМ 
Д-Р ДИМИТРОВА

К а м п а н и я
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На основание чл. 147, ал. 1, т. 4 от ППЗНП, чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 

19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13 и чл. 41, ал. 6 от 
Правилника за неговото приложение и Наредбата за условията и реда за 
провеждане на търгове и конкурси и Писмо No21-1388/04.11.2013 г. и No21-
3318/03.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ” 
ГР. ПЕЩЕРА

ОРГАНИЗИРА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЕМАТЕЛ НА:

1. Нива - имот No143001, намираща се в местността Студен дол. Общата 
площ, която се отдава под наем, е в размер на 18,676 дка. Категория земя при 
неполивни условия - V.  Начална цена – 16 (шестнадесет) лв./дка.

2. Нива - имот No142001, намираща се в местността Студен дол. Общата 
площ, която се отдава под наем, е в размер на 25,331 дка. Категория земя при 
неполивни условия - V.  Начална цена – 16 (шестнадесет) лв./дка.

Търгът ще се проведе от 14:00 ч. на 4 септември 2014 г. в сградата на гим-
назията.

 Срок за подаване на документи - до 16:00 ч. на 3 септември 2014 г. в кан-
целарията на гимназията.
Срок за наемане - 5 (пет) години.
Цена на тръжна документация - 10 (десет) лева, невъзстановими.
Депозит за участие - 60 (шестдесет) лева.
 Оглед на обектите - всеки ден от 08:30 до 16:00 ч. до 1 септември 2014 г. по 
предварителна уговорка.

За информация: тел.: 0350/ 6 21 35; 0878 68 17 01

РИОСВ се самосезира 
по писмо до „Па медия” 
за пропуски в обезопася-
ването клетката на тигъра 
в парк-остров „Свобода” 
и извърши проверка на 
Зоологическата градина.

На 18 август експерти 
на МОСВ и РИОСВ ин-
спектираха състоянието 
на изградените нови съ-
оръжения за тигъра и 
скалния орел, с което са 
изпълнени предписания 
от предишна проверка 
на екоинспекцията. В ре-
зултат на констатациите 
са издадени нови девет 
предписания с различни 
срокове за изпълнение.

До 30 септември тряб-
ва да бъде осигурена до-
пълнително рохка почва 

за водоплаващите, коко-
шевите птици и зеления 
гвенон (маймуна), както и 
да бъде назначен специ-
алист с професионална 
квалификация „Зооин-
женер” или „Зоотехник”, 
който да поеме ежеднев-
ните грижи за хранене, 
поене, почистване и де-
зинфекция на помещени-
ята, в които са настанени 
животните. 

Най-късно до 30 но-
ември трябва да се обе-
зопаси допълнително 
външната мрежа на клет-
ката на тигъра, а до края 
на годината, да се обогати 
средата в двете отделения 
на клетката му чрез осигу-
ряване на допълнителна 
лежанка във вътрешното 

помещение. Експертите 
предписаха до края на 
годината да се осигурят 
партньори за тигъра и за 
скалния орел, с цел по-
добряване на социалната 
среда за общуване, да 
се обезопасят металните 
съоръжения за кацане в 
клетката на скалния орел 
и подобри средата за жи-
вот на лисицата. 

До края на 2014 г. тряб-
ва да приключи и обо-
рудването с компютри, 
информационни табла и 
материали на изградения 
в Зоологическата градина 
Център за работа с деца и 
с обществеността, който 
да осигурява обществен 
достъп и информация за 
видовете.

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение No655, 

взето на заседание, проведено на  
15.07.2014 г., Протокол No48 на Об-
щински съвет - Пещера, и Заповед 
No502/01.08.2014 г. на кмета на община 
Пещера 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА ДЛЪЖНОСТТА “УПРАВИТЕЛ” 
НА „ВКС” ЕООД - гр. ПЕЩЕРА

I. Минимални и специфични изисква-
ния за заемане на длъжността:

2.1 Степен на образование – висше 
/бакалавър и/или магистър/,  от област 
на висше образование – професионал-
но направление от Класификатора на 
областите на висше образование – „Ико-
номика” или „Архитектура, строителство 
и геодезия”, с професионална квалифи-
кация „Икономист” или „Инженер ВиК”.

- Професионален опит – не по-малко 
от 4 години опит на ръководна длъж-
ност. 

2.2 Специфични изисквания: 
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда, при които Общината 
упражнява правата си на собственик 
върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, не могат да бъ-
дат управители на общински еднолични 
търговски дружества с ограничена отго-
ворност лица, които:

- са лишени с присъда или с адми-
нистративно наказание от правото да 
заемат материалноотчетническа длъж-
ност до изтичане на наказанието;

- работят по трудов договор;
- са народни представители, минис-

три, зам.-министри, председатели на 
комитети, областни управители, зам. об-
ластни управители, кметове, зам.-кмето-
ве, кметски наместници и секретари на 
общини, общински съветници.

2.3 Допълнителни изисквания:
- Комуникативни умения, вкл. умения 

за работа с компютър – MS office; Excel, 
internet.

II. Начин за провеждане на конкурса:
- I етап: Подбор по документи;
- II етап: Събеседване и интервю.
III. Документи за участие в конкурс-

ната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса 
представят следните документи:

1. Заявление до кмета на община Пе-
щера за участие в конкурса /свободна 
форма/.

2. Професионална автобиография.
3. Копия от документи за придобита 

образователно-квалификационна сте-
пен.

4. Копие от документи, удостоверя-
ващи продължителността на трудовия 
стаж и професионалния опит.

5. Копия от удостоверения и/или сер-
тификати за придобита допълнителна 
квалификация.

6. Декларация от лицето, че е дее-
способно и не е лишено с присъда или 
с административно наказание от право-
то да заема материалноотчетническа 
длъжност до изтичане на наказанието 
/свободна форма/.

IV. Място и срок за подаване на до-
кументи за участие:

Документи за участие в I етап на кон-

курса се представят в 30-дневен срок 
от публикуване на обявлението в един 
местен и един регионален печат, всеки 
работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в ОЦУИГ 
на Общинска администрация – Пещера, 
ул. „Дойранска епопея” No17, лично от 
кандидатите или от техни упълномоще-
ни представители с нотариално завере-
но пълномощно.

За допуснатите до II етап на конкурс-
ната процедура кандидати – събеседва-
не и интервю. 

Място и срок, в който може да се 
получи информация относно темите – 
предмет на събеседването – сградата 
на Общинска администрация – Пещера, 
I етаж, стая No2, в 30-дневен срок от пуб-
ликуване на  обявлението.

V. Определям дата за II етап на кон-
курса – 10.10.2014 г. от 10,00 ч. 

Място на провеждане – сградата на 
Общинска администрация – Пещера, 
I етаж, Заседателна зала.

Списъците и всички съобщения във 
връзка с конкурса се обявяват на Ин-
формационното табло пред сградата на 
Общинска администрация и в електрон-
ната страница на Община Пещера. 

За връзка: тел. 0350/6-22-03, вътр. 113, 
Дирекция „АПИО” – Ел. ЗДРАВКОВА

Финансираща програма: Проектът 
попада в обхвата на Приоритетна ос 4 
„Подобряване достъпа до образование 
и обучение” и област на интервенция 4.3 
„Развитие на системата за учене през 
целия живот” от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: Проектът се изпълнява 
от Министерството на образованието и 
науката по схемата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG0-
51PO001-4.3.03 „Създаване на система 
за идентифициране и признаване на 
неформално придобити знания, умения 
и компетентности”.

Партньори: Работодателски органи-
зации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации 
на работниците и служителите - КНСБ и 
КТ „Подкрепа”, Държавни институции - 
МТСП, АЗ, НАПОО, ГД „Изпълнение на 
наказанията” към МП.

Цел на проекта: Целта на проекта е 
да създаде и изпробва Система за иден-
тифициране и признаване на неформал-
но и самостоятелно придобити знания, 
умения и компетентности.

Предвижда се системата да позво-
лява издаването на документ, който да 
доказва придобитите извън формално-
то образование знания и умения, вкл. 
на работното място, у дома и т.н.

Ползи: Получаването на документ, 
доказващ придобити по неформален 
път знания, умения и компетентности, 
създава предпоставки за:

• Повишаване на мотивацията у 
работната сила за поддържане и по-
вишаване на квалификацията, а оттам - 
повишаване на нейната конкурентнос-
пособност на пазара на труда;

• Улесняване на трудовата мобил-
ност - както в рамките на държавата, 
така и извън нея;

• Подобряване на процеса по подбор 
на персонала;

• Постигане на по-висока степен на 
обективност при оценяването на персо-
нала и кариерното израстване;

• Намаляване на времето и разходи-
те при организиране на надграждащи 
обучения.

Целева група: 
1) Лица над 16 г., които желаят да ва-

лидират знанията, уменията и компетен-
циите си, придобити чрез неформално 
обучение и/или самостоятелно учене.

2) Служители в институции, органи-
зации и производствени предприятия, 
които директно участват в процесите, 
свързани с идентифицирането и оценя-
ването на знания,  умения и компетент-
ности, и с внедряването на системата.

О Б Щ И Н А  П Е Щ Е Р А
4550 гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” No17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65
URL: http:// www.peshtera.bg

ОБЩИНАТА Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 9001:2008

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„ К У П Е Н А “
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 маркира-

ните туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, 
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

РИОСВ се самосезира 
по читателско писмо Европейски 

социален фонд
Европейски съюз

Оперативна програма 
„Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013
Инвестира във Вашето бъдеще

Министерство на 
образованието и 
науката

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 
И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

О Б Я В Я В А  ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ 

„ Н О В А  В Ъ З М О Ж Н О С Т  З А  М О Е Т О  Б Ъ Д Е Щ Е ”

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УПРАЖНЯВАНАТА ПРОФЕСИЯ – 
В А Л И Д И Р А Н Е , В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА

- МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ
- ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

- ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ
Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии 
„Атанас Ченгелев” – гр. Пещера, ул. „Свети Константин” 54, 

тел.: 0350/6 21 35
www.daskalo.com/pghvt; 

Е-mail:  pghvt_peshtera@abv.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството 

на образованието и науката и не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз.
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На 19.07.2014 г. в 
местността Св. Илия 
над село Равногор се 
проведе първото гай-
дарско надсвирване в 
този регион. „Родопа 
красива ще ехти…“ – 
под този надслов пре-
мина тежката конкурс-
на програма, в която 
взеха участие над 40 
гайдари на различна 
възраст. Най-малки-
те бяха на 8 години, а 
най-възрастният – бай 
Стою Чонгаров – на 82 
години. 

Професионалното 
жури в състав: Коста-
дин Илчев, Петър Янев 

и Тодор Кайков, се за-
трудни с преценката на 
уменията на гайдари-
те. Най-добър измежду 
явилите се на конкур-
са се оказа пещерецът 
Николай Балабанов, 
а негов подгласник 
– ученикът му Ангел 
Узунов. 

За да разнообразят 
програмата, дойдоха и 
певчески групи от гр. 
Костандово, от селата 
Розово и Равногор, и 
ДВГ „Петленце“ при НЧ 
„Развитие – 1873“, гр. 
Пещера, по покана на 
отец Атанас Николов, 
който пък от своя стра-

на отслужи тържествен 
водосвет и молебен в 
параклиса „Св. Илия“. 

Изпълнителният ди-
ректор на Фондация 
„Гайдарско надсвир-
ване – Равногор“ г-н 
М. Мерджанов изказа 
своето възхищение и 
радост от успешната 
реализация на този 
проект. 

Специални гости 
бяха В. Балканска, ко-
ято е и патрон на над-
свирването, г-н  В. Гю-
леметов, кмет на общ. 
Брацигово, г-н Й. Мла-
денов – народен пред-
ставител, и др. 

ГАЙДАРСКО НАДСВИРВАНЕГАЙДАРСКО НАДСВИРВАНЕ

На 07.07.2014 г. хра-
мовият празник на 
църквата „Света Неде-
ля Великомъченица“ в 
с. Капитан Димитриево  
започна с тържествена 
литургия за здраве.

За здраве и благо-
денствие дарителите 
Красимир Николов, 
Красимир Михайлов 
и Иван Попов дариха 
по една овца и с три 
курбана  бяха посрещ-
нати гости от Алеко 
Константиново, Пазар-
джик и общината, стро-
ителните работници и 
миряните от Капитан 
Димитриево. Майстор-
ките на курбана Лаза 
Кънчева и Надежда 

Борисова бяха сготви-
ли много вкусно.

Кметът Иван Зла-
тинов и отец Димитър 
благословиха: „Да има 
мир, живот, здраве и 
благополучие за всич-
ки хора на земята!”

Мария Мутафчиева 
почерпи с козуначни 
пити и мед.

Библиотеката при 
НЧ „ С. Румянцев 
- 1909“ организира 
съвместно с РУ на по-
лицията в Пещера ми-
нисъстезание по коло-
ездене.

Наградите осигури  
кметът Иван Златинов. 
Участваха 16 деца, ко-
ито показаха умения 

за майсторско упра-
вление на велосипед и 
спазване правилата за 
движение.

Минисъстезанието 
бе оценено от инсп. 
Сашо Дамянов и по-
лицай Даниел Коста-
динов. Те поздравиха 
всички участници и им 
напомниха да бъдат 
много внимателни на 
пътя и да се пазят. 

Награди имаше за 
отличилите се и за най-
малките – Теди Пенов 
и Тодор Георгиев. 

Накрая всички за-
палиха свещички за 
здраве и се почерпиха 
от вкусния курбан.

Стоянка ИВАНОВА 

Библиотеката при 
НЧ „Сергей Румянцев  
– 1909“, с. Капитан Ди-
митриево, широко от-
вори врати за децата 
читатели и даде старт на 
Програмата  „Лято в биб-
лиотеката“.

Сред красив и уютен 
интериор децата могат 
да четат книжки, да сър-
фират в Интернет и да се 
забавляват не само с че-
тене но и творчески. 

По инициатива на 
младите читатели се 
разучи и представи съ-
временен вариант на 
приказката „Червената 

шапчица“. Гости на съ-
битието бяха  родители, 
баби и приятели. 

Библиотеката е пове-
че от обикновено хра-
нилище, тя е място за 
творчество и разпрос-
транение на знания, за 

среща на връстници и 
приятели. Благодарим 
на младите творци! Же-
лаем им успех  и нека 
децата – читатели и гос-
ти, отново да се върнат 
в читалището идното 
лято.

Лято в библиотеката Лято в библиотеката 
в Капитан Димитриевов Капитан Димитриево

Продава се земеделска земя
– 2 декара –

в местността Широките ливади
край Пещера.

Тел. 0886 813 315

Във връзка с изграж-
дане Дом на покойника 
в Пещера продължава 
дарителската кампания.

Желаещите да се 
включат могат да дарят 
пари, като използват 
банковата сметка или 
специалните кутии, кои-
то са поставени  в тър-
говска верига „Лазур“, 
Мегамаркет, магазин за 
цветя на Общински па-

зар и в магазина срещу 
бившата казарма.

Приканват се всич-
ки фирми на територи-
ята на община Пещера 
и гражданите да дадат 
своята лепта за постро-
яване на сградата в 
Централния гробищен 
парк. Всеки, който иска 
да бъде съпричастен с 
начинанието, може да 
помогне. 

ДА ПОМОГНЕМ

ПРОДАВА СЕ
къща с гараж,

стопански постройки 
и двор в центъра на Пещера.

Тел.: 0350/6 67 27

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име, фамилия  ..........................................

..........................................
Адрес  .........................................................

........................................................
Текст .........................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
.............................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона 
в редакцията на вестник „Родопска искра“ на 
адрес: Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /глав-
ната улица/. За достоверността на обявата отго-
ворност носи лично подателят.

УЛИЦАТА Е ОПАСНА!
НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙ!

Пешеходците и вело-
сипедистите са най-уяз-
вимите участници в дви-
жението.

Не пресичайте пътно-
то платно, където и да е! 
Използвайте пешеходни-
те пътеки и изчаквайте 
преминаващите автомо-
били.

 Не слушайте музика и 
не разсейвайте очите си при пресичане на ули-
цата!

Пешеходците са най-застрашени след залез 
слънце. Избягвайте да носите тъмни връхни 
дрехи, когато пресичате пътното платно вечер.

Когато преминавате по неосветен участък, 
по възможност пресечете платното там, където 
имате най-голяма видимост.

Всички велосипедисти трябва да знаят, че 
правилата за движение по пътното платно важат 
и за тях. Посоката е винаги отдясно!

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА 

•БИОВЕ Т •
Работи всеки ден

(без събота и неделя)

от 11.00 до 12.00 ч. 
от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разнообразие
от ветеринарномедицински продукти

за вашите любимци.
Ул. „П. Раков“ №39

(до входа на „Биовет“)
тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119
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