
ИЗЛИЗА 
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО, 
БР. 1 /841/ ГОДИНА ХХХV 
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ЦЕНА 0.20 лв.

тел. 0350/ 6-56-37; 6-03-10; 6-56-19
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На 4 януари 2011 г. 
в общината по инициа-
тива на кмета Стелиян 
Варсанов и народния 

представител от ПП 
ГЕРБ Красимира Си-
меонова се създаде  
Консултативен съвет 

по вероизповедания 
на общинско ниво.

Присъстваха сек-
ретарят на Общината 

Красимира Стоиме-
нова, свещеници от 
общината, представи-
тели на мюсюлман-

ството, директори на 
училища, представи-
тели на културата.

Събитието бе ръко-
водено от Красимира  
Симеонова. В Пещера 
живеят и работят спо-
койно хора от различ-
ни етноси.

Кметът на общината 
също подчерта етни-
ческата толерантност 
в  града ни и този съ-
вет е нейно продълже-
ние. Отворен съм към 
всички, имаме диалог, 
с каквото можем, ще 
помагаме и занапред.

Приет бе правилник, 
с който се уреждат  
функциите, дейността 
и организацията на 
Консултативния съвет 
по правото на вероиз-
поведания към кмета 
на община Пещера.

Присъстващите се 
запознаха с функци-
ите, състава, устрой-

ството и организаци-
ята му.

Идеята за този съ-
вет беше приветствана 
от всички присъства-
щи, много бяха и цен-
ните предложения за 
бъдещата му работа – 
място за храна на въз-
растните хора, открити 
уроци, съвместни кам-
пании по Великден и 
други празници.

Със задоволство бе 
посочено, че в ОУ „П.Р. 
Славейков” успешно 
работи клас по веро-
учение, посещаван от 
16 ученици.

Подчертано бе, че 
на основата на лю-
бовта, на взаимното 
разбирателство и с бо-
жията помощ можем 
да вървим напред.

Това е първият 
Консултативен съвет, 
който се учреди на об-
щинско ниво.

На заседанието на 
Общинския съвет през  
декември 2010 г. преди 
началото на дневния 
ред бе представена 
презентация за резул-
татите и перспективите 
за проучване на антич-
ната крепост Перистера 
на хълма Света Петка 
от доц. Бони Петруно-
ва от Археологическия 
институт при БАН.

Полезен ли е проек-
тът, който се подготвя 
в общината за култур-
ната инфраструктура 
и ще допринесе ли за 
развитието на туризма 

в Пещера – попитахме 
няколко общински съ-
ветници.

ПЕТЪР 

ПИРИНЧИЕВ:

Проектът за култур-
ния туризъм е новост. 
Пещера е уникална с 
тази крепост, ще про-
дължат проучванията, 
ще има римски и тра-
кийски истории. Това 
го няма никъде, цялата 
крепост е огромна, с 
компоненти. Има уни-
кална църква с кула. 
Това е едната страна, 
а другата е мястото да 

се направи културна 
дестинация с всички 
стойностни неща. Ня-
кои терени да се искат 
от държавата, за да се 
пренесе музеят там, на 
открито, да стане един 
цял комплекс.

Пещера има про-
мишленост, търговия. 
По този начин ще се 
създадат нови въз-
можности за туризъм. 
Това е идея на целия 
Общински съвет. Кре-
постта да стане обект 
от национално значе-
ние, да влезе и в герба 
на Пещера.

ВАСИЛ 

ФИЛЕВ:

Намирам проекта 
за изключително по-
лезен, една от най-по-
ложителните иници-
ативи на общината и 
кмета през последните 
години.

Това е пътят на раз-
витие на Пещера като 
град с културно-исто-
рическо наследство. 
По този начин ще се 
привлекат и много 
повече туристи. Под-
крепям идеята, с този 
проект ще дадем на-
чалото. Гласувам с две 
ръце за това.

ГЕОРГИ 

СТОИЛОВ:

Този проект без-

спорно ще допринесе  
за развитие на туризма 
в Пещера. Виждам, в 
Северна България, в 
някои общини туриз-
мът се развива. Но за 
това трябва и реклама.

Начинанието е доб-
ро, дано се осъществи 
и допринесе за раз-
витието на туризма в 
нашия град.

ЗЕХРА 

АЛИШ:

Много приятно съм 
изненадана от иници-
ативата, ще подкрепя 
проекта, стига да има 
финансови аргументи. 
Това е една много до-
бра идея за развитието 
на града и общината.

АНГЕЛ 

СМИЛЯНОВ:

Проектът, който се 
подготвя, смятам, че 
ще бъде едно от важ-
ните неща. Пещера е 
много красиво кътче 
и с тази даденост 
– крепостта, ще се при-
влекат много повече 
туристи, не само бъл-
гари, но и чужденци. Тя 
ще стане туристическа 
дестинация. Ще под-
крепя проекта.

ЮКСЕЛ 

ЯШАРОВ:

Този проект задъл-
жително ще допринесе 
много, това е част от 
бъдещето на Пещера. 
Ще го подкрепя и ще 
гласувам за него.

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПОДГОТВЯ СЕ ПРОЕКТ ЗА 

КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ДОБРА И НАВРЕМЕННА ИДЕЯДОБРА И НАВРЕМЕННА ИДЕЯ

СЪЗДАДЕ СЕ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ 
ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

ЩЕ СЕ РАЗВИВА КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНАТА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
ОТПРАВЯ ДОПИТВАНЕ ОТПРАВЯ ДОПИТВАНЕ 
ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТАДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

на стр. 3на стр. 3

СЪЗДАДЕ СЕ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ 
ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
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Вече 35 години...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕНБЛАГОТВОРИТЕЛЕН
БАЗАРБАЗАР

ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА 

АПТЕКА НА “БИОВЕТ” ВСЕКИ ДЕН

от 11.00 до 12.00 и от 17.30 до 19.00 ч.

Тук ще намерите ветеринарно-медицински

продукти за всички видове и категории животни.

Ул. “П. Раков” №7,

до входа на “Биовет”, тел. 58-97

Фонд за превенция 
на престъпността - ИГА 
и Кризисен център за 
лица и деца, пострадали 
от насилие - Пещера, 
организираха изложба 
- благотворителeн базар 
на сувенири и картички, 
изработени от децата, на-
станени в Центъра.

Изложбата беше 
открита от кмета на об-
щина Пещера Стелиян 

Варсанов на 20 декември 
в лоби бара на комплекс 
„Хийт” – Пещера.

Със събраните сред-
ства бяха закупени 
коледни подаръци за 
децата, настанени в 
Кризисния център. Фонд 
за превенция на престъп-
ността - ИГА, който е и 
доставчик на социалната 
услуга, удвои събраните 
средства. 

На 23 декември 2010 
г. се проведе среща с 
кмета на община Пещера 
Стелиян Варсанов и роми 
студенти. Срещата е във 
връзка с реализирането 
на дейности по кампани-
ята „Благодарим ти, кме-
те”, която стартира през 
месец декември 2010 г. 
в България. Проектът се 
изпълнява в 8 общини 
- София, Варна, Стара 
Загора, Кюстендил, 
Петрич, Котел, Бяла 
– Русенска област, и 
Пещера. Партнираща 
организация за провеж-
дане на дейностите по 
кампанията на територи-
ята на община Пещера 
е сдружение „Слънце 
за всеки” с председател 
Юксел Яшаров.

На срещата с кмета 
участваха 8 роми студен-
ти и екипът на сдружени-
ето, които представиха 
студентите, обучаващи 
се по различни специ-
алности – стопанско 
управление, медицина, 
приложна математи-
ка, право, педагогика, 
бизнес администрация, 
растителна биология. 
Студентите предложиха  
да участват в стажантска 
програма към община 
Пещера с цел да се за-
познаят с дейността на 
кмета, начина на работа 
в Общинска администра-

ция и вземането на реше-
ния в Общинския съвет. 
Кметът увери  студентите 
че Общината ще изготви 
програма за стажуване, 
която, чрез обявен кон-
курс, може да стартира 
през 2011 г.

К а м п а н и я т а 
REACT (Responsibility, 
Empowerment, Activism, 
Citizenship, Transparency 
– Отговорност, 
Овластяване, Активност, 
Г р а ж д а н с т в о , 
Прозрачност), а у нас 
„Благодарим ти, кме-
те!”, е подкрепена от 
Европейската комисия 

като част от пилотния 
проект „Пан-Европейска 
координация на ромски 
интеграционни модели” 
на Главна дирекция 
„Регионална политика”.

„Асоциация Интегро” 
координира „Благодарим 
ти, кмете!” на национално 
ниво. Официален парт-
ньор е Община Каварна 
в лицето на кмета Цонко 
Цонев, който застава зад 
идеята на кампанията с 
това, което е направил 
за гражданите от ромски 
произход по време на 
своето управление.

Кампанията има за 

цел да достигне до актив-
ните граждани на страни-
те, които имат трудности 
с приобщаването на ро-
мите – Румъния, Италия, 
Албания и България.

От проекта се очаква 
не само да повиши ин-
формираността по про-
блемите на ромите и въз-
можностите за тяхното 
решаване, но и да пред-
ложи на Европейската 
комисия успешни моде-
ли и практики на местно 
ниво, които могат да бъ-
дат прилагани за в бъде-
ще и в други страни. 

Националното сдруже-
ние на общините в Република 
България поздрави общин-
ския вестник „Родопска 
искра” за Коледните и 

Новогодишните празници 
с пожелание за успехи и 
добротворни дела в под-
крепа на българските об-
щини през 2011 г.

ПОЗДРАВ ЗА 
ОБЩИНСКИЯ ВЕСТНИК

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
„Биовет” АД обявява дни на отворени врати за среща 

с граждани на:
20.01.2011 г.
17.02.2011 г.
17.03.2011 г.

Всеки, който желае, може да получи информация за 
дейността на предприятието от представител на направле-
ние “Екология” в “Биовет” АД в определените дни от 10.30 
до 12.00 ч.

ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА
Вероятно много 

хора не знаят, че 
един от най-страш-
ните замърсители на 
околната среда са 
батериите, които из-
хвърляме в кофите за 
боклук. Днес те са на-
всякъде, включител-
но и на места, където 
не всеки се замисля, 
че са поставени - от 
стенния часовник и 
дистанционното на 
телевизора до мобил-
ния телефон и пре-
носимия компютър. 
Все по-нарастващата 
им употреба гене-
рира огромно коли-
чество тежки метали 

като живак, кадмий, 
олово, цинк и никел 
и опасни химикали. 
Батериите, които чрез 
боклука попадат в по-
чвите, способстват за 
непредсказуеми по-
следици за  околната 
среда и човека.

Община Пещера 
съвместно с 
„ЕКОБАТЕРИ” АД се 
грижи за чиста и при-
ветлива околна среда 
посредством разпо-
лагане на съдове за 
разделно събиране 
на стари батерии и 
акумулатори на об-
ществено достъпни 
места.

1 Общинска администрация (І вход) гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

2 Общинска администрация (ІІ вход) гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

3 Културен дом гр. Пещера, ул. “Г. Бенковски” №6

4 НУ “Михаил Каролиди” гр. Пещера, ул. “Иван Попов” №1

5 НУ “Михаил Куманов” гр. Пещера, кв. “Луковица”, ул. “Младост” №10

6 СОУ ”Св. Климент Охридски” гр. Пещера, ул. ”Димчо Дебелянов” №5А

7 ОУ “Петко Р. Славейков” гр. Пещера, ул. “Трети март” №3

8 ОУ “Св. Патриарх Евтимий” гр. Пещера, ул. “Васил Левски” №3

9 ОУ “Паисий Хилендарски” с. Радилово, ул. “Г. Ангелиев” №34

10 ОУ “Любен Каравелов” гр. Пещера, ул. “Веселин Стайков” №15

11 ПГ “Атанас Ченгелев” гр. Пещера, ул. “Св. Константин” №54

12 Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера, ул. “Симон Налбант” № 8А

13 Домашен социален патронаж гр. Пещера, ул. “Сокола” №1 

14 ОП “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура” гр. Пещера, ул. “Димитър Горов” №16

15 МБАЛ “Здраве” гр. Пещера, ул. “Нешо Чипев”, №1

16 Клуб на пенсионера гр. Пещера, ул. “Г. Кьосеиванов”

17 Кметство Радилово с. Радилово, ул. “Георги Ангелиев” № 45

18 Клуб на пенсионера с. Радилово, ул. “Георги Ангелиев” № 47

19 Кметство Капитан Димитриево с. Капитан Димитриево

20 Читалище “Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево
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- Г-жо Калудова, 
разкажете за дей-
ността на Дневния 
център за възрастни 
хора с увреждания.

- ДЦВХУ предоста-
вя социални услуги, 
гарантиращи цялост-
но обслужване на 
потребителите през 
деня, свързани с пре-
доставяне на храна и 
транспорт, оказване 
на съдействие и задо-
воляване на ежеднев-
ните потребности, ор-
ганизация на свобод-
ното време и личните 
контакти. Прилагат 
се и медицинско на-
блюдение, двигателна 
рехабилитация и тру-
дотерапия. На разпо-
ложение на потреби-
телите са три телеви-
зора, една музикална 
уредба, спортни уреди 
за рехабилитация, стаи 
за почивка. В Дневния 
център работи екип 
от специалисти, който 
включва: социални 

работници, трудотера-
певти, рехабилитатор, 
медицинска сестра, 
хигиенисти, шофьор. 
Първостепенна грижа 
на екипа е да осигури 
комфорт на потребите-
лите.

- Как минава денят 
на хората от Центъ-
ра?

- Според индивиду-
алните потребности и 
възможности на потре-
бителите ежедневно 
се прилагат програми 
за работа с всеки един 
от тях, които включват 
медицинско обслуж-
ване, лечебна физкул-
тура, индивидуални и 
групови трудотерапев-
тични мероприятия 
– плетиво, занима-
телни игри, рисуване, 
гледане на телевизи-
онни предавания, раз-
говори и дискусии по 
интересуващи ги теми, 
разходки с членове на 
персонала. Потребите-
лите имат осигурени 

сутрешна закуска, 
обяд и следобедна за-
куска.

- Какъв е капаци-
тетът на Центъра и 
в момента от колко 
човека се посещава?

- Капацитетът на 
Дневния център е 36 
души, но със заповед 
са настанени 19.

- Каква такса за-
плащат потребите-
лите?

- Потребителите за-
плащат месечна такса 
в размер на 30 % от 
личните им доходи, 
съгласно Тарифата за 
таксите за социалните 
услуги, финансирани 
от републиканския 
бюджет.

- Как популяризи-
рате дейността на 
Центъра?

- Екипът на Днев-
ния център предлага 
качествена грижа за 
всеки потребител и 
най-важната ни цел 
е хората да бъдат до-

волни и да се чувстват 
добре, защото няма 
по-голяма реклама на 
Центъра от самите по-
требители. Направени 
са информационни 
листове, съдържащи 
кратка информация за 
Дневния център, които 
са разпространени из 
града. Повече инфор-
мация за дейността на 
ДЦВХУ интересуващи-
те се могат да получат 
на тел. 6-22-10 или на 
GSM 0893532069, както 
и на E-mail адрес: dcv-
hu_peshtera@abv.bg.

- Какви мероприя-
тия се организират 
за потребителите?

- В Центъра се праз-
нуват рождени и имен-
ни дни, традиционни и 
християнски празници 
и обичаи, посещения 
на църкви и търговски 
обекти. Организират 
се тържества, изна-
сят се концерти от 
певческата група към 
клуб „Оптимист“ към 

Основна общинска 
организация на инва-
лидите в града, деца 
от ансамбъл „Славей-
че“ представят своята 
програма.

- Доволни ли са 
потребителите от 
услугите?

- В ДЦВХУ потре-
бителите се чувстват 
комфортно и уютно, 
имат осигурени топла 
и питателна храна и 
отопление. Доволни 
са от услугата, защото 
основната цел на Цен-
търа е да ограничи со-
циалната им изолация 
и да повиши възмож-
ностите за социални 
контакти. 

- На кого искате да 
благодарите?

- Екипът и потре-
бителите на Дневния 
център благодарят 
на кмета на община 
Пещера г-н Варсанов 
и на Общинска адми-
нистрация, както и на 
всички хора с големи 

сърца, които помогна-
ха и продължават да 
помагат за подобрява-
не на комфорта и на ра-
ботния процес в центъ-
ра. Основни дарители 
са „Винпром Пещера“ 
АД, „Лазур и Ко“ ЕООД 
и ЕТ „Анатолий Петров 
– Светослав“. Изказ-
ваме благодарност и 
на следните фирми, 
подпомогнали ДЦВХУ 
по различни поводи: 
ЕТ „Финна“, „Грибаш“ 
ООД, ЕТ „ДОАН – 69 
– Сунай Караасан“, 
комплекс „Хийт“, ма-
газини „Мега Маркет“, 
„Тон Тон“, „Прома 1“ и 
„Булдозер“.

Честита Нова го-
дина на всички! С по-
желание за здраве, 
дълголетие и човешка 
любов!

Добре дошли в Дне-
вен център за възраст-
ни хора с увреждания!

Очакваме Ви!
Интервюто взе

ВЕЛИЧКА ТОКМАКОВА

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ВИОЛЕТА КАЛУДОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪРА:

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ ЧУВСТВАТ КОМФОРТНО И УЮТНО 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОТПРАВЯ ДОПИТВАНЕ ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Община Пещера 

е сред 86-те общини, 
които имат право да 
кандидатстват за без-
възмездна финансова 
помощ по Оперативна 
програма „Регионал-
но развитие” 2007 
- 2013, Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие“, операция 
1.1. „Социална ин-
фраструктура“, схема 
BG161PO001/1.1-10/
2010 „Подкрепа за 
създаване и промо-
тиране на иновативни 

културни събития“.
Като иновативни 

ще се третират не 
само новите събития 
/такива, които досега 
не са присъствали в 
културния календар 
на общината/, но и 
„стари“, т.е. традици-
онно присъстващи 
събития, организи-
рани, представени, 
рекламирани и раз-
пространявани по нов 
начин; насочени към 
нови аудитории или 
нови потребители; 
мобилизирали нови 

партньорски мрежи 
и др.

Основната цел на 
настоящата схема е 
да се засили ролята 
на културата като дви-
гател в процеса на об-
новление и развитие 
на градските ареали. 
Програмата цели още 
да се насърчи разви-
тието, обновяването 
и обогатяването на 
културния живот чрез 
организиране и про-
мотиране на културни 
събития, да се създа-
дат и развият нови и 

неконвенционални 
форми на културни 
изяви, да се създадат 
условия за равен до-
стъп до културата на 
граждани от различни 
социални и етнически 
групи.

Във връзка с това 
Общинска админис-
трация отправя до-
питване до общест-
веността на община 
Пещера и очаква 
предложения за кул-
турно събитие, което 
да бъде включено в 
проектното предло-

жение, на e-mail: ma-
yor@peshtera.bg или 
на хартиен носител, 
подадени в ОЦУИК 
на адрес: Община Пе-
щера, гр. Пещера, ул. 
„Дойранска епопея“ 
No17, адресирани до 
Стелиян Варсанов 
– кмет на община 
Пещера, в срок до 16 
януари 2011 година.

Община Пещера 
кани всички граждани   
на 19.01.2011 г. в зала-
та на ОбС – Пещера от 
17.00 часа за обсъж-
дане, преглед, оценка 

на културните идеи и 
избор на иноватив-
но събитие, което да 
бъде заложено в про-
ектното предложение 
на Община Пещера 
за кандидатстване по 
схема BG161PO001/
1.1-10/2010 „Подкрепа 
за създаване и промо-
тиране на иновативни 
културни събития”.

Лицe за контакти: 
Ружа Стоянова –

Семерджиева, 
директор на 

дирекция „НМПРРО”.

Фирмите „Биовет“ 
и „Винпром Пещера“ 
за Коледните и Ново-
годишните празници 
осигуриха подаръци 

за децата сираци от 
всички училища, които 
кметът на общината им 
връчи на благотвори-
телен бал, състоял се  

в края на декември в 
дискотека HEAT.

За тях беше подгот-
вена празнична про-
грама.

Община Пещера и 
НЧ „Развитие“ чести-
тиха Новата година 
на пещерци с велико-
лепен концерт на 5 
януари в навечерието 
на Богоявление. 

В него участваха 
Мандолинен оркестър 
„Маестро Георги Ата-

насов“ при НЧ „Виде-
лина“ - Пазарджик, с  
худ. р-л Атанас Чола-
ков и Инструментална 
формация „Доминан-
та“ при НЧ „Христо 
Ботев“ - Пазарджик, 
с худ. р-л Ира Чолако-
ва, Николай Учкунов, 
ансамбъл „Славейче“ 

с художествен ръко-
водител Елена Барен-
ска. 

Дълги и нестихва-
щи бяха аплодисмен-
тите на публиката след 
всяко изпълнение на 
участниците.

Водещ на концерта 
бе Цветана Йовчева.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТЗАРАДВАХА ДЕЦАТА
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

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 раз-

решено само по маркираните туристически 
пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощно на-
блюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, 
на нарушителите ще бъдат налагани санкции 
в размер:

• от 500 до 5 000 лв. за физически лица;
•  от 5 000 до 10 000 лв. за юридически лица.

ЗЕЛЕНЗЕЛЕН
ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН

Уважаеми съграж-
дани,

Уведомяваме ви, 
че при възникване на 
екологични проблеми 
може да се обаждате 
на зеления телефон 
034/44-18-75, а за по-
чивните дни и след ра-
ботно време – на GSM 
0885 301 066.

на художниците от 
клуб „Петър Стай-
ков“, която тради-
ционно се урежда в 
края на всяка година 

във фоайето на НЧ 
„Развитие“, носител 
на наградата за из-
куство стана Михаил 
Воденичаров. 

Отличието му бе 
връчено от кмета на 
общината Стелиян 
Варсанов с пожела-
ние за нови успехи.

По традиция, в по-
следния ден преди 
коледната ваканция 
обучаващите се по 
професии „Готвач“ 
и „Ресторантьор“ на 
ПГХВТ „Атанас Ченге-
лев“ приготвят слад-

киши и лакомства за 
своите съученици. 
Тази година кулинар-
ните изкушения бяха 
сътворени в новата 
кухненска работилни-
ца. Тя бе официално 
открита от г-жа Анна 

Миндова, която из-
каза своите благо-
дарности към учени-
ците, преподавател-
ките Каврошилова, 
Бозова, Зафирова и 
спонсора Костадин 
Джаров.

В навечерието на 
Коледа, на 15 декем-
ври 2010 г. , възпита-

ниците на ОУ „Любен 
Каравелов“ – Пещера, 
изнесоха забележите-

лен концерт по случай 
40-годишния юбилей 
на училището.

Празникът на най-го-
лямото училище в гра-
да бе уважен от кмета 
на общината Стелиян 
Варсанов, от секретаря 
на Общината Краси-
мира Стоименова, от 
общински служители, 
съветници, граждани 
и, разбира се, от роди-
телите на децата. По-
ради служебна заетост, 
народните представи-
тели д-р Красимира 
Симеонова и Георги 
Петърнейчев не при-
състваха, но изпратиха 
поздравителни адреси 
и цветя.

В продължение на 
час и половина мал-
ките таланти омайваха 

публиката с изпъл-
ненията си. Танците 
– мажоретен, хип-хоп, 
брейк, латино, индий-
ски, ориенталски и, 
разбира се, български 
народни показаха кол-
ко талантливи деца има 
в училището. Любими 
детски песнички бяха 
изпълнени с много на-
строение от малките 
певци, а тарамбуката 
взриви публиката.

В поздравителното 
си слово директорът 
на училището Величка 
Василева благодари 
на всички учители, 
ученици и родители, 
подчертавайки, че са 
в един отбор и целта е 

една – да образоваме 
и възпитаваме децата 
така, че най-добрите им 
качества да определят 
живота им.

40-годишният юби-
лей на училището бе 
съпътстван и от из-
ложба на ученически 
творби от часовете по 
изобразително изкуст-
во и труд и техника, от 
среща на бяло сладко 
и руски чай с учители 
пенсионери, от спортни 
състезания, от изложба 
на учителско творчест-
во – плетива, гоблени, 
кулинарни изкушения.

ПЕНКА 
ХРИСТОСКОВА, 

главен учител

На 14 януари от 
18 часа в читалище 
„Развитие“ ще бъде 
представена теат-
ралната постановка  
„Умирай лесно“ с 
участието на Тодор 
Колев и Валентин 
Танев, режисьор 
– Крикор Азарян.

Билети – в канце-
ларията на читали-
щето. 

40-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
ПРАЗНИК

НА ГОДИШНАТА
ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС

НОВА КУХНЕНСКА РАБОТИЛНИЦА
В ПГХВТ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ“

Общинският съвет 
на ветераните от вой-
ните и лично неговият 
председател Христо 
Батаклиев изказват 

БЛАГОДАРНОСТБЛАГОДАРНОСТ
най-сърдечна и синов-
на благодарност на 
Община Пещера в ли-
цето на кмета г-н Сте-
лиян Варсанов, който 
спази традицията и 
осигури средства за 
закупуване на скром-
ни подаръци на оста-
налите живи ветерани, 
които са на възраст от 
85 до 90 години по слу-
чай Коледните и Ново-
годишните празници.

Подаръците бяха 

опаковани в магазин и 
с колата на Общината  
разнесени по домове-
те от Али Чешмеджиев 
– представител на Об-
щината, и от Димитър 
Руски – ветеран.

Оказаното внима-
ние трогна и просълзи 
престарелите ветера-
ни, чиито редици по-
стоянно оредяват.

ХРИСТО БАТАКЛИЕВ
председател на

ОбСВВ – Пещера

„УМИРАЙ
ЛЕСНО“

Театър




