
ИЗЛИЗА 
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО, 
БР. 8 /868/ ГОДИНА ХХХVI 
23 април 2012 г. 
ЦЕНА 0.20 лв.

18.04.2012 г.
ч-ще „Развитие“
от 17.30 ч.

Великденски концерт 
на читалище „Развитие“

23.04.2012 г.
ч-ще „Развитие“
от 15.00 ч.

„В света на книгата“ 
– средношколско
 състезание

24.04.2012 г.
ч-ще „Развитие“
от 18.00 ч.

„Квартет за двама“ – 
театрална постановка

26.04.2012 г.
ч-ще „Развитие“
от 10.30 ч.

„Хитър Петър“ –
детско представление

26.04.2012 г.
в Худ. галерия
от 17.30 ч.

Изложба 
на Представителството
на СБХ – Пазарджик

27.04.2012 г.
кафе „Виктория“
от 17.30 ч.

Среща-разговор 
с писателя Григор Лилов

30.04.2012 г.
с. К. Димитриево
от 20.00 ч.

Прослава на „Априлци“. 
Честване на 136 г. 
от участието 
на с. К. Димитриево 
в Априлското въстание

04.05.2012 г.
ч-ще „Развитие“
от 17.30 ч. 

Концерт по случай 
64 години от създаването 
на радио „Пещера“

4.05.2012 г.
с. Радилово
от 19.00 ч.

Празник на 
с. Радилово. 
Посвещава се на 136 г. 
от участието на селото в 
Априлското въстание

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 18.30 ч.

Концерт 
на духов оркестър 
и мажоретен състав 
от Велинград

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 19.10 ч.

Концерт на 
Радостина Паньова
и група „Прима виста“

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 20.45 ч.

Празнична заря 
за Деня на Пещера

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 21.15 ч.

Концерт на Гергана

6.05.2012 г.
хр. „Св. Георги“
от 9.00 ч.

Празнична
Гергьовска литургия

6.05.2012 г.
пл. „България“
от 11.00 ч. 

Концерт на 
ансамбъл „Славейче“,
Николай Славеев с 
танцова формация 
„Антик“

По повод Седмица-
та на гората Общинска 
администрация – Пе-
щера организира за-
саждането на фиданки 
от вида червен амери-
кански дъб в дворове-
те на детски градини 
на територията на гр. 

Пещера. 
Дръвчетата бяха 

предоставени безвъз-
мездно от Държавно 
горско стопанство 
– Пещера, за което 
Общинска админис-
трация изказва своята 
благодарност.

Чрез ръководствата 
на клуб „Оптимист“ и 
сдружение „Вяра“ в 
община Пещера, 364 
лица с увреждания по-
лучиха козунаци за Ве-
ликденските празници.

За направеното из-
разяваме своята сър-
дечна благодарност 
към кмета на община 
Пещера Георги Коза-
рев и към управителя 
на „Винпром Пещера“ 
АД, Пещера.

Членовете на Об-
щинската организация 
на инвалидите лично 
получиха козунаци, 
като за лежащо бол-
ните се погрижиха слу-
жителите от Домашен 
социален патронаж, 
които посетиха всеки 
дом.

Благодарим ви!

От ръководството 
на клуб „Оптимист“

гр. Пещера

Дружество „Лайнс“ 
отново зарадва диа-
бетиците от Пещера, 
Брацигово, Радилово 
и Батак с подаръци по 
случай Великденски-
те празници.

Тази благородна 
инициатива сгрява 
сърцата на хората с 

диабет, дава им сили 
да се чувстват по-бод-
ри и се борят с ковар-
ната болест, за което 
благодарим от сърце 
на „Лайнс“ в лицето 
на д-р Йорданов.

УС на сдружение 
„Диабет“ – Пещера

Честването на 
годишнината от 

обявяването за само-
стоятелно НУ „Михаил 
Куманов“ – гр. Пещера, 
се проведе най-тър-
жествено на 5.04.2012 г. 
в читалище „Развитие 
– 1873“.

В препълнената 
зала, под звуците на 
химна на България бе 
даден старт за тържест-
вения концерт.

Не може да се из-
каже с думи неописуе-
мото чувство, което бе 
завладяло бивши и на-
стоящи възпитаници.

Гости на тържеството 
бяха Стефан Балабанов 
– зам.-кмет на община 
Пещера, директори и 
учители от училищата 
в града, спонсори за 
юбилея.

ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

ЗАСАДИХА ФИДАНКИ

БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ
НА ВНИМАНИЕ

ОТ СЪРЦЕ
БЛАГОДАРИМ
ЗА БЛАГОРОДНАТА
ИНИЦИАТИВА

П Р О Г Р А М А
за Празниците на културата, посветени на 6 май – Ден на Пещера

45 години самостоятелно НУ „Михаил Куманов“ - гр. Пещера

С ГОЛЯМ ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
СЕ ОТБЕЛЯЗА ГОДИШНИНАТА

НУ „Михаил Кума-
нов“ получи поздрави-
телни адреси от Йордан 
Чалъков – началник на 

РИО – Пазарджик, Геор-
ги Козарев – кмет на 
община Пещера, Мария 
Златкова – секретар на 

читалище „Развитие 
– 1873”, директори на 
училища от Пещера.

на стр. 4

ЗАПОЧНАХМЕ

ГОДИНАТА

С УСПЕШЕН 

СТАРТ

на стр. 4

СПОРТНИ 

ИНИЦИАТИВИ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ДЕН НА РОМИТЕ

на стр. 2
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Със спортни мероп-
риятия бе отбелязан 
Международният ден 
на ромите - 8 април, 
който се проведе на 
градския стадион. 
Инициативата бе орга-
низирана от Центъра 
за развитие на общ-
ността - Пещера, с под-
крепата на Община Пе-

щера и ЦМЕДТ „Ама-
липе“- В. Търново.

Силите си преме-
рериха двата отбора 
по футбол на квартал 
„Пирин“ и „Лукови-
ца”, училищата пък 
се включиха в над-
преварата скачане с 
чували и дърпане на 
въже. Сред зрителите 

на спортния ден бе и 
кметът Георги Коза-
рев. На победителите 
бяха осигурени награ-
ди от Община Пещера 
и ЦМЕДТ „Амалипе”, 
които бяха връчени 
от Николай Гълъбов 
- секретар на община 
Пещера.

Юксел ЯШАРОВ

СПОРТНИ ИНИЦИАТИВИ
ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ

ПЕЩЕРСКИЯТ РА-
ЙОНЕН СЪД признава 
подсъдимия Стефан 
Светлов Ангелов, 
роден на 10.03.1994 
г. в Пещера, живущ 
в Пещера, ул. „Извън 
регулация”, български 
гражданин, без обра-
зование, неженен, не 
учи, не работи, нео-
съждан, за виновен в 
това, че на 16.11.2011 
г. по пътя от летовище 
Свети Константин в 
посока за гр. Пеще-
ра, обл. Пазарджик, в 
съучастие като съиз-
вършители с Атанас 
Георгиев Маджаров, 

Симеон Ангелов Ди-
митров, Янко Василев 
Василев, Райчо Фан-
ков  Димитров, Рашко 
Наталиев Димитров и 
Борислав Янков Ва-
силев са товарили и 
транспортирали с лек 
автомобил незаконно 
добит от другиго - не-
известен извършител, 
дървен материал 
– широколистни и 
иглолистни дърва за 
огрев, немаркирани 
с КГМ и без редовно 
писмено позволител-
но, изискуеми по За-
кона за горите, като 
макар и непълноле-

тен, е разбирал свой-
ството и значението 
на извършеното и е 
могъл да ръководи 
постъпките си, като 
случаят е маловажен 
– престъпление по чл. 
235, ал. 6 във вр. с ал. 
2, предл. второ и трето 
НК във вр. с чл. 20, ал. 
2 НК и чл. 63, ал. 1, т. 5 
от НК, поради което и 
на основание чл. 78а, 
ал. 6 във вр. с ал. 1 от 
НК го освобождава от  
наказателна отговор-
ност за това деяние и 
му налага администра-
тивно наказание – об-
ществено порицание.

ПЕЩЕРСКИЯТ РА-
ЙОНЕН СЪД признава 
подсъдимия Борислав 
Янков Василев, роден  
на 08.10.1994 г. в гр. 
Пещера, живущ в гр. 
Пещера, ул. „Извън 
регулация”, български 
гражданин, без обра-
зование, неженен, не 
учи, не работи, нео-
съждан, за виновен в 
това, че на 16.11.2011 
г. по пътя от летовище 
Свети Константин в 
посока за гр. Пеще-
ра, обл. Пазарджик, в 
съучастие като съиз-
вършители с Атанас 
Георгиев Маджаров, 

Симеон Ангелов Ди-
митров, Янко Василев 
Василев, Райчо Фан-
ков Димитров, Рашко 
Наталиев Димитров и 
Стефан Светлов Ан-
гелов са товарили и 
транспортирали с лек 
автомобил незаконно 
добит от другиго – не-
известен извърши-
тел, дървен материал 
– широколистни и 
иглолистни дърва за 
огрев, немаркирани 
с КГМ и без редовно 
писмено позволител-
но изискуеми по За-
кона  за горите, като 
макар и непълнолетен, 

е разбирал свойството 
и значението на извър-
шеното и е могъл да 
ръководи постъпките, 
като случаят е мало-
важен - престъпление 
по чл. 235, ал. 6 във вр. 
с ал. 2, предл. второ и 
трето НК във вр. с  чл. 
20, ал. 2 НК и чл. 63, ал. 
1, т. 5 от НК, поради ко-
ето и на основание чл. 
78а, ал. 6 във вр. с ал. 
1 от НК го освобож-
дава от наказателна 
отговорност за това 
деяние и му налага 
административно на-
казание - обществено 
порицание.

По повод Деня на хумора 
младежи от Театрално 

студио с ръководител г-жа 
Гълъбинка Ганчева, по проект 

„Да направим училището 
привлекателно място за 

младите хора” пред аудитория  
представиха различни 

сценки от ежедневието на 
учениците.

ПРИЯТЕЛСКА 
СРЕЩА
На 11 април /Велика 

сряда/ в гр. Пещера се 
проведе приятелска 
среща на тема „Пролет 
и светлина на хората 
от трета възраст”.

Срещата беше ор-
ганизирана от ръко-
водството на Клуба на 
пенсионера в Пещера 
и настоятелството 
на НЧ „С. Румянцев 
- 1909”, с. Капитан Ди-
митриево.

Желаещите да 
празнуват бяха пове-
че от 100 човека.

Много песни, сти-
хове, посветени на 
пролетта и Великден, 
бяха подготвили 
участниците и от двете 
страни.

Вероника Ангелова 
весели присъстващи-
те.

Всички си тръгнаха 
доволни и с настрое-
ние да посрещнат най-
великия християнски 

празник с голяма ра-
дост, с много любов 
и вяра в бъдните дни 
и спокойствие в домо-
вете. Обещаха си нови 
срещи.

Настоятелството 
на НЧ „С. Румянцев 
- 1909” благодари на 
заместник-кмета г-н 
Стефан Балабанов за 
осигурения транспорт.

Стоянка ИВАНОВА,
секретар на читали-

щето в К. Димитриево

Със съдействието на здравния 
медиатор към Община Пещера 
Жана Демирова и медицинската 
сестра Т. Гюрджеклиева, за Светов-
ния ден за борба с туберкулозата в 
ОУ „Петко Р. Славейков” се проведе 

здравно-информационна кампа-
ния с лектори - експерти от РЗИ, 
Пазарджик. Те изнесоха лекция за 
туберкулозата – рискови фактори и 
предпазване от нея.

Жана ДЕМИРОВА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЩЕ ПОЛУЧИ ОТ „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” 
АД 200 БР. ЧУВАЛИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И 200 
БР. РЪКАВИЦИ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В КАМПАНИЯТА „ДА 
ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ!”.

ПРОЛЕТ И СВЕТЛИНА НА 
ХОРАТА ОТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

„НИЕ ВЕЧЕ СМЕ„НИЕ ВЕЧЕ СМЕ
ГРАМОТНИ“ГРАМОТНИ“

ДА ОПАЗИМ
РЕЗЕРВАТ „КУПЕНА“

Във връзка с катастрофалното състояние на 

биосферен резерват „КУПЕНА” от незаконна сеч и 

унищожаване на вододайните зони за гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка 

дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено 

само по маркираните туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюде-

ние и охрана.
Съгласно Закона за защитените територии, на 

нарушителите ще бъдат налагани санкции.

ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ!”

С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО
НА УЧЕНИЦИТЕ

- под това мото учени-
ците от Iа и Iб клас на 
ОУ „П. Р. Славейков” с 
класни ръководители 
г-жа Марудинска и г-жа 
Михайлова показаха 
на родителите си и 

гостите, че вече могат 
да четат и пишат. За 
това свое постижение 
те получиха награда от 
ръководството на учи-
лището.

П. ЛЮТАКОВ

ОФЕРТИ ЗА УСЛУГИОФЕРТИ ЗА УСЛУГИ
1.  Оценки на машини и капитали за Агенцията по 

вписванията.
2. Икономически експертизи.
3. Документи за пенсиониране.
4. Задачи по икономика за студенти и и ученици.
5. Бизнес проекти и др.

За контакти: 0895 143 112; сл. тел.: 6 82 44
Вещо лице и оценител: Георги Велков
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ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА
• БИОВЕТ •

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

Предлага разнообразие от ветеринарномедицински 
продукти за вашите любимци.

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

Тел. 0350 6-56-29;
GSM 0889888119

Изминалата 2011 г. 
бе обявена за Година 
на химията. В нацио-
налния ученически кон-
курс „Всичко е химия” 
- регионален кръг, уче-

ници от ОУ „П. Р. Сла-
вейков” се представиха 
отлично.

Елена Гюзелева спе-
чели първо място в на-
правление Презентации 

/VII-VIII клас/ - „Химията 
- позната и непозната”, 
а Йорданка Караташе-
ва е на първо място в 
направление Стихо-
творение /V-VI клас/ с 
творбата си „Вода”.

Училището спечели 
още едно престижно 
отличие - първо място 
за най-добра екипна ра-
бота под ръководството 
на преподавателката 
по химия и опазване 
на околната среда г-жа 
Божана Андреева.

Наградите победите-
лите получиха на ефект-
но химическо шоу в 
ПГХХТ - гр. Пазарджик.

В. БАНЕВА,
директор на

ОУ „П. Р. Славейков”

В изпълнение на 
дейностите по проект 
„И аз имам семейство“ 
по Оперативна програ-
ма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2007-2013 
г., схема за директно 
предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ BG051PO001-
5.2.11 „Приеми ме“,  
Екипът за организация 
и управление на проек-
та на национално ниво 
организира обучение 
за сформираните екипи 
по приемна грижа на 
общините - партньори 
по проекта.

В периода 2-
6.04.2012 г. във въвеж-
дащото обучение в гр. 
Смолян се включиха  
социалните работници 
от Екипа  по приемна 
грижа в Община Пе-
щера. 

За целите на проек-
та, социалните  работ-
ници от Екипа по при-
емна грижа в Община 

Пещера преминаха обу-
чителен курс по теми, 
свързани с:

• Дейности и мер-
ки за закрила на дете-
то; Социална работа, 
същност, цел, равнища, 
елементи, принципи на 
помагащото обучение; 
Интервюто като метод в 
социалната работа.

• Психологичен 
аспект при работата с 
деца; Теория на при-
вързаността, видове 
привързаност, после-
дици от липсата на при-
вързаност; Работа със 
семейства - системен 
подход. Структурна те-
ория, основни понятия. 
Жизнен цикъл – етапи и 
кризи; Основни потреб-
ности на детето.

• Социална ра-
бота с приемни семей-
ства; Приемна грижа. 
Нашата визия за при-
емния баща и приемна-
та майка. Мотивация на 
приемните родители; 

Критерии за подбор 
на приемните семей-
ства; Взаимодействие 
и сътрудничество на 
приемното семейство 
с други институции. 
Съвместна работа със 
специалисти, които по-
лагат грижи за детето; 
Връзката „Родители 
- деца“. Насърчаване 
на идентичност в при-
емното семейство.

• Стандарти и 
критерии при  пре-
доставяне на услугата 
„Приемна грижа“: Ин-
формационни кампании 
в общността; Оценка на 
приемното семейство; 
Изработване на социа-
лен доклад. 

• Избор на се-
мейство за дете – опо-
знаване на детето. Под-
готовка на детето и 
приемното семейство; 
Напасване на детето. 
Опознаване на детето. 
Разлика между напас-
ване и опознаване.

На 7.04.2012 г. по 
традиция на Лазаров-
ден групата за автен-
тичен фолклор при 
НЧ „Зора – 1903”, с. 
Радилово пресъздава 
обичая „Лазаруване”. 
От рано сутринта ла-
зарките пеят, играят и 
благославят за здраве 
и берекет през годи-
ната.

Народно читалище 
„Зора - 1903”, с. Ради-

лово се включи в На-
ционалната кампания 
„Да изчистим Бълга-
рия за един ден”.

На 12.05.2012 г. 
участниците от клуб 
„Млад природолю-
бител” при НЧ „Зора 
- 1903”, с. Радилово 
ще изчистят трите при-
родни парка в селото - 
Централен, Гергьовска 
черква и Старият дъб.

Марена ВАЧКОВА

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на 
Закона за собствеността и ползване 
на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във 
връзка с чл. 28б, ал. 8 от Правилника 
за приложение на ЗСПЗЗ и т. 3.7 на 
заповеди с № РД-46-494 от 22.08.2003 
г. на МЗГ и  № РД-02-14-454 от 
22.08.2003 г. на МРРБ за техническите 
изисквания и контрол към плановете 
по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ е издадена 
заповед № ТУ-77 от 6 април 2012 г. 
на областен управител, Пазарджик, 
обнародвана в ДВ, бр. 30 от 17 април 
2012 г., с която се одобрява план на 
новообразуваните имоти в М 1:1000 
на земеделските земи, предоставени 
на граждани въз основа на актове по 
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ,  ПИ № 012082, 012085, 
012097, 012106, 012107, 012108, 012122, 
012123, 012166, 012050, 012051, 012053, 
012055, 012058, 012015, 012200, 012164, 
012019, 012007, 012093, 012037, 012021, 
012012, 012258, 012259, 012062, 012068, 
012105, 012109, 012110, 012010 м. Узун 
Драгасия, ПИ № 036005 и 036068 
м. Дръща, ПИ № 037016 и 037007 м. 
Почивалото, ПИ № 038026 м. Баташки 
път, ПИ № 039022, 039029, 039039, ПИ 
№ 040030, 040080, 040105 м. Икочово, 

ПИ № 025010, 025008, 025011, 025007 
м. Агово, ПИ № 126018,126017 м. Шир. 
ливади, ПИ № 042027, 042018, 042016, 
042014, 042010, 042008, 042005, 
042004, 042003, 042001 м. Свети Спас, 
ПИ № 013110, 013082, 013138, 013163, 
013037, 013060 м. Дъбравата, ПИ № 
023092, 023193, 023225 м. Църнево 
– Пъдарница, ПИ 007104 м. Потока, 
ПИ № 010008 м. Долна Бялча, ПИ 
№ 020045, 020036, 020031, 020024, 
020151, 020089 м. Голяма Страна, 
ПИ № 018031 м. Горна Бялча, за ПИ 
001051 м. Чала по КВС за землище на 
гр. Пещера, община Пещера, област 
Пазарджик.

Плановете на новообразуваните 
имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и 
придружаващата ги документация са 
изложени за разглеждане в сградата 
на Община Пещера, ет. I, стая № 11.

Жалби срещу одобрения план 
на новообразуваните имоти могат 
да се подават от заинтересованите 
лица чрез областния управител на 
област с административен център гр. 
Пазарджик пред Административен 
съд в 14-дневен срок от обнародване 
на заповедта в „Държавен вестник”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЛЕНИЕ

Ученици от ОУ „П. Р. Славейков” с 
награди от националния конкурс
„ВСИЧКО Е ХИМИЯ”

НАСТОЯТЕЛ-

СТВОТО на НЧ 

„Сергей Румянцев - 

1909”, с. Капитан Ди-

митриево, община 

Пещера, обявява, че 

отдава помещение 

под наем в сградата 

на читалището.

За справки: все-

ки работен ден в 

читалището или на 

тел. 035592369

При изгарянето им в 
атмосферата се отделят 
въглероден окис, циа-
новодород, метан, тежки 
метали, фурани и ди-
оксини. Тези вещества 
са канцерогенни и при-
чиняват тежки увреж-
дания. Така рискувате 
здравето си и наруша-
вате Закона за чистотата 
на атмосферния въздух 
и Закона за управление 
на отпадъците.

Глобите за нарушени-
ето им са големи:

1. За граждани – от 
300 до 1000 лв.

2. За фирми – от 2000 
до 40 000 лв.

НЕ ПАЛЕТЕ 
АВТОМОБИЛНИ 

ГУМИ

Лазарски обичай в Радилово
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.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“



През изтеклите три 
седмици децата от 
Ракетомоделен клуб 
„Кондор” - гр. Пещера, 
упорито и усърдно за-
почнаха подготовка 

за състезанията през 
2012 г. Усилията на 
всички се възнагради-
ха, като започнаха го-
дината с успешен старт 
на първия за сезона 

републикански турнир 
по ракетомоделизъм 
за деца и юноши. 
Същият се проведе 
на 6-8 април т.г. в гр. 
Севлиево. На турнира 

участваха 38 деца и 
юноши, разпределени 
в 14 отбора от цялата 
страна. Уникалното на 
това състезание е, че 
състезателите сами, на 

място си конструират 
моделите. Те се изра-
ботват по правилата на 
Международната феде-
рация по аеронавтика/
ФАИ/, оценяват се от 

с ъ д и й с к а 
к о м и с и я 
за точна, 
п р е ц и з н а 
изработка, 
дизайн и 
т р у д н о с т 
на изпъл-
нение. На 
следващия 
ден ракет-
ните моде-
ли се стар-
тират за по-
стигане на 
максимален 
брой точки. 

Р а к е т о -
м о д е л е н 
клуб „Кон-

дор” участва  със 7 съ-
стезателя. Пълен отбор 
при децата и юношите.

Състезателите за-
в о ю в а х а  з л а т н а т а 

купа при децата 
- отборно I място,  
и сребърна купа - II 
място при юноши-
те, като голямата 
радост бе, че всич-
ките 7 състезателя 
се завърнаха със 
7 медала от инди-
видуалното класи-
ране.

Състав на отбора 
при децата: 

1. Георги Цвета-
нов - ракета с па-
рашут и сребърен 
медал.

2. Малек Кехайов 
- ракета със стример и 
бронзов медал.

3. Гергана Вранчева 
- копие на действител-
на ракета и сребърен 
медал.

Състав на отбора 
при юношите:

1. Тодор Алексан-
дров - ракета с ротор и  
сребърен медал.

2. Мартин Иванчев 
– ракетопланер и  сре-

4550 Пещера

ул. „Димитър Горов” 6 А,
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от стр. 1
В програмата взе-

ха участие децата от 
ПДГ, художествена 
композиция с про-
летни християнски 
обичаи с учениците 
от четвъртите класове, 
завладяващи танци 

с малчуганите от I и 
II клас, прекрасни из-
пълнения на децата 
от третите класове и 
групата от фолклор на 
етносите.

Емоцията от юби-
лея не стихваше. 
Учениците оживено 

ЗАПОЧНАХМЕ ГОДИНАТА С УСПЕШЕН СТАРТ

Децата от ЦДГ „Де-
ница” с директор Верка 
Климентова бяха под-
готвили специална про-
грама – с песни, танци, 

стихове, която изнесоха 
пред своите родители. 
Те от своя страна горе-
що ги аплодираха след 
всяко едно изпълнение.

ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА РОМИТЕ

По проект „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО 
ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” 

учениците от групите „Студио да изразя себе 
си чрез песен и танц” и  „Млад приложник” посе-
тиха Велинград, където се научиха как да при-
готвят хубави изографисани и боядисани яйца 

във връзка с Великденските празници.

По екологични въпроси посетете 
Информационния център 

на “Биовет”, който се намира 
на Общински пазар, 

павилион № 18 /до реката/

 

бърен медал.
3. Веселин Джинин 

- ракета с парашут и 
бронзов медал.

4. Николай Колчев 
- ракета със стример и 
бронзов медал.

Р ъ к о в о д и т е л и 
- з.м.с. Павел Кънев, 
инж. Стоян Вранчев и 
Павел Тилев. 

С всяка измината 
година успехите на 
клуба от новата исто-
рия се превръщат в 
традиция.

Ръководството на 
Ракетомоделен клуб 
„Кондор” - Пещера, 
изказва голяма благо-
дарност на родителите 
на децата за гласува-
ното доверие и специ-

ално към спонсорите, 
които ни подкрепиха 
за развитието на този 
спорт. Без тяхната 
подкрепа участието 
ни на този турнир не 
би могло да се случи. 
Надяваме се това да се 
превърне в традиция, 
която ще даде по-го-
лям шанс и възмож-
ност на децата от на-
шия град да участват 
и постигат резултати 
не само в национални, 
но и в международни 
първенства.  

За повече информация: 
www.condor-peste-

ra.hit.bg

От ръководството

45 години самостоятелно НУ „Михаил Куманов” - Пещера45 години самостоятелно НУ „Михаил Куманов” - Пещера

коментираха незабра-
вимите моменти, свър-
зани с многобройните 
изяви и празничното 
настроение.

Продължителната 
работа по подготов-
ката и провеждането 
на празника направи 
участниците по-толе-
рантни, по-привърза-
ни към училището, а за 
всички ученици то се 
превърна в по-желана  
територия.

 Виолета ПАЕВА,
директор 

на училището

С ГОЛЯМ ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТС ГОЛЯМ ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
СЕ ОТБЕЛЯЗАСЕ ОТБЕЛЯЗА 
ГОДИШНИНАТАГОДИШНИНАТА




