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По този повод чи-
талище „Развитие” 
кани всички цени-
тели на домашното 
вино да се включат 
в празника. Традици-
онно ще бъде про-
възгласен и новият 
„Цар на виното” спо-
ред това кой е при-
готвил най-доброто 
домашно червено 
вино. Пробите на 

участниците се съ-
бират в канцеларията 
на читалището до 28 
януари 2014 г. Както 
винаги, те ще бъдат 
оценени анонимно 
от професионално 
жури. Резултатите, 
връчването на приза 
и веселбата ще бъдат 
в ресторант „Тектан” 
на 1 февруари (събо-
та) от 18 часа.

Всяка година при-
знателното пещерско 
население на 19 яну-
ари се отправя към 

паметника на капитан 
Николай Сафонов пред 
градинката до църквата 
„Свети Димитър”,  за да 
отбележи Освобожде-
нието на  Пещера.

„Изминаха 136 годи-
ни от Освобождението 
на България, но хайдуш-
кият балкан още разказ-

ва легенди за героизма 
на руските богатири и 
българските опълченци, 
обагрили с кръвта си 
урвите на Шипка” – каза 
във встъпителните си 

думи водещият Стоян 
Йовчев.

На този ден ние се 
прекланяме пред под-

вига на руските, 
украинските, 
румънските и 
финландските 
воини и българ-
ските опълчен-
ци, пред под-
вига на нашите 
съграждани , 
участвали в 
Руско-турската 
освободителна 
война.

Слово за 19 
януари произ-
несе замест-
ник-кметът на 
община Пеще-
ра Стефан Ба-

лабанов. Той припомни 
важни  исторически съ-
бития, довели до Осво-
бождението на Пеще-
ра. Затова пещерци с  
гордост и достойнство 

честват този ден.
С падане  на колене  

и с едноминутно мъл-
чание присъстващите 
почетоха паметта на за-
гиналите за Освобож-
дението на Пещера.

В знак на призна-
телност венци и цветя 
поднесоха кметът на 
община Пещера Георги 
Козарев, председателят 
на Общинския съвет 
Анастасия Младенова, 
народният представи-
тел Йордан Младенов, 
от Общинския съвет на 
СОСЗР и ветераните от 
войните, от Общинския 
съвет на БСП, от Об-
щинската организация 
на ГЕРБ, от Общинската 
организация на ВМРО, 
от Общинския съвет 
на  СДС, от ОУ „Любен 
Каравелов”, от  ОУ 
„Петко Славейков”, от 
признателни пещерски 
граждани.

Ученици от НУ 
„Михаил Куманов” в 
Пещера посетиха на 
14 януари 2014 г.  Хо-
ландското посолство 
по случай  ромската  
Нова година, нарече-
на „Василица”.

Те поднесоха пити, 
сладкиши, книги за 
Пещера, предоставе-
ни от Община Пеще-
ра, и картини, израбо-
тени от децата.

Изпълниха  тради-
ционни стихотворе-
ния, песни и танци, и   
националния ритуал 

„Сурвакане”, поже-
лавайки здраве и 
щастие на г-жа  Рини  
Бус и на целия екип. 

От името на По-
солството г-жа Рини 
Бус каза, че се е по-
чувствала уважена 

от посещението на 
ромските деца и от 
жизнерадостното им 
участие. 

Тя пожела на еки-
па на училището и 
на неговите възпита-
ници здраве, щастие, 
успехи и добри ре-
зултати.

19 ЯНУАРИ - 19 ЯНУАРИ - 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ПЕЩЕРАНА ПЕЩЕРА

Д Е Н  Н А  С В О Б О Д А Т А  Н ИД Е Н  Н А  С В О Б О Д А Т А  Н И

Зам.-кметът Стефан Балабанов произнесе словоЗам.-кметът Стефан Балабанов произнесе слово

Покана от НЧ „Развитие - 1873”

НАБЛИЖАВА НАБЛИЖАВА 
ТРИФОНОВДЕНТРИФОНОВДЕН

бе отличена с грамота за приноса си в 
„Да изчистим България за един ден”

Тази година 26 април е денят, в кой-
то за трета поредна година Пещера  ще 
участва в кампанията.

О Б Щ И Н А  П Е Щ Е РАО Б Щ И Н А  П Е Щ Е РА

Георги Козарев е 
първият кмет с такава 
награда. За двете годи-
ни от мандата му е на-
правено много и ще се 
прави, така че община 
Пещера да бъде една от 
най-подредените общи-
ни в България в края на 
мандата. Направено е 
много в парковете, ко-
ито са лицето на града, 
проектите по водния 
цикъл, изграждане на 
пречиствателни стан-
ции - подчерта г-н 
Козарев. - Всичко това 
дава основание общи-
ната да върви напред.  
С крепостта Перистера 
Пещерска община си 
е поставила цел - да 
влезе в „Чудесата на 
България”.  Тези успехи 
са постигнати с общите 

усилия на Общинска 
администрация и Об-
щински съвет и с под-
крепата на народния 
представител Йордан 
Младенов. Целите са 
общи и резултатите 
ще бъдат за Общинска 

администрация и Об-
щински съвет.

През следващите 
две години нещата ще 
се случват за пости-
гане на целите, които 
сме си поставили - каза 
г-н Козарев, - така че 

Пещера да стане едно 
привлекателно място 
за живеене. 

Кметът беше поздра-
вен от председателя на 
ОбС Анастасия Младе-
нова с пожелания за 
още по-големи успехи.

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ Е КМЕТГЕОРГИ КОЗАРЕВ Е КМЕТ
НА ГОДИНАТАНА ГОДИНАТА

ДЕЦА ОТ ПЕЩЕРА ГОСТУВАХАДЕЦА ОТ ПЕЩЕРА ГОСТУВАХА
В ПОСОЛСТВОТО НА ХОЛАНДИЯВ ПОСОЛСТВОТО НА ХОЛАНДИЯ

ПАМЕТЕН ДЕН ЗА ГРАДА НИПАМЕТЕН ДЕН ЗА ГРАДА НИ
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В Е Т Е Р И Н А Р Н А  А П Т Е К А

•  БИОВЕТ •
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

ОФЕРТА 
ЗА 

УСЛУГА
–  Оценки при съсоб-

ственост на имоти.
–  Оценка на машини за 

счетоводни цели.
–  Подготовка на доку-

менти за пенсии.

За контакти: 

mirsof95g@abv.bg 

и

0350 6 62 44

0876 769 236

ВестникВестник
„Родопска „Родопска 

искра”искра”
можеможе

да чететеда четете
и в електронен и в електронен 

вариант вариант 
на страницата на страницата 

на Община на Община 
ПещераПещера

Един шедьовър 
на възрожденската 
архитектура, който 
силно впечатлява по-
сетителите в Пещера 
е Часовниковата кула 
– ням свидетел на част 
от хилядолетната исто-
рия на селището.

Любопитството на 
екскурзиантите се 
дължи на факта, че 
почти нищо не се знае 
за този забележителен 
и рядък архитектурен 
паметник.

Всъщност с него-
вата история са се за-
нимавали архитектите 
проф. Л.  Тонев и доц. 
М. Матеев.

Разположена е 
непосредствено над 
града, на едно възви-
шение в подножието 
на зелен южен скат. 
Точната дата на стро-
ителството не е уста-
новена. За съжаление, 
не е намерен документ, 
който категорично да 
установява и датира 
летоброенето в истори-
ята на този архитекту-
рен паметник.

И двамата изсле-

дователи допускат, че 
тя е строена през 18-и 
век. Нейното строи-
телство е свързано с 
икономическия въз-
ход на Пещера, която  
до Освобождението, 
макар и село, е едно   
от главните селища в 
Татарпазарджишката 
кааза и заедно с Па-
нагюрище и Ветрен е 
център на т.нар. „Яка 
колу”, т.е. подоколия, с 
55 села, съгласно писа-
ното в труда на Стефан 
Захариев.

И ко н о м и ч е с к и я т 
живот на Пещера през 
17-и и 18-и в. е оживен. 
Населението се зани-
мава с такива занаяти 
като железодобив, ко-
вачество, свещарство, 
сапунджийство, земе-
делие и др.

Според Ст. Захари-
ев съществуването на 
сахата е доказателство 
за необходимостта от 
отмерване на времето 
за нуждите на зана-
ятчиите, организирани 
в еснафски организа-
ции.

Този факт се по-

твърждава и в книгата 
„Страници из мина-
лото на Пещера”, от 
писаното в  първи раз-
дел на книгата с автор 
Иван Попов - първо-
историкът на Пещера, 
който предполага, че 
Часовниковата кула е 
построена  около годи-
ната, когато е изграде-
на джамията в Пещера, 
т.е. около 1650-а. Спо-
ред трети източник, 
както твърди проф. 
Тонев, кулата в Пеще-
ра е строена заедно 
със старата чаршия в 
турската махала в пе-
риода 1701 - 1710 г., на 
която има турски над-
пис на арабски език.

Очевидно и в трите 
твърдения има разли-
чия, но едно е ясно - че 
тя е строена от пещер-
ските майстори зидари 
от Пещерската архи-
тектурно-строителна 
школа в края на 17-и 
и началото на 18-и век. 
След Освобождението 
кулата е занемарена, а 
часовниковият меха-
низъм, отчитащ време-
то, е изчезнал.

Арх. Тонев я опис-
ва по следния начин: 
„...Кулата е проста и 
първична. Горната и 
долната част почти се 
преливат в едно тяло. 
Като че ли тя израства 
от скалата на възвише-
нието, а употребява-
ният камък - местен в 
зидарията, още повече 
я свързва с околната 
среда.

Долната част на ку-
лата е призма, с почти 
квадратен план, с дъл-
жина на страните 3,55 
- 3,85 м. Изградена е от 
ломен камък на варо-
пясъчен разтвор, като 
в ъглите са употребени 
за кръстата връзка по-
големи дялани камъни. 
Тази част завършва 
без корниз и с една 
наведена зидана плос-
кост, преминаваща в 
горната част, която е 
почти тамбурно за-
кръглена. Тази горна 
част е като посадена в  
долната. Тя е паянтова, 
с дървен скелет, с кир-
пичен пълнеж, намаза-
на отвън, като горният 
й край представлява 

непрекъснат фриз от 
прозорци, над който 
ляга страната.

Кулата е покрита с 
един връшникообра-
зен покрив с турски 
керемиди, над който 
под шатообразен диск 
е била на открито ча-
совниковата камбана. 
Долната призматична 
част на кулата е висока 
8,40 м, а горната – 4,35, 
или общо цялата кула 
до върха е 13,55 м.

Старата часовнико-
ва кула се явява като 
действително градска 
доминанта, която се 
вижда от всички краи-
ща на града на фона на 
гората.”

Доц. Матеев изказва 
друго интересно пред-
положение. Фактът, че 
липсва какъвто и да е 
елемент на преход от 
каменното тяло към  
горната „шапка” на 
кулата дава основание 
да се предполага, че тя 
е била по-висока и е 
изглеждала другояче, 
но по-късно, поради 
пожар или гръм, е била 
разрушена в горната 

си част и не е възста-
новена в първичния й 
вид.”

От няколко десети-
летия, по инициатива 
на Общината, отдел 
„Култура”, кулата е 
ремонтирана, а часов-
никовият механизъм 
е възстановен и тя 
най-точно и ритмично 
отчита времето в пуб-
личното пространство.

От направения об-
зор на строителството 
на часовникови кули 
по света се получава 
следната схема: Страс-
бург (Франция) има ча-
совникова кула от 1352 
г., Солзбъри (Англия) 
се сдобива с такава 
през 1386-а, Москва 
– 1404 г., Пловдив 
– 1623-а, Пещера – 1710 
г., и Варна –1755-а.

Затова Часовнико-
вата кула в Пещера, 
т.нар. „Сахат”, е гор-
дост за нас, пещерци, 
а защо не и за Бълга-
рия.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

Щедрите хора са обикновени 
и скромни. Затова едва преди ня-
колко дни научих за едно добро. 
Нека ви разкажа.

Става дума за благородна про-
ява на наша съгражданка – Петя 
Вълчинова. Тя вече е с фамилия 
Стамболис, тъй като е омъжена за 
Романос - роден в Солун.

Та двамата млади - Петя и 
Роман, които от няколко години 
живеят в Дубай, решават по Ко-
леда да сторят добро - да донесат 

малко радост на българчетата от 
дом „Ана Гиздова” в Брацигово. 
Даряват им много лакомства, би-
това техника за дома, телевизор 
за общата стая. Внимание и топ-
лота за децата без родители.

Това е краткият ми разказ за 
човещина, родена и отгледана в 
Пещера.

Пепи е още в града ни. Ако я 
срещнете, дарете я с усмивка!

Светла ПАУНОВА

През декември експертите на РИОСВ 
извършиха проверки в 50 обекта 

През декември 2013 г. експертите на РИОСВ - Пазарджик, извършиха 
63 проверки в 50 промишлени обекта. Дадени са 55 предписания за от-
страняване на нередности. За констатирани нарушения на екологичното 
законодателство са съставени четири акта. При проверка на сигнал са 
заловени нарушители, извършващи незаконна сеч в резерват „Купена”, и 
са съставени три акта на физически лица. За нарушаване разпоредбите 
на Закона за управление на отпадъците акт е съставен на физическо лице 
от гр. Септември за неизпълнено предписание да представи документи 
за платена продуктова такса при извършен внос на употребявани гуми.

Издадени са осем наказателни постановления на стойност 10 000 лв. 
за извършени нарушения на Закона за водите, Закона за управление на от-
падъците и Закона за лечебните растения.

Акцент в контролната дейност на РИОСВ - Пазарджик, през декември 
бяха проверките за изпълнение на предписания. 

ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА В ПЕЩЕРА
ВТОРАТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПЛОВДИВСКАТА
И ПЕТАТА ОТ ТОЗИ ВИД В СВЕТА

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
НАША СЪГРАЖДАНКА 
ЗАРАДВА ДЕЦАТА
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ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„КУПЕНКУПЕН А “
Във връзка с катастрофалното състо-

яние на биосферен резерват „КУПЕНА” от 
незаконна сеч и унищожаване на вододай-
ните зони за гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

1.  В резервата е забранена всякакъв вид 
човешка дейност!

2.  Преминаването през резервата е раз-
решено само по маркираните туристи-
чески пътеки!

3.  Резерватът се намира под денонощно 
наблюдение и охрана.

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

Във връзка с из-
граждане Дом на 
покойника в Пещера 
започва дарителска 
кампания.

Желаещите да се 
включат могат да 
дарят пари, като из-
ползват банковата 
сметка или специ-
алните кутии, които 
ще бъдат поставени 
в търговска верига 
„Лазур”, Мегамаркет, 
магазин за цветя на 

Общински пазар и в 
магазина срещу бив-
шата казарма.

Приканват се 
всички фирми на те-
риторията на община 
Пещера и гражданите 
да дадат своята леп-
та за построяване на 
сградата в Централ-
ния гробищен парк. 
Всеки, който иска да 
бъде съпричастен с 
начинанието, може да 
помогне. 

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
ДА ПОМОГНЕМ

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия .................................................................

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

Текст ................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в 
редакцията на вестник „Родопска искра“ на адрес: 
Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/.

За достоверността на обявата 
отговорност носи лично подателят.

На 11 януари 2014 г. от 10 
часа в НЧ „Развитие - 1873” се 
проведе заседание на XV oб-
щинска конференция на БСП 
– Пещера, за номиниране кан-
дидатурите за представители 
в Европейския парламент от 
БСП. Конференцията се пред-
хождаше от събрания в основ-
ните партийни организации, на 
които въз основа на определе-
ни правила, основни принципи 

и критерии, на които да отгова-
рят кандидатите.

Всяка основна партийна ор-
ганизация има право да пред-
ложи кандидати на БСП за 
представители в Европейския 
парламент от Република Бъл-
гария – избори май 2014 г.

На конференцията бяха 
утвърдени кандидатурите на 
Илияна Йотова – евродепутат, 
и на Сергей Станишев - пре-

зидент на Партията на евро-
пейските социалисти и пред-
седател на Националния съвет 
на БСП. 

Кандидатурите от всички 
партийни организации ще се 
утвърдят на 31 януари на Об-
ластния съвет на БСП, а офи-
циалната листа ще се обсъжда 
и приема на заседание на кон-
греса на БСП на 8 февруари 
2014 г.

Слабо ли е равни-
щето на българското 
образование? Негра-
мотни ли са нашите 
зрелостници? Тези 
въпроси отново по-
вдигнаха последните 
резултати от Програ-
мата за международно 
оценяване PISA в края 
на 2013 г.

Цветелина Чурал-
ска от Пещера, една 
26-годишна българка, 
произхождаща от 
средностатистическо 
семейство, израсла в 
малък  град и възпита-
ничка на българската 
образователна систе-
ма, показа с блестя-
щите си постижения, 
че не е задължително 
отговорите на тези въ-
проси да са положи-
телни. Не и за всеки 
зрелостник в родината 
ни. 

За 8 години Цвете-
лина от обикновено 
момиче израства до 
млада амбициозна 
дама, притежаваща 

дипломи от престиж-
ни американски уни-
верситети, положила 
основите на бъдещата 
си научна кариера и 
едновременно с това 
– на своя компания за 
производство на чи-
сто нов за необятния  
американски пазар 
продукт, който  пре-
дизвиква фурор при 
представянето си пред 
потребителите.

Историята на пе-
щерската девойка е 
невероятна като при-
казка, като сюжет 
на бестселър, който 
дава не само поуки, 
но показва един от 
правилните пътища на 
младежи, които са на 
кръстопът.

Цветелина Чурал-
ска, възпитаничка на 
пазарджишката Мате-
матическа гимназия, 
пристига в Америка 
през 2006 г. от родния 
си град Пещера, за да 
учи в обществен ко-
леж в Тексас. Спечелва 

солидна стипендия от 
фондацията на Джак 
Кент Кук. Прехвърля 
се в Тексаския техни-
чески университет, 
където академичната  
й репутация продъл-
жава да расте и където 
получава диплома с 
отличие в областта на 
архитектурата. Сега 
продължава по пътя 
на науката в Принстън-
ския университет, от-
където скоро ще полу-
чи своята магистърска 
степен по архитектура.

Съоснователка и 
ръководителка е на 

първата междуна-
родна организация, 
обединяваща всички 
чуждестранни студен-
ти в Тексаския техни-
чески университет. 
Цветелина е доброво-
лец в международното 
общество нa Gamma 
Beta Phi, член на Аме-
риканския институт на  
архитектурните сту-
денти, Съвет за зелено 
строителство на САЩ, 
както и няколко други 
обществени групи.

Интересен  факт е 
как  поставя началото 
на своята приказка. 

Още като  гимназист-
ка кандидатства в 24 
американски висши  
училища, в 10 от тях 
има безапелационен 
успех, в 6 е класирана 
на второ място.

Няма постижение, с 
което да е най-горда. 
Всяко от тях е крайъгъ-
лен камък за следващо, 
по-голямо, обяснява 
тя. „Горда съм от това, 
което съм постигнала, 
но успехите в универ-
ситета не гарантират 
такива в реалния свят.”

Тексаска архитек-
турна фондация, Тек-
саско общество на ар-
хитектите: първо място 
в 2011 Архитектурен 
конкурс за дизайн 
„Купата на декана”; 
най-добър студент и 
студент говорител  на 
2010-а във Факултета 
по архитектура. Докато 
самата  тя учи, работи 
в университета като 
асистентка на профе-
сор и обучава група от 
около 45 студенти, под-

помага връстници да 
усвоят математиката от 
елементарно равнище 
до диференциалните 
уравнения, както и 
гимназисти. Избрана е  
сред 1000 топ студенти 
в САЩ. Това са само  
част от спечелените 
отличия на Цветелина 
в академичната й ка-
риера. Същевременно 
не пести труда си като 
доброволка в различ-
ни благотворителни 
каузи.

Динамичният об-
ществен живот не я ли-
шава от  емоционални 
преживявания. Посе-
тила е 28 от 50-те аме-
рикански щата, както  
и много страни на пет 
от седемте континента. 
Една от любимите й 
сентенции: „Не отивай 
там, където пътеката 
може да отведе, отиди 
там, където няма път и 
остави следа”.

Дора ЦВЕТКОВА
в. „Пазарджишка 

Марица”

ОБЯ В А
Наемаме или изкупуваме земеделска земя в земли-

щето на село Капитан Димитриево и в местността 
БАДЕМИТЕ.

За справки: Бившата тракторна станция,
тел. 0877 79 79 79;   0878 48 38 38;   0888 44 38 38.

ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП ОПРЕДЕЛИ 
СВОИТЕ ФАВОРИТИ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ

ПЕЩЕРКА ПОКОРИ АМЕРИКА С УМ И ТРУД
ЦВЕТЕЛИНА ЧУРАЛСКА ПРАВИ НАУЧНА КАРИЕРА И ПОЛАГА 
ОСНОВИТЕ НА СОБСТВЕНА КОМПАНИЯ

Пещера Снежанка 
работи през всички 
сезони на годината
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ЯБЪЛКАТАЯБЪЛКАТА

Нека се замислим 
какво да направим 
всички тези опаков-
ки – кутии, панделки, 
хартии, торбички и 
други…

Има няколко въз-
можности:

1. Сигурната - всеки 
от нас да използва по 
предназначение пре-
доставените от „ЕКО-
ПАК” АД в града ни 
цветни контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки: 

• Синият контейнер е 
за хартиени, картонени 
отпадъци, кутии, които 

е добре предварител-
но да са разгънати, за 
да се използва макси-
мално вместимостта на 
контейнера. 

• Жълтият контей-
нер е за пластмасови 
и метални отпадъци и 
опаковки.

• Зеленият кон-
тейнер е за стъклени 
отпадъци (бутилки, 
буркани).

Правилната упо-
треба на цветните кон-
тейнери от нас със СИ-
ГУРНОСТ допринася за 
това - събраните отпа-
дъци да бъдат рецикли-

рани и използвани по-
вторно, което спестява 
много ресурси. 

2. Ползотворната – с 
много от опаковките 
може да се изработят 
уникални неща (да 
се направят украси) 
– всичко е въпрос на 
фантазия и добра воля, 
а защо да не включим 
и децата в това? Има 
редица сайтове, които 
могат да ни предложат 
страхотни идеи. Много 
от опаковките няма да 
бъдат изхвърлени, а 
ще бъдат ОПОЛЗОТВО-
РЕНИ.

ЗАЩО Е ВАЖНО
ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?

15 кг негодни за употреба бате-
рии и 442 кг излязло от употреба 
електронно и електрическо обо-
рудване е събрано за второто полу-
годие на 2013 г. в община Пещера. 
Това са опасни отпадъци, които, 
съгласно разпоредбите на Закона 
за управление на отпадъците, е за-
бранено да бъдат депонирани. Те 
са предадени за обезвреждане на 
оползотворяващите организации 
„Екобатери” АД и „Елтехресурс” АД, 
с които Община Пещера има склю-
чени договори за сътрудничество.

Контейнери, в които да изхвър-
лите старите си батерии, има раз-
положени в Общинска администра-
ция, в училищата, в МБАЛ „Проф. 
Димитър Ранев”, Домашния социа-
лен патронаж, в Клуба на пенсионе-
ра и в двете кметства - Радилово и 
Капитан Димитриево.

Информация за предаване на 
негодно за употреба електронно и 
електрическо оборудване може да 
получите от еколога в Общинска 
администрация.

На 14 януари - един 
от големите празници 
за ромите, сурвакар-
чета пристигнаха в 
Община Пещера. В 
тържеството участваха 
деца от ОУ „Любен Ка-
равелов” и ОУ „Петко  

Славейков”, съвместно 
с Центъра за развитие 
на общността.

Тук бяха председа-
телят на Общинския 
съвет Анастасия Мла-
денова, заместник-кме-
тът Стефан Балабанов, 

секретарят на Община-
та Николай Гълъбов.

Децата поздрави-
ха ръководството на 
общината с песни и 
стихове, сурвакаха и 
пожелаха здраве и бе-
рекет.

СУРВАКАРЧЕТА БЛАГОСЛАВЯХАСУРВАКАРЧЕТА БЛАГОСЛАВЯХА
ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ

Народно читалище 
„Зора - 1903”, с. Ра-
дилово, организира 
форум среща на 22 
януари 2014 г. от 10.30 
ч. в читалищния салон 
на тема Създаване на 
интерактивна игра за 
деца от 3 до 5-годишна 
възраст „Бабо, какво е 
това?”. Форум среща-

та е дейност по Проект 
„Бабо, какво е това?” 
на Програма „Живо 
наследство” към Фон-
дация Работилници 
за Граждански Иници-
ативи с финансовата 
подкрепа на Фондация 
Америка за България. 
Присъстваха всички 
педагози, обучаващи 

деца от 3 до 5-годишна 
възраст, родители на 
деца от 3 до 5-годиш-
на възраст, психолози, 
художници, участва-
щи, които съгласуваха 
мнения относно съ-
здаването на играта 
по най-атрактивен и 
достъпен за тази въз-
растова група начин.

НЧ „ЗОРА - 1903”, с. РАДИЛОВО

Ученици от ОУ 
„Петко Р. Славейков“ 
- Пещера, участници в 
клуб „Аз и моят град“ 
по проект УСПЕХ, по-
сетиха Районен съд - 
Пещера. Прокурор Пе-
търнейчева, прокурор 
Щерева и съдия Анге-

лова запознаха децата 
с историята на Район-
ния съд, с работата на 
прокурора, на съдията, 
със структурата на 
правосъдната система 
в България. Срещата 
се проведе в една от 
заседателните зали на 

съда и безспорно про-
вокира интереса на 
учениците. След офи-
циалната част, в не-
формална обстановка, 
децата влязоха в ро-
лята на съдия, съдебни 
заседатели, прокурор, 
адвокат, подсъдими.

В РАЙОНЕН СЪД - ПЕЩЕРА

К А Л Е Й Д О С КО П

Добре е да знаемДобре е да знаем
за какво за какво е полезнае полезна

Ябълката съдържа 
витамин С, който укреп-
ва имунната система, 
както и флавоноиди 
– антиоксиданти, на-
маляващи риска от 
сърдечносъдови забо-
лявания.

Едновременно с 
това в една ябълка има 
само 70-100 калории, 
но тя може успешно да 
замени шоколада или 
бонбоните, като удо-
влетвори нуждите на 
организма от захар.

В ябълките се съ-
държат и значително 
количество феноли, 
които действат регули-
ращо на нивото на хо-
лестерола - намаляват 
„лошия” и повишават 
„добрия”.


