тел. 0350/ 6-56-37; 6-03-10; 6-56-19
факс: 0350/ 6-56-07; 6-56-36

ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 10 /850/ ГОДИНА ХХХV
7 юли 2011 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

Напоследък при разговори между хората найчесто се чуват думите: „Тежко и безхаберно е нашето
време!“ Така е, когато гражданите не получават нито
внимание, нито обгрижване.
За хората, ползващи социалната услуга „Дневен
център за възрастни хора с увреждания“, тези думи
звучат най-малкото странно. Ние – хората с увреждания, тук живеем много добре, защото имаме късмета
нашият кмет, г-н Варсанов, навреме да разбере нуж-

СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ
С
ВНИМАНИЕ
И
ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ОТЗИВЧИВОСТ КЪМ
ОКОЛНА СРЕДА
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
ПРОЕКТ С ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ
Община Пещера подписа договор за безвъзмездна финансова помощ
№
BG161PO001/1.4-04/
2009/008 на 5.02.2010 г.
за реализация на проект
„Геозащитни съоръжения
срещу поройни свлачища, намиращи се южно
от урбанизираната територия на град Пещера“.
Общата цел на проекта е
повишаване
качеството
на живот, инвестиционната
привлекателност за икономическото, туристическото
и социално развитие на
общината и подобряване
на съответните екологични
условия чрез ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете
и щетите на живот и имуществото на населението
на територията на гр. Пещера. Реализацията на
проекта и постигането на
неговите цели ще окажат
пряко положително въздействие върху следните
целеви групи: 500 обитатели и собственици на
имотите, пряко граничещи
със свлачището; 10 000
жители, използващи преминаващата пътна инфраструктура, водопроводите
и електропроводите, застрашени от свлачищните
проекти; 19 411 жители на
град Пещера, повлияни от
подобрената
физическа
среда и екологични условия, както и повишена
сигурност на техния живот
и собственост.
Реализацията на проекта ще ограничи ерозионните процеси на планинския
масив чрез изграждането
на съоръжения за отвеждане на дъждовните води
по подходящ начин и ще
защити прилежащите канали от наводнения и отлагане на наноси. Проектираното геозащитно съоръжение представлява поясен
канал, като постъпването
на повърхностните води в
него ще става директно. За
ограничаване на наносния
материал, който неминуемо ще попадне в канала с

обилно стичащите се повърхностни води ще бъдат
изградени басейни. Тези
басейни ще изпълняват
едновременно
функции
на пясъко- и дъждозадържатели.
В дългосрочен план

ната дейност (Обн. ДВ, бр.
12 от 8 февруари 1994 г.),
изградените отводнителни, укрепителни и др. съоръжения и мероприятия
за стабилизиране на свлачището преминават в собственост на Община Пеще-

Проекта “Геозащитни съоръжения срещу поройни
свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера” представи на пресконференция
зам.-кметът на общината инж. Стоил Стоилов.

ще се подобри качеството
на живот, ще се създаде
социален капитал, което
е един от основните приоритети, заложени в плана
за регионално развитие на
община Пещера.
За организацията и
управлението
на
дейностите, предвидени в
настоящото проектопредложение, е сформиран
екип от специалисти с
ясно дефинирани права и
отговорности, които дават
възможност за цялостно
наблюдение на дейностите
по проекта и осъществяване на правата и обратна
информационна
връзка.
Екипът за организация и
управление на проекта се
състои от следните членове: ръководител, счетоводител и координатор СМР.
Продължителността
на
проекта е 19 месеца.
След
приключване
изпълнението
на
дейностите по проекта, на
основание чл. 16 от Наредба № 1 за геозащит-

ра, която се задължава да
осигурява тяхната експлоатация и поддържане.
Трайната инфраструктурна
устойчивост
на
постигнатите
резултати
се определя и от факта,
че районите, обект на интервенция, са общинска
собственост. По този начин Общината ще има задължение за в бъдеще да
съблюдава
правилното
им използване и да предприема последващи интервенции при необходимост.
Финансовата устойчивост
на резултатите на проекта
е гарантирана и от политиката на местната администрация.
Изградената
инфраструктура ще бъде
поддържана със средства
от общинския бюджет, защото инвестициите са в
инфраструктура, която е
публична общинска собственост.
Проектът утвърждава
практиката за алтернативно финансиране на
регионалното развитие в

областта на подобряването на общинската инфраструктура със социалноикономическо значение,
както и добрите практики
за участие в програми и
проекти, съфинансирани
от Структурните фондове
на ЕС.
По отношение на проект
„Геозащитни съоръжения
срещу поройни свлачища,
намиращи се южно от урбанизираната
територия
на град Пещера“, Община
Пещера е осъществила
следните дейности, които
могат да се определят като
свързани:
• Изготвени са инженеро-геоложки проучвания и
доклади за свлачището.
• Изготвени са технически проекти за укрепване на свлачището.
• Направени са теренни
огледи от компетентни експерти и институции.
Всички
гореописани
и изпълнени дейности от
Община Пещера са финансирани със собствени
бюджетни средства.
С реализирането на
проекта ще се осигури
безопасна околна среда
за жителите на гр. Пещера, без страх от природни
явления и по-конкретно
свлачища и срутища, които
са възможни в ареала на
общината. Ще се създадат
условия за здравословна
и екологосъобразна околна среда.
„Този документ е създаден
в рамките на проект за безвъзмездна помощ по договор №
BG161РО001/1.4-04/2009/008 „Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно
от урбанизираната територия
на гр. Пещера“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Регионално
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 обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.“

дата от разкриването и функционирането на Дневния
център. В центъра условията са повече от прекрасни –
топло, чисто, уютно, подредено. Кметът проявява изключителен интерес и грижи към хората в неравностойно положение.
Потребителите и екипът на Дневен център за възрастни хора с увреждания - гр. Пещера сърдечно
благодарим на кмета г-н Варсанов и на Общинска
администрация за тяхното внимание и отзивчивост
към нас.
Ръководител ДЦВХУ
В. КАЛУДОВА

На 30 юли е
традиционният
летен събор на
курорта
Св. Константин.
Община Пещера
предвижда
богата програма
и кани всички
пещерци и гости
да се веселят
заедно.

ВАЖНО ЗА
СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА КУЧЕТА
На основание чл. 117 от
Закона за местните данъци и
такси и чл. 175, ал. 1 от Закона
за ветеринарно-медицинската
дейност, всички собственици на
кучета следва да ги декларират
в Община Пещера.
Таксата за притежаване
на куче е 15 лева и се заплаща
в Деловодството на Община
Пещера, ОЦУИГ – Пещера, ул.
„Дойранска епопея“ №17.

ПРИВЛЕКАТЕЛНО
МЯСТО

Приключи много успешно проектът „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения
в община Пещера“ към оперативна програма „Регионално развитие“. По този проект беше бенифициент и
нашето училище - ОУ „Любен Каравелов“.
Обновено и модернизирано, то стана привлекателно място, в което учениците ни не само учат, но и развиват своите способности в извънкласни дейности.
Благодарим на кмета на община Пещера г-н Варсанов за оказаното съдействие нашето училище да
бъде конкурентно на останалите учебни заведения в
Пещера.
Ръководството и колективът на ОУ „Л. Каравелов“
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НАВРЕМЕННА И ПОЛЕЗНА СРЕЩА
На 30 юни 2011 г. в клуб
„Венус” се проведе среща
с представители - формални и неформални лидери,
от двата ромски квартала
„Пирин” и “Луковица”. На
нея присъстваха общински съветници, здравни
медиатори, образователни
медиатори,
обществени
възпитатели, експертът по
ЕДВ към Община Пещера,
студенти, пастор на евангелистка църква, член на
мюсюлманско настоятелство и др.
На срещата бе представен проектът, финансиран
от Европейската комисия
по Програма „ДАФНЕ”,
„Насърчаване на теренната работа в традиционни
и маргинализирани групи
на ромската общност”,
който ще се изпълнява от
ЦМЕДТ „Амалипе”.

Целите на проекта са
подпомагане развитието
на ромската общност чрез
преодоляване на традиционни практики като ранните бракове и отпадането
от училище, създаване на
механизми за самоорганизация и взаимопомощ
и развитие на услуги, базирани в общността. Една
от най-важните дейности
по проекта е създаването
на 6 центъра за развитие
на
ромската
общност
като иновационна услуга,
базирана в общността.
Дейността им ще бъде насочена към:
- Превенция на отпадането от училище. Повишаване мотивацията на ромските деца да посещават
учебни занятия.
- Превенция на ранните бракове и ранната

бременност сред ромските
девойки.
- Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.
- Организиране на
информационни
беседи
с цел повишаване на
здравната култура, социалните компетентности и
образователния статус на
ромската общност, организиране на културни събития и др.
От 1 февруари 2011 г.
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе” започна изпълнението на проект „Насърчаване на теренната работа
в традиционни маргинализирани групи на ромската
общност”, финансиран от
Европейската комисия по
Програма „ДАФНЕ”.

В Комитета за подкрепа на проекта са включени представители на
Министерството на труда
и социалната политика,
Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието,
младежта и науката и на
Националното сдружение

ПГХВТ „Атанас Ченгелев”
обявява

Професия
„РЕСТОРАНТЬОР”
Специалност „Производство
и обслужване в заведенията
за хранене и развлечения”
Балообразуващи
предмети: Български език и литература, Биология, Труд и
техника.
Срок на обучение: 4 г.
Учениците
усвояват
основните теоретически и
практически знания за предварителната подготовка на
хранителните продукти, топлинната обработка, научават
се да приготвят ястия от националната и чуждата кухня,
да създават нови асортименти
и ястия. Обучението се извършва в учебната работилница-кухня, обзаведена със
съвременно оборудване, под
ръководството на висококвалифицирани учители - специалисти с богат опит. Придобиват
втора степен на професионална квалификация.
За контакти:
тел: 0350/6-36-52
6-36-51; 6-21-35; 6-56-82
www.pghvt-pst.web.officelive.com

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

избрани след конкурс
сред представителите на
местната общност в съответната община. Модераторите ще бъдат назначени на трудов договор към
Център „Амалипе” до края
на срока на проекта – януари 2013 г.

ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И МАШИНОСТРОЕНЕ
”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ГР. ПЕЩЕРА

прием за учебната 2011/2012 година
след завършен 8-и клас
за следните професии и специалности:
Професия
„ИКОНОМИСТ”
Специалност
„Земеделско стопанство”
Балообразуващи предмети: Български език и литература, География, Математика.
Срок на обучение: 4 г.
Учениците изучават всички основни икономически
дисциплини - счетоводство,
мениджмънт, маркетинг, финанси и др. Научават се как да
поставят целите, да уточнят
политиката и подхода към тях,
да анализират ситуацията, да
съставят конкретен стратегически и оперативен план, за
да откликнат на промените.
Обучението се извършва в
специализирани
кабинети,
разполагащи със съвременна
материална база. Практически
умения се получават в различни фирми на територията
на общината. Завършилите
специалността намират професионална
реализация
във фирми и кооперации в
държавния и частния сектор,
обслужващи и консултантски
звена. Придобиват втора степен на професионална квалификация и свидетелство за
компютърна грамотност.

на общините в Република
България.
Със съдействието на
Община Пещера, от 4 юли
2011 г. се разкрива Център
за развитие на общността.
В него ще работят двама
модератори, които ще координират и организират
дейностите. Те ще бъдат

С Ъ О Б Щ А В А
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
ЩЕ ПРИЕМА
УЧЕНИЦИ В 9-и КЛАС
ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:
Срокове за приемане и записване:
Вид дейност

срок
След VІІІ клас

Подаване на документи за участие
в първи етап на класиране

1 - 5.VII.2011 г.

Обявяване на списъците с приетите
ученици в първи етап на класиране

до 6.VII.2011 г.

Записване на приетите ученици
в първи етап на класиране

7.VII.2011 г.

Обявяване на записалите се ученици
и броя на незаетите места след първи етап
на класиране

8.VІІ.2011 г.

Подаване на документи за участие
във втори етап на класиране

11 - 12.VII.2011 г.

Обявяване на списъците с приетите
ученици във втори етап на класиране

до 13.VII.2011 г.

Записване на приетите ученици
във втори етап на класиране

14 - 15.VII.2011 г.

Обявяване на записалите се ученици
и броя на незаетите места след втори
етап на класиране

до 18.VII.2011 г.

Подаване на документи за участие
в трети етап на класиране

19 - 20.VII.2011 г.

Обявяване на списъците с приетите
ученици в трети етап на класиране

21.VII.2011 г.

Записване на приетите ученици в
трети етап на класиране

22 - 25.VII.2011 г.

Обявяване на записалите се ученици
и броя на незаетите места след трети
етап на класиране

до 26.VII.2011 г.

Попълване на незаетите места след
трети етап на класиране и записване

Определя се
от директора на
училището
до 1.IX.2011 г.

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия............................................
Адрес .........................................................
Текст...........................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона
в редакцията на вестник “Родопска искра”
на адрес: Пещера, ул. “Димитър Горов” 6А
/главната улица/. За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.

1. Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия - дневна форма на
обучение.
2. Оператор в дървообработването – дневна
форма на обучение.
3. Машинен оператор – вечерна форма на обучение.
4. Работник в дървообработването - след 6-и
клас - вечерна форма.
След успешното завършване на 12-и клас учениците получават документ за завършено средно
образование и свидетелство за професионална
квалификация.
В рамките на учебния план се изучава организация на среден и дребен бизнес.
За първа година ще се приемат и ученици за
вечерна форма на обучение със завършен 6-и клас
в професия „Работник в дървообработването” и 3
години срок на обучение. След успешното завършване на 8-и клас учениците получават документ за
завършено основно образование, а след 9-и клас и свидетелство за професионална квалификация.
В рамките на учебния план се изучава организация на среден и дребен бизнес.
ПГ ”В. ЛЕВСКИ” е единственото училище в
региона за подготовка на специалисти в обувно и
шевно производство.
Учениците имат богата база и възможност активно да спортуват в изградените секции по футбол, волейбол и баскетбол.
Училището разполага с модерен компютърен
кабинет и е включено в INTERNET.
С решение на МОМН на училището е предоставена сграда в бившето поделение, която е ремонтирана, санирана и очакваме да бъде пусната в
експлоатация.
Учениците, отговарящи на изискванията, получават редовно стипендии. След успешното завършване на 12-и клас имат право да продължат
образованието си.

Срок за подаване на документи:
1. За първо класиране - 5.07.2011 г.
2. За второ класиране - 12.07.2011 г.
3. За трето класиране - 20.07.2011 г.
Класиране чрез балообразуване по документи.
ЗА СПРАВКА:
тел. 6-21-40, e-mail: pg_v.levski@abv.bg

3

7 юли 2011 г.

К А П И ТА Н Д И М И Т Р И Е В О

Здравей, лято!
БЛАГОДАРИМ
Д ЗА ДОСТАВЕНАТА
Д
РАДОСТ
Д
Дружеството от Клуба на инвалидите „Вяра
и Надежда”, членовете
на Дневен център за
възрастни хора „Доверие”, самодейци от НЧ
”С. Румянцев - 1909”, с.
Капитан
Димитриево,
БЛАГОДАРЯТ на кметовете Стелиян Варсанов и

Иван Златинов за доставената радост. На 22 юни
2011 г. те посетиха светите места: Бачковския
манастир, историческия
Асеновград, Кукленския
манастир „Кузма и Дамян” и манастира „Св.
Георги”. Всичко това
се случи с осигурени

средства за транспорт
от кмета на общината.
Екскурзиантите,
вдъхновени от красотите на
българската природа и
заредени позитивно от
историческите
паметници, доволни, горди и
щастливи се завърнаха
в родното село.

Библиотеката при НЧ
”С. Румянцев - 1909”, с.
Капитан Димитриево е
приела специална програма за работа с децата през
лятото на тема:„Здравей,
лято!” Деца от Капитан
Димитриево и гостенчета,
дошли от другаде при
баби и дядовци, рисуваха
на открито пред читалище-

ЕНЬОВДЕН
На 24 юни 2011 г. клуб
„Приятели на библиотеката” и „Екоклуб” при НЧ ”С.
Румянцев - 1909”, с. Капитан Димитриево, организирано излязоха сред
природата и браха билки
рано сутринта. От набраните лечебни растения на
първо място е еньовчето.
Децата се запознаха и с
други билки, защото се
вярва, че набраните на
този ден имат най-голяма
сила да лекуват. После
всички преминаха през
реката, защото се смята,
че на Еньовден слънцето
се е окъпало във водата и
тя е лековита.

майсторско управление на
две гуми.
Библиотеката записа
всички желаещи за състезанието, а кметът Иван
Златинов бе подготвил
специална изненада за
участниците.
Църковното
настоятелство на храм „Св.
Великомъченица Неделя”
раздаде курбан за здраве
на всички миряни.
Всичко това стана с
активното съдействие на
кмета Иван Златинов, отец
Димитър, Настоятелството
на читалището, РПУ - гр.
Пещера и жителите на с.
Кап. Димитриево.
СТОЯНКА ИВАНОВА

Признателни
р з
сме
на кмета Иван Златинов
и ръководството
на ФК ”Спортист - 2010”
за дадения курбан за
здраве на футболистите
и жителите на с. Капитан
Димитриево. На 18 юни
2011 г. в църквата бяха
раздадени три казана
курбан от едно теле и
една овца и кюфтета.

ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 30 юни Общинският съвет проведе
69-ото си заседание.
Приет бе отчет за
проведените обществени поръчки и реализирани
продажби
в община Пещера за
периода април - юни
2011 г.
Изслушана бе информация за ученическото здравеопазване в
общинските учебни заведения за 2010/2011 г.
Представител
на
“Биовет” АД направи
отчет за изпълнение на

то. Темата бе: „Нарисувай
слънце!”
Всички деца - читатели
на библиотеката, дойдоха с
радост и в парка рисуваха
слънце и цветя. Творбите
подариха на читалището.
Малчуганите се запознаха с библиотеката и отделите на знанието. Някои
от тях потърсиха книги от
препоръчителните
списъци, други сърфираха в
интернет.
***
На 7 юли 2011 г. е храмовият празник на църквата „Св. Великомъченица
Неделя”. По традиция
всяка година се провежда мини състезание за

дейностите, свързани
с ограничаването на
специфичните миризми, изпускани от площадката на „Биовет”
АД.
Увеличен бе капацитетът на Домашен
социален
патронаж
– Пещера.
Общинските съветници разгледаха и други точки от дневния
ред, по които се взеха
законосъобразни решения.
Заседанието завърши с питания.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО
ПО СИЛОВ МНОГОБОЙ
Й
На 9 юли 2011 г. се
провежда кръг от Откритото държавно първенство по силов многобой. В състезанието
вземат участие състезатели от Източна Европа и България, между тях - европейски и
балкански шампиони.
Мероприятието стартира в събота - 9.07.2011
г., от 10.30 ч. на площад
„България”. Организатори на събитието са
Българска федерация

на силовите атлети
„Айрън Мен” и Община Пещера. Проявата
е част от национална
кампания на Министерството на физическото
възпитание и спорта,
Спортната асоциация
на МВР, Националната спортна асоциация
на МО и с медийното
партньорство на радио
„Фреш”, радио „Дарик”, Канал 3, Ринг ТВ
под мотото „Силните
срещу дрогата”.

В БИБЛИОТЕКАТА

„КОМПЮТЪРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ
УМЕНИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ”
Библиотеката
при
НЧ “Развитие - 1873”,
гр. Пещера чрез програмата “Глобални библиотеки – България”
работи в съответствие
с целта на програмата
– да се осигури лесен
и равнопоставен достъп на потребителите
до информация и знания. Различните групи

читатели да получат
отговор на своите търсения и запитвания и
чрез интернет. За целта в библиотеката се
провежда практически
курс „Компютърни и
информационни умения за начинаещи”.
Желаещите могат да
се запишат в библиотеката.

Вече 34 години...

Всички
футболисти,
фенове, жители и гости
на селото похапнаха
от вкусната гозба и пожелаха за новия сезон
футболният ни отбор да
завоюва първо място в
класирането.
От ФК ”Спортист 2010”, фенове и миряни

СОУ „Свети Климент Охридски”
гр. Пещера

обявява
прием по документи за 9-и клас
за учебната 2011/2012 година
в профил „Технологичен” Предприемачество и бизнес
Срок на обучение - 4 години
Балообразуващи предмети:
- Български език и литература
- Математика
- Информационни технологии
- Среден успех от свидетелството за
основно образование
Срокове за кандидатстване:
Подаване на документи
І етап: 1 - 5.07.2011 г.
ІІ етап: 11 - 12.07.2011 г.
ІІІ етап: 19 - 20.07.2011 г.
Класиране
І етап: 6.07.2011 г.
ІІ етап: до 13.07.2011 г.
ІІІ етап: до 21.07.2011 г.
Записване
І етап: 7.07.2011 г.
ІІ етап: 14 - 15.07.2011 г.
ІІІ етап: 22 - 25.07.2011 г.
За контакти: 0350/6-36-41
Уеб сайт:www.ohridski-peshtera.eu
О Ф Е Р Т И З А УС Л У Г И
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.
За контакти:
0895 143 112, сл. тел. 6 62 44
Вещо лице и оценител: Георги Велков

ОБЯВА
Заменям тристаен тухлен апартамент
в Пазарджик за подобен в Пещера.
Тел. 034/992 120
GSM 0889 222 947
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РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ “КОНДОР”

18 МЕДАЛА И 10 КУПИ
БЛАГОДАРИМ НА ОБЩИНАТА
На 25 и 26 юни 2011 г.
в град Горна Оряховица
се проведе Национално
първенство по ракетомоделизъм за деца и
юноши до 18 години.
Състезателите от Ракетомоделен клуб “Кондор”
- град Пещера проявиха
висок професионализъм
и завоюваха 7 медала:
Мартин Иванчев - I място
и златен медал; Васил
Търпоманов - I място и
златен медал и II място
и сребърен медал; Янаки
Костадинов - II място и
сребърен медал; Николай Колчев - II място и
сребърен медал; Веселин Джинин - III място и
бронзов медал; и Тодор
Александров - III място и
бронзов медал. Отборно
завоюваха шест купи,

от които сребърна за II
място комплексно деца
и бронзова за III място
комплексно юноши, както и четири купи в различните класове. Това бе
едно от най-оспорваните
първенства от 3 години

насам, откакто се възстановиха състезанията
по ракетомоделизъм в
България. За първи път
състезанието
се
проведе по правилата на
ФАИ
(Международната
федерация по аеронав-

тика) и БФА (Българска
федерация по авио- и ракетомоделизъм). На първенството взеха участие
общо 11 отбора от цялата
страна. Пещерският клуб
участва с пълен отбор
при децата и юношите с
по 3-ма участници в двете
възрастови групи. За два
дни бяха направени общо
над 50 старта на ракетни
модели.
На предишното първенство по авио- и ракетомоделизъм за ученици
до 15 г., състояло се на
14-15 май в град Ловеч,
участвахме с два отбора
от ученици - единият при
Културен дом - Пещера,
а другият - от Ракетомоделен клуб „Кондор”
- Пещера. Първенството
бе организирано от Ми-

ОУ ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

нистерството на образованието, младежта и
науката (МОМН) и Националния дворец на децата
в София. Участие взеха 12
отбора от цялата страна.
Нашите състезатели и тук
завоюваха 7 медала и 2
купи: за деца - II място, и
за юноши - II място.
Общо до момента
от три национални състезания за деца и
юноши,
провели
се
от началото на 2011 г.
досега, пещерските деца
завоюваха 18 медала и
10 купи, което говори за
упорития труд, умения и
постоянство, вложени в
направата на качествени
ракетни модели, и голямата борбеност и самоотверженост, положена
от самите тях по време
на състезанията. По този
повод най-добрите деца
и юноши - ракетомоделисти, които имат найголяма заслуга за тези
успехи, бяха предложени
от ръководството на клуба и наградени лично от
кмета на общината Стелиян Варсанов по случай
празника 24 май пред пещерската общественост.

Заслуга за отличните
резултати на децата имат
и техните ръководители
- з.м.с. Павел Кънев, инж.
Стоян Вранчев, Павел Тилев и з.м.с. Димитър Вачков, които им предават
своите умения и професионализъм и допринасят за тяхното техническо
и творческо развитие,
както и за популяризирането на Пещерския тим.
Ръководството на Ракетомоделен клуб “Кондор” - град Пещера изказва голямата си благодарност към спонсорите
и специално към Община
Пещера за финансовата подкрепа, която бе
необходима за участието
ни в националните първенства. Първите крачки
вече са направени, надяваме се това да се превърне в традиция и да дадем още по-голям шанс и
възможност на децата от
нашия град да участват
и постигат резултати не
само в национални, но и
в международни първенства през следващите
сезони и години.
От ръководството

Радилово

успешен финал на проект ”България една е тя за нас” с изложба ”Предмети
от бита на моя етнос”, съдържаща
съкровища от старата ракла

И тази учебна година
бе продължена и обогатена традицията в ОУ
”П.Р. Славейков” - реализира се 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.
Чрез изучаване на
древното
наследство
традициите оживяваха,
защото наследството не

е дърво, църква, занаят
или камбана, а онова,
което хората решат да си
спомнят.
Учениците - участници
в проекта, издириха и записаха народни обичаи,
познати на жителите на
гр. Пещера, съхранени и
запазени до днес.
Всички материали и
снимки бяха събрани в
сборник ”Фолклорни багри”. Сборникът съдържа
информация за обичаите Сурвакане, Прошка,
Лазаруване,
Еньовски
венец, Петровско пиле,
Хъдрелез, Кадар, Башнувден и представлява
интерес както за учители,
така и за ученици, вълнуващи се от въпросите на
етнографията на родния
ни град. В този дух беше
и дейността на учениците
по изготвяне на сборник
от интервюта за хубавия
български празник Гергьовден с представители
на отделните етноси в гр.
Пещера. Тук децата влязоха успешно в ролята
на млади журналисти и
интервюираха възрастни
жители на нашия град,
записаха и техните разкази.
С
голям
интерес
учениците участваха в
екскурзията до гр. Кърджали. Посетиха Православно духовно средище
„Успение Богородично”,
изградено по инициатива на отец Боян Саръев,
силно се впечатлиха от

неговата архитектура. С
интерес разгледаха и Историческия музей в града, откритите находки от
Перперикон, доказващи,
че България има с какво
да се гордее пред света.
Много приятни мигове
предизвика посещението
на Армънския параклис
край град Пещера. За
учениците
интересен
беше разказът на Георги
Холянов за историята и
културата на армънския
етнос - един древен етнос.
Дейността по проект
”България - една е тя за
нас” приключи с подредена изложба „Предмети
от бита на моя етнос”. В
нея с желание се включиха голяма част от
учениците. Експонатите
носеха духа на четирите
етноса в град Пещера
и наистина представляваха скъпи семейни
реликви.
Реализираният проект ”България - една е тя
за нас” постигна целите
си. Учениците формираха
ясно съзнание за национална идентичност. Научиха се да бъдат по-толерантни и да уважават
културната различност.
Изградиха самочувствие
от принадлежност към
своя етнос и българската
нация. Усъвършенстваха
умения, развиха артистични заложби. Научиха
се да споделят ценности
чрез работа в екип.

Весело и безгрижно лято в детска градина
“Здравец”

СЪСТЕЗАТЕЛКА СЪС
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

На 1 юни 2011 година в гр. Пловдив на Гребната
база се проведе пореден кръг от Националната лекоатлетическа кросова верига, където при момичетата
до шести клас Цветелина Бадалова от ОУ ”П. Р. Славейков” - гр. Пещера и състезателка от клуб “Атлетик”
спечели сребърен медал.
Клуб ”Атлетик” - гр. Пещера
4550 Пещера
ул. „Димитър Горов” 6 А,
тел. 6-20-32, GSM: 0889064005
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
Гл. редактор: Величка ТОКМАКОВА
Предпечатна подготовка и печат:
„Беллопринт” - Пазарджик
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