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По случай 12 октомври - 
Деня на българската об-
щина, от 17 часа на 11 
октомври в залата на Об-
щинския съвет се състоя 
31-ото тържествено за-
седание.

Вече 13 години този 
ден се отбелязва, за да 
популяризира дейност-
та на местната власт, да 
постигне по-добро об-
ществено разбиране за 
ролята й в развитието на 
обществото.

Заседанието бе от-
крито с встъпителни думи 
от председателя на Об-
щинския съвет Анастасия 
Младенова.

Тук бяха народният 
представител Йордан 
Младенов, областният 
управител Иван Йорда-
нов, кметове, заместник-
кметове, секретари.

Приветствия за този 

ден поднесоха кметът на 
общината Георги Козарев, 
почетният гражданин и 
дългогодишен кмет на 
община Пещера Георги 
Петърнейчев, народният 

представител Йордан Мла-
денов, областният управи-
тел Иван Йорданов.

Във всички тях се 
подчерта силното местно 
самоуправление, което се 

постига с много работа.
Областният управител 

заяви, че няма върнато 
досега нито едно решение 
на Общинския съвет - Пе-
щера, което е атестат за 

качествената му работа. С 
кмета Георги Козарев ра-
ботим в пълен синхрон и 
разбирателство - каза г-н 
Йорданов.

На тържественото за-
седание с решение на Об-
щинския съвет от 29 юли 

т.г. бе удостоен със звани-
ето „почетен гражданин” 
г-н Никола Тиков.

Пред присъстващите 
бе представена презен-
тация от Историческия 
музей - „Пещерските кме-
тове през 19-и и 20-и век“.

Заместник-министърът 
на културата Велислава 
Кръстева на 25 септември 
бе на работно посещение 
в гр. Пещера, за да се за-
познае на място с реали-
зацията на проекта „Кон-
сервация, реставрация и 
експониране на антична 
и средновековна крепост 
Перистера, разположена 
на хълма Света Петка, гр. 
Пещера“.

Проектът се реали-
зира по Оперативна 
програма „Регионално 
развитие”, бенефициент е 
Община Пещера, а целта 
му е да превърне антич-
ната и средновековна 
крепост Перистера над 
град Пещера в атрак-
тивна и привлекателна 
дестинация за български 
и чуждестранни туристи. 
В хода на работата по 

консервацията на обекта, 
ръководен от археолога 
Бони Петрунова, са от-
крити 87 ценни находки, 
от които 13 златни монети 
от времето на император 
Юстиниан от VI век. От-
крити са останки от 30 
метра сгради, както и 
златни стрели. 

По време на своето 
посещение Велислава 
Кръстева се срещна с 
кмета на град Пещера 
Георги Козарев и с пред-
седателя на Общинския 

съвет Анастасия Младе-
нова, с които обсъдиха 
необходимостта от допъл-
нително археологическо 
проучване в рамките на 
крепостта, което се на-
лага от новите разкрития. 
На срещата бяха диску-
тирани и възможностите 
на малките общини за 
развитие на културен ту-
ризъм. Обсъдени бяха и 
начините за по-доброто 
взаимодействие и парт-
ньорство между централ-
ната и местната власт.

Кметът на Пещера 
представи проектите на 
общината, които са в ход 
и разказа на зам.-минис-
тър Кръстева за пред-
стоящите дейности по из-
граждането на атрактив-
на културно-историческа 
инфраструктура.

Велислава Кръстева 
запозна ръководството 
на общината с приорите-
тите на Министерство на 
културата като политики 
в сферата на стратегията 
за развитие на културно-
историческия туризъм. 

З а м е с т н и к - м и н и с -
търът на културата В. 
Кръстева посети и Ис-
торическия музей, и Ху-
дожествената галерия в 
град Пещера.
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ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА 
•БИОВЕТ•

Работи всеки ден /без събота и неделя/
от 11 до 12 и от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разнообразие от 
ветеринарномедицински продукти 

за вашите любимци.
Ул. „Петър Раков” № 39
/до входа на „Биовет”/.

Тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119

Не може да не при-
знаем, че ние, пещерци, 
се гордеем с нашия 
курорт. Много и разно-
образни са отзивите 
за него, но особено се 
ласкаем от една оценка, 
споделена през 1933 
г. от Стоян Костурков, 
посетил Пещера тогава 
като министър на же-
лезниците, телеграфа и 
пощите.

Ето какво заявява 
той пред първенците на 
града: „Пещерци, ваши-
ят курорт е същински 
швейцарски курорт, с 
тази разлика, че швей-
царските са изкуствени. 

Те са плод на непосилен 
труд и високо съзнание 
за опазване на общест-
веното. А вашият е божи 
дар! Ето защо, пазете го! 
Той е гордост за Пещера 
и курортна България.”

Летовището носи име-
то си от параклиса „Све-
ти Константин и Елена”, 
скътан в поляната, носе-
ща името Черковището”. 
Интересна и трагична е 
историята на параклиса. 
Според изследователи-
те на древната история 
тук е минавал главният 
път, чрез отклонение от 
Траяновия път. По него 
са минавали римските 

легиони и за да има 
къде да почиват от дъл-
гия преход,  строели 
станции. Такива е имало 
и на мястото на днешния 
параклис.

Първите обитатели 
на летовището още от 
годините на робство-
то са били ловджии 
– примамвани от богатия 
улов, а овчарите водели 
своите стада по тучните 
пасища.

Нуждите на ловджи-
ите наложили да се по-
строи дом за подслон 
поради честите хайки. 
Втората солидна сграда 
на курорта е хотелът 

„Ловджийската поляна”. 
Неговото построяване 
става през 1906-1907 г. 
със средства от варнен-
ския гражданин Йордан 
Димитров, който бил 
заболял от туберкулоза 
и летувайки тук, се из-
лекувал.

Придвижването към 
летовището ставало по 
правите пътеки и гор-
ските пътища. Все още 
нямало построено шосе. 
Това става през лятото 
на 1920-а.

През 1941-1943 г. пъ-
тят е разширен, а през 
мандата на народния 
представител от Па-

зарджик Д. Корсемов 
- асфалтиран. През 1933 
г. шофьорската задруга 
пуска редовен автобус 
за пътниците в събота и 
неделя. 

Постоянно нарастват 
мащабите на летовище-
то. Негови обитатели, 
освен пещерци, стават 
и жители на Пловдив, 
Пазарджик, Хасково, 
Варна и др. Появяват се 
нови поляни в отделни-
те кътове на курорта.

От 1967 г. се поставя 
началото на летните съ-
бори, които се превръ-
щат в традиция.  Тя бе 
прекъсната в годините 

от 1989 до 1995-а, за да 
бъде възстановена от 
1996 г. с решение на Об-
щинския съвет.

Определен принос в 
изследване историята 
на летовището има крае-
ведът Димитър Калинов. 
Той е оставил в архива 
на ОИМ - Пещера, ценен 
очерк, подплатен с инте-
ресен снимков материал 
от първите години на 
създаването до съвре-
менния период. Богата 
е и информацията за на-
шето летовище на крае-
веда Анастас Пунев.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

За трета поредна година в гр. Пещера се чества 
Международният ден на ромската гордост и култура. 
Всеки път в деня на празника Центърът за развитие на 
общността - гр. Пещера, създаден от ЦМЕДТ ,,Амали-
пе“, организира изложба, на която се показва с как-
во местната ромска общност се гордее, с какво тази 
общност е допринесла за развитието и културното 
израстване на града.  Тази година бяха представени 
занаятчийски изделия - кошнички от кошничари, ка-

лайдисани съдове от калайджии, копанки и дървени 
лъжици от копанари, които са изработени от праде-
дите ни, а те от своя страна предали занаятите си 
на младото поколение. Не пропуснахме да изложим 
и традиционните ни облекла - рокли за къна, сюнет, 
както и всекидневни дрехи. 

Изложбата показа три поколения хора, принад-
лежащи на ромската етност, които са допринесли за 
културното израстване и добрия имидж на града, а 
именно хора като известния хореограф  и артист Ман-
чо Макаринов, неговия внук - боксьора Александър 
Данчев Макаринов, световния, олимпийски и най-
добър боксьор на планетата Серафим Тодоров, Илия 
Филипов - Илийката, и т. н. 

Младежите от новото поколение и учениците също 
имаше какво да покажат и с какво да се гордеят, като 
спортни и научни постижения. 

Картините, изработени от възпитаниците на ОУ ,,Л. 
Каравелов”, бяха една от най-големите атракции на 
изложбата - направени изцяло с природни материали, 
с великолепно излъчване, те зареждаха всеки посети-
тел с надежда към подрастващото поколение.

Освен това, тази година от страна на Женския клуб 
към Центъра за развитие на общността се приготвиха 
великолепни традиционни вкусотии - сарми, баклава 
и тиквеник, с които се почерпиха всички гости на из-
ложбата. 

Доброволците, които раздадоха брошури и флаери 

на минувачите в центъра на града и канеха граждани-
те да посетят изложбата, бяха момичета и момчета от 
младежката ни група към Центъра.

Откриването на изложбата бе от 10.00 часа на 
5.10.2013 г. Тя продължи около 5 часа, но дори и за 
толкова кратко успя да зареди посетителите с позити-
визъм, добронамереност и най-вече със сплотеност и 
толерантност. 

Всеки, видял изложбата, си пожела такива съби-
тия да се случат по-често, за да могат да припомнят на 
гражданите на Република България, че всяка градина 
с различни и шарени цветя е по-пъстра и по-красива.

Ангелина ДЕМИРОВА
общностен модератор

През изминалите години от учредяването на клуба 
този ден бе отбелязван символично поради липса на 
средства.

Този 10 октомври  отпразнувахме в ресторант „Пе-
ристера”. Заместник-кметът Стефан Балабанов ни под-
помогна, за да се осъществи мероприятието.

Председателят на клуб „Вяра” и неговото ръковод-
ство от сърце благодарим на г-н Балабанов за жеста 
към нас и му пожелаваме много здраве и успехи в 
личен и професионален план.

Дафинка СТАВРЕВА
председател на клуб „Вяра”

ОФЕРТА ЗА УСЛУГИ
- Оценки при съсобственост на имоти.
- Оценка на машини за счетоводни цели.
- Подготовка на документи за пенсии.

За контакти: mirsof95g@abv.bg; и 0350/6 62 44

За трета поредна година

О.з. полковник Иван Атанасов Дърмон-
ски почина на 5 септември 2013 г.

Роден е в с. Широка лъка на 27 септем-
ври 1948 г. Когато е на 2-годишна въраст, 
семейството му се премества в с. Розовец, 
община Брезово, а след това - в Пещера. 
Учи в СОУ „Св. Кл. Охридски”, завършва и 
Строителния техникум в Брацигово.

От 1967 до 1969 г. е курсант във ВНВУ 
„В. Левски” - Велико Търново. След успеш-
ното му завършване е разпределен в под. 
50440 в Пещера. В него израства като 
взискателен и твърд командир. 

Кандидатства и е приет във ВА „Г. С. 
Раковски”, София – инженерен профил. 
След завършване на академията е назна-
чен за командир на под. 36660 в Пещера, 
където е до 1986-а. През същата година 
става заместник-командир на под. 28880 в 
гр. Белене.

Със създаването на Хидровойски – ГЩ 
е назначен за началник-щаб /до 1990 г./. 
След тяхното разформироване служи като 
началник-база към Гражданска отбрана. От 
1991 г. е командир на под. 34890 в Пещера 
до неговото ликвидиране през 2002-ра.

Участва и ръководи дейности по 
устройване на плаващ мост на р. Дунав, 
свързващ двата бряга - на България и Ру-
мъния. Участва в най-мащабното учение 
Щит - 82.

Поклон пред паметта му!
О.з. подп. Венелин ХРИСТОВ

зам.-председател на СОСЗР - Пещера

In memoriam КЛУБ „ВЯРА” 
отпразнува 10 октомври 
– Световен ден на 
хората с увреждания
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от стр. 1
Проектът „Консервация, реставрация и експони-

ране на антична и средновековна крепост Перисте-
ра, разположена на хълма Света Петка, гр. Пещера”, 
се реализира от Община Пещера. Осъществява се с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Ре-
гионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие.

При изкопните работи на обекта е установено нали-
чието на 27 верижно разположени помещения покрай 
вътрешното лице на крепостната стена. Помещенията 
са с различни размери и предназначение: жилищни 
помещения за войниците, стопански помещения, 
работилници, складове и др. До момента няма раз-
крита така добре съхранена вътрешна архитектура на 
фортификационно съоръжение от VI-VII век. Това е без-
спорен принос към балканската и световна история и 
туристическа атракция, която ще бъде предпочитана 
от любителите на старини и уникати.

В помещенията и извън тях са регистрирани 57 пи-
тоса (античен глинен съд) в различна степен на съхра-
неност. Самите питоси са запазени на място и тяхното 
съдържание дава едни от най-интересните находки. 
Част от питосите са „хладилниците” на античността и 

изясняват бита на обитателите на Перистера.
По време на проучванията е събрано огромно 

количество материал: битова керамика, костни и ке-
рамични предмети, точила и инструменти, апликации 
и други елементи от облекло, монети от бронз, сребро 
и злато. 

Извършено е и спасително проучване на югоиз-
точната вътрешна част на северната правоъгълна кула 
(кула-порта № 4). 

При разчистване на храстите и ниските дървета 
по склоновете на хълма Св. Петка са регистрирани, 
описани и документирани нови четири укрепителни 
линии с множество разклонения и напречни градежи, 
оформящи единен комплекс, разположен на площ 
от 15 декара. Градежите са от същия ломен камък, от 
който са градени и стените на цитаделата, а спойката 
е от калов разтвор, като само на места се регистрират 
следи от бял хоросан. 

Под източната част на цитаделата се оформят 5 
успоредни отбранителни линии, които следват из-
вивките на терена и разделят терасовидно хълма до 
съвременната улична мрежа. Разчистените от запад и 
изток укрепителни линии са равномерно свързани с 
укрепителните линии от юг. 

Общият брой на находките от археологическото 

проучване е над 160. Към момента те са в процес на 
почистване, лабораторна консервация и описване. 
Най-впечатляващи са 14-те златни монети – солиди 
и тремиси от края на VI век. Като стойност всички от-
крити златни монети на крепостта Перистера се равня-
ват на три и половина заплати на един кастрофилакс 
(управител) на крепост във Византия. Предполага 
се, че тази крепост е била с функциите на митница, 
където са разпределяни финансови средства за по-
криване на цялата отбранителна линия в Тракия. Един 
от изключителните екземпляри е на монетарницата в 
Кизик, която традиционно прави качествени издания 
още от античността. Голяма група оформят накитите 
и украшенията за дрехи. Повечето от тях са от благо-
родни метали, изящна изработка и представят най-до-
брите ювелирни центрове на Византийската империя. 
Голям брой са оръдията на труда – ножове, косери, 
лемежи, теглилки, шивашки предмети от кост и др., 
както и предметите, свързани с християнския култ 
– части от съдове за светена вода, кръстове, обкови за 
богослужебни книги и пр. 

Всички археологически данни сочат, че крепостта 
Перистера е главен военен пункт на Византийската 
империя, а нейното проучване и опазване е принос в 
съкровищницата на България.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА 
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА ПОСЕТИ ГРАД ПЕЩЕРА
И СЕ СРЕЩНА С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА

На 1.02.2013 г. в Об-
щина Пещера стартира 
Проект BG051PO001-5.1.04-
0210-С0001 „Предоставяне 
на почасови услуги от 
звено за социални услуги 
в домашна среда към До-
машен социален патронаж 
– гр. Пещера” по Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, 
Схема за безвъзмездна 
финансова помощ „Помощ 
в дома”. 

Към 30.09.2013 г. е 
осигурена заетост на 23 
лица, които предоставят 
социалните услуги „Ли-
чен асистент”, „Социален 
асистент” и „Домашен 
помощник” на 44 лица 
с трайни увреждания и 
възрастни хора с ограни-
чения или невъзможност 
за самообслужване. До 
този момент общо 56 по-
требители са ползвали 
предоставяните услуги по 

проекта. 
В периода 1.07.2013 г. 

– 30.09.2013 г. за потреби-
телите на социалните услу-
ги и назначения персонал 
са изнесени три беседи за 
персонала на Звеното и 
потребителите на услугите 
„Личен асистент”, „Со-
циален асистент” и „До-
машен помощник”, чието 
здравословно състояние 
бе добро.

1. На 12.07.2013 г. се 

проведе здравна беседа от 
д-р Николай Пенев. По вре-
ме на беседата персоналът 
и потребителите бяха запо-
знати с темата „Рискове и 
предпазване от високите 
летни температури”.

2. На 16.08.2013 г. се 
проведе беседа от д-р Ан-
гел Жилев – председател 
на  Общинската структура 
на Български червен кръст 
в гр. Пещера, която включ-
ваше следните теми: „Бъл-

гарски червен кръст – исто-
рия, традиция, развитие” и 
„Запознаване с условията 
и начина за получаване на 
предстоящите през месец 
септември хранителни по-

мощи от БЧК”.
3. На 20.09.2013 г. се 

проведе беседа от д-р Лю-
бомир Киров на тема „Син-
дром на професионалното 
изпепеляване”.

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0210-С0001
„Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги 
в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”

„Помощ в дома“

Информация за развитието на 
проект BG051PO001-5.1.04-0210-С0001

„Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги 
в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”

„Помощ в дома”

Европейски социален фонд

„Настоящият документ е изготвен с 
финансовата помощ на Европейския социален 
фонд. Община Пещера носи цялата отговорност 
за съдържанието на настоящия документ и при 
никакви обстоятелства не може да се приеме, 
като официална позиция на Европейския съюз или 
Агенция за социално подпомагане”

I. За провеждане на 
конкурс за войнишки 
длъжности за приемане 
на военна служба на лица, 
завършили граждански 
средни или висши учили-
ща в страната и в чужби-
на за времето от 18.11 до 
14.12.2013 г.

Съгласно Заповед на 
министъра на отбраната на 
Република България № ОХ-
552/05.08.2013 г. е разкрита 
процедура по обявяване 
на войнишки длъжности за 
приемане на военна служ-
ба на лица във военни фор-
мирования от Сухопътните 
войски, както следва:

1. За 61-ва механизи-
рана бригада – 235 длъж-
ности.

2.  За 2-ра механизирана 
бригада – 135 длъжности.

II. За провеждане на 
конкурс за войнишки 
длъжности за приемане 
на военна служба на лица, 

завършили граждански 
средни или висши учили-
ща в страната и в чужби-
на за времето от 19.11 до 
21.11.2013 г.

Съгласно Заповед на 
министъра на отбраната на 
Република България № ОХ-
605/27.08.2013 г. е разкрита 
процедура по обявяване на 
8 /осем/ вакантни длъжнос-
ти от Съвместното команд-
ване на силите за приемане 
на военна служба на лица 
във военно формирование 
28860 – Горна Малина.

За подробна информа-
ция: младши експерт в Об-
ластен военен отдел – Па-
зарджик, за общини Пеще-
ра и Брацигово Петьо Русе-
ков, Община Брацигово, ет. 
1, стая № 4, тел. 03552/20 65 
и старши специалист Миха-
ил Дзуков, или в Областен 
военен отдел – Пазарджик, 
ул. „Втори януари” №10, 
тел. 034/445 463.

ОБЯВА
Йордан Стефанов Дабижев е роден 

през 1943 г. в с. Равногор. 
Завършва средно образование в гим-

назия „Св. Кл. Охридски” - Пещера, след 
това НШЗО – Плевен. Отбива воинския 
си дълг в казармата в гр. Пещера. Придо-
бива инженерна професия „Електрифи-
кация на подвижен жп състав” в бившия 
Висш машинно-електротехнически ин-
ститут /ВМЕИ/, понастоящем Технически 
университет – София.

Инж. Йордан Дабижев беше всеотда-
ен, човек на думата, стриктен, с високо 
чувство за отговорност, умеещ да рабо-
ти в колектив. Съдбата му бе отредила 
способност да рисува, да се занимава с 
дърворезба. Данчо имаше златни ръце 
и голямо сърце. Ценеше приятелите 
си, умееше да се вписва във всякаква 
компания. Ако тези качества хората на-
ричаме хоби, той се отдаваше на това 
свое хоби с удоволствие с часове, дни, 
седмици. Реализирайки някоя своя идея 
върху дъска или дърво, той винаги си 

свиреше или пееше някоя от любимите 
си песни. И всичко вършеше в синхрон 
– идеята върху дървото с песента, а тя 
като че ли беше в ритъм с длетото в ръ-
цете му. Такъв тип човек не може да не 
се уважава. Той носи топлина, създава 
красота, уют. Такива приятели не трябва 
съдбата да ни отнема, защото без тях жи-
вотът обеднява. Доброто и човещината 
на земята намаляват. 

Сполай ти, Господи, че си ни дал спо-
собност да съхраняваме спомени. И аз 
съм дълбоко убеден, че споменът за Дан-
чо ще остане трайно за всички от набор 
1943 година, учили в гр. Пещера. Нещо 
повече, той се е вписал в живота ни както 
иконописецът вписва в иконата онова 
вечно чувство, че доброто няма давност.

Да, Данчо ни беше добър приятел. Да 
съхраним спомена за него. Той не би бил 
друг, независимо от това в каква вселена 
вече се пресели. 

От името на съучениците: 
Петър ДЕНЕВ, гл. секретар на БСК

Съобщение

Уважаеми съграждани,

„Напоителни сис-
теми” ЕАД, клон То-
полница, уведомява, 
че предстоят плано-
ви ремонти на кас-
када „Баташки вод-
носилов път”, соб-
ственост на „НЕК” 
ЕАД, от 10 октомври 
до 16 ноември 2013 г. 
с пълно спиране на 
ВЕЦ „Пещера” и ВЕЦ 
„Алеко”.

По време на ремон-
та и при наличие на 
вода в р. Стара река, 
вода ще се подава до 
II прозорец в ограни-
чени количества.

In memoriam
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

416 октомври 2013 г.

На 21 и 22 септември  
2013 година се проведе 
третото издание на „На-
ционален фестивал на 
кешкека и народните 
умения - Радилово 2013“, 
организирано от НЧ „Зора 
- 1903“, с. Радилово, с под-
крепата на Община Пеще-
ра и Кметство Радилово. 
За трета поредна година 
Радилово се превърна в 
най-атрактивното място в 
област Пазарджик. 

Фестивалът се финан-
сира  от бизнеса в община 
Пещера и област Пазар-
джик.

Благодарим на дари-
телите: „Биовет“ АД - гр. 
Пещера, „Херкал“ ЕООД 
- гр. Пещера, ЕТ „Доан 69 
- Сунай Караасан“ - гр. Пе-
щера, ЕТ „Иван Ангелов“ 
- гр. Пещера, „Си Ди Ти 
Груп“ ЕООД - гр. Пещера, 
„Деметра Корект“ ЕООД - 
гр. Пещера, „ДАФ ТРАНС“ 
ООД - гр. Пещера, „Бари  
КБК Груп“ ООД - гр. Пеще-
ра, „Коев - 43“ ЕООД - гр. 
Пещера, „ДИКО“ ЕООД 

- гр. Пазарджик, Туристи-
ческа агенция „Манов ен“ 
- гр. Пазарджик,  ЕТ „Тан-
гра“ - гр. Пазарджик, „Нел-
Кар“ ЕООД - с. Радилово, 
„Джоров - Корект“ ООД 
- с. Радилово, и народни-

ят представител в 42-ото 
НС г-н Йордан Младенов. 
Вашият  личен пример е 
доказателство за създа-
ването на партньорски 
взаимоотношения при 
опазването културните 

ценности на общността и 
развитието на културния 
туризъм в региона. 

На откриването на 
фестивала участниците и 
гостите бяха поздравени 
от заместник областния 

управител г-жа Диана 
Варникова, секретаря на 
Община Пещера г-н Ни-
колай Гълъбов, кмета на 
кметство Радилово г-жа 
Елена Рядкова, зам.-пред-
седателя на Платформа 
„Агора” г-жа Божидара 
Илиева и експерта на 
Звеното за управление 
на проекти на Програма 
„Глоб@лни библиотеки 
- България” г-жа Браними-
ра Веждарова.

Новото в тазгодишно-
то издание на фестивала 
бе откриването на една 
от дейностите на Про-
ект „Онлайн магазин 
на местни продукти от 
Пазарджишки регион“, 
финансиран по Грантова-
та схема за иновативни 
проекти по Програма 
„Глоб@лни библиотеки 
- България“ - „Панаир 
на продуктите от Пазар-
джишки регион”. 

През двата фестивални 
дни 3000 гости и участ-
ници от цялата страна 
имаха възможност да се 

запознаят с майсторство-
то на производителите от 
Пазарджишкия регион. 
Интерес отново предизви-
каха атрактивните участия 
на открита сцена, краси-
вите художествени про-
изведения, представени 
от майсторите занаятчии, 
изложбата на картини от 
радиловски художници и 
специалното участие на 
майстора по дърворезба 
г-н Михаил Тодоров от гр. 
Пазарджик, както и тради-
ционният кешкек, от който 
този път бяха приготвени 
2000 кг, за да опитат всич-
ки присъстващи. 

При организацията се 
включиха 105 доброволци 
на различна възраст, на 
които най-искрено благо-
дарим. Настоятелството 
на НЧ „Зора - 1903“ из-
казва огромна благодар-
ност на Община Пещера и 
Кметство Радилово за съ-
здаването на необходими-
те условия за провеждане 
на фестивала.

Марена ВАЧКОВА

По традиция всяка година настоя-
телството при НЧ „Сергей Румянцев 
- 1909“, с. Капитан Димитриево, органи-
зира празнична среща по случай Меж-
дународния ден на възрастните хора, 
Деня на поезията, Деня на музиката.

Присъстваха повече от 45 човека. 
Беседваха, рецитираха, пяха и се весе-
лиха.

Срещата завърши с почерпка и том-
бола.

Стоянка ИВАНОВА 

По повод Меж-
дународния ден на 
музиката - 1 октом-
ври, и началото на 
новия творчески се-
зон читалище „Раз-
витие” организира 
Вагнерови вечери 
от 1 до 3 октомври от 

17.30 ч. в Художест-
вена галерия „Петър 
Стайков“.

В продължение 
на две вечери бе 
прожектиран филм 
за живота и твор-
чеството на големия 
композитор. 

С голям концерт „Биовет“ отбеляза 50 години от 
създаването си на площад „България“ на 28 септември 2013 г.

„Национален фестивал на кешкека„Национален фестивал на кешкека
и народните умения - Радилово 2013“и народните умения - Радилово 2013“

„Творим на чист въз-
дух с природни матери-
али“ – така учениците от 
община Пещера отбеля-
заха Европейската седми-
ца на мобилността - 16-22 
септември, чието мото 
тази година бе „Чист въз-
дух – ти си на ход!“. При 
проведен час на открито, 
децата изработиха пре-
красни творби от различ-
ни природни материали, 
съчетани с изключителна 
фантазия. 

За своето участие в 
кампанията всички учи-
лища получиха грамоти от 
кмета на община Пещера 
г-н Козарев. Със заснети-
те от всяко едно училище 
творби е изготвено табло, 
изложено в сградата на 
Общинска администра-
ция – Пещера.

ЕВРОПЕЙСКА 
СЕДМИЦА 

НА МОБИЛНОСТТА

Празнична срещаПразнична среща

„Биовет“5050
години

ДАДА  ОПАЗИМ ОПАЗИМ 
РЕЗЕРВАТРЕЗЕРВАТ  

„КУПЕНКУПЕНА“
Във връзка с катастро-

фалното състояние на био-
сферен резерват „КУПЕНА” 
от незаконна сеч и унищо-
жаване на вододайните 
зони за гр. Пещера, 
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ

ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забране-

на всякакъв вид човешка 
дейност!

2. Преминаването през 
резервата е разрешено 
само по маркираните ту-
ристически пътеки!

3. Резерватът се намира 
под денонощно наблюде-
ние и охрана.

Съгласно Закона за за-
щитените територии, на 
нарушителите ще бъдат 

налагани санкции.

Читалище „Развитие“Читалище „Развитие“
откри новия творчески откри новия творчески 
сезонсезон


