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Детският кът „Белла”

- най-скъпият подарък за Деня на Пещера
Първата от петте за
тази година детски
площадки „Белла” по
проекта на хранителния холдинг „Белла

сайт www.mestazaigra.
bg по време на второто издание на конкурса
на „Белла България”.
През лятото детски

Маркова. Тя подчерта,
че „Белла България”
се е посветила на каузата да създава красива и сигурна среда

България” „Повече сигурни места за щастливи игри” бе открита в
Пещера по повод Празника на града. Детската
площадка е изградена
в пълно съответствие с
европейските и националните стандарти за
безопасност по авторски проект. Детският
кът съдържа пързалка,
люлка, клатушки и пясъчник, както и зони за
отдих.
Пещера е едно от населените места, избрани от родителите на
специалния интернет

площадки „Белла” ще
бъдат изградени още в
Бургас, Добрич, Етрополе и Нова Загора.
„Детският кът „Белла” е специалният ни
подарък за Деня на
Пещера. Благодарим
на родителите за активността. Само с тяхната подкрепа можем
заедно да променим
към по-добро средата,
в която израстват българските деца”, каза
по повод официалното
откриване изпълнителнят директор на „Белла България” Елза

за малчуганите, които
правят първите си житейски стъпки именно
на детската площадка.

„От името на съгражданите си благодаря
на „Белла България”
за нейната социална
ангажираност. Детската площадка „Белла”
е най-скъпият подарък
за родителите и децата
на Пещера в днешния
ден. Благодарим от
сърце на „Белла България”. Инициативата
й е благородна и достойна за уважение”,
каза кметът на Пещера
Стелиян Варсанов.
Необходимостта
от
създаването на повече
и безопасни места за
детски игри е сред найактуалните обществени теми у нас. Затова
„Белла България” е
решена да продължи
да работи в подкрепа
на обществената кауза
за повишаване сигурността на българските
деца.

ОТКРИТА БЕ ОБНОВЕНАТА И РЕМОНТИРАНА
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

В навечерието на Деня
на Пещера кметът на общината Стелиян Варсанов откри изцяло обновената и ремонтирана художествена галерия „Проф.
Веселин Стайков”. Изложени са 66 картини, пластики и дърворезби на пещерски художници.
Изложбата представи
Мария Златкова – секретар на НЧ „Развитие 1873”.
Ценната придобивка е
единствена по рода си за
региона.
Тя дава възможност
на гражданите и гостите
на Пещера в подходяща
атмосфера да разгледат
произведенията на изкуството на творците и ги
мотивира за нови творчески изяви.

ПЕЩЕРА – ГРАД С
ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ

На 2 май т.г. кметът
на общината Стелиян
Варсанов даде пресконференция, на която
представи по-съществените нови моменти в
работата на общината
по Европейските проекти.
- Днес (2 май) обявяваме процедурата за
избор на изпълнител
на стрително-монтажните работи за обект
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска за
повишаване привлекателността на община
Пещера“, във връзка с
изпълнението на един
от най-хубавите проекти за града.
Проектът беше одобрен за финансиране
от Министерство на
регионалното развитие на 16.07.2010 г. На
27.04.2011 г. Община
Пещера получи одобрение за започване
на процедурата.
В срок от 52 дни по
закон ще направим избор на фирма, която да
извърши предвидените мащабни строително-монтажни работи.
Целта ни е нашият
град да стане по-привлекателен и по-уютен.
Обособихме единадесет обекта по цялата територия на град
Пещера, най-големият
от които е Централен
градски парк. В него
се предвижда :
- Направа на деко-

ративна настилка по
пешеходните алеи в
парка и осигуряване
на достъп за хора с увреждания.
Реконструкция
на водната каскада
и кръглия фонтан с
ефектно осветление.
- Около езерото са
предвидени обиколна
алея и площадки за
отдих.
- Изграждане и реконструкция ВиК инсталации /езеро, водна каскада, фонтан и
напоителна система/,
изграждане на необходимите помещения
по помпени станции и
филтърно стопанство
/езеро, водна каскада,
фонтан /.
- Проектът за озеленяване предвижда
превръщането на парка в оазис за отдих и
релакс чрез различни
цветни акценти и разнообразие от дървесни видове, кътове за
отдих.
- Изграждане на две
нови съвременни и
безопасни детски площадки,
оборудвани
със съответните съоръжения. Площадките
ще са оградени с дървена ограда с обособени вход и изход.
- Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
- Изграждане на парково осветление.
на стр. 3

ДЕНЯТ НА ГРАДА НИ С БОГАТА
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
Много и разнообразни бяха мероприятията, посветени на Деня на Пещера, но кулминацията бе на 5 и 6 май с богата празнична
програма.
Пещерци имаха възможност да присъстват на концерта на духовия оркестър и мажоретния състав от Велинград, на Румяна
Попова и Тони Димитрова, на Емилия, ансамбъл „Славейче“, Николина Чакърдъкова
и още много празнични прояви.
Кметът на общината Стелиян Варсанов
поздрави всички с Деня на Пещера. Много
бяха и гостите, дошли за празничните дни.
Поздравителни адреси бяха получени от
президента на Република България Георги
Първанов, от председателя на Народното
събрание Цецка Цачева, от вицепремиера
и министър на вътрешните работи Цветан
Цветанов, от Националното сдружение на
общините, от кмета на Смолян Дора Янкова.
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ЗАВЪРНАХА СЕ С МЕДАЛИ
През есенно-зимния
сезон на 2010/2011 г. децата от ракетомоделен
клуб “Кондор” - град Пещера упорито и усърдно
се подготвяха за състезанията през 2011 г.
Усилията на всички се
възнаградиха с участието им на първия Републикански турнир по ракетомоделизъм за деца и
юноши до 15 г., състоял
се от 1 до 3 април тази
година в град Севлиево.
На турнира участваха
общо 12 отбора от цалата страна. Уникалното на
това състезание беше, че
децата през първия ден

сами, на място си конструираха моделите, без
намеса на ръководители.
Моделите се оценяваха
от съдийска комисия
за точна и прецизна изработка. На втория ден
се пускаха ракетите и бе
същинската борба за постигане на максимален
брой точки. Пещерският
отбор с ръководители
з.м.с. Павел Кънев, инж.
Стоян Вранчев и Павел
Тилев завоюва един
златен и един сребърен
медал при децата, два
бронзови при юношите,
както и отборно първо
място със златна купа

при децата и трето място с бронзова купа при
юношите.
Заниманията по-ракетомоделизъм, както и
в другите видове спорт
мотивират допълнително децата, юношите пък
и възрастните, когато е
залегнал спортният дух
и хъс. Подготовката и
участието в състезания
допълнително мотивира
всеки от нас, особено
когато има и спортни
изяви и успехи като
тези, които допринасят
за получаване на една
признателност и собствена удовлетвореност

от свършената работа,
както и за повишаване
авторитета и престижа
на всички организации
и лица, допринесли за
това, в случая кмета
Стелиян Варсанов и общинските съветници на
община Пещера, които
осъзнават значението за
развитието на този спорт
сред децата и ни подкрепят в това отношение.
Ръководството
на
ракетомоделен
клуб
“Кондор” - град Пещера
изказва голяма благодарност към спонсорите
и специално към Община
Пещера за моралната и

финансова подкрепа, без
която участието на децата ни в националните
първенства не би могло
да се случи. 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.
От ръководството

ПОЛЗОТВОРНА ПРОФ. ЯНКО ТОДОРОВ - УЧЕН
С МЕЖДУНАРОДНА ИЗВЕСТНОСТ
ДЕЙНОСТ
Н

а 12 април в салона на НЧ „Развитие - 1873” се
проведе Общинска отчетно-изборна конференция на организацията на
инвалидите „Оптимист”
в
Пещера. Отчетен бе
ползотворен 5-годишен
мандат /2006-2011/ от 20годишното съществуване
на
организацията
на
инвалидите. Създадена
през 1991 г. от 27 оптимисти, сега тя наброява 485
човека и е най-голямата
организация в Пазарджишка област.
На
конференцията
присъстваха председателят Кирил Анов и координаторът Петя Маринова на
регионалната организация на СИБ в Пазарджик,
зам.-кметът инж. Стоил
Стоилов и директорът
социални дейности на общината Али Чешмеджиев,
директорът на дирекция
„Социално подпомагане”
Атанаска Бъклева и директорът на Бюрото по
труда Димитър Търпов.
С едноминутно мълчание бе почетена паметта
на починалите членове.
В отчетния доклад
беше отразена многостранната
организационна, обществена и социална дейност на организацията през мандата,
а също и отношенията с
местната власт, медиите и
СИБ на регионално и национално ниво. Обърнато
бе внимание за осигуряване на всички основни
права за пълноценно
участие в общината на
хората с увреждания, но
не винаги се получава.
Поставен бе проблемът с
безработицата и особено
сред ромското население.
Трудно се решават проблемите с архитектурния
достъп до обществените
сгради в града и селата,
а е известен фактът, че
в резултат на трудното
време, в което живеем,
съвременното общество
е обречено на инвалидизация.
През последните години бяха отнети редица
привилегии, които полз-

ваха инвалидите, увеличи
се потребителската такса
при
лекарите,
непрекъснато растат цените на
стоките от първа необходимост и лекарствата.
Въпреки всички трудности,
ръководството
успя за пет години да
издигне авторитета на организацията в общината,
региона и на национално
ниво. Затова говорят
десетките грамоти и дипломи, получени от фестивали, както и сребърни
и златни медали от Републиканския фестивал
на хората с увреждания.
Проведени са редица екскурзии в страната и до
Охридското езеро. Нуждаещите се се снабдяват
с
помощно-технически
средства с помощта на
ДСП.
Много добрата оценка, която беше дадена за
дейността на организацията се дължи и на хората
с добри сърца, които,
макар и в криза, даряват парични средства за
провеждане на Деня на
инвалида, за Великден,
за подпомагане на хората
с увреждания с чужда помощ и лежащо болните,
за подобряване на материалната база. Не може
да отминем най-отзивчивите - „Винпром Пещера”,
„Гидо”,
”Пасат-антени”,
Община Пещера, „Херкал” /ЦРБ/, “Даф-транс”,
„Булсат”, Георги Карамитрев и др.
Всички изказали се
изразиха задоволството
си от доброто организационно и финансово
състояние и благодариха
на ръководството за всеотдайността и готовността
всеки момент да помогне
на нуждаещите се.
Избрани бяха нов УС
и КРК.
За председател на УС
беше преизбрана Гроздена Терзиева, а за председател на КРК - Георги
Велков. Накрая присъстващите, станали на
крака, поздравиха новите
ръководства с „Многая
лета”.
СТОЯНКА ДИНЕВА

Проф. д-р Янко Тодоров е роден в Пещера
в семейството на Яне
Сайдитис – баща, и майка
Мария Такева.
След завършване на
основното си образование, продължава в пазарджишката, а след това и
в пловдивската гимназия
„Александър Първи”, която завършва през 1912 г.
със златен медал. Същата
година е приет за студент
по история в Софийския
университет, който завършва с пълно отличие.
Става асистент на голямото светило в историческата наука проф. Димитър
Кацаров.
Със специална стипендия на фондация „Марин
Дринов”, спечелена с конкурс, заминава за Мюнхен
на специализация.
След завръщането си
продължава работата в
Софийския университет,
издигнат е за доцент по
история на източните народи, а през 1933 г. - за
професор.
Научноизследовател-

117 години от рождението
и 50 години от смъртта му

ската и издателска дейност на проф. Тодоров е
плодоносна и богата. Последвала е втора допълнителна квалификация в
престижните университети в Оксфорд и Кембридж.
Той работи цели 17 години
в Софийския университет.
Става декан на Историческия факултет. Известни
са водените от него университетски курсове по
„История на Стария свят”,
„Асиро-вавилонската
цивилизация”, „История
на евреите в древността”,
„История на Римската
република и империя” и
много други.
Проф. Янко Тодоров е
автор на стотици трудове
за древната цивилизация
и древната култура, преведени на десетки езици
у нас и в чужбина. Той е
изключителен лингвист.
Говори и ползва литература на десетки езици и се
нарежда на второ място

по ползвани езици след
проф. Ал. Балабанов.
Международното звучене на проф. Тодоров е
свързано с активна обществена дейност като
убеден привърженик на
нравственото учение на
Толстой, Вегетарианството, Въздържателното и
Есперантско движение.
Участва като изтъкнат
пацифист
в
международна анкета „Пътища на
мира” наравно с известни
миротворци като Махатма
Ганди, Айнщайн, Фройд,
Синклер и др. през 1937 г.
В родния си град
Пещера донася като студент, учител по история и
директор на пещерската
гимназия идеите на толстоизма, вегетарианството и поставя началото на
борбата с алкохолизма и
тютюнопушенето.
Създава семейство с
Вела Павлова, ражда им
се син - Божидар. В резул-

тат на напрегнатата преподавателска и научноизследователска
дейност
проф. Тодоров заболява и
почива в София на 11 май
1951 година, на 57 г. През
1990-а почиват съпругата
му и синът му.
Нов български университет отбеляза 100-годишнината на проф. Янко
Тодоров през 1994 г.
Прави му чест, а и гордост е за нас, пещерци и
Пещера, че негови студенти са видните историци
академиците Иван Дуйчев,
Христо Гандев, Димитър
Ангелов, Христо Христов,
проф. Бистра Цветкова и
още десетки други.
Името и делото на
проф. Янко Тодоров е
увековечено в Пещера
чрез кръстена улица на
негово име и публикациите на краеведите Петър
Великов, Ан. Пунев и Ст.
Попчев, съхранени в архива на Общинския исторически музей.
СТЕФАН ПОПЧЕВ
краевед-историк
/пенсионер/

ɉɟɳɟɪɚ Ɍɭɪɢɫɬ ɈɈȾ ɟ ɮɢɪɦɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɯɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨ.
Ɂɚ ɯɨɬɟɥɚ ɜ ɝɪ.
ɝɪ ɉɟɳɟɪɚ ɮɢɪɦɚɬɚ ɧɚɛɢɪɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɡɚ:

ȻȺɊɆȺɇ/ɄȺ - ɋȿɊȼɂɌɖɈɊ/ɄȺ
Ɂɚɞɴɥɠɟɧɢɹ:

ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɤɴɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ:

• ɉɨɫɪɟɳɚ, ɧɚɫɬɚɧɹɜɚ ɢ ɢɡɩɪɚɳɚ ɝɨɫɬɢɬɟ ɧɚ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɬɨ;
• ɉɨɡɧɚɜɚ ɹɫɬɢɹɬɚ, ɧɚɩɢɬɤɢɬɟ ɢ ɤɨɤɬɟɣɥɢɬɟ;
Ɋɚɡ ɚ ɧɚɩɢɬɤɢ
ɚ
• Ɋɚɡɥɢɜɚ
•ɋɟɪɜɢɪɚ ɹɫɬɢɹ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɧɚ ɫɟɪɜɢɪɚɧɟ;
• ɂɡɜɴɪɲɜɚ ɪɚɡɩɥɚɳɚɧɢɹ ɫ ɝɨɫɬɢɬɟ;
• Ɋɚɛɨɬɢ ɫ ɤɚɫɨɜ ɚɩɚɪɚɬ ɢ ɞɪɭɝɚ ɬɟɯɧɢɤɚ;
• ɉɪɢɥɚɝɚ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɯɢɝɢɟɧɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥ.

• ɋɪɟɞɧɨ/ɫɪɟɞɧɨ ɫɩɟɰ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɯɪɚɧɟɧɟ ɢɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚ ɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ
• Ɉɩɢɬ ɧɚ ɩɨɞɨɛɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɳɟ ɫɟ ɫɱɢɬɚ ɡɚ ɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨ
• Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɯɨɪɚ
• Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬ ɡɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫɬɪɟɦɟɠ ɤɴɦ ɜɢɫɨɤɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ

ɇɂȿ ɉɊȿȾɅȺȽȺɆȿ:
Ⱥɬɪɚɤɬɢɜɧɨ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
hȺɬɪɚɤɬɢɜɧɨ
hɌɪɭɞɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ

hȼɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ȼɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
hɈɫɢɝɭɪɟɧɨ ɢɡɯɪɚɧɜɚɧɟ

Ɉɱɚɤɜɚɦɟ ȼɚɲɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ ɩɢɫɦɨ, ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɚɤɬɭɚɥɧɚ ɫɧɢɦɤɚ) ɞɨ 31.05.2011ɝ.
ɧɚ e-mail:
e mail: tgeorgiev@domainepeshtera.com
tgeorgiev@domainepeshtera com ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ: ɝɪ
ɝɪ. ɉɟɳɟɪɚ
ɉɟɳɟɪɚ, ɭɥ.
ɭɥ "Ɇɢɯɚɢɥ
Ɇɢɯɚɢɥ Ɍɚɤɟɜ
Ɍɚɤɟɜ" 177 ȿ
Ɍɟɥ. 0895525625
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɝɚ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɧɨɫɬ! ɋɚɦɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɨɤɚɧɟɧɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɸ!
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ПЕЩЕРА – ГРАД С ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ
от стр. 1
Детски парк ”Изгрев”:
- Проектът предвижда
изграждане на две нови
съвременни и безопасни
детски площадки, оборудвани със съответните съоръжения. Площадките ще са
оградени с дървена ограда с
обособени вход и изход.
- Озеленяването предвижда оформяне на цветни
детайли и внасяне на широколистни дървета за сянка,
съчетани с вечно зелени
дървета, жив плет от храсти
ще създава зелена преграда
към съседните площи.
- Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
Градинка при църква
“Св. Димитър”:
- Подмяна на настилката
на алейната мрежа и осигуряване на достъп за хора с
увреждания.
- Изграждане на парково
осветление.
- Детската площадка за
деца от 3 до 12 години е
предвидена да бъде на настилка от каучукови плочи
на бетонова основа. Предвидени са съоръжения като
пързалка, клатушка, люлка
и катерушка. Озеленяването
е подчинено на създаването на уютна и декоративна
среда.
- Паркоустройство и озеленяване.
- Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
Градинка площад ”Хр.
Ботев”:
- Подмяна на настилката

на алейната мрежа и осигуряване на достъп за хора с
увреждания.
- Изграждане на парково
осветление.
- Детската площадка за
деца от 3 до 12 години е
предвидена да бъде на настилка от каучукови плочи
на бетонова основа. Предвидени са съоръжения като
пързалка, клатушка, люлка
и катерушка. Озеленяването
е подчинено на създаването на уютна и декоративна
среда.
- Паркоустройство и озеленяване.
- Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
Градинка срещу “Лукойл”:
- Изграждане на нови
подпорни стени. На подпорната стена към пътя е
предвидена лека ограда за
обезопасяване и нежелано
преминаване.
- Подмяна на настилката
на алейната мрежа и осигуряване на достъп за хора с
увреждания.
- Изграждане на парково
осветление.
- Паркоустройство и озеленяване.
- Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
- Изграждане на спортна
площадка.
Градинка пред Районен
градски съд:
- Подмяна на настилката
на алейната мрежа и осигуряване на достъп за хора с
увреждания.

- Изграждане на съвременно парково осветление.
- Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
Зелена алея на ул. „Васил Петлешков”:
- Проектът предвижда
покриване на напоителния
канал със стоманобетонни
плочи, обработени декоративно, които ще покрият
канала и ще образуват пешеходна алея.
- Осигуряване на достъп
за хора с увреждания.
- Двустранно на алеята
са обособени тревни ивици
за озеленяване.
- Паркоустройство /ландшафтна архитектура/.
Градинка зад РПУ:
- Нова алейна мрежа.
- Декоративна подпорна
ограда.
- Осигуряване на достъп
за хора с увреждания.
- Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система.
- Изграждане на парково
осветление.
- Паркоустройство и озеленяване.
Изпълнение на строително монтажни работи за рехабилитация и реконструкция
на ул. ”Ал. Стамболийски”:
С проекта се предвижда
полагане на асфалтобетон,
изграждане на нови бетонови бордюри и тротоарни
настилки.
В областта на кръстовищата
са
предвидени
скосявания на бордюрите
и тротоарната настилка до
ниво асфалтобетонова на-

К А П И ТА Н Д И М И Т Р И Е В О

ПРОСЛАВА НА АПРИЛЦИ
На 30.04 /събота/ и
1.05.2011 г. /неделя/ Кметство Капитан Димитриево организира тържествено отбелязване на 135
години от Априлското
въстание в знак на признателност към славните
априлци.
През паметния април
на 1876г. село Аликочево
/днешното Капитан Димитриево/ взема дейно
участие във въстанието.
В боевете на Брациговския
въстанически
пункт с османлиите загиват 17 въстаници, 14 били
заточениците в Диарбекир. Цялото село било
ограбено и опожарено до

стилка с цел осигуряване
на достъпна среда за хора с
увреждания. Скосявания се
изпълняват и при входове
към гаражи на моторни превозни средства.
Предвидена е и модернизация на съществуващото
и въвеждане на енергоефективно улично осветление.
Реконструкция и рехабилитация на ул. „Георги
Зафиров”:
Предвижда се изграждане на нови бетонови бордюри, тротоарни настилки и
полагане на асфалтобетон.
В областта на кръстовищата
се
предвидени
скосявания на бордюрите
и тротоарната настилка до
ниво асфалтобетонова настилка, с цел осигуряване
на достъпна среда за хора с
увреждания.
Скосявания се изпълняват и при входовете към гаражи на моторни превозни
средства.
Предвидена е и модернизация на съществуващото
и въвеждане на енергоефективно улично осветление.
Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Свобода”:
С проекта се предвижда
полагане на плътен асфалтобетон, изграждане на
нови бетонови бордюри и
тротоарна настилка.
В областта кръстовищата
се предвидени скосявания
на бордюрите и тротоарната
настилка до ниво асфалтобетонова настилка, с цел
осигуряване на достъпна
среда за хора с увреждания.
Скосявания се изпълняват и

при входовете към гаражи
на моторни превозни средства.
Предвидена е и модернизация на съществуващото
и въвеждане на енергоефективно улично осветление.
Правителството
прехвърли безвъзмездно на
община Пещера целия терен
на бившата казарма от 80
дка. Вече имаме актове за
ПОС. Върху част от терена,
5 дка, предназначен за социални дейности, ще изградим център за настаняване
от семеен тип за деца, който
ще бъде финансиран от европейските фондове.
Проект за електронно
управление на Община
Пещера. Този проект дава
възможност за заявяване
на административни услуги, тяхното заплащане и
получаване на резултата от
административната услуга
без да е необходимо присъствието на заявителя
в Общината. На 5 май ще
стартират 142 електронни
административни
услуги
на община Пещера. Всеки,
който има електронна поща
ще може по всяко време
на денонощието от всяко
място по света, където има
интернет, да заявява адм.
услуги.
Полагаме усилия да решим два проблема в близките месеци.
Много важен проблем за
Общината е собствеността
на летовище Св. Константин. На 28 декември м.г. влезе в сила решение на съда, с
което както курортът, така и

всички гори на територията
на общината са обявени за
държавна собственост. Това
прави невъзможно в бъдеще да бъдат извършвани
всякакви разпоредителни
действия на курорта, а в
същото време ние поддържаме
водоснабдяването,
чистотата,
сигурността,
пътната
инфраструктура,
снегопочистването...
Ето защо предприехме
действия за връщането на
курорта на общината. Съобразявайки са с новия Закон
за горите, миналата седмица
подготвихме и изпратихме
цялата преписка чрез Областната дирекция на горите
до Агенция по горите. За
развитието на проблема ще
ви държа в течение.
Друг, макар и по-малък,
но важен за хората, които
ги касае, е проблемът със
закриването на млечната
кухня. Сградата, в която
функционираше тя по никакъв начин не можеше да отговори на изискванията на
новата Агенция по храните.
Ние знаем, че има още една
кухня - частна, но някои
майки предпочитат да получават храна от общинската
по различни причини. Ние
също сме наясно, че това е
една придобивка, която не
бива да се закрива, пък е
добре и да има конкуренция.
Ето защо предприехме действия и след съгласуване с
представители на Агенцията по храните подготвяме
условията и до един месец
ще преместим млечната
кухня в ОДЗ „Деница”.

Балкански, проф. Георги
Стоянов,
наследници
на патрона, читатели на
библиотеката и приятели
на автора. Часове по-късно в народното веселие
се включиха оркестър

„Канарите” и
женска
фолклорна група при НЧ
”Сергей Румянцев - 1909”,
с. Кап. Димитриево и женска фолклорна група от с.
Главиница с художествен
ръководител Ваня Пауно-

ва. На митинг-зарята слово за героизма на селото
по време на въстанието
произнесе кметът Иван
Златинов. Поздравителни адреси поднесоха областният управител д-р
Дончо Баксанов и кметът
на община Пещера Стелиян Варсанов.
Гости на тържеството
бяха депутати, общински
съветници и други.
На 1.05.2011 г. /неделя/
се проведе демонстративна стрелба, организирана от Ловно-рибарската дружинка, и футболна
среща между местния
„Спортист - 2010” и „Тракиец” - с. Исперихово.
За децата имаше много
атракции, люлки, стрелбища, сергии, скари и
кебапчета.
Всички играха и се
веселиха.

основи.
Сутринта
на
30.04
/събота/ бе отслужена
заупокойна молитва в
памет на загиналите във
въстанието и отслужен
тържествен водосвет за
здраве и благополучие
на днешните жители на
селото.
От 17 часа в Дневния
център
за
възрастни
хора „Доверие” бе представена книгата на Лазар
Грозданов „Един живот
в три войни на българите” - книга за патрона на
селото капитан Димитър
Николов Дамянов.
На
представянето
присъстваха проф. Тодор

СТОЯНКА ИВАНОВА

32 ТВОРБИ ОТ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ПРЕДСТАВИХА В АВАНГАРДНА ИЗЛОЖБА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. ПЕЩЕРА
По повод 22 април –
Световния ден на Земята,
учениците от клуб „Млад
природолюбител“ с ръководител г-жа Янка Костадинова
организираха
конкурс за изработка на
предмети от отпадъчни
материали под надслов:
„Този свят е и мой!“
В надпреварата със
свои творби участваха
ученици от ІV до VІІІ
клас. Децата представиха
оригинални декоративни
пана, макети, цветя, детски
играчки, сувенири, дамски

тоалети, изработени от различни отпадъци – найлонови торбички, пластмасови
чашки и шишета, хартиени
и картонени опаковки, консервни кутии и др.
Уникална
природна
картина от найлонови торбички с размери 220/155
см, изработена от учениците в клуба, очарова присъстващите.
Всички участници в
конкурса взеха участие и
в подготвената от мл. експерти “Екология” при Общинска администрация –

Пещера информационнообразователна игра за
разделно събиране на отпадъци.
За проявеното стара-

ние, творчество и оригиналност учениците бяха
отличени с грамоти от директора на училището г-жа
Елена Ацинова.

4

12 май 2011 г.

НОВА КНИГА

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СПОРТИСТА „ЕДИН ЖИВОТ В

и работещите в сферата на спорта на 17.05.2011 г. Община
Пещера предоставя свободен достъп до всички спортни обекти,
функциониращи на територията на общината както следва:
Градски стадион – Пещера
Спортна площадка „Кавказ“
Тенис кортове на CK „Тенис – ски“ клуб
Спортна зала на СК „Атлетик“
Фитнес зала на СК „Пауър Джим“
Фитнес зала на СК „Ивадор“
Денят на спортиста ще бъде отбелязан с баскетболен турнир от междуучилищно първенство за девойки до 14 г., домакин - СК „Атлетик“.

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС

ДВЕ МОМИЧЕТА ОТ
ОУ „П. СЛАВЕЙКОВ“ С МЕДАЛИ

ТРИ ВОЙНИ НА БЪЛГАРИТЕ“
Излезе от печат книгата на Лазар Грозданов „Един живот в три
войни на българите“,
посветена на неговия
дядо – капитан Димитър Николов Дамянов.
Авторът прави задълбочен и компетентен анализ на тактиката и стратегията на 27-и
пехотен Чепински полк
през
Балканската,
Междусъюзническата
и Европейската война.
И през трите войни за
национално утвърждаване на България е намерил своето достойно място и геройска
смърт край с. Плавун

– Македония, капитан
Димитър Николов Дамянов от с. Капитан
Димитриево.
Авторът в продължение на повече от
десет години е събирал
данни от воинската история, ровил се е в
архивите и спомените
на компетентни хора и
книги, за да открие и
опише с документална
точност истината за
войните и проявения
героизъм от капитан
Димитър
Дамянов.
Гордост за село Капитан Димитриево е,
че неговият син – подофицерът Николов, се

включва активно както при мобилизацията
на войниците за 27-и
Чепински полк, така
и в бойните действия
по време на войните.
На 40-годишна възраст той е имал над
15 години в армията и
натрупан богат практически и военен опит.
Основният му принцип
е бил: „Повече пот в
учението,
по-малко
кръв в боя!!!”Капитан Димитър Николов
Дамянов е загинал от
неприятелски куршум
на 25.11.1915 г. при с.
Плавун – Македония.
СТОЯНКА ДИНЕВА

68 години
ПГХВТ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ“

ЗНАНИЕ, ДУХОВНОСТ
И ХАРМОНИЯ
На 16 април 2011 г.
в гр. Пловдив се проведе лекоатлетически
крос от Национална
кросова верига с участие на състезатели от

страната, където при
момичетата до 14 години в дисциплината
800 м – крос Йорданка
Пенчева спечели златен медал, а Васка Ма-

дина – сребърен. Двете
момичета са представителки на ОУ „Петко
Рачов Славейков“ – гр.
Пещера.
ЩЕРЬО БАДАЛОВ

НОВ АКТЬОРСКИ ТАЛАН Т

Атанас Каимски, ученик от 8-и клас на Националната гимназия
по сценични и екранни

изкуства - Пловдив, се
превъплъти в главната
роля, царя на маймуните, в спектакъла „Еволюцията“, посветен на
Международния
ден
на театъра. Постановката, режисирана от
Соня Ботева, актриса
в пловдивския театър,
изпълни до краен предел залата на читалище

„Христо Ботев“ - Пловдив. Талантливото пещерско момче е ученик
първа година, профил
актьорско майсторство
в единствената по рода
си гимназия на Балканите. Талантът му е
забелязан от преподавателите и вече реализиран с роли на сцена.
ПЕНКА ХРИСТОСКОВА

В края на април се
проведе
училищният
празник на професионалната гимназия по
х р а н и т е л н о - в к ус о в и
технологии „Атанас Ченгелев“. Дългогодишна
традиция е в този ден
ученици и учители да
подготвят своята празнична програма, която
изнасят на сцената в
читалище „Развитие“.
По стар обичай гости-

те бяха посрещнати с
погача, поднесена от
ученици, облечени в народни носии. Бяха поканени бивши възпитаници и учители, граждани.
Имаше песни, танци,
скечове и др. „В нашето
училище умеем както
сериозно да учим, така
и чудесно да се забавляваме. Делниците ни
минават в упорит труд, а
празниците остават не-

забравими“, споделят
учениците.
През
следващата
учебна година училището обявява прием
след завършен осми
клас за професиите
„Ресторантьор“ и „Икономист“ със срок на
обучение 4 години и
придобиване втора степен на професионална
квалификация.
НИНА ЯКОФОВА

ɉɟɳɟɪɚ Ɍɭɪɢɫɬ ɈɈȾ ɟ ɮɢɪɦɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɯɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨ.
Ɂ ɯɨɬɟɥɚ ɜ ɝɪ. ɉ
Ɂɚ
ɉɟɳɟɪɚ ɮ
ɮɢɪɦɚɬɚ ɧɚɛɢɪɚ
ɛ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɡɚ:

ɄȺɆȿɊɂȿɊ/ɄȺ
Ɂɚɞɴɥɠɟɧɢɹ:

ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹ:

• Ƚɪɢɠɢ ɫɟ ɡɚ ɯɢɝɢɟɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɢ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɨɬɟɥɫɤɢɬɟ ɫɬɚɢ,
ɪɟɫɬɨɪɚɧɬɚ ɢ ɤɭɯɧɹɬɚ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɬɟ ɜɴɡɥɢ ɢ ɨɛɳɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ;
• ɉɨɞɦɟɧɹ ɛɟɥɶɨ, ɡɚɜɢɜɤɢ, ɩɟɪɞɟɬɚ, ɯɚɜɥɢɢ ɢ ɩɨɫɭɞɚ ɜ ɫɬɚɢɬɟ;
• Ƚɪɢɠɢ ɫɟ ɞɨɛɪɨɫɴɜɟɫɬɧɨ ɡɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɯɨɬɟɥɚ ɢ ɝɨɫɬɢɬɟ;
Ɂ
ɦɢɧɢ-ɛɚɪɨɜɟɬɟ,
ɛ
ɬɨɚɥɟɬɧɨ-ɛɢɬɨɜɢ
ɛ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ
• Ɂɚɪɟɠɞɚ
ɯɢɝɢɟɧɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɜ ɫɬɚɢɬɟ ɢ ɫɟɪɜɢɡɧɢɬɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɜɹ
ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɛɪɨɲɭɪɢ;
• ɋɥɟɞɢ ɡɚ ɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɟɥ. ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɟɥ. ɭɪɟɞɢ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɢɬɟ ɢ
ɪ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ
ɪ
ɢ ɩɪɢ
ɪ ɩɨɜɪɟɞɢ
ɪ
ɧɟɡɚɛɚɜɧɨ ɭɭɜɟɞɨɦɹɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ;
ɪ ɪ
ɞɪ.
• ɋɥɟɞɢ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɬɚ ɢ ɡɚɹɜɹɜɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ, ɤɨɧɫɭɦɚɬɢɜɢ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɢ;
• ɋɨɪɬɢɪɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ,
ɩɨɨɞɪɟɠɞɚ ɥɟɤɢ ɢ ɨɛɟɦɢɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ.

• ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚ ɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ;
• Ɂɚ ɩɪɟɞɢɦɫɬɜɨ ɳɟ ɫɟ ɫɱɢɬɚɬ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ ɨɩɢɬ ɧɚ ɩɨɞɨɛɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ;
• Ʉɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬ
Ʉ
ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ
ɛ
ɫ ɯɨɪɚ;
• Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɫɬ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɚɧɨɫɬ ɢ ɥɨɹɥɧɨɫɬ;
• ɉɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɢ ɯɢɝɢɟɧɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɭɪɟɞɢ;
ɪ
ɡɚ ɪɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ
• ɉɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹ;
• Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬ ɡɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫɬɪɟɦɟɠ ɤɴɦ ɜɢɫɨɤɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ.

ɇɂȿ ɉɊȿȾɅȺȽȺɆȿ:
hȺɬɪɚɤɬɢɜɧɨ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
hɌɪɭɞɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢ ɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ

hȼɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
hɈɫɢɝɭɪɟɧɨ ɢɡɯɪɚɧɜɚɧɟ

ɭ
((ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ ɩɢɫɦɨ,, ɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ
ɪ ɮ ɢ ɚɤɬɭɚɥɧɚ
ɭ
ɫɧɢɦɤɚ)) ɞɨ 31.05.2011ɝ.
Ɉɱɚɤɜɚɦɟ ȼɚɲɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɧɚ e-mail: tgeorgiev@domainepeshtera.com ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ: ɝɪ. ɉɟɳɟɪɚ, ɭɥ. "Ɇɢɯɚɢɥ Ɍɚɤɟɜ" 177 ȿ
Ɍɟɥ. 0895525625
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɝɚ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɧɨɫɬ! ɋɚɦɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɬɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɨɤɚɧɟɧɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɸ!
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