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ЦЕНА 0.20 лв.

ОБЩИНАТА ЩЕ СТОПАНИСВА БИВШАТА КАЗАРМА
На брифинг кметът на
община Пещера Стелиян
Варсанов съобщи радостни новини. Едната е
за връщане на бившата
казарма.
На 13 април правителството
прехвърли
безвъзмездно на община Пещера целия терен
на бившата казарма от
80декара, върху който
ще бъдат изградени на
51 250 кв.м. културна и
техническа инфраструктура, Спортен комплекс
с обща площ 19 668 кв. м,
Център за социални услуги с площ 5026 кв.м, както
и помещения за обществено и делово обслужване (4970 кв. м). Придобиването на имотите е в
съответствие с инвестиционната програма на
общината за изграждане
на обекти за културноисторически
дейности,
спортен комплекс с многофункционална спортна зала, закрит плувен
басейн, открити спортни
площадки, съобщиха от
правителствения
пресцентър. Част от зданията
ще бъдат преустроени в
помещения за административни, социални, просветни, учебни, културни
и други обслужващи
дейности. Ще бъде създаден и общински център
за социални услуги и за
приобщаване на лица в
неравностойно положение.
По проект Деинституализация на социалните
услуги Общината
бе
избрана за пилотна и
подготвяме проект за
изграждане на център за

настаняване от семеен
тип за деца с увреждания
над 3 годишна възраст.
Стойността на проекта е
600 хиляди лева, а срокът за кандидатстване 30
юни. Този център ще бъде
изграден върху площта
определена за социални
услуги.
Г-н Варсанов се спря
на изпълнението на строителната програма.
В момента се извършва ремонт на художествената
галерия, чието
откриване ще бъде за 6
май.
Извършва се ремонт
на Дневен център за деца
и младежи с увреждания
– подмяна на дограма и
саниране, подобряват се
условията за децата, които се обгрижват там.
Започна ремонт на
пътната настилка в Общината. В рамките на
бюджета ще бъдат асфалтирани 2000 кв. м.
До края на април ще
започне ремонта на тротоари и междублокови
пространства. Направили
сме график, като сме се
съобразили със сигналите на гражданите и желанието ни е максимално
да удовлетворим поне
най-неотложните ремонти. За целта в бюджета са
заделени 30 хиляди лева
за материали.
Община Пещера ще
предостави материали на
граждани, които желаят с
труда си да участват във
възстановяването на тротоарните настилки.
Стараем се да осигуряваме
работа
на
безработни лица, чрез

Оперативната програмата
Развитие на човешките
ресурси “Нов избор, развитие и реализация” Даваме възможност за преквалификация като сме
заявили 20 места в Бюрото по труда за обучение
за професия “Ремонт на
тротоарни настилки” и 10
места за боядисване на
метални конструкции.
Всеки, които е безработен и е регистриран в
БТ може да заяви своето
желание за обучение .
Предстои да заявим
необходимостта ни и ще
набираме кандидати за
30 места за поддръжка на
пътната мрежа
Обучението продължава 2 месеца, през което
време курсистите ще получават по 8 лв. на ден.
А успешно завършилите
ще бъдат назначени на
работа за 1 година с минимална работна заплата.
Към този момент приключи
преквалификацията
и сега работят 45 човека
,обучени различни професии/ техник – еколози,
спасители при бедствия и
аварии и озеленители/
Изпълнението по проекти
По Красива България
спечелихме проект за 240
хил.лв. за основен ремонт на читалище “Зора”
в с. Радилово.
На 14-ти този месец
преведохме нашето финансово участие от 130
хил. лв.
Подготвяме процедура за избор на изпълнител на строителномонтажните работи
По големите европей-

ски програми:
- за градската среда
сме изпратили за предварителен контрол тръжната процедура за СМР
и строителен надзор и
очакваме становище на
Управляващия орган.
- за селските райони
очакваме становище от
фонд Земеделие за подготвената и изпратена
на предварителен контрол процедура за СМР,
на стойност 28 милиона
лева.
- предадохме за съгласуване и очакваме до
1 месец да подпишем договор за финансиране на
проекта по околна среда
за подмяна на водопровод, канализация и пречиствателна станция за
Пещера
Подадохме проект за
основен ремонт на ДГ
“Иглика”.
Тя е единствената
детска градина, която не
бе включена в проекта
по ОП ”Регионално развитие” – образователна
инфраструктура, защото
към момента на кандидатстване тя все още беше
собственост на Обувен
завод, даже нещо повече
– бе обявена за продажба.
След като успяхме да
убедим съда, че тя трябва
да бъде предоставена на
Общината, и днес тя е общинска собственост, ние
търсим възможности за
финансиране на основен
ремонт, който е на стойност около 600 хил. лв.
Подадохме проект към
американското посолство
и успоредно с това канди-

ЛАЗАРСКИ
ОБИЧАЙ В
РАДИЛОВО
На Лазаровден в Радилово под ръководството
на секретаря на читалището Марена Вачкова за
трета поредна година бе
възстановен обичаят лазаруване.
Красивите момичета
бяха облечени в национални носии, с венци на
главите, с цветя, които им
придаваха още по-голяма красота.
Първи те посрещнаха
кметът г-н Йордан Коев.
Пяха и играха от къща

датстваме пред Световната банка за безвъзмездно
финансиране.
Отново искам да благодаря на всички наши
съграждани и приятели
за
Детската площадка, която спечелихме в

конкурса на Билла. Тя
ще бъде изградена по
искане на почти всички
гласували в центъра на
града и надяваме се, че
за 6 май ще я открием
– подчерта в заключение
г-н Варсанов.

ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ПОСЕТИХА ПЕЩЕРА
На 12 април 2011 г. посещение с акредитираните в София посланици на ЕС организира Н. Пр.
Джудит Ланг, посланик на Република Унгария, изпълняваща в момента функциите на ротационен
председател на ЕС, с подкрепата на министъра по
управление на средствата от ЕС Томислав Дончев,
Националния съвет по етнически и демографски
въпроси при Министерски съвет, Министерство
на регионалното развитие и благоустройството и
министерство на вътрешните работи.
В посещението ще се включиха министър Дончев, г-жа Лиляна Павлова, заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството, г-жа
Десислава Замфирова, началник на политическия
кабинет на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и г-жа Росица Иванова, заместникръководител на Националния съвет по етнически
и демографски въпроси.
Един от основните приоритети на унгарското
председателство на ЕС е приемането на общоевропейска стратегия за интеграция на ромите.
Малцинствената интеграция не е само вътрешнополитически въпрос за отделни страни. За да бъдат постигнати по-ефективни резултати в областта
на образованието, заетостта, жилищната осигуреност и здравеопазването са важни добрите примери, които могат да послужат като стимул в рамките
на една държава, в регионален аспект и дори в
общоевропейски план.
Целта на посещението на Председателството
на ЕС е да привлече вниманието именно към тях,
да оцени постигнатите до сега резултати, да заяви
и занапред своята подкрепа за усилията на българското правителство.
В посещението на 12 април 2011 участие ще
взеха ръководителите на 21 дипломатически мисии в България.
В Пещера посланиците бяха сърдечно посрещнати от кмета на общината Стелиян Варсанов, народния представител д-р Красимира Симеонова,
секретаря на общината Красимира Стоименова,
зам.- кмета инж. Стоил Стоилов.
Те посетиха ОУ „Любен Каравелов”, ОДЗ „Деница”, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Дневен център за деца с увреждания.
Гостите останаха възхитени от направеното досега в Пещера.

П Р О Г РА М А
За празниците на
културата посветени на
6 май – Ден на Пещера
на къща в Радилово. Песните им бяха предназначени за различните чле-

нове от посетеното от тях
семейство. Най-много се
радваха децата на лазар-

ките. Те ги благословиха,
а стопаните на къщите им
дадоха кой каквото има.
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ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” УСПЕШНО СПЕЧЕЛИ И РЕАЛИЗИРА
ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ” - ЕДНА Е ТЯ ЗА НАС“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010 - 2011 година
Една
традиция
се
утвърждава все по-убедително в живота на ОУ
„Петко Р. Славейков” –
реализиране на спечелен
проект „България - една
е тя за нас” – Програма
3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите
малцинства, финансиран
от Център за образователна интеграция на деца
и ученици от етническите
малцинства.
Ръководител на проекта е директорът на
училището Димитрийка

Ламбрева, обучители на
двете групи от начален
и прогимназиален етап
Сема
Бурнусузова,
Божана
Андреева
и
Мариана Илинова.
Общата цел на проекта е чрез различни извънкласни форми на работа да се обогати социалният опит на учениците
за изграждане модели на
поведение за междуетническа толерантност в
общуването в училище и
извън него.
Дейностите по проекта са обединени в четири
модула – „Аз и другият”,

„Образи и срещи в традицията”,”Спортът
за
един по-добър свят, „С
любов към
песните и
танците на моя етнос”. С
голям интерес учениците
изследваха
историята
на своите имена, произход и значение и изготвиха албум с рисунки.
Задълбочено проучиха
календарни и семейни
празници на различните
етноси. За някои от тях
изготвиха
компютърни
презентации.
Старините винаги са
били извор за изучаване на миналото, затова

всички ученици с огромно желание и ентусиазъм
участваха в екскурзията
до етнографския музей
на открито „Етъра” край
Габрово. Те останаха
омагьосани от етнографското богатство на нашия
народ, от занаятите му, от
истински българското.
Дейностите по проект
„България - една е тя
за нас” продължават до
края на учебната година,
а заедно с това и формиране у учениците на
самочувствие от принадлежност към своя етнос и
българската нация.

ЗАСАДИХА 200 ДРЪВЧЕТА ПРОМЕНЯ СЕ ДАНЪК СГРАДИ
И ТАКСА СМЕТ ЗА ФИРМИТЕ

По повод Седмицата на
гората Общинска администрация - Пещера организира засаждане на 200 бр. дръвчета от
видовете - червен американски дъб, кестен, липа и кедър в
междублокови пространства,
по улична мрежа, детски градини и др. площи на територията на цялата община.
Дръвчетата бяха предоставени безвъзмездно от
Държавно горско стопанство
– Пещера.
Засаждането се извърши с
активно гражданско участие и
с участие на децата от детските градини.
След тази добра инициатива, да положим грижи да запазим посадените дръвчета.

Има изменение в Закона
за местните данъци и такса
смет за фирмите. С измененията, приети през 2009 г. в
Закона за местните данъци и
такси се промени начина на
определяне на данъка вър-

данъци и такси. Промяната
засяга по-старите фирми,
на които ежегодно трябва
да се прави преоценка. Найзасегнати са фирмите, които
не са подали декларация за
актуализация.

Капитан Димитриево

Презентация за здраве

РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ „КОНДОР”
Откри изложба
На 12 Април преди 50 - години е извършен първият в историята на човечеството космически
полет с човек на борда Юрий
Гагарин. Полета е извършен с ракета носител „Восток”. Този ден е
приет и за международен ден на
космонавтиката. По този повод
„Ракетомоделен клуб - Кондор”
град Пещера организира изложба с представяне и показване на
свои модели и постиженията си
в Ракетомоделизма. През 1979 г.
с ракетата Союз-33 е полетял в
космоса и първия български космонавт Георги Иванов. С умалено
копие на тази ракета, Пещерският
отбор, като част от националния
отбор на България по ракетомоделизъм става 3-кратен световен
шампион в периода 1982-1992
г. На изложбата е изложено
точно такова копие на ракети
Союз-33, както и други модели
конструирани от деца, с които се
състезават Пещерските ракетомоделисти в различните класове.
След 16 - годишно прекъсване
бе възобновена дейноста на
“Ракетомоделен клуб - Кондор”
гр. Пещера. Основаната дейност
е да осъществява учебно-тренировъчна и спортно-състезателна
работа сред младежите и децата.
Kлубът предлага нов вид спортни
занимания в свободното време
на децата и допълва спектъра
от занимания в град Пещера.
Изработват се умалени ракетни
модели във всички класове
по наредбата на Българската
Федерация по Авиомоделизъм
(БФА) и Международната федерация по Аеронавтика (ФАИ).
Най-силни традиции имат в изработването на ракетни модели
в клас S5 (копия на действителни
ракети за височинен полет) и S7
(копие на действителни ракети
с ефекти), които са едни от найсложните и красиви класове.
С най-добрите деца от клуба се

ху нежилищните имоти на
фирмите, считано от 2011 г.
Данъкът се определя върху
по-високата измежду отчетна стойност и данъчна оценка съгласно приложение
№ 2 от Закона за местните

сформира отбор за участие в
национални и световни първенства.
Клубът си поддържа интернет страница:
www.condor-pestera.hit.bg
На първото си участие след
възобновяване
на
дейността,
през 2009 г. з.м.с.
Димитър Вачков
от нашия клуб завоюва 1-во място в
клас S7 на кръг от
световната купа по
ракетомоделизъм
провело се в град
Каспичан.
През 2010 г.
дейността на клуба
се активизира и
започна да набира
скорост, като успя
да участва на повече състезания
за деца, юноши и възрастни в
сравнение с предходната година.
Упоритата работа по изработване
на ракетни модели от страна на
деца и ръководители бе увенчана
и с успехи със завоюването на
няколко медала и купа.
През май 2010 г. децата от Пещерските училища възпитаници
на клуба взеха участие в Националното ученическо състезание
по авио- и ракетомоделизъм в
град Ловеч организирано от Министерството на образованието и
науката (МОН). Пещерския отбор
се състоеше от 4 деца - ученика
до 15 г., които най-добре се справиха с изработването на модели.
Това бе първото участие на деца
от Пещера след 20 годишно
прекъсване в този спорт. Тошко
Александров завоюва сребърен
медал в клас Шоу.
През Август 2010г. за първи
път след 18-годишно прекъсване
Пещерския отбор, който бе част
от националния отбор на страната, участва в 18-тото Световно

първенство по Ракетомоделизъм
за възрастни и младежи провело
се в Сърбия. На първенството
участваха 24 страни от целия
свят с над 300 състезателя. Отбора завоюва пето място в клас
S7. Благодарение на средствата

отпуснати основно от Община
Пещера в лицето на кмета Стилян Варсанов и Общинските
съветници, както и от спонсори
и симпатизанти на клуба, като
Изпълнителният Директор на
фирма „Херкал” Димитър Кочев
и Изпълнителният Директор на
„Биовет - АД” Ангел Желязков,
бе направена крачка напред с
участието на клуба на това значимо първенство.
От 8 до 10 октомври 2010 г.
клубът взе участие и в Националното първенство по Ракетомоделизъм за деца и юноши в град
Горна Оряховица. Бяха сформирани два отбора по един при
децата и един при юношите или
общо 6 участника. Завоюваха се
два златни и два бронзови медала, както и отборно 3-то място с
бронзова купа при децата.
През есенно-зимния сезон
на 2010 г./ 2011 г. състезателите
продължават да набират скорост
в усвояването на знания и опит и
усърдно се подготвят за предстоящите състезания през 2011 г.
От Ръководството

По случай Световния
ден на здравето - 7 - ми
април, по инициатива на
Клуб „Здраве” при НЧ” С.
Румянцев - 1909” с. Капитан
Димитриево, се проведе среща - разговор на 06.04.2011
г. на тема: „Хипертонията
- безмълвно, но опасно заболяване”.
Срещата се проведе в
Дневния център за възрастни хора „Доверие” с. Кап.

Димитриево.
Гости на срещата бяха
д-р Н. Палийска, старши
експертите: Игнатова и
Тодорова-Джалъзова, всички от РЗИ отдел - профилактика на болестите.
Д-р Палийска поздрави
присъстващите с идването на пролетта - време за
терапия, време за приятни
емоции.
Разясни причините и

симптомите на заболяването-хипертония и правилата
за здравословен начин на
живот. На присъстващите
бяха раздадени брошури
на здравни теми. На всички
поставени въпроси беше
даден отговор.
На лекторите се изказа
благодарност и се поднесоха цветя.
Срещата завърши с пожелание за нови срещи!

СДРУЖЕНИЕ „СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ”
Екипа на Сдружение
„Слънце за всеки” – Пещера
която, изпълнява дейности
по кампанията “Благадарим
ти, кмете”, благодари на
всички участници доброволци роми и не роми които
се включиха в инициативата
на Сдружението, която
подкрепи
националната
кампания на Би Ти Ви „Да
изчистим България за един
ден”.
Специални благодарности за участието Красимира
Симеонова народен представител на ПП – ГЕРБ и
началника на Общинското
предприятие за чистота
Иван Спиров, за осигурената техника и контейнери за
събиране и извозване на отпадъците, благодарности и
за Общината която осигури
чували и ръкавици.
Сдружението
подари

на участниците фланелки и
шапки с логото на кампанията “Благодарим ти кмете”
В рамките на кампанията бяха изчистени двата

С ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
127 от 7 април 2011 г. на Апелативен
съд – Пловдив, е отменено отстраняването от длъжност на арх. Надя Грудева.
Определението е окончателно.

Вече 35 години...

ромски квартала “Пирин” и
“Луковица”. Кампанията ще
продължи и в следващите
дни като се извозвозват събраните отпадъци.

ГОСТУВА НИ ПИСАТЕЛЯТ
МИХАИЛ ВЕШИМ
На 21 април се състоя среща-разговор с
писателя Михаил Вешим
– главен редактор на
вестник ”Стършел”.
Творчеството
му
представи
Цветана
Дашинова. Писателят
има издадени над 15
книги, негови разкази и
фейлетони са превежда-

ни на различни езици.
През 2002 г. негови
разкази са включени в
Антология на световния
хумор.
Михаил Вешим разказа за творческия си
път, за работата му във
вестник „Стършел”, за
новите творчески намерения.
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СТАДИОНЪТ - С НОВ ОБЛИК
През месец септември 2010 год. Община
Пещера пое изцяло
грижата за комплекс
“Градски
стадион”.
На 01.11. 2010 год.
започна обновяване
на външните оградни
съоражения,
както
и основен ремонт
на трибуните. Днес
строителните дейности са приключени и

стадиона е напълно
обновен. Комплексът
разполага с2 нови
сектора на които са
монтирани 400 седалки в цветовете на
родния трибагреник.
През месец февруари с решение на Общински съвет беше
разработен и внесен
проект за изграждане
на многофункционал-

на спортна площадка
с осветление и самостоятелни трибуни, и
ограждения в чертите
на комплекса на стойност 5648 хил. лева.
С това градския стадион ще отговаря на
всички съвременни
изисквания и ще задоволи потребностите на желаещите на
спортуват на открито.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ БЛАГОДАРНОСТ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 21 април Общинският съвет проведе 66 –то
/извънредно/ заседание
със единствена точка в
дневния ред : Обсъждане
и приемане на декларация по повод нарушения
на чл.11, ал.4 от Закона

за закрила на детето и
чл.4, ал.1 от Правилника
за прилагане на Закона
за народната просвета при проведеното на
15.04.2011г. спортно състезание:”Координация,
разум и действие”.

Докладва
общинският
съветник Анастасия Младенова
След станалите изказвания и обсъждания по
разглежданата точка общинските съветници приеха декларацията.

„БОДЛИ ОТ ШИПКИ”
НОВА КНИГА НА ГЕОРГИ КЪНЧЕВ

Осмата поред сатирична книга Ьна Георги Кънчев представи председателят на литературния клуб
„Искри” към НЧ „Развитие
-1873” Минка Гемиева.
Георги
Кънчев
се
утвърди като сатирикът

на Пещера, занимание
колкото трудно, толкова и
необходимо. Епиграмите
му са бодилчета за душата
на читатели – каза в експозето си г-жа Гемиева.
Авторът Георги Кънчев
изказа благодарност на

р ъ к о в о д с т в ото
на
читалището
– на председателя
Георги Щерев, на
секретаря Мария
Златкова, на Стоян Йовчев за помощта при издаването на книгата
и на членовете на
литературния клуб
Радост Бойкинова
и Минка Гемиева.
Много
бяха
изказаните мисли
за книгата от неговите почитатели, много
бяха поздравленията, поднесените цветя в знак на
благодарност към автора
на книгата Георги Кънчев
и пожелания за нови творчески успехи.

РА Д И Л О В О

ГРАЖДАНСКА ДИСКУСИЯ
Народно Читалище „Зора
– 1903” село Радилово,
община Пещера организира на 18.04.2011 година, Гражданска дискусия

за обсъждане на местни
проблеми. Дискусията е
част от втори етап на проект „Активни граждански
общности
чрез
чита-

К А П И ТА Н

лищата в България” на
„Платформа Агора” и НЧ
„Зора-1903” с. Радилово,
подкрепен от Фондация
Америка за България.

Д И М И Т Р И Е В О

ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯТ НА ХУМОРА
На 1 ви април 2011г.от
10,00часа в Дневния център за възрастни хора “Доверие”с.Кап.Димитриево
настоятелството
при
НЧ”С.Румянцев-1909” организира среща на членовете от Клуб “Сърцати
жени”, за отбелязване

на Денят на хумора и
шегата.Деца поздравиха
присъстващите
с
весели стихчета и песни,
и с детски илюстрации.Сценария за срещата
изготви Стоянка Иванова,която бе и водеща.
Самодейки от читали-

щето прочетоха мисли и
случки за Първи април,придружени с шеги и
закачки.
Всички като на празник се почерпиха и си
тръгнаха радостни и доволни.
Стоянка Иванова

Инициативният комитет за опазване на
паметника на загиналите радиловци във
войните и кметът на кметство—Радилово г-н Йордан Коев изказват своята
голяма благодарност на кмета на община
Пещера Стелиян Варсанов, на народния
представител д-р Красимира Симеонова
и на секретаря на община Пещера Красимира Стоименова за оказаната финансова помощ за направата на оградата на
паметника ,както и за осигурените плочки за благоустрояването на района около
него. От инициативния комитет сме
поели ангажимента за поддържането и
опазването му. Още веднъж благодарим.

ПРОГРАМА
За празниците на културата посветени на 6 май – Ден на Пещера
18.04.2011 г.
ч.ще”Развитие”
от 18.00 ч.

Концерт-спектакъл на Културен дом Пещера

19 – 21.04 2011 г
ч-ще”Развитие”
от 17.30 ч.

“Бунтовно знаме” – читалищни инициативи
по повод 135 год. от Априлското въстание

20.04.2011 г.
ч-ще „Развитие”
от 15.00 ч.

„В света на книгата” – средношколско
състезание.

21.04.2011 г
в ч-ще “Развитие”
от 11.00 ч.

“Карлсон” – детски куклен театър

21.04.2011 г.
Кафе”Венера”
от 17.30 ч.

Среща-разговор с Михаил Вешим

26.04.2011 г.
ч-ще „Развитие”
от 17.30 ч.

Великденски концерт на читалище “Развитие”

27.04.2011 г.
ч-ще”Развитие”
от 10.30 ч.

“Вещицата от килера” - детско представление.

30.04.2011 г.
с.К.Димитриево
от 20.00 ч.

Прослава на Априлци”.Честване на 135 год.
от участието на с.К.Димитриево в Априлското въстание.

02.05.2011 г.
ч-ще”Развитие”
от 18.00 ч.

“Вечеря за тъпаци”. Със специалното участие
Христо Гърбов.

03.05.2011 г.
ТК “Виктория”
от 17.30 ч.

Представяне на книгата на Мартин Карбовски
“Нещата”

04.05.2011 г.
в Худ.галерия
от 17.30 ч.

Откриване на ХГ “Проф.Веселин Стайков” с
изложба на художници от клуб “П.Стайков”

05.05.2011 г.
с.Радилово
от 19.00 ч

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

05.05.2011 г.
пл.”България”
от 18.00 ч.

Концерт на духов оркестър и мажоретен
състав от Велинград.

05.05.2011 г.
пл.”България
от 18.40 ч.
05.05.2011 г.
пл.”България”
от 20.45 ч.

Концерт на Румяна Попова , трио ”Тенорите”
и Тони Димитрова

05.05.2011 г.
пл.България
от 21.15 ч.

Концерт на Емилия

06.05.2011 г.
хр.”Св.Георги”

Празнична Гергьовска литургия.

от 9.00 ч.06.05.2011 г.
пл.”България”
от 10.30 ч.

Концерт на ансамбъл “Славейче”
и Николина Чъкърдъкова

Празнична заря за Денят на Пещера.
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ВЕЛИКОЛЕПЕН КОНЦЕРТ
ДЕЦАТА ПОКАЗАХА ТАЛАНТА СИ
Великолепен
концерт се състоя по повод
Международния
ден на ромите – 8 април, организиран от
НЧ „Развитие-1873” и
здравните медиатори в
общината.
Поздравителни ад-

реси бяха получени
от кмета на общината
Стелиян Варсанов и
народният представител д-р Красимира Симеонова.
Общинският съветник Юксел Яшаров
поздрави ромите за

празника им с пожелание за много здраве и
успехи.
На изпълненията на
участниците в концерта – танци, песни, игри
– публиката благодари
с нестихващи бурни
аплодисменти.

ИЗЛОЖБА НА ИВАН ГАРАБИТОВ ГОРДЕЕМ СЕ С ТАКИВА УЧЕНИЦИ

Във фоайето на
НЧ
„Развитие-1873”
Иван Гарабитов представи самостоятелна
изложба
/български

царе,икони, живопис/.
Изложбата представи секретарят на читалището Мария Златкова.

На художника бяха
поднесени поздравления, цветя и пожелания за нови творчески
вдъхновения.

И тази учебна година резултатите от Областния кръг на олимпиадата по химия в гр.
Пазарджик не ни изненадаха. Отново първите 4 най-високи резултати от областта бяха
на ученици от СОУ „
Свети Климент Охридски”. Общо класираните ученици за национален кръг от училището бяха пет. Това са:
Васил Златанов от - 7а
клас, Гергана Данчева
-7а, Ангелина Тикова7а , Стелиана Козаре-

ва -7а и Ивана Лулова
от 7б клас. Резултатът
от 99 точки на Васил
Златанов беше отчетен
и като най-висок за цялата страна. След арбитраж в гр. София на
всички работи класирани на областно ниво
Васил Златанов беше
изпратен и на 43-та Национална олимпиада
по Химия и ООС, която
тази година се проведе
в гр. Варна на 26 и 27.
03. 2011г. Отново успех
за Васко - трето място и бронзов медал от

Националната олимпиада, придружени с плакет, грамота и сертификат. Преподавателят на
учениците г-жа Дима
Зънгарова получи грамота от председателя
на Националната комисия Доц. д-р Христо Чанев за значими постижения в подготовката
на участниците.
Не може Пещера да
не се гордее с такива
ученици!!! Пожелаваме им да следват и сбъднат мечтите си!

„В СВЕТА НА КНИГИТЕ”

ДАРБА

АНИ ПАСКОВА СПЕЧЕЛИ
„ЗЛАТНА ЛИРА“
Учителите в основно
училище „Петко Р. Славейков” в Пещера откриват, че Ани Паскова
наистина може да пее и
първи я изкарват пред
публика. Сега Ани е
ученичка в пети клас в
училището по изкуства
„Св. Св. Кирил и Методий” в Пловдив.
Преди 2—3 години
тя започна уроци при
народната певица Гуна
Иванова, следват участия на Ани в няколко
конкурса. Допълнително посещава уроци по
пеене и пиано.
На 26 март 2011 г.
малката Ани участва в
Х! Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” в Стара Загора. За
радост на всички Ани
се представя блестящо
и спечелва високото
отличие „Златна лира”,
диплом и грамота от
Министерството на културата.
Прецизното
жури
под ръководството на
проф. д-р Пламен Ара-

бов и председателят на
фолклорния съюз Дочка Къшева останали
впечатлени от малкото
„алтънче”. Ани участва с родопските песни
„Планино, Стара планино” – изключително
трудна песен и „Карамфилко, билбилко”. На
тези песни предстоят
записи в Българското национално радио
и направата на третия
поред видеоклип. В
първите два клипа финансова помощ оказаха от ресторант „Перистера” с управител
Николай Караниколов,
и собственикът на верига „Лазур” Костадин
Лазаров.
Ани взе участие и в
VII-я Национален детско-юношески конкурс
за музикално и танцово изкуство „Орфеева
дарба” в София и във
вид изпълнение на народно пеене спечели
бронзов медал и диплом.
Високото отличие и
представяне Ани дъл-

жи на основните преподаватели в училището
Вичка и Георги Николови.. Допълнително народната певица Росица
Пейчева и помага в обработката на родопските песни и родопския
диалект. На първи април т.г. Ани участва с
Росица Пейчева на голям концерт в Смолян
послучай 20-годишен
юбилей на хумористичната формация „Зевзек” с ръководител
Веселина Бабаджанкова. Съпровод с гайда и
бе големият родопски
гайдар Атанас Тодоров.
Да пожелаем на Ани
Паскова нови творчески успехи!

В МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема „Съвременни
тенденции в предучилищното възпитание”
участие от нашата община взе директорката
на ЦДГ „Деница” Верка
Климентова.
Пред участниците от

Босна, Сърбия, Македония и др. страни, г-жа
Климентова представи
своя доклад на тема
„Социални компетентности на детето и развитието им чрез празниците в детската гради-

на”. Изнесеният доклад
предизвика
интерес
сред присъстващите, а
Верка Климентова бе
наградена с грамота.
Конференцията се проведе в град Сандански
на 14 и 15 април 2011 г.

По повод Международния ден на книгата и авторското право
библиотеката при НЧ
„Развитие-1873” организира отборно състезание на тема „В света
на книгите” с ученици
от СОУ „Св. Климент
Охридски”,
ПГХВТ
„Атанас Ченгелев” и

ОФЕРТИ 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 ученици
5. Бизнес проекти
и др.

ПГЛПМ „Васил Левски”. Те отговаряха на
въпроси, обхващащи
учебния материал по
литература.
Първи се класира
отборът на СОУ „Св.
Климент
Охридски”,
втори стана – ПГХВТ
„Атанас Ченгелев”, и
трети –ПГЛПМ”Васил

Левски”. Проведе се
и игра с публиката.
Наградите на участниците връчи председателят на читалището
Георги Щерев.
Спонсор на състезанието бе Йорданка Филева.
Сценарият подготви
Богдана Сиракова, водещ бе Стоян Йовчев.

ÏÎÊÀÍÀ
ПГХВТ „Атанас Ченгелев” на
29 април от 9 часа в читалище „Развитие” ще отпразнува
68-годишнината от основаването на училището с програма, подготвена от учениците.

4550 Пещера

За контакти:

ул. „Димитър Горов“ 6 А,
тел. 6-20-32, GSM: 0893 532 064

0895143112
Сл. тел. 6-62-44
Вещо лице и оценител
Георги Велков

E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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