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Местата за отдих и зе-
лените площи в Пещера 
придобиха нова визия 
след като беше извърше-
на цялостна рехабили-
тация и възстановяване 
на тези зони за активен 
отдих. Изградени са пе-
шеходни пътеки и алеи, 
тротоари, съвременни и 
безопасни детски пло-
щадки, поставени са кош-
чета за отпадъци, пейки, 
нови осветителни тела. 
По този начин в Пещера 

е осигурено безопасно, 
устойчиво, екологично 
и интегрирано развитие 
на градския център, по-
добри се физическата 
и жизнената среда на 
града. „В опазването на  
тези паркове и места за 
отдих трябва да се вклю-
чат всички граждани на 
Пещера“, каза Георги 
Козарев - кмет на общи-
на Пещера. Той потвърди, 
че администрацията ра-
боти по пълна промяна 

на нормативната уредба 
и осъвременяване на 
нови санкции за нару-
шителите и вандалите. 
„Започваме една широка 
разяснителна кампания 
сред населението, ще 
бъдат назначени охра-
нители, които ще пазят 
24 часа в денонощието“, 
каза още г-н Козарев. 
Ще бъдат поставени 
табели край езерото в 
парк „Централен”, които 
ще указват забрана за 

плуване и дълбочината 
на водното огледало, за-
брана за кучета и вело-
сипеди. „Намерението на 
администрацията е да се 
въведе непоносимост и 
нетърпимост срещу про-
тивообществените про-
яви и извършителите им 
в Пещера“, уточни кметът 
Г. Козарев и подчерта, че 
„няма да има прошка за 
злосторниците, които 
рушат направеното в 
града“.

Денят на славянската 
писменост и на българ-
ската просвета и култура - 
24 май, бе отбелязан тър-
жествено в нашата общи-
на с ученическо шествие.

Празничният концерт,  
посветен на светите бра-
тя Кирил и Методий, за-
почнa в 11.00 часа на 24 
май на пл. „България”. В 
програмата взеха учас-
тие учениците от всички 
училища в града, децата 
от Общински детски ком-
плекс – гр. Пещера, и НЧ 
„Развитие - 1873“.

И тази година кме-
тът на община Пещера  
Георги Козарев награди  
отличилите се ученици 
и учители на областно и 
национално ниво:

• Цветелина Щерева 
Бадалова – ученичка в VII 
клас, СОУ „Св. Климент 
Охридски“ - I място в 
Национален литературен 
конкурс „Спас Зафиров“;

• Елена Петрова Гю-
зелева – VIII клас, ОУ „П. 
Р. Славейков“ - II място в 
Национален литературен 
конкурс „Спас Зафиров“;

• Никола Георгиев Ко-
лишиков - VII клас, ОУ „П. 
Р. Славейков“ - III място в 
Национален литературен 
конкурс „Спас Зафиров“;

• Атанас Димитров 
Кушлев – V клас, СОУ 
„Св. Климент Охридски“ - 
II място в Национален 
конкурс за революцион-
но слово „Оборище – фа-
кел на свободата“;

• Вяра Спасова Трифо-
нова – IV клас, НУ „Миха-
ил Каролиди“ - II място в 
областен кръг на олим-
пиадата по математика 
„Знам и мога“;

• Ангел Георгиев 
Дечев - I клас, ОУ „П. Р. 
Славейков“ - бронзов 
медал от състезание  по 
математика „Ум Белия 
делфин“;

• Благовест Георгиев 
Игнатов - VII клас, СОУ 
„Св. Климент Охридски“ - 
III място на Областнo съ-
стезание „Европейско 
математическо „Кенгу-
ру“;

• Елена Петрова Гю-
зелева - VIII клас, ОУ „П. 
Р. Славейков“ - I място в 
Национален ученически 
конкурс под надслов 
„Всичко е химия“, на-
правление „Презента-
ции“;

• Йорданка Карата-
шева - VI а клас, ОУ „П. 
Р. Славейков“ - I място в 
Национален ученически 
конкурс под надслов 
„Всичко е химия“, на-
правление „Стихотворе-
ния“;

• Георги Костадинов 
Герджиков - VII клас, ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“, 
класиран за национален 
кръг на олимпиадата по 

химия.
Класиралите се на I 

място в Областно пър-
венство по шах и на III 
място в Зонално пър-
венство с ръководител 
Райчо Балабанов:

• Йордан Георгиев 
Шопов – IX клас, СОУ „Св. 
Климент Охридски“;

• Виктор Иринов Чеш-
личевски – X клас, СОУ 
„Св. Климент Охридски“;

• Джошкун Тасим Мех-
мед – X клас, СОУ „Св. 
Климент Охридски“;

• Мария Петрова Къ-
нева – IX клас, СОУ „Св. 
Климент Охридски“.

Класиралите се на II 
място в Областно уче-
ническо състезание по 
„Защита при бедствия, 
пожари и извънредни 
ситуации“ с ръководител 
Райчо Балабанов:

• Гергана Стоянова 
Вранчева – VII клас, СОУ 
„Св. Климент Охридски“;

• Елена Николаева 
Маркова – VII клас, СОУ 
„Св. Климент Охридски“;

• Мартин Александров 
Иванчев – VII клас, СОУ 

„Св. Климент Охридски“;
• Моника Ивелинова 

Димитрова – VII клас, СОУ 
„Св. Климент Охридски“;

• Йоана Иванова – На-
родно читалище „Разви-
тие – 1873“ - Златна лира 
от Национален музикал-
но-фолклорен фестивал 
„Орфеево изворче - 
2012“, Стара Загора и 
сребърен медал на Музи-
кален конкурс „Орфеева 
дарба - 2012“, София с 
худ. ръководител Нико-
лай Балабанов;

• Петя Билбилева – На-
родно читалище „Разви-
тие - 1873“ - Златна лира 
от Национален музикал-
но-фолклорен фестивал 
„Орфеево изворче - 
2012”, Стара Загора с 
худ. ръководител Павел 
Куцев;

• Йорданка Динчева – 
Народно читалище „Раз-
витие – 1873“ - Сребърна 
лира от Национален музи-
кално-фолклорен фести-
вал „Орфеево изворче - 
2012“, Стара Загора и 
бронзов медал от Музи-
кален конкурс „Орфеева 
дарба - 2012“, София с 
худ. ръководител Нико-
лай Балабанов;

• Валентин Кичуков - 
Народно читалище „Раз-
витие – 1873“, Сребърна 
лира от Национален музи-
кално-фолклорен фести-
вал „Орфеево изворче - 
2012“, Стара Загора с 
худ. ръководител Павел 
Куцев;

• Цветан Кичуков – На-
родно читалище „Раз-
витие – 1873“ - Сребърна 
лира от Национален музи-
кално-фолклорен фести-
вал „Орфеево изворче - 

2012“, Стара Загора с 
худ. ръководител Павел 
Куцев;

• Вилислава Коларова 
– златен медал на Музи-
кален конкурс „Орфеева 
дарба - 2012“, София с 
худ. ръководител Павел 
Куцев;

• Силвия Маркова – 
сребърен медал на Музи-
кален конкурс „Орфеева 
дарба - 2012“, София с 
худ. ръководител Нико-
лай Балабанов.

Ученици, класирали 
се на I място на Областно 
първенство по баскетбол 
от ОУ „П. Р. Славейков“ 
с ръководител Щерьо 
Бадалов:

• Памела Мекушина - 
VI клас;

• Цветелина Стоянова - 
VI клас;

• Надежда Батаклиева - 
VI клас;

• Алисия Зонева - VI 
клас;

• Елиса Зонева - VI 
клас;

• Елица Михайлова - VI 
клас;

• Недялка Недялкова - 
VI клас;

• Нели Павлова – V 
клас.

Ученици, класирали 
се на III място на Област-
но първенство по волей-
бол от СОУ „Св. Климент 
Охридски“ с ръководи-
тели Мария Ненкова и 
Фаня Рангелова: 

• Тодор Стаменов - XII 
клас;

• Атанас Харизанов - 
XI клас;

• Борис Драгов - XI 
клас;

• Стефан Узунов - XI 
клас;

• Атанас Григоров - XI 
клас;

• Динко Паунов - XII 
клас;

• Иван Вълков – XII 
клас.

За особени постиже-
ния в областта на образо-
ванието, област „Химия“, 
Община Пещера излъчва 
г-жа Божанка Георгиева 
Андреева – учител в ОУ 
„П. Р. Славейков“ - I мяс-
то за най-добра екипна 
работа в Национален уче-
нически конкурс под над-
слов „Всичко е химия“.

За особени постиже-
ния в педагогическата 
практика Община Пеще-
ра излъчва г-жа Иванка 
Николова Павлова – учи-
тел в ОУ „Любен Караве-
лов“.

За особени постиже-
ния за развитието на кул-
турата в община Пещера 
Община Пещера излъчва 
г-жа Стоянка Ангелова 
Динева.

Георги Козарев - кмет на община Пещера: 

Всички сме отговорни за опазването на парковете и местата за отдих

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТ И НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
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Спомних си това за-
клинание и поука, про-
изнесено като начало на 
тържественото събрание 
в Пазарджик, посветено 
на Международния ден 
на жената – Осми март. 
То беше организирано 
от председателката на 
Дружеството на жените 
в окръга д-р Лушка Стан-
чева, в присъствието на 
женския актив от побра-
тимения тогава Ставро-
полски край.

Може би затова автор-
ката е озаглавила книгата 
си „Обич“. Какво по-
голямо призвание и за-
дължение имат майките и 
жените?!

Д-р Станчева, която е 
акуширала на много май-
ки и е чула първия плач 
на новородените, сега в 
стихотворна форма е на-
писала своята искрена 
обич към своите деца, 
внуци и правнуци. Ето я 
неповторимата палитра 
на семейството! С дъл-
бока майчина и бабина 
доброта тя е градила 
своето сложно и много-
лико семейство, споено в 
трудни и весели моменти 
от човешката доброта и 
обич. Възпитават претво-

рените в стихове чудесни 
български приказки, за-
ръките и поученията на 
поколения баби и майки 
от живота на Лушка.
„Хей, момченце сладко,

ти къде се криеш?
Идвай, идвай бързо
тук да се измиеш!

Пак си ритал топката,
пак си пипал котката!

Баба ти се радва,
баба те обича!

Ей сега ще гушне
умната главица!“

Ето я Лушка Стан-
чева, която въпреки 
огромната обществена и 
служебна отговорност, 
в едно сложно време, е 
намерила най-правилния 
подход на възпитание в 
семейната среда. Затова 
и внучките й я обичат и 
слушат нейните съвети. 
За първолачетата живо-
тът в училище става по-
сложен – и за тях, и за 
техните баби. Но внучето 
не се сърди и не плаче, 
рисува с боички, играе 
с куклите. Труди се като 
пчелица, за да се роят 
шестиците.

В трудни моменти е 
нужен семеен съвет и за-
крила. Затова Дорето се 
усмихва, защото вярва, 

че ще се справи с труд-
ностите.

Лушка си спомня за 
щастливите студентски 
години. Трудно бе и на 
нас, и на държавата да съ-
здава кадри с висше об-
разование, защото беше 
бедна, без да имаше още 
развито земеделие и про-
мишленост след войната. 
Но нашето поколение се 
справи и с децата си, и с 
внуците!

„Ах, какви дечица
има баба Лушка!

Чуруликат 
като птички,
работливи са 

като пчелички!“
Макар че майката и ба-

щата заминават на работа 
в Португалия, децата им 
са отлични ученици.

„Какъв талант, 
какво чудо!

Не били мамините грижи 
залудо!

Уроците учи спокойно,
в час се държи достойно.
А мама все се тревожи:
„Как ли в гимназията 

ще се наложи?“
Децата в семейството 

се учат да обичат при-
родата.

„Много хубаво е 

във гората!“
– казва Люди във отплата.
Здраво се държи за баба,
пази я да не пострада!

Природо, колко си красива!
Добре сред тебе 

се почива!
Спокойствие, 

здраве даряваш!
Благодаря!

Поздрав заслужаваш!“
Лушка Станчева е 

щастлива да изпраща 
внуци да учат в чужбина.
„Какъв левент си станал,

красив, със стройна 
снага,

умен, ученолюбив,
все така трудолюбив.“

Нека да благодарим 
на нашата приятелка д-р 
Лушка Станчева за по-
учителната стихосбирка 
с красивото название 
„Обич“, която с много-
бройни топли спомени, 
събития и случки учи 
хората да възпитават де-
цата в доброта и сърдеч-
ност. Съкровеният свят 
на семейството трябва 
да се помни и развива съ-
образно изискванията на 
времето.

Научете децата и вну-
ците си да обичат!

Стоянка ДИНЕВА

НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ ДА ОБИЧАТ!

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ 
В СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД:

НЕОБХОДИМО Е:
•  ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА УДОБНО МЯСТО В ДОМА 

ФЕНЕРЧЕ, РАДИОПРИЕМНИК, ЧАНТИЧКА ЗА ДО-
КУМЕНТИ И ОСОБЕНО ЦЕННИ ВЕЩИ, АПТЕЧКА, 
СВИРКА, ПО ЕДНА ТОПЛА ДРЕХА ЗА ВСЕКИ, РЕ-
ЗЕРВ ОТ ВОДА И ХРАНА.

•  МЕБЕЛИТЕ ДА СА ЗДРАВО ЗАКРЕПЕНИ И ДА НЕ 
СЕ ПОСТАВЯТ ВЪРХУ ТЯХ ГОЛЕМИ И ЛЕСНО ПА-
ДАЩИ ПРЕДМЕТИ.

•  ДА СЕ ЗНАЯТ НАЙ-БЕЗОПАСНИТЕ МЕСТА ЗА 
УКРИВАНЕ. ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ 
НАЙ-ОПАСНИ СА БАЛКОНИТЕ, ВЪНШНИТЕ СТЕ-
НИ, СТЪЛБИЩАТА И АСАНСЬОРИТЕ.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 
УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

•  ДА НЕ СЕ НАПУСКА ЖИЛИЩЕТО ИЛИ СГРАДАТА, 
ОСВЕН АКО Е ВЪЗМОЖНО ИЗЛИЗАНЕ ЗА ОКОЛО 
10 СЕКУНДИ.

•  ДА СЕ ЗАЕМЕ НАЙ-БЕЗОПАСНОТО МЯСТО В СГРА-
ДАТА – ПОД РАМКАТА НА ВРАТАТА, БЛИЗО ДО ВЪ-
ТРЕШНА СТЕНА, КОЛОНА ИЛИ ПОД СТАБИЛНА 
МАСА ИЛИ ЛЕГЛА.

•  ДА НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАПУС-
КАНЕ НА ЖИЛИЩЕТО ДОКАТО ПРОДЪЛЖАВА 
ТРУСЪТ.

•  ДА СЕ ЗАСТАНЕ ДАЛЕЧЕ ОТ СГРАДИ И ДАЛЕКО-
ПРОВОДИ СЛЕД НАПУСКАНЕ НА СГРАДАТА.

•  АКО СЕ ШОФИРА, ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ НА ОТ-
КРИТО И БЕЗОПАСНО МЯСТО И ДА СЕ ИЗЧАКА 
КРАЯТ НА ТРУСА.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД 
ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

• ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ТОКЪТ, ВОДАТА И ГАЗТА.
•  ДА СЕ ВЗЕМЕ ПОДГОТВЕНИЯТ БАГАЖ И БЪРЗО 

ДА СЕ НАПУСНЕ СГРАДАТА.
•  ДА СЕ СЛИЗА ПО СТЪЛБИТЕ И ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА 

АСАНСЬОРЪТ.
•  ДА СЕ ОСИГУРИ ПРЕДИМСТВО НА МАЙКИТЕ С 

ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.
•  ДА СЕ ЗАСТАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ НАЙ-МАЛКО 

ВИСОЧИНАТА НА СГРАДАТА И ДАЛЕЧЕ ОТ ДАЛЕ-
КОПРОВОДИ.

•  ДА СЕ ОКАЖЕ ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДА-
ЛИТЕ.

•  ДА СЕ ОБОЗНАЧАТ МЕСТАТА, НА КОИТО ИМА 
ЗАТРУПАНИ ХОРА И ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ, АКО Е 
ВЪЗМОЖНО.

• ДА СЕ СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИИТЕ ПО РАДИОТО.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И 
ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Председателят на 
Общинския съвет на ве-
тераните от войните о.з. 
капитан Христо Батакли-
ев на 27 май отпразнува 
90-годишния си юбилей 
по най-тържествен и за-
трогващ начин.

Да го уважат бяха до-
шли скъпи гости, измеж-
ду които от София пред-
седателят на ЦС на ВВ 
д-р Тодор Анастасов и 
неговият секретар Марин 
Петков, председателят 
на ОС на ВВ – Пазарджик 
д-р Крум Пирдопски, за-
местник-председателят 
Никола Николов, пред-
седателят на ОбС на ВВ 
в Брацигово Никола 
Костов, ветерани от 
Пещера. Представител 
на Общинския съвет в 
Пещера беше неговият 

председател Анастасия 
Младенова. Тук бяха и 
най-близките на рожде-
ника – синът, дъщерята, 
внуците, роднините, при-
ятелите и др.

Тържественият обяд 
се проведе в ресторан-
та на Стефан Иванчев. 
Най-напред домакинът 
юбиляр сърдечно при-
ветства присъстващи-
те с „Добре дошли“ и 
вълнуващо слово, след 
което съпругата му Соня 
го поздрави със стихо-
творение, посветено на 
него. С най-добри поже-
лания приветствия под-
несоха д-р Тодор Анаста-
сов, д-р Крум Пирдопски, 

Анастасия Младенова, 
която връчи на юбиляра 
поздравителен адрес 
от името на общинската 
партийна организация, 
както и  плакет. Ветеранът 
от гр. Белово Никола Ни-
колов очерта бойния път 
на някогашния младши 
лейтенант Христо Батак-
лиев, командир на щур-
мови взвод, сражавал се 
геройски от Власотинци, 
Кралево, Косово поле 
до Прищина. Една бойна 
дружба свързва двамата 
ветерани – Христо и Ни-
кола.

Израз на признател-
ност към юбиляра беше 
поднесеният от предсе-

дателя на ЦС плакет на  
ветераните от войните в 
България. Всичко това 
трогна до сълзи рожде-
ника.

След официалната 
част и обеда под звуците 
на прекрасна музика за-
почнаха  хора и танци. 
Създаде се една заду-
шевна и приятна атмос-
фера. В късния следобед 
гостите се разотидоха. 
Отмина един прекрасен 
празничен ден, който ще 
остане незабравим.

От името на Христо  
Батаклиев и неговото 
семейство изказваме 
сърдечна благодарност 
на всички, които пота-
чиха с присъствието си 
юбиляра ветеран.

Соня БАТАКЛИЕВА

Председателят на Об-
щинския съвет на ветера-
ните от войните в община 
Пещера Христо Батаклиев 
навърши 90 години. Той е 
роден на 27 май 1922 г. в 
Пещера в занаятчийското  
семейство на Елена и Ни-
кола Батаклиеви.

Своето детство пре-
карва в героичния  Батак, 
сред дебрите на гордите 
Родопи. Тук, под грижите 
на своите родители, той 
получава първите уроци 
по родолюбие, по приме-
ра на смелите батачани, 
не склонили глава пред 
турския ятаган. В дет-
ските си години Христо 
е силно впечатлен от тех-
ния подвиг, проявен през 
паметната 1876-а.

В Батак той получава 
основното си образо-
вание при подготвени 
педагози. Тук се зараж-
да силната любов към 
българското земеделие, 
която любов го отвежда 
да учи в реномираното 
за онова  време Средно 
земеделско училище в 
Садово.

След успешното му 
завършване с отличен 
успех, той постъпва в ка-
зармата като щурмовак 
в Пловдив. Скоро след 
това дивизията, в която 
служи, е преместена в 
Любимец, на границата. 
Оттук той е изпратен в 
ШЗО в София.

На 10 януари 1944 г. 
преживява ужаса на бом-

бардировките на англо-
американската авиация 
над София. Това е причи-
ната за преместването на 
школата в Радомир.

Само 7 дни след за-
вършването на ШЗО, 
Христо Батаклиев полу-
чава заповед да замине 
на фронта – на 21 септем-
ври  1944 г.

Още с пристигането 
си в частта е назначен  
за взводен командир на 
мястото на убития капи-
тан Стайков от Пазар-
джик.

Христо Батаклиев  
участва в Първата фаза 
на Отечествената война 
срещу немската армия по 
маршрута Ниш, Лясковец, 
Власотинци, Александро-
вац.

Първият сблъсък с 
немските пълчища става 
в Александровац. Поде-
лението продължава пътя 
си към Давидовац и Кра-
лево, където той е свиде-
тел и участник в най-кръ-
вопролитното сражение с 
немските части.

Поделението на Хрис-
то Батаклиев, в това чис-
ло и взводът, който той 
командва, е обсипано от 
мощен картечен и авто-
матичен огън на немците, 
отправен от камбанари-
ята.

„Беше истински ад, в 
който загинаха смелите 
войници от моя взвод 
– пещерците подофицер 
Тодор Килов, М. Димов 

и Петър Лазов“ – спомня 
си и днес капитан Христо 
Батаклиев.

Неговият взвод, за-
едно с командира на 
дивизията генерал Мар-
ко Атанасов, се заема с 
обезвреждането на 1360 
мини, след което се водят 
тежки нощни боеве за 
освобождението на града 
от немските завоеватели.

Възстановен е разру-
шеният от немците мост 
на р. Морава, по който се 
очаквало да пристигне 
от гр. Куманово гвардей-
ската дивизия на генерал 
Славчо Трънски. 

Със своя взвод Хр. 
Батаклиев разчиства 
пътя в 13-километровия 
Кончунски проход, който 
бил задръстен от герман-
ските камиони и оръжия. 
След това през Косово 
поле достигат до Прищи-
на. И тук става смяната 
на дивизията, в която 
е  неговият взвод с 16-а 
дивизия, за да завърши и 
Първата  фаза на Отечест-
вената война.

Бойният път на ко-
мандвания от Христо 
Батаклиев взвод от съ-
става на дивизията с 
командир генерал Марко 
Атанасов от Пирот през 
Косово поле до Прищина 
завършва.

И така той става про-
дължител на фронтоваш-
ката участ на семейство 
Батаклиеви. Двамата му 
чичовци са фронтоваци. 

Става дума за Атанас и 
Георги, които са участ-
ници в Балканската и в 
Първата световна война 
и загиват – единият при 
Криволак, а другият – при 
Завоя на Черна.

Баща му Никола е 
участник в Дойранската 
епопея. 

А той – Христо, тех-
ният племенник и син 
– участник във Втората  
световна война, покрил с 
неувяхваща слава бойни-
те знамена на БНА.

О.з. капитан Хр. Ба-
таклиев за подвизите 
със своя взвод получава 
няколко ордена и медали 
за храброст за участието 
си във Втората фаза на 
Отечествената война.

Той е председател 
на ОбС на ветераните, 
участници във Втората 
световна война и член на 
Бюрото на ОбС на СОСЗР 
в общината ни.

Работи активно за ро-
долюбивото възпитание 
на подрастващите в об-
щина Пещера.

Общинският съвет 
на СОСЗР и аз лично го 
поздравяваме сърдеч-
но за рождения му ден, 
като пожелаваме на него 
и семейството му много 
здраве и родопско дъл-
голетие.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед,

член на Общинската 
организация на 

СОСЗР в Пещера

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
ПЕЩЕРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД признава под-

съдимия Иван Веселинов Арабаджиев, роден на 
21.06.1987 г. в Пещера, живущ на ул. „Пирин“ №24, 
български гражданин, без образование, неженен, 
осъждан, безработен, за виновен в това, че в пе-
риода от месец септември 2007 г. до 26 юни 2009 г. 
в Пещера, като пълнолетно лице, без да е сключил 
брак, заживял на съпружески начала с лице от жен-
ски пол, ненавършило 16-годишна възраст, на осно-
вание чл. 42 а, ал. 2, т. 2, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК му 
налага наказанието обществено порицание.

Среща на децата 
– читатели на библиотеката 
при НЧ „Сергей Румян-
цев – 1909“, с. Капитан 
Димитриево, се проведе 
по случай Националната 
библиотечна седмица. 
Библиотеката е любимо и 
приятно място за млади и 

стари – за четене, дебати и 
информация.

Малчуганите поздрави-
ха с рисувани от тях кар-
тички  кмета Ив. Златинов, 
учителите от с. Капитан 
Димитриево, жените само-
дейки и свои близки по 
случай 24 май.

КАПИТАН ХРИСТО БАТАКЛИЕВ НАВЪРШИ 90 ГОДИНИ

ВЕТЕРАН ЮБИЛЯР

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

БИБЛИОТЕКАТА –
ЛЮБИМО И ПРИЯТНО МЯСТОЛЮБИМО И ПРИЯТНО МЯСТО



На 18 май, с много 
цветя и усмивки и с 
малко сълзи, СОУ „Све-
ти Климент Охридски” 

- гр. Пещера, изпрати 
най-големите си ученици 
– дванайсетокласниците. 
На тържеството, сред 

множеството ученици, 
преподаватели, предста-
вители на училищното 
настоятелство, родители 
и приятели, присъства-
ха и г-н Стефан Попчев 
- дългогодишен дирек-
тор, както и г-жа Ружка 
Семерджиева - н-к отдел 
„Европейски програми, 
образование и култура” 
към Общинска админис-
трация - гр. Пещера. По 
традиция изпращането 
премина в празнична 
обстановка, в приповдиг-
нато настроение, песни 
и  музика. Абитуриентите 
поднесоха цветя на свои-
те учители, а директорът 
на училището г-жа Пи-

пина Кълвачева намери 
най-топлите думи, за да 
поздрави младите хора.

Умиление, сълзи и 
носталгия предизвикаха 
обръщенията на Джейлян 
Парпулева и  Маргарита 
Гюрджеклиева, с които 
девойките се обърнаха 
към своите учители и съ-
ученици.

Тръпнещи и красиви, 
абитуриентите за по-
следен път целунаха 
училищното знаме и пре-
крачиха прага на родното 
школо, за да се впуснат в 
предизвикателствата на 
живота.

На добър час и успе-
шен старт, приятели!

35 юни 2012 г.

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 0889888119

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Текст .................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в ре-
дакцията на вестник „Родопска искра“ на адрес: 
Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/.
За достоверността на обявата отговорност 

носи лично подателят.

С почетна грамота за изключителните му заслуги и 
безкрайната любов на ученици и колеги, СОУ „Свети 
Климент Охридски” отбеляза излизането в пенсия на  г-н 
Райчо Балабанов. Трудно е да си представим училището 
без неговия доайен - човекът, който с опита, човещината 
и почтеността си бе винаги начело, пример за всички. 
Обещанието, че ще е винаги наблизо и ще ни помага, до-
някъде ни успокоява, но липсата му вече се усеща.

Да си ни жив и здрав, Райчо!

На 2 юни се навърши-
ха 136 години от гибелта 
на Христо Ботев – гениал-
ния поет, революционер, 
идеолог на българската 
национална революция.

Нашият народ свято 
тачи този ден и свързва 
саможертвата му с дело-
то и подвига на загина-
лите за свободата и на-
ционалното обединение 
на България.

Думите му: „Няма 
власт над онази глава, 
която е готова да се от-
дели от плещите си всеки 
момент” стават девиз на 
българското базсмъртие.

Както вчера, така и 
днес нашата национална 
памет е немислима без 
Ботев. Не защото няма 
други герои и поети, а 
защото той бе първият, 
който ни научи, че силата 
на един народ се ражда 
и множи от бесилото му, 
че любовта и омразата 
са истински вулкан, който 
люлее земята, че свобо-
дата е богиня и майка, 
която кърми духа!

Христо Ботев е един 
връх в българската на-
ционална революция, 
истински син на своето 
време, надхвърлил не-

говите хоризонти, чийто 
живот прилича на един 
обречен символ.

Христо Ботев е голям 
и безсмъртен като Бал-
кана, който му дава своя 
скут за люлка и своя 
връх - голям колкото Бъл-
гария, покрил я с името 
си цялата до последния 
й планински дол. И вечен 
като България - неин сим-
вол, неин гений.

Ботев е ренесансов 
идеолог и мислител, 
революционер с вдъх-
новен замах и митичен 
войвода.

Кипящ журналист 
- редактор и неистов 
публицист, автор на 20 
стихотворения - истински 
бисери, гордост не само 
за своята земя, но и за 
Европа и Човечеството.

Той бе и ще остане 
изумителен политик, 
романтично устремен и 
стъпил здраво на родна-
та българска земя. Той 
бе съвестта и сърцето 
на БТЦРК. И накрая, за 
да направи клетвата си 
истина и поезията си 
живот, той тръгва с чета 
от 200 юнаци срещу една 
огромна и свирепа импе-
рия. По този начин Ботев 
пръв хвърля в пожара на 
националната революция 
великите социални идеи 
на своето и европейското 
време.

Христо Ботев е близък 
за нас, пещерци. Защото 
той е влязъл в нашия 
живот, в нашата душев-
ност чрез спомена за 
връзките и дружбите му с 
революционното семей-
ство Горови.  Тази друж-
ба е чиста, тя събужда в 
нас родолюбиви чувства 
и национална гордост. 
Това е дружба, родена 
в огъня на българската 

национална революция, 
продължила едно десети-
летие, изпълнена с много 
драматизъм.

Освен обикновените 
човешки срещи в Гюр-
гево, Браила и Букурещ 
в Румъния, те разменят 
много писма и телеграми. 
В дома на Горов в Гюр-
гево поетът сътворява 
стиха-сентенция „Хаджи 
Димитър”. Горов финан-
сира издателската му 
дейност и става издател 
на Ботевата и Стамболо-
вата стихосбирка „Песни 
и стихотворения”, съ-
хранена днес в НБКМ в 
София и във витрините 
на нашия музей.

Не друг, а Горов е 
основната фигура при въ-
оръжаването на Ботевата 
чета. И пак той донася на 
кораба „Радецки” едно от 
знамената, известно като 
Гюргевското.

Д. Горов и неговата 
съпруга Иванка изпращат  
четниците от Гюргево до 
Бекет. И тук, при раздяла-
та Христо Ботев предава 
на Горов своето истори-
ческо тефтерче със сти-
хотворения и списъка на 
четниците, съхранено за 
поколенията.

На 2 юни ние и цяла 
България скланяме глави 
и пред подвига на Атанас  
Горов - най-малкият Бо-
тев четник, едва навър-
шил 18 години, загинал в 
околностите на Враца.

Горен от слънцето, 
давен и къпан от дъж-
довете, 2 юни е Денят на 
националната скръб, на 
костите и песните, които 
създадоха България.

2 юни е Денят на тези, 
които легнаха в земята 
не за да гният, а за да 
дават светлина и красота. 
Онази страшна светлина 

на промушени сърца и 
замръзнали очи, която 
гори като сияние около 
главата на българското 
безсмъртие.

Затова на този ден на-
родът слави всички, кои-
то загинаха за спасението 
му от тираните. А това са 
герои от различни епохи, 
с различни професии и 
възможности, но с една 
обич - България, и един 
идеал - Свободата!

Ето защо 2 юни е 
най-тъжният ден в бъл-
гарския календар. Но той 
е и най-достойният.  За-
щото носи чудото, което 
ни извиси, за да изгрее 
свободата на скъпата ни 
Родина.

И още нещо - след 
празника на буквите, 
Денят на Ботев е най-
свидното вълнение, което 
България има! То е на-
шият реквием и нейната 
клетва! Защото надали 
може да има по-голям 
капитал за един народ от 
юнашките гробове, които 
той пази!

Така Денят на мърт-
вите герои за свободата 
на България прераства 
в Ден на всенародна 
гордост. В празник на 
кръвта, от която излетя 
свободата на свободното 
ни Отечество! В триумф 
на лудите глави, чиито 
бели ризи и черни пер-
чеми се превърнаха в 
най-красивия символ на 
нашата вечност. Затова 
ние се прекланяме пред 
Христо Ботев, пред под-
вига на революционното 
семейство Горови!

Поклон, вечен поклон 
пред загиналите за на-
ционалната свобода на 
България!

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

На 31 май от 9 
часа се проведе 
десетото заседа-

ние на Общинския съвет, 
открито и ръководено от 
председателя Анастасия 
Младенова.

Дневният ред включ-
ваше промяна в състава 
на ПК по бюджет и фи-
нанси, ПК по общинска 
собственост и европейски 
програми и на ПК по про-
света, младежки дейнос-
ти, спорт и туризъм.

Направен бе анализ на 
пазара на труда в община 
Пещера.

Съветниците изслу-
шаха информация за 
дейността на общинските 
клубове: на пенсионерите, 
диабетиците и на инвали-

дите.
Разгледани бяха още 

отчет за дейността на Кул-
турния дом и информация 
за работата на Общинския 
детски комплекс.

В точка „Текущи” бяха 

определени структурата, 
съставът и задачите на 
Общинската комисия по 
безопасност на движени-
ето по пътищата.

Направено бе измене-
ние и допълнение на „На-
редбата за определянето 
и администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги на територията на 
община Пещера” и Тари-
фата по чл. 3, ал. 1 от на-
редбата и др.

Заседанието завърши 
с питания.

ВЕЛИК И НЕДОСТИЖИМ

136 ГОДИНИ ОТ БОТЕВИЯ ПОДВИГ
ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

В заслужена пенсия

СОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ИЗПРАТИ СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

ПО ПОВОД ПЪРВИ ЮНИ
- Международния ден на 
детето, Община Пещера 
организира на 1 юни от 
10  часа на площад „Бъл-
гария” конкурс за детска 
рисунка на тема „Аз и 
моят град”. В него взеха 
участие по четирима уче-
ници от V до VII клас от 
СОУ „Св. Кл. Охридски”, 
ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ 
„Св. П. Евтимий” и ОУ 
„Л. Каравелов”. Малките 
художници рисуваха на 
статив и използваха по 
собствен избор техниката  
- акварел, пастел, молив 
и др. Програма изнесоха 
децата от Танцова школа 

„Импресия” към Културен 
дом – Пещера, и ученици 
от ОУ „Любен Каравелов“. 
Кметът на община Пещера 
г-н Георги Козарев награ-
ди класиралите се на пър-
ви места – Нели Недялко-
ва от ОУ „П. Р. Славейков“, 
Недялко Мирчев от ОУ 
„Любен Каравелов“, Риза 
Асанов от СОУ „Св. Кл. 
Охридски“ и Мария Анге-
лова от ОУ „Св. П. Евти-
мий“. Кметът на общината 
връчи грамоти на децата 
от школа „Импресия”  за 
особени постижения в 
областта на танцовото из-
куство.

На 1 юни децата рисуваха на площадаНа 1 юни децата рисуваха на площада
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

НЧ “Развитие - 1873” - гр. Пещера, 
отдава под наем помещение за 

търговски цели на главната улица. 
Повече информация - на място 

в читалището.

Над 500 бяха участниците от различни 
градове на страната в Националния кон-
курс за купа „Българска роза“, който се 
проведе  на 27 май в Казанлък. Сред тях 
бе и Танцова школа „Импресия“ към Кул-
турен дом - Пещера. Децата от школата 

спечелиха първо място за танца „Учили-
щето и улицата“, три втори места - за валс 
от операта „Спящата красавица“, „Черни 
очи“ и „Pepi’s band“, и два бронзови меда-
ла на Петър Белегански и Гергана Паунова 
за дуета „Рибари“.

Учениците от I клас на ОУ „Л. Каравелов“ от кла-
са на г-жа П. Христоскова изпратиха тържествено 
изминалата учебна година. В присъствието на ди-
ректора на училището, учители, по-големи ученици 
и разбира се, на техните родители, първокласниците 
проведоха последния си „урок“. На него малчуганите 
четоха, писаха, смятаха, рецитираха стихове, пяха 
любими песни, драматизираха приказка. Директорка-
та на училището В. Василева лично връчи удостове-
ренията им за завършен клас, както и развлекателна 
книжка за подарък. Родителите се погрижиха за 
празничната почерпка.

П. ХРИСТОСКОВА, главен учител

На 24.05.2012 г. Кметство  
- Мокрище и НЧ „Република - 
1950“ отличиха с грамота Жен-
ска фолклорна група от НЧ 
„Сергей Румянцев - 1909“, с. 
Капитан Димитриево, с ръково-
дител Ваня Паунова за участие 
в Първия фолклорен събор на 
самодейните състави „Мокри-
ще 2012“.

Надежда Борисова, Йордан-
ка Пандева, Ягода Димитрова и 
Йорданка Ангелова за участи-
ето си в кулинарната изложба 
на Първия фолклорен събор 
на самодейните състави „Мок-
рище 2012“ бяха отличени с 
грамоти и предметни награди 
като добри кулинарки.

Ст. ИВАНОВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КУПА „БЪЛГАРСКА РОЗА“

ПРИЗНАНИЕ ЗА ТАНЦОВА ПРИЗНАНИЕ ЗА ТАНЦОВА 
ШКОЛА „ИМПРЕСИЯ“ШКОЛА „ИМПРЕСИЯ“

ОТЛИЧИЕ ЗА ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА

Празничен „урок“Празничен „урок“

На 2 юни пещерци се събраха пред памет-
ника на Христо Ботев, за да отбележат 136-го-
дишнината от гибелта му и паметта на всички 
борци, дали живота си за свободата и неза-
висимостта на България.

С встъпителни думи тържеството откри 
Димитър Насков.

Вълнуващо слово за героичния подвиг на 
Ботев и на загиналите за свободата произне-
се Анастасия Младенова – председател на 

Общинския съвет.
С едноминутно мълчание и падане на коле-

не присъстващите сведоха глави за поклон.
Венци и цветя на признателност  бяха под-

несени от кмета на общината Георги Козарев и 
от председателя на Общинския съвет Анаста-
сия Младенова, от Общинския съвет на БСП, 
Общинския съвет на СОСЗР, коалиция „Бъде-
ще за Пещера“, ПП ГЕРБ, Общинския съвет на 
СДС, НЧ „Развитие - 1873“ и от граждани.

В хладните майски утрини в Радилово прибираха 
реколтата от рози. От средата на май до началото 
на юни, в ранни зори, още преди изгрева, до около 
10-11 часа. „Тази година цвят има и изкупните цени 
са добри“ – споделиха розоберачите. Ръцете им са 
изподраскани, но когато трудът е заплатен, болката 
не се усеща много. Последните чували са готови за 

предаване на розоварите. 
Започна и саденето на червената капия. С надеж-

да за добри добиви са в Радилово. Земята е плодо-
родна, хората са трудолюбиви. Дано и времето да е 
благосклонно - без градушки и суша. 

Да пожелаем добра реколта за земеделските сто-
пани в Радилово.

2 юни - ДЕН НА БОТЕ2 юни - ДЕН НА БОТЕВ  И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
ДЕН НА ПОЧИТ И ПРЕКЛОНЕНИЕ

ДА ПОЖЕЛАЕМ ДОБРА РЕКОЛТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
РАДИЛОВО


