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– Г-н Балабанов, кои 
са Вашите ресори като 
заместник-кмет на об-
щина Пещера?

– Основните направ-
ления са европроектите 
по различните европей-
ски програми, култура, 
образование, обществен 
ред и сигурност, социал-
ни дейности в общината.

– Навярно огром-
ният организационен 
опит, който имате, ще 
Ви помогне в много на-
правления?

– Надявам се бързо да 

вляза в проблематиката 
на общинската админис-
трация, като за това ще 

разчитам на доказалите 
се специалисти, а не на 
доказали се партийни 
угодни кадри, като при-
оритет ще бъде даван на 
млади и образовани кад-
ри на Пещера, както и на 
фирми, които осигуряват 
дори и едно работно мяс-
то. На такива фирми про-
блематиката в общинско-
то ръководство ще бъде 
решавана приоритетно.

– Г-н Балабанов, ка-
къв е Вашият стремеж 
за развитието на об-
щина Пещера?

– Общинското ръко-
водство работи по шест 
европейски проекта, 
два от които са пред 
стартиране – проектът 
за крепостта Перистера 
на хълма Света Петка 
– 3 618 хил. лева, и под-
мяна на канализацията и 
водопроводната мрежа 
на Пещера на стойност 
28 милиона лева. По тях 
има да се изчистят някои 
технически подробности 
и след Нова година, над-
явам се, да стартират. 

И друг приоритет 

– да погледнем в какво 
състояние е общината 
– да се извърши вътре-
шен одит и финансова 
инспекция от Държавна 
финансова инспекция, 
за да се убедим и ние 
какво се е случвало с 
финансирането на Пе-
щера. По отношение на 
проектите ще разчитам 
на Общинска админис-
трация, на неправител-
ствените организации, 
ние ще съдействаме за 
реализирането им.

– Какво ще пожелае-

те на съгражданите си 
в навечерието на Ко-
ледните и Новогодиш-
ните празници?

– Пожелавам им най-
вече да бъдат живи и 
здрави, да имат търпени-
ето и силата да издържат 
в тези тежки времена и ги 
уверявам, че ще направя 
всичко по силите си, за 
да направим живота им 
по-добър, а общината -  
едно по-добро, атрактив-
но място за живеене.

Въпросите зададе:
Величка ТОКМАКОВА

В пресконференци-
ята, състояла се на 28 
ноември, участие взе-
ха кметът на общината 
Георги Козарев, инж. 
Стоил Стоилов – ръко-
водител на проекта, и 
представители на из-
пълнителите. Темата бе 
по проекта за градската 

среда. С реализирането 
му ще се подобри обли-
кът на Пещера. Очаква 
се проектът да бъде 
финализиран на 15 юли 
2012 г.

Ще бъдат засадени 
над 100 нови дръвчета 
на мястото на изсече-
ните вече негодни, ще 

се увеличи зеленината. 
Ще се намали дълбо-
чината на езерото, то 
ще бъде със светлин-
ни ефекти. В парка се 
предвиждат две нови 
площадки. Плочките от 
алеите се складират в 
бившата казарма.

На 3 декември 2011 
г. – Международния ден 
на хората с увреждания, 
Общинската организа-
ция в нашия град тър-
жествено отбеляза 20 
години от основаването 
си.

Това са хора със 
силни ръце и горещи 
сърца, със своето място 
под слънцето – каза при 
откриването на тържест-

вото водещата Васка 
Чапарова.

За да уважат юбилея, 
бяха дошли председате-
лят на Общинския съвет 
в Пещера Анастасия 

Младенова и заместник-
кметът Стефан Балаба-
нов.

Поздравителен адрес 
до хората с увреждания 
бе изпратен от предсе-

дателя на Общинския 
съвет Анастасия Мла-
денова. От името на 
ОбС  тя ги поздрави с 
юбилея. “20 години вие 
организирате и разнооб-
разявате живота си чрез 
дейността на вашия 
клуб „Оптимист”. Бъде-
те оптимисти! Желая ви 
много здраве, надежда, 
много любов към ваши-
те приятели” – се казва в 
поздравителния адрес. 
Приветствени думи под-
несе заместник-предсе-
дателят на Общинската 
организация на хората 
с увреждания Дафин-
ка Василева. На този 
свят има хора, които не 
могат без нас - каза тя.  
Организацията е учре-
дена през 1991 г. Пър-
вият председател е била 
Люба Наздрачева.
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КЪМ УВАЖАЕМИТЕ НИ ЧИТАТЕЛИ
Уведомяваме ви, че общинския вестник „Родопска искра“ можете да 
четете и в електронен вариант на страницата на Община Пещера.

СТРЕМЕЖЪТ НИ Е ПЕЩЕРА ДА СТАНЕ ЕДИН МОДЕРЕН ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД
СТЕФАН БАЛАБАНОВ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

ГРАДСКИЯТ ПАРК ЩЕ СТАВАГРАДСКИЯТ ПАРК ЩЕ СТАВА
ВСЕ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕНВСЕ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН

ЮБИЛЕЙ – 20 ГОДИНИ ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ПЕЩЕРА

ХОРА С ВИСОК ДУХ
ОБИЧАМ ТЕ, ЖИВОТ!

ПРОГРАМА

за Коледно-новогодишните празници на културата
5.12.2011 г., от 16.00 ч.
залата на Общ. съвет

Честване на 130 г. от смъртта на 
Димитър Горов.

12.12.2011 г., от 17.30 ч.
галерия „В. Стайков“

Обща годишна изложба на клуб 
на художниците „Петър Стайков“.

14.12.2011 г., от 10.30 ч. 
ч-ще „Развитие“

„Звездните приключения на 
Дядо Коледа“ – детско шоу

19.12 2011 г., от 10.30 ч.
ч-ще „Развитие“

Детски театър „Приключенията 
на Снежко в Коледната нощ“

21.12.2011 г., от 17.30 ч.
ч-ще „Развитие“

Коледен концерт, организиран от 
Културен дом

22.12.2011 г., от 15.00 ч.
дискотека „НЕАТ“

„Пещерската Коледа“ – благотво-
рителен бал за децата сираци

22.12.2011 г., от 17.30 ч.
ч-ще „Развитие“

Коледен концерт на ансамбъл 
„Славейче“ при ОДК - Пещера

26.12.2011 г., от 17.30 ч.
ч-ще „Развитие“

„Честито Рождество“ - концерт на 
съставите при ч-ще „Развитие“ и 
Ива Давидова

ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ДИМИТЪР ГОРОВ
Народно читалище 

„Развитие-1873“ и Градски 
исторически музей ор-
ганизираха тържествено 
честване на 130 години от 
смъртта на Димитър Горов 
на 5 декември 2011 г. от 16 
ч. в залата на Общинския 
съвет.

За да отдадат заслуже-
на почит към големия исто-
рически исполин Димитър 
Горов, сред множеството 
присъстващи бяха и кметът 
на община Пещера Георги 
Козарев и председателят 
на Общинския съвет Анас-
тасия Младенова.

Събитието по този по-
вод откри и ръководи Сто-
ян Йовчев.

Видеоматериал, посве-
тен на бъзсмъртното дело 
на великата личност Горов, 
бе изготвен от Гергана Ста-
менова и Георги Здравчев.

Димитър Горов е един 
от големите личности на 
Пещера и България, не-

говото място е сред име-
нитите български револю-
ционери. Захари Стоянов 
го нарича „Бащата на хъ-
шовете“. Много близки са 
били отношенията между 
Горов и Христо Ботев. В не-
говия дом Ботев е написал 
безсмъртното стихотворе-
ние „Хаджи Димитър“.

Д. Горов умира твърде 
млад – само на 41 годи-
ни. Той олицетворява 
нравствените ценности и 
духовна чистота. Днес той 
е жив пример за поколе-
нията, звезден миг от Въз-
рожденска България.

ПОЧИТАНИЯ КЪМ 
ИЗТЪКНАТИЯ ИЗСЛЕДО-

ВАТЕЛ НА ДЕЛОТО 
НА ДИМИТЪР ГОРОВ, 
ИСТОРИКА КРАЕВЕД 

СТЕФАН ПОПЧЕВ 
Апостолският труд 

на г-н Попчев
на стр. 4

130 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА МУ
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На 23.11.2011 г. кметът на 
община Пещера Георги Козарев 
подписа договор за финанси-
ране на проект: „Консервация, 
реставрация и експониране на 
антична и средновековна кре-
пост Перистера, разположена на 
хълма Света Петка, град Пещера“, 
одобрен по схема за предоставя-
не на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 
„Подкрепа за развитието на при-
родни, културни и исторически 
атракции”.

Проектът се реализира от 
Община Пещера и е на обща 
стойност 3 618 355,03 лв. Осъ-
ществява се с финансовата под-
крепа на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

Срокът за изпълнение е 24 
месеца. 

Общата цел на проекта е 
превръщане на античната и 
средновековна крепост Перисте-
ра в град Пещера, в атрактивна 
и привлекателна дестинация за 
български и чуждестранни турис-
ти. Реализирането на проектното 
предложение ще допринесе за 
подобряване, обновяване и до-
развиване на туристическите 
атракции в община Пещера и 
популяризиране на общината 
като място на древна култура. 
Чрез планиране на интегрирани 
действия и реализиране на мерки 
за рехабилитация, реконструкция 
и експониране на историческата 
забележителност, реализацията 
на проекта ще осигури и пови-
шаване атрактивността и достъп-
ността до обекта с туристическо 
и културно-историческо значение 
на територията на Пещера. Антич-
ната и средновековна крепост 
Перистера, която е културно-
исторически паметник с наци-
онално значение, е открита по 
време на разкопки през периода 
2007-2010 г.

Проектът е насочен към реа-
лизирането на:

· Възстановка на цитаделата 
на крепостта и превръщане на 
мястото в култов и археологичес-
ки парк. 

· Социализиране на околното 
пространство чрез изграждане на 
два подхода към крепостта - от 
североизток и югоизток.

· Експониране на предметите, 
открити при разкопките - златни 
и бронзови монети, фрагменти 
от надписи, накити, мраморни 
детайли от сградите, цели съдове 
от глина и стъкло и др., в музей на 
открито.

· Акцентиране върху град Пе-
щера като средище от най-древни 
времена чрез експониране на ис-
торическата забележителност.

· Привличане на туристи.
· Повишаване качеството 

на обслужване в туристически-
те атракции чрез обучение на 
специализиран персонал и при-
лагане на съвременен маркетинг 
и мениджмънт на туристическото 
предлагане.

В рамките на проекта се пред-
вижда:

1. Сформиране на екип по 
управление на проекта.

2. Осъществяване на опера-
тивен и финансов мениджмънт, 
вътрешен мониторинг и контрол 
на възложените дейности на из-
пълнители.  Одит на проекта.

3. Подготовка на докумен-
тацията за участие в процедура 
за възлагане на обществена по-
ръчка, провеждане на процедури, 
сключване на договори с опреде-
лените изпълнители.

4. Изпълнение на СМР по про-
ект „Консервация, реставрация и 
експониране на антична и средно-
вековна крепост Перистера раз-
положена на хълма Света Петка, 
град Пещера”.

Описание и обосновка на 
строително-монтажните работи:

Проектът за консервация, 
реставрация и експониране об-

хваща укрепителната система на 
цитаделата на Перистера. 

Архитектурното изследване 
и реконструкция на укрепител-
ната система на цитаделата на 
Перистера изцяло се основава 
на резултатите от археологичес-
ко проучване. Стратегическото 
значение на югоизточната ъглова 
отбранителна кула № 1 е подчер-
тана от прилежащата потерна в 
източната крепостна стена. Тя има 
доминираща роля в силуета на ци-
таделата над съвременния град и 
съгласно съгласуваното задание с 
Министерство на културата ще се 
превърне в акцент в градоустрой-
ствено и културологично отноше-
ние като информационно бюро на 
ансамбъла с музейна експозиция 
и изгледна площадка. Основа на 
архитектурното изследване и ре-
конструкция са плановата схема, 
метричният анализ, находките от 
дървени подови и покривна кон-
струкции, тегули и имбрици, въз-
можностите на носещите масивни 
зидове – степента на съхранение 
и якостни качества на свърз-
ващия строителен материал – 
хоросан, и каменната зидария 
от риолит и кристалинни шисти 
(гнайс). Проектът предвижда из-
явяване във височина на първия 
строителен период на кулата – IV 
век, и частична реставрация на 
втория строителен период.

· На кота – 0,60 е разположен 
складов тракт с вкопани в пода 
питоси за хранителни запаси, ко-
ито се експонират in sito. На това 
ниво се разполага информацион-
но бюро и видеостена.

· На кота + 2,40 е разположен 
параклис с отклонение на над-
лъжната ос от източна посока с 
1°34’. На това ниво се предвижда 
обзавеждане с експозиционни 
витрини и пана, представящи 
резултатите от археологическо 
изследване, древната история на 
Перистера и прилежащата тери-
тория, както и икони от трезора 
на Историческия музей в Пещера.

· На кота + 5,40 – ниво бойна 
пътека, са разположени помеще-
ние за отбрана с експониране 
реплики на оръжия от късната 
Античност и Средновековието и 
бойна площадка от изток.

Проектът предвижда въз-
становяване на първоначалния 
архитектурен обем на кула № 1 
да се изпълни от съвременни 
строителни материали на прин-
ципа на контраста, както и на 
нюанса по отношение на цвет-
ната композиция на фасадните 
плоскости – полимербетонни 
панели с текстура от риолитен 
гравий, полимерни реплики на 
покривно покритие от тегули и 
имбрици. Възстановяването на 
сводовото покритие на потер-
ната и поставянето на врата – 
метална решетка, ще осигури 
контролиран достъп до укрепена-
та територия на цитаделата. 

Метричният анализ на триъ-
гълна кула № 2, липсата на вход 
към приземието ни дават осно-
вание да приемем две функцио-
нални нива + 2,80 м и + 5,60 м = 
ниво бойна пътека. Аналогично 
е решението на трите триъгълни 
отбранителни кули на късноан-
тична и средновековна крепост 
Хисарлъка над Кюстендил, къ-
дето входовете към триъгълните 
кули са от ниво бойна пътека. И 
в двата случая триъгълните кули 
отбраняват най-достъпните части 
на крепостната стена и от съобра-
жение за сигурност на кота ± 0,0 
няма достъп и при пробив отвън 
нападателите се изправят пред 
стена с дебелината на куртината. 

Особено внимание заслужа-
ва ъгловата правоъгълна кула № 
4 с потерна, където са регистри-
рани три строителни периода:

· I период – порта;
· II период – правоъгълна 

кула с потерна; 
· III период – реконструкция 

на кулата – усилване с кожух от 
каменен зид с дебелина 170 см.

Проектът предвижда изявя-
ване на втория строителен пери-
од на правоъгълната кула да се 
изпълни от съвременни строител-
ни материали по подобие на кула 
№ 1, с полимербетонни панели и 
текстура от гравий - риолит.

Духовен център на цитадела-
та е ъгловата кула – църква № 5. 
Отклонението на надлъжната ос 
по отношение на направление 
изток-запад е 5°8’, което е в уни-
сон с традициите на трасиране 
на култовите сгради отговаря на 
есенния християнски култ към 
подвига на света Великомъче-
ница Параскева Иконийска (28 
октомври), която приема мъче-
ническа смърт в 303 година по 
времето на римския император 
Диоклетиан. На 14 октомври се 
чества Преподобна Параскева 
(Петка) Епиватска, Българска, 
живяла през X-XI век, родена 
в Епиват (Тракия) от родители 
българи. Животът и посмъртните 
Ӝ чудеса вдъхновено е описал 
свети Патриарх Евтимий. От 1238 
година до падането под турско 
робство светите Ӝ мощи са по-
чивали в църквата „Св. Петка 
Търновска“ във Велико Търново. 
След вековни странствания през 
1641 година те били положени 
в катедралата в Яш (Северна 
Румъния) и днес са място на по-
клонение от цял свят.

Проектът предвижда час-
тично възстановяване обема на 
кулата-църква със съвременни 
строителни материали – ¼ сфери-
чен свод над абсидата, полагане 
на трапеза с възможност за ре-
сакрализиране на християнския 
символ на старинна Пещера. 

Архитектурните обеми на 
правоъгълни кули № 3 и № 6 се 
възстановяват частично с камен-
на зидария по съществуващ об-
разец. Отводняването на кулите 
без кула № 1 се осъществява с 
дренажни кладенци.

Проектът за благоустроява-
не на цитаделата на Перистера 
и прилежащата охранителна 
зона на Националния паметник 
на културата (поземлени имоти 
100008, 100011) е съобразен със 
съществуващите подходи.

· Реконструкция на посе-
тителската пътека от изток, от 
Т-образното кръстовище на ул. 
„Старата крепост“ и ул. „Иван 
Вазов“, където се предвиждат 
два паркинга за по 15 коли.

· Реконструкция на съ-
ществуваща алея, трасирана от 
военните, от времето, когато хъл-
мът е използван като полигон за 
военно обучение, с паркинг за 12 
коли. Тази посетителска алея ще 
осигури и достъп за инвалиди.

Те се свързват с посетител-
ска пътека около укрепителната 
система на цитаделата чрез 
двете потерни и с пътеката въ-
тре в цитаделата за достъп до 
крепостните стени и мегалитното 
тракийско светилище.

Дендрологичният план пред-
вижда замяна на саморасловите 
храсталаци с храсти, дървесни 
видове и почво-покривна рас-
тителност за превръщане на 
общинския терен на хълма Св. 
Петка около укрепителната сис-
тема на късноантичната и сред-
новековна крепост Перистера в 
дендрологичен парк, в целогоди-
шен зелен театър над съвремен-
на Пещера, колоритен фон, над 
който се открояват силуетите на 
поетичната руина на цитаделата, 
а в по-късен етап и на външната 
крепостна стена.

Ареата, която увенчава посе-
тителската пътека от север, пред 
първата укрепителна линия на 
Перистера, е терен, на който се 

разполагат реплики на византий-
ската и българската полиеркети-
ка (бойна техника) – стенобойна 
машина (таран), бойни колесници 
(бига, квадрига), съчетани с гар-
дероб от реплики на византийски 
и старобългарски войнски до-
спехи и облекла, лъкове, стрели, 
колчани, брадви, боздугани, 
мечове, каменни топки.

Ресакрализиране на кре-
постната църква-кула „Св. Петка 
Българска“ с възстановяване на 
Светата трапеза и полагане на 
каменна икона от риолит – мо-
нументален релеф на патрона на 
църквата в абсидата, увенчана с 
купол. В това свято място на бра-
нителите на Перистера могат да 
се извършват църковни ритуали – 
бракосъчетания и др.

Югоизточна отбранителна 
кула с потерна:

· На кота ± 0 се експонират 
под пода с бронирано стъкло 
разкритите питоси с ефектно 
осветление.

· Сензорен дисплей (тач 
скрийн), със съдействието на 
екскурзовод уредник, дава въз-
можност с помощта на новите 
технологии за получаване на 
подробна визуална информация 
за древната история на Родопа, 
свещения хълм Св. Петка и къс-
ноантичната и средновековна 
крепост, природната рамка и 
екологията на околностите на 
град Пещера. На каменните стени 
на това ниво ще бъдат експони-
рани пана с изображения на най-
ценните монети от колективното 
златно съкровище, разкрито в 
един от експонираните питоси.

· На кота + 3,6 м ще бъдат екс-
понирани икони от хранилището 
на Исторически музей - град 
Пещера. Център на тази камерна 
иконна галерия е иконата „Св. Че-
тиридесет мъченици“ в абсидата, 
която предполага наличието на 
параклис на това място. Ориента-
цията на надлъжната ос на кулата 
е 1°34’, което свързва това пред-
положение с общохристиянския 
празник Св. Четиридесет мъчени-
ци (Младенци, 21 март/9 март) – 
празник на пролетта.

· На трето ниво + 6,6 м се 
разполагат реплики на войнско 
снаряжение - доспехи и облекла, 
лъкове, стрели, колчани, брадви, 
боздугани, мечове, каменни топ-
ки. От бойниците на това ниво, от 
бойната площадка със зъберите, 
от изток се открива чуден изглед 
към прелестите на Родопа и град-
ското ежедневие, към празници-
те и делниците на древния град 
Пещера, към пътя, водещ от до-
лината на Хеброс (Марица), към 
следващите значими туристи-
чески дестинации – символи на 
културния и екотуризма – Батак, 
Перущица.

5. Осъществяване на автор-
ски и строителен надзор.

6. Повишаване на експерт-
ния капацитет за управление на 
туризма в общината и опериране 
на туристическата атракция.

7. Разпространение на ин-
формация и публичност.

8. Доставка на оборудване с 
цел създаване на единен, ком-
плексен и конкурентноспособен 
туристически продукт.

Описание и обосновка:  
На терасата, северно от цита-

делата, върху площ от 250 кв. м 
– павирана настилка, ще се раз-
положи експозиция на открито, 
„Музей на полиоркетиката“. Там 
ще бъдат направени умалени 
(или в естествени размери) 
копия на стенобойни машини,  
подвижни стълби, тарани, пада-
щи мостове, катаракти и др. Ще 
бъдат поставени текстове (цитати 
от стратегически трактати на ан-
тични автори), които ще указват 

приложението на тези крепостни 
съоръжения, вековете, в които са 
били използвани, съчетани с гар-
дероб от реплики на византийски 
и старобългарски войнски до-
спехи и облекла, лъкове, стрели, 
колчани, брадви, боздугани, 
мечове, каменни топки.

Целта е посетителите да се 
запознаят с военното изкуство 
през Античността и ранното 
Средновековие. В комплекса 
могат да се правят и театрални 
възстановки на нападения и от-
брана на крепостта. Посетителите 
ще имат възможността да видят 
военните  облекла на византийци 
и българи. Ще могат да се снимат 
с тях и да се запознаят с начина, 
по който действат  бойните оръ-
жия, характерни и били на въоръ-
жение през късната Античност и 
Средновековието,  да стрелят 
с лъкове, да хвърлят копия и 
каменни бойни топки, да въртят 
мечове и щитове и др. Така ще се 
потопят пряко в атмосферата на  
отминалите времена. 

Там на място ще бъдат екс-
понирани и откритите глинени 
питоси /делви/ и други артефакти 
от крепостта, които позволяват 
експониране на открито.  В 
този музей туристите ще имат 
възможността да се запознаят 
с  уникалните находки, открити 
при археологическите разкопки 
на крепостта през последните 
четири години. 

През летните месеци посети-
телите ще имат уникалната въз-
можност и да участват пряко в 
провеждащите се разкопки - под 
ръководството на специалисти 
археолози те ще разкопават 
определени участъци от крепост-
та и ще са съпричастни на откри-
ването на нови артефакти от този 
комплекс, които впоследствие 
ще бъдат аранжирани в музея 
на открито. Този момент ще бъде 
емоционално преживяване и за 
участващите, и за наблюдаващи-
те процеса.

9. Изпълнение на дейностите 
за публичност на туристическата 
атракция.

Предвидени са следните дей-
ности по проекта:

· Възстановяване на общо-
градския християнски празник 
Св. Петка Българска – 14 октом-
ври, с литийно шествие от катед-
ралната църква на град Пещера 
„Св. Димитър“ до цитаделата. 
Тук в параклиса „Св. Петка“ ще 
се отслужи празнична литургия 
от енорийските свещеници на 
Пещера. Присъстващите ще  се 
помолят на каменната мону-
ментална икона  „Св. Петка“ за 
здраве. Този празник може да се 
съчетае с извършване на брако-
съчетание. Двойките ще сключ-
ват граждански брак в една от 
залите на  югоизточната кула. Тук 
те ще получат брачното си свиде-
телство от кмета на град Пещера. 
Тук ще се извършва и ритуалът 
по обявяване на почетните граж-
дани на град Пещера.

· Възстановяване на напа-
дателни и отбранителни военни 
действия. Тази военна атракция 
ще покаже на посетителите и 
туристите как се извършва една 
обсада на антична и средно-
вековна крепост и как същата 
може да се отбранява. Ще бъде 
показана бойна обсадна техника 
от тогавашната историческа епо-
ха, бойни умения  при боравене с 
оръжия – стрелба с лък, хвърля-
не на копие и др. Атракцията ще 
се провежда по време на Праз-
ниците на културата, посветени 
на 6 май – Ден на Пещера, при 
кръгли годишнини от местната и 
национална история.

· Възстановяване на езичес-
ки ритуали от духовната култура 
на тракийското племе беси, свър-
зан с бог Дионисий. Тази атрак-
ция ще възстанови тракийски ри-
туал, свързан с производството 

на вино – Дионисиеви празници. 
Той ще включва цялата палитра 
от действия, свързани с винопро-
изводството – зарязване на лоза, 
бране на грозде и произвеждане 
на вино. Посетителите ще имат 
възможност да дегустират вина-
та на частни винопроизводители, 
а производителят на най-добро-
то вино ще бъде коронясан за 
цар Винот. 

· Пролетен празник на 
цветята. Една от най-значими-
те атракции в този контекст е 
превръщането на запустелия 
свещен хълм Св. Петка Българ-
ска – природна доминанта над 
град Пещера, в дендрологичен 
и археологически парк, в Зелен 
театър – фон на реставрираните 
крепостни стени, който през 
целия годишен природен цикъл 
ще мени своята окраска – от пър-
вите цветни виолетови сияния на 
бадемите през февруари, белите 
и розови цветове на магнолиите 
през март, люляците през април 
и т.н. до яркия огненожълт листо-
пад на бързорастящите гинкоби-
лоби през есента, вечно зелените 
сребърни ели, сабина и бръшлян 
през цялата година. На 21 март – 
празник на възраждащата се 
природа, празник на пролетта, 
посетителите ще бъдат запознати 
с различните видове растителни 
видове и цветя, засадени на 
територията на археологическия 
комплекс. Те ще получат компе-
тентна информация от специа-
листи за  тяхната специфика  на 
отглеждане и опазване. Ще бъдат 
обучавани да правят красиви бу-
кети, икебана, да засаждат цветя 
в саксии и на открито, оформяне 
на цветни градини и др.

· Военно облекло като турис-
тическа атракция. Предвижда 
се посетителите да имат въз-
можността да се снимат с мъжко 
военно облекло – характерно за 
епохата. Всеки един, възползвал 
се от тази атракция, ще има въз-
можността и за видеозаснемане 
сред  репликите на обсадната и 
отбранителна бойна техника.

· Археология на живо. За 
участие на посетителите в този 
вид атракция е достатъчно да 
имат умения да работят с кирка, 
лопата, тесла и шпатула. Те ще 
имат възможността да участват 
пряко в археологически раз-
копки под ръководството на на-
учния ръководител на крепостта. 
Посетителите сами ще откриват 
находки и артефакти от антич-
ната и средновековна крепост 
Перистера.

· Сензорен дисплей (тач 
скрийн), със съдействието на 
екскурзовода, дава възможност 
с помощта на новите технологии 
за получаване на подробна ви-
зуална информация за древната 
история на Родопа, свещения 
хълм „Св. Петка“ и късноантич-
ната и средновековна крепост, 
природната рамка и екологията 
на околностите на град Пещера. 
На каменните стени на това ниво 
ще бъдат експонирани пана с 
изображения на най-ценните 
монети от колективното златно 
съкровище, разкрито в един от 
експонираните питоси.

„Този документ е създаден 
в рамките на проект за без-
възмездна помощ по договор 
№  BG161PO001/3.1-03/2010/039: 
„Консервация, реставрация и 
експониране на антична и сред-
новековна крепост Перистера, 
разположена на хълма Света 
Петка, град Пещера „който се осъ-
ществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община 
Пещера и при никакви обстоятел-
ства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз 
и Управляващия орган.“ 

ОУ „Л. Каравелов“ е единственото училище в Пещера, 
където бе представена пътуващата изложба, инициирана от 
учениците в село Караджово. Преди да поеме пътя си към 
основното училище в село Огняново, децата от пещерското 
училище се включиха в нея със свои рисунки и послания.

Събитията в Катуница провокирали учениците в Кара-
джово, село в близост до Катуница, в което живеят много 
роми, да направят изложба от рисунки. Чрез рисунките си 
те разказват, че съвместният живот на роми и българи е 
възможен, че слънцето грее  еднакво за всички, че всички 
сме хора на този свят. Изложбата се представя в училища, 
които работят по проекта на Амалипе за превенция на отпа-
дането на ромските ученици от училище. След като обиколи 
десетки учебни заведения в България, в началото на месец 
юни тя ще бъде представена на ежегодния ромски детски 
фестивал във Велико Търново.

Пенка ХРИСТОСКОВА, главен учител

От 14 до 25 ноември 2011 г. се проведе обучение на въз-
растни граждани за придобиване на компютърна грамотност 
в общинска библиотека към НЧ „Развитие-1873“, гр. Пещера, 
която е оборудвана с компютърна техника по програма „Гло-
б@лни библиотеки - България“. 

И този път доброволците към библиотеката взеха дейно 
участие. Библиотекарката Богдана Сиракова и  доброволци-
те – Живко Даракчиев, Гергана Златкова, Рамадан Абазов, 
Вера Дънекова запознаха десетте обучаеми с характеристи-
ките на компютъра, текстообработка, интернет комуникации, 
търсачки в Интернет, електронна поща, Skype. Курсът пре-
дизвика много голям интерес сред хората,  има и желаещи 
за участие при организирането на други такива.

Курсът е в съответствие с целите на програма „Глоб@л-
ни библиотеки - България“ да улесни достъпа до информа-
ция, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги 
за общността чрез мрежата на обществените библиотеки.
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Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проект: „Консервация, реставрация и експониране на 
антична и средновековна крепост Перистера, 

разположена на хълма Света Петка, град Пещера

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ В БИБЛИОТЕКАТА В БИБЛИОТЕКАТА 

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА УЛЕСНЯВАТ ДОСТЪПА НА ИНФОРМАЦИЯ
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Гр. Пещера. Тук, в полите на 
Родопите, под гордата осанка на вечно 
зелените върхове на Орфеевата плани-
на, се ражда цяла плеяда от изтъкнати 
българи, без които нашата история би 
била скучна и равна.

В столетието след Освобожде-
нието през 1878 г. Пещера дава на 
родината стотици бойци и командири. 
Сред тях се открояват имената на 
двамата генерали от Българската ар-
мия – Атила Спасов Зафиров и Стоян 
Трендафилов.

Атила се ражда на 15 август през 
1858 г. в родолюбивото възрожденско 
семейство на пещерския учител 
Спас Зафиров и калоферката Лала 
Първова.
В АТМОСФЕРА НА КОПНЕЖ ПО СВОБОДАТА 
и омраза към поробителите расте Ати-
ла. В Пещера завършва началното, а 
в Калофер - класното училище. Тук 
възторжено посреща освободителите, 
а в Пловдив, където неговият баща 
учителства, се възхищава на руските 
воини, предвождани от прославения 
руски генерал Гурко и к-н Бураго. 
Той се включва в Доброволческия 
отряд, който по-късно ще прерасне 
във Военно училище. Атила Зафиров, 
като възпитаник на същото, получава 
първото офицерско звание.
И ИЗБИРА ДА СЛУЖИ В ПЕХОТАТА

Бойното си кръщение получава 
в Сръбско-българската война през 
1885 г., където за първи път името му 
прогърмява като майстор на такти-
ческия маньовър. Като командир на 
Комщицкия отряд, със смела маневра, 
останала класическа във военното 
дело, успява да извоюва първата 
победа във войната. И с това не до-
пуска застрашаване на Сливнишката 
позиция, осигурила победата на БА. 
Затова получава и първия си орден 
за храброст, връчен лично от княз Ал. 
Батенберг.

Русофил до мозъка на костите, За-
фиров участва в преврата срещу княза 
и е принуден след контрапреврата да 
емигрира в Москва, където престоява 
11 г. в 4-и Гренадирски полк. През 1898 
г. се завръща в България с чин майор, 
усвоил добродетелите на Суворовския 
боен опит във военното дело.

Участва в Балканската война 
през 1912-1913 г. като командир на 26-
и пехотен Пернишки полк. Проявява 
се в боевете на 7-а Рилска дивизия, на 
която е командир при Кочани, Щит, 

Дойран. Освобождава Солун. Пре-
хвърля се на Дарданелите и участва в 
епичните боеве при Шаракьой на Га-
липолския п-в, по време на страшните 
бури и снежни виелици, в т.нар. „бели 
нощи“ на 19, 20 и 21 февруари 1913 г.

БЕЛОВЛАСИЯТ КОМАНДИР 
СПАСЯВА ПОЛКА ОТ БЯЛАТА СМЪРТ

Поразила цели поделения, в това 
число и 27-и Чепински полк, и Пещер-
ската дружина, като част от него.

В края на Междусъюзническата 
война, която за него е четвърта, за-
вършила като първа национална 
катастрофа за България, полкът на 
Атила води успешно ожесточените 
Злетовски, Брегалнишки и Калиман-
ски боеве.

В края на 1913 г. полковник 
Атила Зафиров поема командването 
на Първа бригада от 9-а Беломорска 
дивизия в Ксанти, където го заварва 
и участието на България в Първата 
световна война – петата, в която той 
участва.

През 1916 г. му е възложено 
командването на Трета бригада на До-
бруджанския фронт срещу румънската 
армия, заграбила Южна Добруджа.
БРИГАДАТА МУ СЕ ПРЕВРЪЩА В 

СТРАШИЛИЩЕ
в Силистренската и Тутраканската 
епопеи.

Насрещният бой при с. Сарсан 
Лар на 6 септември преди 95 г. е венец 
на неговата кариера, донесла му звезд-
на слава като пълководец. Всъщност 
това е най-страшният срещен бой с 
румънската армия. Тя е натикана 
във водите на Дунав, с което е спасен 
тилът на БА. Румънските части са 
обхванати от паника и без бой оставят 
Силистренската крепост, прехвърляй-
ки се на левия бряг на реката. „Сар-
санларският бой е нашата гордост“ 
– пише участник в него, а писателят 
Людмил Стоянов ще отбележи: „В 
ред тежки боеве румънската сила биде 
смазана!“

За тези си подвизи полковник 
Зафиров получава генералски пагони 
и орден за храброст, а признателните 
жители на селото през 1940 г., след 
връщането на Южна Добруджа към 
България, наименуват селото Генерал 
Зафирово.

Здравето му от прогресиращата 
цироза се влошава и в края на 1916-а 
генерал-майор Зафиров е преместен 
в Пловдив като началник на 2-ра 

Тракийска дивизионна област. През 
1918-а е преместен във Военното ми-
нистерство като генерал за поръчки.

Още през 1907 г. Атила Зафиров 
свързва съдбата си с Екатерина Па-
ньова от Пазарджик, произхождаща 
от виден възрожденски род. Раждат 
им се двама синове и две дъщери.

Той участва в пет войни. Четири 
десетилетия служи в българската и 
руската армия. Командва – отряд, 
полк, бригада, командва умно и с 
талант. Има 14 български, немски и 
руски ордени и медали за храброст.
УМИРА В МИЗЕРИЯ НА 24 ЯНУАРИ 1923 Г.
в Княжево, Софийско, където живее 
със семейството си в един фургон. 
Няколко години раздава и последния 
лев от мизерната си пенсия за из-
дръжка на 45 сирачета от войните. 
За него генерал Тошев пише: „Така 
умират заслужилите хора у нас, като 
запасния генерал Атила Зафиров, 
принесъл всичко свое в жертва на 
родината. Не оставил нищо за себе си 
и умрял без никакви средства. И умря 
той безкористник, отчаян и грозно 
разочарован, непогледнат от познати 
и от другарите. Па даже и от натру-
палите по време на войните „тилови 
герои“ огромни богатства. Ужасно!“ 
– възмущава се генералът.

Да, този герой не пада по фронто-
вете от вражески куршуми. Не можаха 
да го сломят вражеските политици. Но 
огорченията и обидите го сломяват!

Генерал Зафиров е историческа 
личност, която заслужава почит и той 
ще продължава да ни внушава гордост, 
че сме българи и воини от СОСЗР.

В знак на благодарност към под-
визите на генерал Атила Зафиров, на 
своя конференция през 2006 г. ОбС на 
СОСЗР в Пещера определи същия за 
свой патрон.

Животът на генерал Зафиров бе 
изследван пълно и обективно, на ба-
зата на спомените на неговите близки 
и документите, съхранявани в богатия 
ЦВА във Велико Търново.

Историкът краевед о.з. п-к Илия 
Маринов написа документално-исто-
рически очерк.

Със съдействието на п-к Денков 
от Военния клуб – София, трудът бе 
отпечатан във Военното издателство - 
София през 2007 г., за което Бюрото на 
ОбС на СОСЗР в община Пещера му 
изказва сърдечна благодарност.

Затова нека в чест на 95-ата го-
дишнина от подвизите на генерал Ати-
ла Зафиров на Добруджанския фронт 
при с. Сарсан Лар, се преклоним пред 
светлата му памет.

ПОКЛОН, ВЕЧЕН ПОКЛОН ПРЕД 
ГОЛЯМОТО ДЕЛО НА ТОЗИ ДОСТОЕН 
СИН НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ И НЕКА 
НИКОГА НЕ ГО ЗАБРАВЯМЕ!

Стефан ПОПЧЕВ, историк 
краевед, о.з. подполковник, 

член на Бюрото на ОбС
на СОСЗР - Пещера 

“ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ 
КЪМ ЖЕРТВИТЕ ОТ СПИН”

Под това мото на 2 декември беше изнесена лекция за СПИН  
от експерти на РЗИ - гр. Пазарджик, по инициатива на здравния 
медиатор към Община Пещера Жана Демирова.

Изложба на същата тема бе организирана в залата на Об-
щинския съвет. Съдействие за осъществяването й оказаха 
здравният медиатор, както и директорите - на ПГЛПМ ”Васил 
Левски” г-н Токмаков, на ОУ ”Любен Каравелов” г-жа Василева и 
на ПГХВТ ”Атанас Ченгелев” г-жа Миндова. 

Учениците,  участващи с рисунки в изложбата, бяха награде-
ни със скромни подаръци от ЦРО – Пещера.

Жана ДЕМИРОВА
здравен медиатор към Община Пещера

ОСЕМ ПОСТОЯННИ ОСЕМ ПОСТОЯННИ 
КОМИСИИ КЪМ КОМИСИИ КЪМ 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На третото заседание на 
Общинския съвет, открито и 
ръководено от председателя 
му Анастасия Младенова, съ-
стояло се на 25 ноември, съ-
ветниците приеха Правилник 
за организацията и дейността 
на Общински съвет – Пещера и 
взаимодействието му с Общин-
ска администрация – Пещера 
за мандат 2011-2015 г. 

Избрани бяха осем посто-
янни комисии към ОбС:

1. Постоянна комисия по 
законност, обществен ред, 
предотвратяване на  интереси, 
състояща се от седем членове, 
оглавявана от Гълъбина Кара-
митрева.

2. Постоянна комисия по 
бюджет и финанси, състояща 
се от девет членове, оглавява-
на от Петър Пиринчиев.

3. Постоянна комисия по 
общинска собственост и евро-
пейски програми, състояща се 
от седем членове, оглавявана 
от Стоян Радин.

4. Постоянна комисия  
по териториално и селищно 
устройство, състояща се от 
седем членове, оглавявана от 
Васил Филев.

5. Постоянна комисия  по 
здравеопазване и социална 
политика, състояща се от се-
дем членове, оглавявана от д-р 
Николай Пенев.

6. Постоянна комисия по 
опазване на околната среда, 
селско и горско стопанство, 
състояща се от седем членове, 
оглавявана от Али Билялов.

7. Постоянна комисия по 
просвета, младежки дейности, 
спорт и туризъм, състояща се 
от седем членове, оглавявана 
от Георги Смилянов.

8. Постоянна комисия по 
култура, вероизповедания, ри-
туали и символика, състояща 
се от седем членове, оглавява-
на от Гълъбина Куцева.

ПО ИНИЦИАТИВА
на здравния медиатор на Община Пещера Жана Демирова се про-
ведоха безплатни и анонимни тестове за ХИВ/СПИН. Тестуването 
бе по повод 1 декември – Световния ден за борба със СПИН. Те се 
проведоха в квартал “Пирин” - от 9.30 до 12 ч., и пред сградата на 
Община Пещера - от 12 до 15.30 ч. Всеки желаещ можеше да си 
направи тест в подвижния кабинет „КАБКИС”.

На 1 декември целият свят отбелязва Световния ден за борба 
срещу СПИН - чумата на нашето съвремие. Символът на този ден 
е червена панделка, сгъната във форма на буквата V. Той е пред-
ложен през 1991 г. от художника Франк Мур, който живее в малък 
град в щата Ню Йорк. Световната здравна организация обявила 
този ден за борба срещу СПИН през 1988 г. Над 33 милиона души 
по света живеят с вируса на ХИВ. Според доклад на СЗО на всеки 
12 секунди един човек се заразява със смъртоносния вирус, а на 
всеки 16 умира по един болен от СПИН.

На 28 ноември 2011 г. от 10.00 ч. в Пленарната зала на Община Пеще-
ра се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейнос-
тите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-
05/2009/011 за проект „Подобряване на физическата среда и превенция 
на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“.

Проектът се реализира от Община Пещера с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. 

Период на изпълнение на проекта: 24 месеца.
Стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ  № 

BG161PO001/1.4-05/2009/011 с УО на ОПРР 2007-2013 г. за проект „По-
добряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване 
привлекателността на община Пещера“ - 5 785 358,54 лв. Съфинансиране 
от ЕФРР: 4 989 205,40 лв.

Общата цел на проект „Подобряване на физическата среда и пре-
венция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера” 
е повишаване качеството на живот и осигуряване на безопасно, устой-
чиво, екологично и интегрирано развитие на градския център, чрез по-
добряване физическата и жизнена среда на община Пещера.

Тази цел ще се реализира чрез взаимосвързани дейности по подоб-
ряване на парковата среда и зоните за обществен отдих и реконструкция 
на елементи на уличната мрежа.

Проектът е насочен към реализирането на следните специфични 
цели:

· Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на градски цен-
тър на община Пещера;

· Подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда на 
жителите на община Пещера, посредством реконструкция и рехабилита-
ция на елементи на уличната мрежа и възстановяване и благоустройство 
на паркове и зони за обществен отдих;

· Подобряване на мобилността и транспортните условия в  Община 
Пещера чрез реконструкция на елементи от общинската улична мрежа;

· Интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобря-
ване на физическата и социалната среда;

· Реализиране на икономия от енергия и повишаване безопасността 
и сигурността, посредством въвеждане на енергоспестяващо осветление 
в обектите, предмет на интервенции по настоящото проектно предложе-
ние. 

Чрез предвидените в интегрирания проект дейности за реализира-
нето на специфичните цели на проекта ще се изпълнят и специфичните 
цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а 
именно:

· Да се подобри физическият аспект на градската среда в агломера-
ционните ареали;

· Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно 
положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, вклю-
чително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални 
услуги;

· Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.
Проектното предложение адресира пряко и проблемите на хората 

с увреждания, свързани с достъпа до местата за отдих в града. Всички 
зони за обществен отдих, съгласно техническите проекти са съобразени 
с модерните изисквания за архитектурна достъпна среда, като са пред-
видени необходимите приспособления за движение на хора с физически 
увреждания, така че те да посещават без ограничение териториите на 
обектите, предмет на интервенция  по проекта. 

Обект на интервенцията са:
➣ местата за отдих и зелените площи – Централен градски парк, дет-

ски парк „Изгрев“, зелени площи около църквата „Св. Димитър“, зелени 
площи към площад „Хр. Ботев“, градинка срещу „Лукойл“, пешеходна 
алея със зеленина срещу Районен градски съд, зелена алея до ул. „В. 
Петлешков“, градинка зад РПУ;

➣ уличната мрежа – ул. „Георги Зафиров“, ул. „Александър Стамбо-
лийски“ и ул. „Свобода“.

Очаквани продукти и резултати:
�  Модернизирана паркова среда в два парка с обща площ - 38, 816 

дка;
� Рехабилитирани зелени площи - 9,457 дка;
�  Реконструирани и рехабилитирани 3 бр. улици с обща дължина 

2 365,44 м;
�  Рехабилитирани пешеходни площи и тротоари – 22 831, 42 кв. м;
� Рехабилитирана улична настилка – 14 196,64 кв. м;
� Изградени и модернизирани детски площадки;
� Обновени 11 общински обекта с обществено значение;
�  Улеснен достъп за 1 240 лица с физически увреждания и 4 000 лица 

от ромски произход.
„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на 

физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекател-
ността на община Пещера“, който се осъществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 
от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.“

ЮКСЕЛ ЯШАРОВ И ЮКСЕЛ ЯШАРОВ И 
РУЖДИ МЕХМЕДОВ РУЖДИ МЕХМЕДОВ 
УЧАСТВАХА В УЧАСТВАХА В 
НАЦИОНАЛНА СРЕЩАНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

Националният съвет за съ-
трудничество по етническите 
и интеграционните въпроси 
/НССЕИВ/ към Министерски 
съвет организира национална 
среща за представяне и обсъж-
дане на Национална стратегия 
за интегриране на ромите в 
България (2012-2020) и на пла-
на за действие към нея. 

Юксел Яшаров - предсе-
дател на Сдружение „Слънце 
за всеки“ - Пещера, и Ружди 
Мехмедов взеха участие на 
срещата.

Сдружението активно 
участва при разработването 
на работния вариант, както и 
по време на срещата. Юксел 
Яшаров направи предложения 
относно жилищната политика 
и образованието, както и за-
конодателни промени в ЗУТ и 
ЗМСМА.

Официални гости на сре-
щата бяха представители на 
Световната банка, Съвета на 
Европа и Европейската коми-
сия. Отношение по стратегията 
взеха и вицепремиерът Цветан 
Цветанов, който е и предсе-
дател на НССЕИВ, министър 
Томислав Дончев и министър 
Сергей Игнатов.

Стратегията, изготвена в 
отговор на ЕС, е поредният 
документ, който приема поред-
ното българско правителство в 
опит да се справи с ромската 
интеграция. Вицепремиерът 
Цветан Цветанов увери, че 
страната ни ще направи необ-
ходимото, за да се възползва 
от европейските средства в 
тази насока.

Отчитайки пагубното вли-
яние на наркотиците и значе-
нието на информираността за 
намаляването му, в СОУ „Свети 
Климент Охридски“ - гр. Пе-
щера бе изложена тематична 
изложба за последиците от упо-
требата на наркотици. Експози-
цията привлече вниманието на 
младите хора и се надяваме, че 
нейните послания ще окажат 
влияние за формиране на не-
гативна нагласа към употребата 
на наркотични вещества. Всич-
ки ученици от гимназиален етап 
гледаха филм под наслов „Жи-
вотът е дар, не го погубвай!“, по 
който след това дискутираха.

Изразяваме благодарност-
та си към Общински съвет по 
наркотични вещества – гр. 
Пловдив, откъдето ни предос-
тавиха експозицията, филма и 
двама психолози за дискусия 
с учениците.

Надяваме се, че ще има 
желаещи да се включат в обя-
вения конкурс за есе „Животът 
е дар, не го погубвай!“.

В СОУ „Свети Климент 
Охридски“ – гр. Пещера по 
инициатива на ученическия съ-
вет бе отбелязан и 1 декември 
– Международен ден за борба 
със СПИН. Ученици от XI клас 
подготвиха презентация, която 
бе представена на вниманието 
на учениците от гимназиален 
етап. 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

европейски фонд за 

регионално развитие

„ЖИВОТЪТ ЖИВОТЪТ 
Е ДАР, НЕ ГО Е ДАР, НЕ ГО 
ПОГУБВАЙ!ПОГУБВАЙ!“

ПО ИНИЦИАТИВА

СОУ „Св. Климент 
Охридски“

Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/011 за проект „Подобряване на физическата среда 
и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“

Епопея на българския дух
Ген.-майор Атила Зафиров – 
участник в пет войни, оставил частица 
от себе си в подвига на родината

Общностният модератор от Центъра за общностно 
развитие - гр. Пещера към ЦМЕДТ Амалипе - 
Ангелина Демирова, беше активен участник 

по време на цялата кампания

“РОДОПСКА ИСКРА”“РОДОПСКА ИСКРА”
публикува поздравления публикува поздравления 

за рождениза рождени
и именни дни, и именни дни, 

юбилеи, сватбиюбилеи, сватби
и чествания по и чествания по 
други поводи.други поводи.
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

България взе участие 
в Европейското първен-
ство на страните от ЕС по 
стандартни танци на 12 
ноември 2011 г. в гр. Усти 
на Лабе – Чехия. Всяка 
от държавите можеше 
да участва с две двойки. 
Българската федерация 
по спортни танци /БФСТ/ 
също регистрира две 
двойки, едната от които  
Васил и Симона Йовчеви 
от гр. Пещера. Резултатът 
– четиринадесетата от 
най-добрите двойки по 
стандартни танци в Ев-
ропейския съюз живее 
в Пещера. Това постиже-
ние на Васко и Симона 
надмина очакванията, 
тъй като тренировъчната 
им дейност напоследък 
беше нарушена основно 
по финансови причини. 
Въпреки това резултатът 
е много сериозен, като 
се имат предвид възмож-
ностите на останалите 
държави участнички 

и дългогодишните им 
традиции в тази спортна 
дисциплина. 

Пещера има основа-
ния за гордост и заради 
това, че успя за кратко 
време да мобилизира 
усилията си по събиране 
на средствата за пътува-
не на спортната двойка.

Младите спортисти 
изразяват най-сърдечни 
благодарности на:

– Тодор Попов – кмет 
на община Пазарджик, 
Васил Филев и Митко 
Димитров, Народно чи-
талище „Развитие-1873”, 
Георги Петърнейчев, 
Димитър Костов, Стела 
Попова /Холянова/, Петър 
Хамамджиев, Георги Ка-
рамитрев, Стефан Щерев.

Поздравления за ка-
тегоричната воля на една 
изключително многооб-
разна група от личности 
и институции в подкре-
па на спортния дух на 
пещерските деца. Дано 
това послужи като при-
мер за подражание на 
основните икономически 
фактори на територията 
на града. Защото само 
инвестицията в децата 
на България наистина си 
заслужава.

На 23 ноември двой-
ката Васил и Симона, по 
специална покана на до-
макините, взе участие в 
бала по повод 120 години 
от обявяването на Монта-
на  за град. 

30 ноември 2011 г. е  
паметен ден за Общин-
ската организация на 
СОСЗР. На този ден бе 
осветено знамето й.

На събитието присъ-
стваха председателят 
на Общинския съвет 
Анастасия Младенова, 
заместник-кметът Стефан 
Балабанов, Рангел Кофов 
– председател на Об-
ластния съвет на СОСЗР, 
офицери и сержанти от 
запаса, граждани.

Председателят на 
организацията Димитър 
Гюрджеклиев откри съ-

битието.
Историкът краевед 

Стефан Попчев просле-
ди бойните действия по 
време на Сръбско-бъл-
гарската война, говори 
за приноса на Четвърта 
пещерска  дружина, про-
явила решителност и съ-
образителност. Пещерци 
са горди с приноса на 
Атила Зафиров – под-
черта в словото си г-н 
Попчев. – Много важно 
за нашата армия е и отбе-
лязването на 133 години 
от създаването на Сухо-
пътни войски.

Извършен бе тържест-
вен ритуал при  връчване 
и освещаване знамето на 
пещерската организация 
на СОСЗР. Водосвет из-
върши отец Иван Каме-
наров.

Знаменосци бяха 
Сава Попов, Крум Попов 
и Венелин Христов.

След ритуала поз-
дравление поднесе за-
местник-кметът Стефан 
Балабанов. ”За мен е чест 

и удоволствие да връча 
знамето на Пещерската 
организация на СОСЗР. 
Съхранете традицията 
на Българската армия, 
носете го с чест, чисто и 
неопетнено!” - каза той и 
пожела на ветераните от 
Втората световна война 
здраве, успехи и на до-
бър час.

Поздравление под-
несе и председателят на 
Общинския съвет Анас-
тасия Младенова: “Дел-
ничните дни превръщаме 
понякога в празнични, 
какъвто е днешният. От 

днес нататък пещерската 
организация има свое 
знаме, вейте го в мирни 
дни, то е част от вашата 
младост” – подчерта тя и 
пожела здраве и късмет 
на всички присъстващи 
ветерани.

Областният председа-
тел Рангел Кофов: “Този 
ден остава паметен за 
всички вас. Пещерската 
организация на СОСЗР е 
една от водещите и в бъ-
деще ще бъде в челните 
редици. Пазете знамето!” 
– каза в заключение г-н 
Кофов.

от стр. 1
Настоящ председател 

е Грозденка Терзиева. 
Организацията развива 
разнообразна дейност, 
благодарение на органи-

зационните качества на 
председателката Гроз-
денка  Терзиева. Сега 
тя наброява около 480 
членове. Организацията 
има съвместни приемни 
с дирекция „Социално 
подпомагане” и Бюрото 
по труда.

Благодарни сме на 
спонсорите – подчерта 

г-жа Василева. - Това са 
„Винпром Пещера” и Об-
щина Пещера. Организа-
цията ще има искания и 
от новия кмет на община 
Пещера Георги Коза-
рев. Дафинка Василева 
поздрави и сегашните 
спонсори, за да се слу-
чи тържеството – фирма 
„Гидо”, Братя Ангелови, 
„Пасат  антени”, Георги 
Карамитрев, “Грибаш”,  
жените социалистки, 
“Дафтранс”.

Привет-
ствие към 
присъства-
щите отпра-
ви и замест-
ник-кметът 
на община 
П е щ е р а 
С т е ф а н 
Балабанов, 
който из-
каза своето 
уважение към хората и 
ги увери, че винаги може 
да разчитат на Общината 

и лично на  него, защото 
“това е един от ресорите 
ми” – подчерта той.

Поздравителен адрес 
до председателката Гроз-
денка Терзиева  поднесе 
настоятелството на НЧ 
„Развитие-1873” с пред-
седател Георги Щерев.

За доброто настрое-

ние бе изнесена велико-
лепна програма с учас-
тието на певческа група 
„Горска теменужка” с ръ-

ководител Рашко Тилев, 
носители на много отли-
чия. Мил жест направи 
Гълъбина Карамитрева, 
която поднесе цвете на 
всеки участник от група-
та. Цветя имаше и от г-н 
Балабанов.

Тържеството продъл-
жи с изпълненията на 

Групата за 
автентичен 
фолклор с 
художест-
вен ръко-
в о д и т е л 
П а в е л 
К у ц е в . 
Дълги и не-
стихващи 
бяха апло-
дисментите 
след всяко 

изпълнение.
Истинска радост съ-

здаде и детската певчес-

ка група „Чучулига” при 
НЧ „Развитие-1873” с ръ-
ководител Павел Куцев. 
Присъстващите апло-
дираха и изпълненията 
на малката Велислава 

Коларова.
От името на НЧ „Раз-

витие-1873” секретарят 
на читалището Мария 
Златкова поднесе поз-
дравителни адреси и 
цветя –  саксия с коледна  
звезда, на Кераца Джи-
мова и Лиляна Спасова 
по повод техни юбилеи, 
с пожелания за нови 
творчески успехи. Лиля-

на Спасова благодари 
на читалището за всичко, 
което прави от душа и 
сърце.

Тържественото чест-
ване 20-годишнината на 

организацията на хората 
с увреждания завърши с 
изпълненията на танцова 
формация при НЧ „Раз-
витие-1873” с художест-
вен ръководител Елена 
Баренска.

Водеща бе Васка Ча-
парова.

Величка ТОКМАКОВА
Снимки: авторката

ОСВЕТИХА ЗНАМЕТО НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОСЗР
СВЯТ ДЕН! СВЕДОХМЕ ГЛАВИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА БОЙНА СЛАВА

ОБИЧАМ ТЕ, ЖИВОТ!

НАЙ-ДОБРАТА ДВОЙКА В ЕС 

от стр. 1
Г-н Стефан Попчев 

повече от 20 години 
прави задълбочени из-
следвания за живота и 
делото на Горов. Про-
веждани са няколко се-
сии и научни конферен-
ции. Благодарение на 
всичко, сторено от г-н 
Попчев за Димитър Го-
ров, неговото име става 
популярно в България.

Г-н Попчев  говори за 
изследванията на дело-
то на Горов в Румъния 
– Букурещ, Браила и 
Гюргево. Горов е велика 
личност, длъжни сме му 
на национално равнище 
– подчерта г-н Попчев. 
Той изрази своята бла-

годарност към Костадин 
Ташков за написването 
на очерк за Д. Горов.

За творческата и 
изследователската дей-
ност на г-н Попчев от 
името на Общинския 
исторически музей и по 
повод неговия юбилей 
– 80-годишнина, говори 
историкът Георги Шо-
пов.

От името на СОУ „Св. 
Климент Охридски” 
поздравителен адрес 
прочете директорът 
на училището Пипина 
Кълвачева. Безспорен е 
приносът на г-н Попчев 
за издигане авторитета 
на училището – под-
черта г-жа Кълвачева 

и пожела здраве и спо-
койствие.

Поздравителен адрес 
прочете председателят 
на СОСЗР полк. Дими-
тър Гюрджеклиев. 80 го-
дини честен и всеотдаен 
труд за род и родина 
– каза г-н Гюрджеклиев 
и пожела на г-н Попчев 
много щастие и успехи 
в живота.

Поздравителен ад-
рес поднесе и предсе-
дателят на Общинския 
съвет г-жа Анастасия 
Младенова. Тя изказа 
голямата си благодар-
ност към юбиляра за 
всичко сторено и всич-
ко, в което е участвал и 
пожела много здраве и 
благоденствие.

Своите почитания 
към г-н Попчев подне-
се и секретарят на НЧ 
„Развитие-1873” Мария 
Златкова от името на 
настоятелството при чи-

талището и пожела нови 
успехи в научно-изсле-
дователската дейност.

Г-жа Елена Иванчева 
благодари на организа-
торите и честити юбилея 
на г-н Попчев с любимо-
то си стихотворение 
„Хаджи Димитър”.

От името на общин-
ското ръководство поз-
дравителен адрес към 
г-н Попчев поднесе кме-
тът на общината Георги 
Козарев. Обществото 
познава всеотдайната 
работа на г-н Попчев, 
където и да е била тя - 
каза той и пожела много 
здраве и дълголетие.

Почитания към юби-
ляра поднесоха още и 
десетките му признател-
ни съграждани.

Г-н Попчев изказа 
благодарност на орга-
низаторите за внимани-
ето към годишнината.

Дафинка ВасилеваДафинка Василева

ПОЧИТАНИЯ КЪМ СТЕФАН ПОПЧЕВ...


