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

ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 8 /848/ ГОДИНА ХХХV
30 май 2011 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

С ПЛАМЪКА НА ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ
ТЪРЖЕСТВЕНО ШЕСТВИЕ И КОНЦЕРТ В ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
И НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
Площадът е празнично украсен, една
след друга пристигат
колоните от училищата
начело със знаменосците.
Кметът на общината Стелиян Варсанов
поздрави учителите и
дейците на културата
с 24 май.
Директорът на дирекция „Национални
и международни програми, регионално развитие и образование”
Ружа
Семерджиева
обяви отличилите се
ученици и учители в
национални и международни конкурси.
Наградите
връчи
кметът на общината.

24 май. В душата
на всеки този ден има
своя неприкосновена
територия.
Запазено
място, където си дават
среща чувства на признателност и пориви за
ново съзидание. Сред
музиката и цветята
на този празник, сред
многото лични спомени за първия учител,
за първите прочетени
книги, изплуват образи, долитат гласове,
които паметта на историята е съхранила
чрез индивидуалната
памет на всеки от нас.
За да не забравяме,
че сме българи и че
„народността не пада
там, гдето
знаньето
живей”.

В навечерието на 24 май

Заслужили

ВЪЛНУВАЩА ПРАЗНИЧНА СРЕЩА

отличия

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ПРИОРИТЕТ
В ОБЩИНАТА

Брифинг

В навечерието на 24
май Община Пещера
организира празнична
среща в читалището
на 19 май.
Тук бяха кметът на
общината
Стелиян
Варсанов, секретарят
на общината Красимира Стоименова, Ружа
Семерджиева – директор на дирекция
„Национални и международни програми,
регионално развитие и
образование”.
Срещата откри Таня
Стоилова. Тя припомни
имената на десетките
учители, дали много
на Пещера и България.
Много от тях са популярни и зад граница.
За общината, за кмета

на първо място е създаването на европей-

ско образование за
възхода на образова-

телната система – подчерта Таня Стоилова.

Кметът на общината Стелиян Варсанов поднесе цветя
и подаръци на дългогодишни учители

Поздрав към учителите отправи кметът
на общината Стелиян
Варсанов. Той поднесе
подаръци и цветя на
дългогодишни учители.
За празничното настроение
допринесе
изпълнението на музикално-поетичния спектакъл „Кървава песен”
с участието на актьора
Георги Василев и музикална формация за
възрожденски песни.
Празничната среща
се превърна в истински празник за пещерските учители.
Автор и водещ срещата бе Таня Стоилова.
Озвучаването направи
Стефан Климентов.

на стр. 4

Общината
успешно
изпълнява
проекта
на стр. 3

Уч и т е л
от
Пещера с
п о ч ет н о
отл и ч и е
на стр. 3
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ПАМЕТ ЗА ОСМАН ЕФЕНДИ
115 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ
На 18 май 2011-а
по повод 115 години
от смъртта на Осман
Ефенди - спасителя на
Пещера, пред паметната му плоча в нашия
град се състоя възпоменателно поклонение.
За неговия живот, за
безсмъртния и чутовен
подвиг говори Стефан

Попчев – историк-краевед. Улица в Пещера
носи неговото име.
С едноминутно мълчание и падане на колене бе почетена паметта
на Осман Ефенди.
На паметната плоча венци и цветя на
признателност
бяха
поднесени от кмета на

общината Стелиян Варсанов, от председателя
на Общинския съвет
Цветана Лепарова, от
Общинския съвет на
ДПС, от Общинския
съвет на БСП, от ПП
„Новото време”, от
мюфтийското настоятелство, от граждани.

ДЕВЕТИ МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
В ОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
Девети май 2011 г. - Денят
на Европа, учениците от ОУ
„Петко Рачов Славейков” по
традиция отбелязаха с Ден
на ученическото самоуправление под мотото „Граждани
на обединена Европа”.
Провеждането му е
предхождано от сериозна
подготовка.
Цялостната
организация и режимът на
Деня са обсъдени на заседание на Педагогическия
съвет. Интересът от страна
на учениците беше голям
– бяха подадени 61 заявления до директора за изпълнение на различни по вид
дейности.
В този ден ученици и
учители разчупиха рутината
на задълженията си в една
необикновена за учениците
роля. Поеха нови лични ангажименти към училищната
общност. За някои ученици
това са първите по-значими
граждански отговорности.
Директор бе Ива Димитрова
Ганчева – ученичка от VIIа
кл.;
помощник-директор
– Елена Петрова Гюзелева

ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – БЪЛГАРИЯ В

ЕВРОПЕЙСКИЯ

СЪЮЗ” ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ЧЕ НА 15
ЮНИ 2011 Г. ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОГРАМА
“ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”
Програмата предвижда
финансиране до 50 % от
разходите за внедряване на
мерки за енергийна ефективност, включващи обновяване
на общите части на многофамилни жилищни сгради,
ремонт на покрив, външна
топлоизолация на фасадни
и калканни стени, подмяна на
дограма, ремонт на стълбищни клетки, външни и вътрешни коридори, входни врати и
площадки, асансьори, вертикални инсталационни щрангове на електрическа, ВиК и
отоплителна инсталации.
За да кандидатстват за
финансиране, собствениците
на етажна собственост трябва да знаят следното:
1. За програмата не може
да кандидатства отделен
вход или част от блока. Кандидатстването може да стане
за цял блок или част от блока, ако той е отделен на фуга
от съседен блок, или секция
на блок.
2. Необходимо е да се
проведе общо събрание на
собствениците на етажна
собственост за блока, който
ще се обновява /санира / и да
се вземе решение за участие
в програмата. Решението
трябва да е подкрепено от
минимум 67 % от собствениците на етажна собственост.
Тези 67 % не са броя собственици, а притежателите
на 67 % от собствеността на

сградата. Решение могат да
вземат само реалните собственици, съгласно документ
за собственост.
3. След постигане на 67 %
съгласие от собствениците на
етажна собственост, трябва
да се регистрира сдружение
на собствениците на етажна
собственост. То се регистрира по приетия наскоро „Закон
за управление на етажната
собственост”. Сдружението
се регистрира в съда. Сдружението е юридическо лице,
създадено по реда на Закона
за управление на етажната
собственост.
4. За да се получи финансиране по програмата, трябва
да се подготвят определени
проекти, както следва:
• Архитектурно заснемане
на сградата.
• Конструктивна експертиза.
• Заснемане на съществуващите инсталации.
• Проект за енергийно обследване на сградата.
• Изготвяне на технически
проекти с подробни количествено-стойностни сметки.
5. Пълният набор от документи заедно с проектите се
внасят в регионалното представителство на програмата
за одобрение – териториалното звено на МРРБ в гр. Пазарджик, ул. “Гурко” No3А, ет. 3.
6. Финансиране на проекта.

За подготовката на необходимата документация ще
са необходими ориентировъчно средства в размер от
200 до 500 лв., които средства
трябва да се осигурят от всеки собственик на апартамент
/или друго помещение/ в
сграда в режим на етажна
собственост.
За изпълнение на строителството ще са необходими
ориентировъчно от 5000 до
10000 лв. за всеки собственик
на апартамент, в зависимост
от предписаните мерки за
енергийна ефективност, отразени в проекта. Напомняме,
че 50 % от тези разходи ще се
поемат от програмата.
В много блокове има
собственици, които са си
сменили дограмата и са си
направили външна топлоизолация. Тези подобрения ще
се оценят от инспектиращата
фирма, извършваща енергийното обследване, и ако те отговарят на изискванията, ще
се приспаднат от стойността
на бъдещото строителство.
Експертите на фондация „Гражданско общество
– България в Европейския
съюз” могат да отговарят
на зададените от вас въпроси на електронен адрес:
fond_bg_eu@abv.bg и на тел.
0878 643841

– ученичка от VIIб клас.
Подкрепени и подпомагани
от учителите си, учениците
отговорно се справиха с
техните задължения като
преподаватели, кл. ръководители и дежурни учители.
Денят започна с предаване ключа на институцията
училище от директора на
училището на ученикадиректор като израз на
уважение към правата на
личността, общочовешките
ценности и училищните
ритуали.
Учениците преподаваха,
разрешаваха казуси, участваха в работни съвещания,
организирани от ученикадиректор.
Денят донесе много
положителни емоции и
полезна информация на
учениците за образователните дейности в училище.
Допринесе за развиване на
уменията им за организиране и изпълнение на задачи,
ангажираност към училищния живот, уменията им да
комуникират с връстниците

си и учителите.
Проведеният Ден на ученическото самоуправление
показа на учениците възможности да бъдат предприемчиви, гъвкави, адаптивни,
да предприемат действия,
адекватни на конкретни
ситуации.
Приобщи ги към правилата и нормите, които
регулират отношенията в
училище.
Атмосферата в училищната сграда в този ден беше
изпълнена с ентусиазъм и
оживление. Ученици и учители показаха, че заедно
могат да превърнат училището в желана територия
за ученика. Учениците се
докоснаха до оптимизма на
своите учители и се справиха блестящо. Денят беше
организиран и спокоен.
Участието на ученицитеучители в Деня на самоуправлението бе оценявано от
преподавателите и от самите
ученици. Всички участници
са наградени с грамоти.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Пещерският районен съд признава подсъдимия Огнян Дончев Василев, роден на 4.12.1991 г. в град Пещера, с постоянен адрес в Пещера,
български гражданин, с начално образование, неженен, не работи,
неосъждан, за виновен в това, че на 5.07.2009 г. в град Пещера, на избори за народни представители упражнил избирателно право без да има
такова право, като е дописан в Списък No 1 на СИК No1 под No 844, като
макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението
на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си – престъпление
по чл. 168, ал. 1 от НК във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 5 НК, поради което и
на основание чл. 54 НК му налага НАКАЗАНИЕ ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
МИШКАТА И КОТКАТА
/Приказка/
В една къща живеели
две малки животни. Те се
гонели по цял ден. И винаги
котката хващала мишката за
опашката.
- Ох, така ме боли, пусни
ме!
Но мишката винаги извиквала голямото си братче
на помощ. То идвало бързо и
гонело котката. Сестричката

му изказвала благодарности. Те се прибирали щастливи в дупката си. И винаги
след това гонене голямото
братче си похапвало сладко-сладко сиренце.
- Защо винаги ти изяждаш сиренцето? – попитала
мишката. - Ще те тупна по
главата.
- Защо ме удари?

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” No7,
до входа на “Биовет”, тел. 58-97

- А ти не чу ли какво ти
казах преди малко?
Но накрая двете мишки
се сдобрили и се извинили
една на друга.
Поука: Задружно семейство и на котките
надвива.
СТЕФЧО КРЪСТЕВ
I кл., училище
„М. Каролиди”

Предлагам
за ползване хижа
на язовира м. Пирин
срещу охрана плюс
възнаграждение.
GSM 0888495744
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УЧИТЕЛ ОТ ПЕЩЕРА
С ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ

Иванка Павлова - начален
учител в ОУ “Л. Каравелов”
- Пещера, бе наградена с
почетното отличие “Неофит
Рилски” на МОМН за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност
в системата на народната
просвета. Педагожката бе
номинирана и от Синдиката
на българските учители за
Учител на годината. Госпожа
Павлова
присъства и на
традиционния прием на пре-

видеоматериал
за работата си
като учител през
годините. Описала подробно
вижданията си
за проблемите на
българското образование, както
и решения за
тяхното преодоляване. Разказала за участието
си в двете национални конференции - „Да запазим усмивката
в училище” и
„Училището, желана територия
за ученика”.

зидента Първанов по случай
24 май.
Пътят към високото признание започнал през месец
февруари, когато лидерката
на Синдиката на учителите в
основното училище решила
да се включи в традиционния, 14-годишен конкурс
за Учител на годината,
организиран от Синдиката
на българските учители. За
целта изпратила множество
документален, снимков и

Авторитетно жури от членове на Обществения научен
съвет оценило представените
материали на участващите
200 учители. Г-жа Павлова
се оказала сред 6-те номинирани за Учител на годината
в раздел „Начален учител”.
Номинираните 55 учители
от всичките раздели добили
правото да участват в третия, заключителен етап на
конкурса, който се състоял
на 12.05.2011 г. в НДК.
След тази номинация
последвала поканата от президента на България за тържествения прием по случай
24 май, както и отличието на
МОМН „Неофит Рилски”.
За мен най-голямата на-

града е, че името ми ще бъде
вписано в Златната книга на
българското
образование,
която се съхранява в Музея
на образованието в Габрово, сподели г-жа Павлова.
Чувствам се изключително
морално удовлетворена, спокойна, че това, което правя е
правилно. Имам още много
идеи за работата си и съм
нахъсана да ги осъществя,
допълни призьорката .
Госпожа Павлова е единственият педагог от община
Пещера досега, който е получил подобно високо признание за работата си.
ПЕНКА ХРИСТОСКОВА
главен учител
на ОУ „Л. Каравелов”

Áðèôèíã

ОБЩИНАТА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТИ
Кметът на общината Стелиян
Варсанов даде брифинг, информира за работата по 2 проекта, с
които се решават многогодишни
проблеми в общината, възникващи при поройни дъждове.
Първият проект - ”Геозащитни съоръжения срещу поройни
свлачища, намиращи се южно
от урбанизираната територия
на град Пещера”, е на стойност
878 607,53 лв. и се финансира от
Европейските фондове. Целта
на проекта е да се предотврати
свлачищният процес южно от
урбанизираната територия на
град Пещера. Реализацията на
проекта засяга пряко 500 обитатели и собственици на имотите,
граничещи със свлачището и
десетки хиляди, използващи
преминаващата пътна инфраструктура,
водопроводите
и
електропроводите, застрашени
от свлачищните процеси.
Ще бъдат изградени съоръжения за отвеждане на дъждовните води по подходящ начин
и ще защитим прилежащите
терени от наводнения и отла-

гане 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 пясъкои дъждозадържатели.
Към настоящия момент са
сключени договори за изпълнението на СМР с “Братя Пашкулеви” ООД - гр. Брацигово, за
независим строителен надзор с
“Билдинг инвест консулт” ЕООД
- гр. София и са в ход строително-монтажните работи. Срокът
за изпълнение на проекта е 15
август, след което изградените
отводнителни, укрепителни и др.
съоръжения за стабилизиране
на свлачището преминават в
собственост на Община Пещера
и ние се задължаваме да осигурим тяхната експлоатация и
поддържане.

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.
Другият важен проект се финансира от общинския бюджет и
е на стойност 130 хиляди лева.
С него се решава проблемът на
живущите на ул. “В. Петлешков”.
Там също вече се извършват
строително-монтажни
работи
- изграждане отводнителен
канал, дъждоприемни шахти и
съоръжения. След приключване
на проекта, месец юни, хората
няма да се притесняват от наводнения в мазетата и приземните етажи.
Подобен проблем съществува и за живущите в блоковете
след бензиностанцията след
“Лукойл”. Там се предвижда
изграждане на допълнителна
канализация по програмата за
капиталовите разходи на Общи-

ната на стойност около 40 000 лв.
В момента изготвяме проекта и
предстои процедура за избор на
фирма изпълнител.
По проекта за основен ремонт на читалище “Зора” в село
Радилово, финансиран по програма “Красива България”, вече
има одобрена от Регионалния
център количествено-стойностна сметка и се надявам в началото на юни да имаме подписан
договор с фирма изпълнител.
По проекта за изграждане на
Център от семеен тип за настаняване на деца се подготвя за съгласуване техническо задание.
Днес вече имаме одобрено техническо задание за проектиране
на сградата и със задоволство
искам да ви съобщя, че оценката
за нашето задание от Агенцията
за закрила на детето е изключително висока и по-точно, че това
е най-добре подготвеното и отговарящо на всички изисквания
техническо задание. До 30 май
ще изберем изпълнител за проектиране на Центъра.
По проекта за електронни

Оперативна
програма
“Околна среда”
2007 - 2013 г.

Решения за
по-добър живот
Проект: „Техническа помощ
за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на
интегрирания воден цикъл на
град Пещера – Доизграждане и
рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане
на пречиствателна станция за
отпадъчни води - гр. Пещера”.
На 12 май 2011 г. се проведе
заключителна пресконференция
за представяне на резултатите
по проект No 58-131-181-181 „Техническа помощ за подготовка на
инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден
цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на
съществуваща водоснабдителна
и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна
станция за отпадъчни води
- гр. Пещера” по договор за безвъзмездна финансова помощ
No58-131-С181 от 12.01.2009 г. на
Оперативна програма „Околна
среда 2007 - 2013 г.”
“Проектът се финансира от
Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.”
Участие в пресконференцията взеха:

услуги – вече функционират 152
електронни
административни
услуги и имаме сертифицирана
система за електронно управление. Община Пещера е единствената в страната с толкова
много електронни административни услуги, а достъпът до тях
е максимално облекчен – освен
с електронен подпис, може да се
заявяват и с имейл . Създаден е
достъп и за хора в неравностойно положение.
Млечната кухня ще бъде преместена в ОДЗ “Деница”.
Преди две седмици ви
информирах и обещах да ви
държа в течение за решението
на проблема с Млечната кухня
– преместването в ОДЗ “Деница”.
Вече текат ремонтни дейности с
цел осигуряване на необходимите условия по изискванията
на законодателството. Обявена
е обществена поръчка за доставка на хранителни продукти,
чийто срок е 52 дни, избор на доставчик ще се извърши на 1 юни,
след което ще заработи и няма
да има прекъсване през лятото.

ПЕЩЕРА

Заключителна пресконференция
- Стелиян Варсанов - кмет на
община Пещера;
- инж. Стоил Стоилов – заместник-кмет на община Пещера
и ръководител-проект;
- представители на фирмите
изпълнители.
Постигнати резултати от
проекта:
• Реализирана е общата цел
на проектното предложение:
Осъществена е ефективна и
качествена подготовка на инвестиционен проект „Модернизация
на интегрирания воден цикъл на
гр. Пещера - Доизграждане и
рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на
ПСОВ - гр. Пещера”.
• Реализирани са специфичните цели на проектното предложение:
3 Разработено подробно
предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи
- разходи”, в пълно съответствие
с изискванията на Европейската
Комисия и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1
на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”.
3 Разработено подробно,
пълно и качествено прединвестиционно проучване по от-

ношение на „Модернизация на
интегрирания воден цикъл на
гр. Пещера - Доизграждане и
рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на
ПСОВ - гр. Пещера”, в съответствие с изискванията на Наредба
No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата
и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за
устройство на територията.
3 Разработени идейни проекти по отношение на отделните
компоненти в рамките на проект
„Модернизация на интегрирания
воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на
съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Пещера.
3 Разработени работни проекти по отношение на отделните
компоненти в рамките на проекта: Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК
мрежа и изграждане на ПСОВ
- гр. Пещера, в съответствие с
изискванията на Наредба No 4
от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти към Закона за устройство на територията.
3 Попълнен формуляр за
кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1

на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
3 Пълен набор от документация за възлагане на обществени
поръчки за дейностите в рамките
на бъдещия инвестиционен
проект.
3
Подготвени
всички
изискуеми документи за кандидатстване на инвестиционния
проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна
програма „Околна среда 2007
- 2013 г.”.
В резултат изпълнението на
дейностите по проект „Техническа помощ за подготовка на
инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден
цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на
съществуваща водоснабдителна
и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна
станция за отпадъчни води - гр.
Пещера” е налице напълно подготвен и комплектован инвестиционен проект, с който Община
Пещера кандидатства за изпълнение на инфраструктурен проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ No BG161PO005/10/1.11/
02/16 “Подобряване и развитие

на инфраструктурата за питейни
и отпадъчни води в агломерации
над 10 000 е.ж.” в рамките на ОП
„Околна среда 2007 - 2013 г.”
Инвестиционният проект ще
допринесе и за реализацията на
следните цели:
• Подобряване качеството на
околната среда на територията
на гр. Пещера, в резултат на доизграждането и реконструкцията на канализационна мрежа и
въвеждането на пречистване на
битовите отпадъчни води.
• Подобряване на жизнената среда на територията на гр.
Пещера.
• Подобряване здравето
на населението на територията
на гр. Пещера посредством въвеждане на екологосъобразно
отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадъчни
води.
• Увеличаване благосъстоянието на населението.
• Повишаване на ефективността при функционирането на
водоснабдителната и канализационната мрежа посредством
намаляване на загубите и авариите по ВиК мрежата и намаляване на разходите за експлоатация
и поддръжка.

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд
• Подобряване на качеството
на питейната вода за населението на територията на град
Пещера.
• Спестяване на водни ресурси, вследствие подобряване
на качеството на водоснабдителната мрежа.
• Създаване на нови работни
места по време на изпълнението
на проекта.
• Създаване на нови работни
места в резултат на изпълнението на проекта.
• Увеличаване на приходите
от промишленото производство.
• Повишаване атрактивността на гр. Пещера за инвестиции.
www.ope.moew.government.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Оперативна програма “Околна
среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа
се носи от Община Пещера и при
никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на
Република България, представлявано
от Министерство на
околната среда и водите.
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ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ –
БЕЗЦЕНЕН ДАР ЗА ПЕЩЕРА
Няма и месец откакто
отвори врати обновената
Художествена галерия. С
право пещерци могат да
се гордеят с тази придобивка. Новата модерна и
функционална
галерия
създава чудесни възможности за изява таланта на
художниците.
Тя всеки ден се посещава от десетки любители
на това изкуство, а вече
Фикрет
Исмаилова
Фотенлиева – ученичка
в ХII клас, ПГХВТ „Атанас
Ченгелев“ – гр. Пещера
– II място в Националния
литературен
конкурс
„Спас Зафиров“;
Ангел Пеев Цветков
– VII клас, ОУ „П.Р. Славейков“ – гр. Пещера – III
място в Националния литературен конкурс „Спас
Зафиров“.
За особени постижения в областта на образованието, област „Химия“,
Община Пещера излъчва:
Васил
Серафимов
Златанов – ученик в VII
клас, СОУ „Св. Климент
Охридски“,
класиран
на III място в 43-ата Национална
олимпиада
по химия и опазване на
околната среда.
За особени постижения в областта на спорта,
дисциплина „Лека атлетика“, Община Пещера
излъчва:
Йорданка
Илиева
Пенчева – ученичка в VI
клас, ОУ „П.Р. Славейков“
– златен медал на Национален лекоатлетически
крос в гр. Пловдив;
Васка Николаева Мадина – ученичка в VI клас
в ОУ „П.Р. Славейков“
– сребърен медал на Национален лекоатлетически крос в гр. Пловдив.
За особени постижения в областта на спорта,

има и закупени картини.
Ето какво споделиха
двама художници за новата придобивка.
Милена Балтаджиева:
– Определено галерията е голяма придобивка
за Пещера. Изглежда прекрасно, мои близки казват,
че все едно влизат в храм,
помещението е уникално,
малко градове могат да
имат такава Художествена

галерия. В района може
би е единствената. Благодарим за придобивката.
Свилен Атанасов:
– Хората са впечатлени
от новата Художествена
галерия. Онзи ден дойде
група от Бургас, остана
възхитена.
Постоянно
идват любители на това
изкуство, много деца,
всички остават доволни
от видяното.

ЗАСЛУЖЕНИ ОТЛИЧИЯ
дисциплина „Ракетомоделизъм“, Община Пещера
излъчва:
Георги
Костадинов
Тиков – ученик в VI клас,
СОУ „Св. Климент Охридски“ – 2 златни медала – в
Севлиево и в Ловеч;

Борис Георгиев Драгов – ученик в X клас,
СОУ „Св. Климент Охридски“ – 2 сребърни медала
в Ловеч;
Пламен Добромиров
Панчев – ученик в VI клас,
СОУ „Св. Климент Охрид-

Мартин Александров
Иванчев – ученик в VI
клас, СОУ „Св. Климент
Охридски“ – сребърен
медал в Ловеч и бронзов
в Севлиево;
Гергана
Стоянова
Вранчева – ученичка в VI
клас, СОУ „Св. Климент
Охридски“ – сребърен
медал в Севлиево и бронзов в Ловеч;

ски“ – бронзов медал в
Ловеч;
Тошко
Александров
Александров – ученик в
VIII клас, ОУ „Св. П. Евтимий“ – сребърен медал в
Ловеч и бронзов в Севлиево.
За постижения в областта на образованието
Община Пещера излъчва
г-жа Елена Димитрова

СПОРТНИ ПРОЯВИ
На 17.05.2011 г. се проведе баскетболен турнир
за момичета и момчета

до 14 г. в чест на Деня на
българския спорт. Домакин на събитието бе спортен клуб „Атлетик“. В състезанието взеха участие
7 отбора - 4 отбора момичета и 3 отбора момчета.
Турнирът премина при голям интерес. Участниците
бяха наградени с предметни награди. Главен
съдия на събитието беше
Щерьо Бадалов. Община
Пещера обезпечи състезанието с полицейска

охрана, медицински лица
и осигури наградите.
На 19.05.2011 г. от 15

часа в градския парк
край езерото се проведе
лекоатлетически крос в
чест на 24 май. Участваха
ученици от V до VIII клас
на училищата ОУ „П.Р.
Славейков“ и ОУ „Любен
Каравелов“. Около 100
деца присъстваха на събитието.
Състезателите
бяха разпределени в 8
отбора от четирите възрастови групи. Победителите получиха предметни
награди, осигурени от
Община Пещера.
Петър ЧИЛОВ

Ацинова – директор на
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“.
За особени постижения в областта на образованието, област „Химия“,
Община Пещера излъчва
г-жа Димка Запрянова
Зънгарова – учител в СОУ
„Св. Климент Охридски“.
За особени постижения в педагогическата
практика Община Пещера
излъчва г-жа Иванка Николова Павлова – учител
в ОУ „Любен Каравелов“.
В празничната програма, посветена на Деня на
славянската писменост
и българската просвета
и култура взеха участие:
НУ „Михаил Каролидий“,
НУ „Михаил Куманов“,
ОУ „Любен Каравелов“,
ОУ „Петко Рачов Славейков“, ОУ „Свети Патриарх
Евтимий“, СОУ „Свети
Климент
Охридски“,
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“
и Обединен детски комплекс – Пещера. Водеща
бе Нина Якофова.

ОТЧЕТОХА ЛИТЕРАТУРНИЯ
КОНКУРС
В деня на библиотекаря – 11 май, библиотеката при
читалището отчете станалия вече традиционен национален литературен конкурс.
Събитието откри Богдана Сиракова – гл. библиотекар. Тук бяха и заместник-кметът Стоил Стоилов, Ружа
Семерджиева – директор на дирекция „Национални и
международни програми, регионално развитие и образование“, Димитър Павлов – гл. експерт „Култура“
на община Пещера.
Журито бе в състав: председател – Славия Златанова, и членове – Цветана Дашинова и Стефка Пискюлева.
Славия Златанова направи подробен анализ на
творбите и изрази задоволството си от всяка една от
тях.
Наградите на отличените участници връчи Мариана
Узунова.
На първо място бе класирано есето на Надежда
Величкова /публикуваме го отделно/.
На второ място – на Фикрет Фотенлиева, и на трето
място – на Ангел Цветков.
Със специална награда бе отличено есето на Борислава Миткова от Видин.
На победителката Надежда Величкова плакета на
общината връчи заместник-кметът инж. Стоил Стоилов.На всички останали участници бяха връчени
грамоти.
Спонсор на конкурса е Бутик „Рикко“ – Мариана
Узунова.

„…ЗА ДА ПОТЪРСЯ ЧЕСТТА И
БОГАТСТВОТО НА СВОЯ ПРАОТЕЦ“
(Есето е класирано на първо място в Националния литературен конкурс)
Чест и богатство – две думи, които сякаш с всеки изминал ден все повече губят стойността си, или
напротив, те са ценностите, които ни дават сила за
утрешния ден?! Какво е честта, как да я разберем, духовна или материална е тя? Богати ли сме? Честно ли
е да си богат и богатство ли е честта?
Животът на всеки човек е изпълнен с препятствия,
през които трябва да мине. Препятствия, които формират характера. Трудностите, на които сме подложени,
са онези малки камъчета, които могат да „обърнат
колата“, но те са и диамантите, от които забогатяваме.
Така човек става или по-добър, или по-лош. Но всеки
се бори да опази едно по-голямо богатство – духовното богатство, по-важно от всички материални ценности – Честта. Или поне така би трябвало да бъде.
За съжаление, като че ли все повече е „модерно“
да се интересуваме от парите, от златото и от всички материални блага. Все по-рядко оценяваме това, което имаме, това, което ни прави истински щастливи – една
мила дума, галеща душата; ръка,подадена в труден момент. Интересуваме се от
скъпи коли, от богати „приятели“. Все повече губим това, което са ни завещали
нашите деди и прадеди. Наследство, измервано в чест, предавана от поколение
на поколение, от род на род. Богатство, което някога е било желано от все сърце,
богатство, за което хората са се борили. Богатство, за което бащите са жертвали
децата си. Трудно… но опазено.
Днешното време е време на забавления, време, в което няма нещо, което да ни
липсва, но ни липсва духовното. Готови сме да жертваме достойнството си, но да
сме „големи“.
Въпреки че големите сме не ние, които имаме всичко, големите са хората от
нашето минало. Тези, които създават държавата ни, даряват ни с вяра, писменост
и култура. Тези, благодарение на които сега имаме велика история с велики хора.
Нашите праотци. Нашето духовно богатство, нашата чест, нашето славно минало,
което малцина народи имат.
Да, другите държави, другите народи имат много повече. Да, те имат процъфтяваща икономика и богато население, но имат ли нашите тучни планини, имат
ли нашата история, нашето българско самосъзнание?! Не! И никога няма да имат,
защото това е богатство,
оставено ни от праотците, нашата гордост, на4550 Пещера
шата чест, която трябва
да съхраним. Да, те имат
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
своите красоти, но създател. 6-20-32, GSM: 0893532064
дени от човешката ръка,
Е-mail: rodopska_iskra@dir.bg
докато нашето е даром от
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природата. За съжаление,
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