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На 17 ноември 
2011 г. се състоя сре-
ща за учредяване на 
Обществен съвет към 
Общината за опазване 
паметниците на култу-
рата. На нея присъства-
ха кметът на общината 
Георги Козарев, за-
местник-кметът Стефан 
Балабанов, главният 
специалист “Култура” 
в Общината Димитър 
Павлов, представители 
на местната админис-
трация, обществени 
организации, начал-
никът на РПУ - Пеще-
ра, представители на 
учебните заведения и 
експерти и др. 

Срещата откри кме-
тът Георги Козарев. 
Той подчерта ролята 
на Обществения съвет 
за опазване на памет-
ниците в общината. 
Съставът, който присъ-

ства, ще бъде полезен 
със знания и идеи и 
ще бъде необходим на 
територията на общи-
ната, тъй като тук се на-
мират много паметници 
от национално и мест-
но значение. Усилията 
на Обществения съвет 
ще бъдат насочени за 
поколения напред.

Димитър Павлов 
обяви дневния ред. 
П р е п о д а в а т е л к а т а 
по история Елена 
Мулетарова  разясни 
правилника, с който 
се уреждат функциите 
му. Председател на 
Обществения съвет е 
кметът на общината, 
който организира и 
ръководи дейността 
му. Заседанията ще се 
провеждат един път на 
два месеца. По иници-
атива на председателя 
съветът може да се 

свиква извънредно. 
Димитър Павлов 

представи по-големите 
обекти, представлява-
щи паметници на кул-
турата – около 45 на 
брой, и 42 археологи-
чески обекта. Особен 
интерес представлява 
праисторическата мо-
гила в Капитан Димит-
риево. Друг обект от 
национално значение 
е църквата „Свети Ди-
митър“. Крепостта Пе-
ристера се предвижда 
да стане обект на кул-
турния туризъм и по 
този начин Пещера да 
стане привлекателна 
туристическа дестина-
ция за наши и чужди 
туристи. 

Много бяха предло-
женията за съвместна 
работа в тази посока 
за опазване на тези 
ценности – да се по-

стави информационна 
карта за местонахож-
дението на обектите, за 
направа на екопътеки 
и др. 

Всички присъства-
щи на срещата привет-
стваха навременната 
идея за създаването 
на Обществения съвет. 
Кметът Георги Козарев 
предложи туризмът 
да бъде нов отрасъл 
в икономиката на об-
щината. В бъдеще ще 
се набляга много на 

него, ще се използват 
всички възможности, 
които ни дават опера-
тивните програми, за 
да се наложи туриз-
мът, ще продължим да 
работим с нови идеи и 
желания – подчерта г-н 
Козарев. 

При учредяването 
на Обществения съвет 
за опазване паметни-
ците на културата се 
наблегна на популя-
ризирането на тези 
обекти, на важността 

на рекламата. 
Избрано бе ръковод-

ство на Обществения 
съвет от петима души: 
председател - кметът 
на общината Георги 
Козарев, зам.-предсе-
дател – Стефан Бала-
банов, секретар – Ди-
митър Павлов, и двама 
членове – общинският 
съветник Али Билялов 
и Марена Вачкова – 
секретар на НЧ „Зора -  
1903“ в Радилово.

Величка ТОКМАКОВА

На 14 ноември 2011 
г. кметът на община 
Пещера Георги Коза-
рев бе представен по 
Българското нацио-
нално радио. Той го-
вори за приоритетите 
в управлението си, за 

шестте проекта, по ко-
ито се работи на този 
етап /времетраенето 
на всеки е 24 месеца/.

В предаването 
кметът наблегна на 
културния туризъм. 
Предвижда се през 

2014 г. крепостта Пе-
ристера да очаква 
посетители. Туризмът 
трябва да бъде во-
дещ, нов отрасъл в  
местната икономика, 
като по този начин 
ще бъдат осигурени 

допълнителни сред-
ства в бюджета на 
общината. В бъдеще 
се очаква десетки, хи-
ляди туристи да посе-
тят Пещера, районът 
ще бъде атрактивен 
– каза г-н Козарев.

Общинска администрация - гр. Пеще-
ра приканва гражданите, които имат не-
движими имоти – сгради и дворни мес-
та, на територията на гр. Пещера и лет. 
Свети Константин да сравнят данните от 
документите за собственост с данните, 
отразени в изработения кадастър.

По кадастралния план могат да се на-
правят възражения при констатиране 
на несъответствия.

Промени в данните се извършват 
служебно и безплатно, като за целта се 
подава възражение, придружено с ко-
пие от документ за собственост.

Справките се правят в Заседателната 
зала на Общински съвет на партерния 
етаж в Община Пещера, ул. „Дойранска 
епопея“ № 17 от 9,00 до 17,30 часа в 
срок до 11.12.2011 година.

Община Пещера

ДА ЗАПАЗИМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ДА ЗАПАЗИМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
НА ОБЩИНАТА ЗА ПОКОЛЕНИЯТАНА ОБЩИНАТА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА
СЪЗДАДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
ЗА ОПАЗВАНЕ ПАМЕТНИЦИТЕ 
НА КУЛТУРАТА

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО 
РАДИО ПРЕДСТАВИ КМЕТА НА 
ОБЩИНАТА ГЕОРГИ КОЗАРЕВ

“РОДОПСКА ИСКРА”“РОДОПСКА ИСКРА”
публикува поздравления за рожденипубликува поздравления за рождени
и именни дни, юбилеи, сватбии именни дни, юбилеи, сватби
и чествания по други поводи.и чествания по други поводи.
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УЮТНОТО КЪТЧЕ

В ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВЪВЕДОХА 
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ 
ВЕТЕРИНАРНАТА АПТЕКА НА

„БИОВЕТ“
ВСЕКИ ДЕН

от 11.00 до 12.00 и от 16.00 до 17.30 ч.

Тук ще намерите ветеринарномедицински 
продукти за всички видове и категории 

животни.
Ул. „П. Раков“ No7, до входа на „Биовет“,

тел. 0350 6-58-97

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
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.

ОФЕРТИ ЗА 
УСЛУГИ

1. Оценки на 
машини и капита-
ли за Агенцията 
по вписванията.

2. Икономичес-
ки експертизи.

3. Документи за 
пенсиониране.

4. Задачи по 
икономика за сту-
денти и ученици.

5. Бизнес про-
екти и др.

За контакти:
0895 143 112

сл. тел. 6-82-44
Вещо лице 
и оценител:

Георги Велков

В една книга се 
разказва за всички 
курортни селища в 
България, като се 
споменава и с какво 
са полезни за бъл-
гарските граждани. 
За климата на курор-
тите авторът дебело 
подчертава, че в Бъл-
гария има два града 
с най-хубав климат. 
Това са Берковица и 
Пещера. Прекрасният 
им климат се дължал 
на природното съче-
тание на планините 
с полето. Аз пък от-
крито заявявам, че 
пещерци се славят 
с трудолюбието и 
добротата си, с кра-

сивите обществени 
и частни постройки, 
обзавеждането и раз-
красяването на всич-
ки заведения, които 
задоволяват нуж-
дите на населението 
за нормален живот. 
Едно такова заведе-
ние е и малката кра-
сива сладкарничка на 
собствениците Ахмед 
и Севги  Алибазови, 
която се намира на 
улица „Петър Раков“ 
No 8. Появява се още 
през 1995 г.

Още на входната 
врата ни посреща 
надписът „Заведе-
ние без дим“. Какво 
по-приятно от това? 

Вътре сладкарничка-
та свети от чистота. 
Обзаведена е със 
стъклени маси, сто-
лове от тръбна мебел 
и теракотов под. Доб-
ротата и учтивостта 

на собствениците 
успяват да привличат 
клиенти. По време на 
работа в главата на 
Севги пламва като 
огън мисълта защо не 
опита и тя сладкар-

ския занаят. Намира 
книгата „Технология 
на сладкарските из-
делия“, внимателно 
и упорито чете напи-
саното през свобод-
ното време и прави 

опити за това, което 
е прочела. От упори-
тото четене и праве-
нето на опити става 
добра сладкарка. А 
днес златните ръце 
на Севги предлагат 
на клиентите разно-
образни вкусотии 
- татлии, баклави, ре-
ванета, тулумбички, 
торти със сладко от 
черни боровинки.

Макар че сме в 
кризисна ситуация, 
сладкарничката не 
остава без клиенти, 
а понякога е препъл-
нена.

Накрая нека на 
тези прекрасни соб-
ственици пожелаем 
много здраве и щас-
тие.

Йордан ЩЪРБЕВ
Снимка: Нуршен 

АЛИБАЗОВА

Професионална гимна-
зия по лека промишленост 
и машиностроене „Васил 
Левски“ въвежда из-
ползването на електронен 
дневник.

Системата уведомява 
родителите за резултатите 
и събитията, свързани с 
техните деца в училище, 
посредством SMS съобще-
ния, e-mail или проверка 
чрез обаждане по теле-
фона.

Това е нова иноваци-
онна услуга, която цели 
да подобри качеството на 
образованието в Бълга-

рия, както и да увеличим 
реномето на българското 
училище.

Родителите и на-
стойниците на учениците 
могат по всяко време да 
проверяват отсъствията, 
оценките и други данни, 
актуални към началото на  
седмицата.

Електронният дневник 
представлява съвременно 
средство за улесняване на 
комуникацията между пре-
подаватели и родители и 
предоставя възможност за 
постоянен контрол върху 
здравето, поведението и 

обучението на ученика.
Софтуерната фирма 

„ДАН електроник“ стартира 
системата през юни 2004 г.

Резултатите от реали-
зираните пилотни проекти 
показват, че при активна 
работа със системата се 
постига повишаване на 
дисциплината и успева-
емостта на учениците, а 
вследствие на това и по-
високо качество на обра-
зованието.

http://www.e-school.bg/files/
е-school_рressconference_
danel.pdf

Никога не забравяйте, че 
детето, намиращо се в нашето 
полезрение на и край платното, 
във всеки момент представлява 
сериозна опасност и предпо-
ставка за злополука. Детето не е 
„малък възрастен“ и не можем да 
очакваме от него логично и адек-
ватно поведение. То е подвластно 
на своите емоции в играта и пред-
приема експулсивно действия, 
без оглед на безопасността си. 
Още при забелязване на деца на 
и край платното следва да се под-
готвим за евентуална изненада: 
да отнемем газта, да намалим ско-
ростта с готовност за спиране или 
спасителна маневра. Често, дори 
и да стои спокойно на тротоара, 
детето се втурва нелогично на 
платното без да се огледа и по-
пада в опасната зона на движещ 
се автомобил. Не са рядкост и 
случаите, когато то изскубва 
ръката си от тази на възрастния, 
който го води, и тичешком излиза 
на платното.

В населено място, особено 
по оживени улици с търговски 
обекти, интензивно пешеходно 
движение и ограничена от пар-
кирани автомобили видимост, се 
движете със скорост под макси-
мално разрешената, с готовност 
за реагиране при внезапна поява 
на дете - пеш, на велосипед, със 
скейтборд или ролкови кънки. 
Пресичайки внезапно между 
паркирани автомобили, малкото 
дете, поради ниския си ръст, е 
невидимо за вас и внезапно се 
появява в „опасната зона“ пред 
автомобила.

Непрекъснато прогнозирайте 
при шофиране в населено място 
откъде може да ви изненада дете 
с внезапно пресичане на платно-

то. Характерни места, където това 
често се случва, са спирките на 
обществения транспорт, сигна-
лизираните пешеходни пътеки, 
оживените централни улици с 
колони паркирани автомобили 
отстрани, отсечки, преминаващи 
покрай паркове и градинки. 
Опасността е по-голяма, ако 
участъкът позволява по-голяма 
средна скорост - булевард, улица 
с по-широко платно. При наличие 
на симптоми за поява на деца на 
платното поддържайте и по тези 
трасета по-ниска скорост.

Ако от порта на дворна 
ограда изскочи дете и без да се 
огледа притича през платното, 
бъдете нащрек и веднага намале-
те скоростта, защото след него би 
трябвало да очаквате излизане 
на друго дете, участващо в гоне-
ницата.

Търкулналата се на платното 
топка иззад оградата на къщата 
е сигнал, че след нея веднага 
ще изтича дете. Бъдете готови за 
спиране.

Ако от двете страни на плат-
ното, на банкета или тротоара има 
деца, които разговарят, отдалече 
бъдете в готовност за спиране, 
тъй като е голяма вероятността 
някое от тях да се втурне през 
платното към другите.

Когато дете стои на тротоара 
или пред пешеходната пътека, 
предвидливо намалете скоростта 
и се опитайте да осъществите 
визуален контакт с него, т.е. да 
се убедите, че детето е възпри-
ело вашия автомобил. Но дори 
и това не е достатъчно, за да сте 
спокойни, когато преминавате по-
край него. Дори и да е обърнало 
главата си към автомобила ви, 
още не е сигурно дали то ще оста-
не на мястото си или ще излезе 
внезапно на платното.

Ако в населено място за-
стигате група деца, които вървят 
отдясно по платното, с гръб към 
вашия автомобил, намалете ско-
ростта. Трябва да се убедите, че 
те са възприели приближаването 
ви, затова подайте къс сигнал с 
клаксона. Ако децата не реагират, 
повторете. Ако едно от тях обърне 
глава и види автомобила ви, това 
още не означава, че и останалите 
са го възприели. В последния 
момент някое от децата може да 
изтича наляво на платното пред 
автомобила.

Ако забележите дете, което 

се кани да пресече улицата по 
пешеходна пътека, но се колебае 
дали да навлезе на платното, 
виждайки приближаващия ви 
автомобил, и дори прави крачка 
и се връща отново, по-добре 
намалете скоростта, спрете и му 
дайте знак с ръка да пресече 
спокойно. Защото не може да сте 
сигурни дали то няма да се втурне 
в последния момент на платното 
тичешком. Не забравяйте, че мно-
го от децата са убедени погрешно, 
че на пешеходна пътека имат пъл-
но предимство и поради това са 
склонни внезапно да излязат на 
платното с измамната сигурност, 
че шофьорът ще спре на всяка 
цена и ще ги предпази.

Децата нелогично се плашат 
повече от по-големите, товар-
ните автомобили, макар че са 
по-бавни от леките, които са 
по-опасни, защото се движат с 
по-голяма скорост. Ако сте зад 
волана на лек автомобил, вие сте 
в по-голям риск да блъснете дете. 
Вероятността то да предприеме 
внезапно пресичане пред вашия 
автомобил е по-голяма. Затова 
компенсирайте тази опасност с 
по-ниска скорост.

Когато решавате да спрете 
и да пропуснете дете да пресече 
по пешеходната пътека, непре-
менно погледнете на огледалото 
за обратно виждане дали в този 
момент зад вас в съседната лента 
не приближава с висока скорост 
друг автомобил, чийто шофьор е 
решил да ви изпревари. Той не би 
видял детето, което пресича пред 
вашия автомобил и би го блъснал, 
след като то се появи внезапно в 
опасната зона на неговия авто-
мобил.

В населено място по лентата 
за насрещно движение в обратна 
посока се движи товарен автомо-
бил, с който предстои да се раз-
минете. Същевременно, макар и 
не на толкова близко разстояние, 
виждате дете, което гледа към 
товарния автомобил и го изчаква 
да премине, за да пресече улица-
та. Вниманието му изцяло е на-
сочено към товарния автомобил 
и затова не възприема вашия, 
който приближава от другата по-
сока. Намалете скоростта, защото 
веднага след преминаването на 
товарния автомобил, детето ще 
се втурне  да пресича и ще излезе 
пред вашия в опасната зона.

Отдел „Пътна полиция“

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ
ПРОИЗШЕСТВИЯ

Препоръки към водачите

Дневният ред 
включва:

1. Приемане на Пра-
вилник за организаци-
ята и дейността на Об-
щински съвет – Пещера 
и взаимодействието му 
с Общинска админис-
трация – Пещера за 
мандат 2011-2015 г.

2. Избор на постоян-
ни комисии към Общин-
ски съвет - Пещера.

3. Готовност на Об-
щина Пещера за зимно 
поддържане и снегопо-
чистване през оператив-
ния сезон 2011-2012 г.

В точка „Текущи” се 
предвижда приемане 
на Стратегия за опаз-
ване на културното 
наследство в община 
Пещера 2011-2015 г.

Сключване на дого-
вор за съвместна дей-
ност между Културен 
дом - Пещера и езико-
ва школа „Логос ЕЛ“ 
ЕООД - гр. Пазарджик. 
Ще бъдат разгледани 
и много други текущи 
въпроси, общо 21.

Заседанието на Об-
щинския съвет завърш-
ва с точка „Питания”.

НА 25 НОЕМВРИ

Е ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
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СЪВМЕСТНО С КУЛТУРЕН ДОМ
ГР. ПЕЩЕРА

организира курсове за деца 
и възрастни по:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
За информация и записване:

GSM 0897 000 669
GSM 0897 000 774

Културен дом - гр. Пещера

f

G

L
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ДА ОПАЗИМ
РЕЗЕРВАТ
„КУПЕНА“
Във връзка с катас-

трофалното състояние 
на биосферен резерват 
КУПЕНА от незаконна 
сеч и унищожаване на 
вододайните зони за 
гр. Пещера,

УВЕДОМЯВАМЕ 
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

1. В резервата е за-
бранена всякакъв вид 
човешка дейност!

2. Преминаването 
през резервата е раз-
решено само по мар-
кираните туристически 
пътеки!

3. Резерватът се на-
мира под денонощно 
наблюдение и охрана.

23 ноември 2011 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА
ВТОРО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ 

На 10 ноември от 
9 ч. се проведе второ 
/извънредно/ заседа-
ние на Общински съвет 
- Пещера. То бе открито 
и ръководено от пред-
седателя на ОбС Анас-
тасия Младенова. 

1. Дневният ред бе с 
една точка: Сключване 
на анекс за удължава-
не срока на погасяване 
на главница по поет 
общински дълг към 
„Фонд за органите на 
местното самоуправле-
ние в България – ФЛАГ” 
ЕАД за финансиране на 
междинни плащания 
по сключен договор 

No BG161РO001/1.1-
01/2007/017 с УО на ОП 
„Регионално развитие” 
за финансиране на про-
ект: „Ремонт и модер-
низация на общинските 
учебни и детски заведе-
ния в община Пещера“.

Общинските съвет-
ници, след като изслу-
шаха информацията, 
представена от инж. 
Стоил Стоилов, решиха 
да бъде сключен анекс 
за удължаване срока 
на погасяване до 25 
юни 2012 г. Гласуваха  
всички присъстващи 18 
съветници.

ДЕН, ПОСВЕТЕН НА 
ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ

По повод патронния 
празник на ОУ „Петко Р. 
Славейков“ директорът 
на училището се обърна 
с приветствие към учи-
тели и ученици. В него 
се казва:

Скъпи ученици,
Уважаеми колеги,

За мен е чест отново 
да ви поздравя с патрон-
ния празник на учили-
щето. Ден, посветен на 
един необикновен бъл-
гарин - поет, публицист, 
общественик и фолкло-
рист. И днес творчест-
вото и жизненият път на 
Петко Славейков зада-
ват твърде много нрав-
ствени въпроси, дирещи 
причините за човешкото 
нещастие и несполуките 

на един народ. Идеите 
му, доказали своята не-
преходност, посланията 
му разкриват пътя към 
бъдещето и сега повече 
от всякога ние имаме 
нужда от тях. В този 
празничен миг нека да 
не забравяме и факта, че 
патронът на нашето учи-
лище с право се смята 
за „баща“ на новобъл-
гарския книжовен език!

Поздравявам ви сър-
дечно и ви пожелавам 
здраве, сили и търпение, 
които са необходими по 
нашия труден, но хума-
нен път.

Директор на ОУ „Петко 
Рачов Славейков“

град Пещера
Виолета БАНЕВА

П р о ф е с и о н а л н а 
гимназия по лека про-
мишленост и машинос-
троене „Васил Левски“ 
е партньор на РЗИ - Па-
зарджик в кампанията 
„Да бъдем съпричастни 
към жертвите от СПИН“.

На 2 декември 2011 
г. в кабинет No 1 от 10.20 
ч. ще се проведе лекция 
по темата с прожекция 
на филма „Ти гониш“.

Талантливи ученици 
ще участват с рисунки в 
предстоящата изложба.

„ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ 
КЪМ ЖЕРТВИТЕ ОТ СПИН“

НАЙ-ДОБРОТО ЕЗИКОВО 
ОБУЧЕНИЕ ЗА ВАС
И ВАШИТЕ ДЕЦА!

На 8 ноември 
2011 г. от 18 ч. 
в сградата на 

читалище „Развитие 
- 1873” в Пещера се 
състоя концерт на из-
вестната американска 
кънтри група „Mount-
ain Quickstep“, САЩ. 
Той бе по инициатива 
на Посолството на 
САЩ в България и 
със съдействието на 
Център за развитие на 
общността в Пещера, 
създаден от ЦМЕДТ 
„Амалипе“. Партньори 
на инициативата са 
Община Пещера и СНЦ 
„Слънце за всеки“, гр. 
Пещера. Групата бе 
представена от кул-
турния аташе към По-
солството на САЩ в 
България г-н Ричард 
Дамстра. 

Музиката на „Mo-
untain Quickstep“ съ-
държа елементи на 
традиционната север-
ноамериканска и ран-
ната кънтри музика от 
планинските региони 
на Апалачите и Смоуки 
Маунтин, САЩ. Повече 
от 13 години „Mountain 
Quickstep“ предлага 

на публиката в САЩ и 
чужбина изпълнения 
на ци-
гулка, 
песни 
о т 
а м е -
р и -
к а н -
с к и я 
ф о л -
клор и 
слож-
н и 
т а н -
ц о в и 
с т ъ п -
ки. Ха-
р а к -
т е р -
н о т о 
потропване с крак в 
една инструментална 
и вокална хармония, в 
която се открива френ-
ско-канадско и келтско 

влияние, е образец на 
разнообразието в аме-

риканските музикални 
традиции.

Концертът предиз-
вика голям интерес от 
страна на общността в 

Пещера. Присъстваха 
представители на мест-

ната власт, граждани 
от Пещера и околни 
населени места.

Юксел ЯШАРОВ

Концерт на известната 
американска кънтри група 
„Mountain Quickstep”
в Пещера

Под това мото учениците от четвърти до осми клас на ОУ „Петко Р. Славейков“ подреди-
ха изложба под ръководството на учителя по рисуване Н. Руков в училището.

Те посветиха изложбата на патронния празник на училището – 17 ноември.

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ”

Шестима ученици от пър-
ви до четвърти клас на ОУ „П. 
Р. Славейков“ се включиха в 
националното състезание „Аз 
рисувам“, което е съвместен 
проект на СБНУ и фонд „13 

века България“. Учениците 
рисуваха по темата - „Есен 
в гората“. Времетраенето бе 
един астрономически час. 
Резултатите ще бъдат обяве-
ни на www.sbnu.org.

„АЗ РИСУВАМ“

На 23 ноември 
/сряда/ кметът на об-
щина Пещера Георги 
Козарев подписва 
договор за рестав-
риране на крепостта 
Перистера.

Договорът ще 
бъде подписан в 
Министерството на 

регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството.

С реализирането 
му Пещера в бъде-
ще ще се превърне 
в привлекателна ту-
ристическа дестина-
ция за наши и чужди 
туристи.

КМЕТЪТ ПОДПИСВА ДОГОВОР Ръководството на ПГЛМП 
„Васил Левски“ в Пещера 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за емблема на професионалната гимназия

с лика на патрона на гимназия
 „Васил Левски“.

Срок за представяне на проектите - 
30 ноември 2011 г.

За най-добрите са предвидени три награди 
- първа и две поощрителни.
Очакваме предложения.
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На 17 ноември 2011 г. 
Ритуалната зала в Пещера 
бе особено празнична.

Настоятелството на 
НЧ „Развитие – 1873” ор-
ганизира в навечерието 
на Деня на християнското 
семейство – 21 ноември, 
една незабравима вълну-
ваща вечер. 

С творчеството на 
Верди настоятелството 
поздрави достолепното 
семейство Цена и д-р Кос-
тадин Кръстеви по повод 

празника на християнско-
то семейство и във връзка 
с навършване на кръгли 
годишнини – 80 и 85, през 
тази година. 

Творчеството на Верди 
представи Николай Бала-
банов. 

Много бяха поздравле-
нията към юбилярите. 

Управителят на МБАЛ 
„Проф. Димитър Ранев” 
д-р Стоил Апостолов под-
несе поздравления от име-
то на екипа на болницата и 

лично от свое име, като 
пожела много здраве и из-
каза благодарност към д-р 
Кръстев за дългите години 
всеотдаен труд, който е по-
лагал за опазването на 
човешкото здраве. 

От името на СОУ „Све-
ти Климент Охридски” 
заместник-директорката 

Стойка Грудева благо-
дари на г-жа Кръстева и 
изказа впечатлението на 
колектива за нея – човек с 
богата душевност, с усет, с 

който успява да завладее 
учениците, да им предаде 
любовта към музиката. Тя  
подчерта и множеството 
изяви на ученическия хор 
под нейно ръководство.  Г-
жа Кръстева многократно 
е организирала обмяна на 
опит в региона. Г-жа Груде-
ва й пожела много здраве 
и спокойствие.

Цветя в знак на ува-
жение към семейство 
Кръстеви бяха поднесени 
от Общинска админис-
трация в Пещера, от Об-
щински детски комплекс, 

от г-н Спас Спасов, който 
същевременно изрази 
своето очарование от тази 
прекрасна и вълнуваща 
вечер и изказа сърдечна 
благодарност на ръко-
водството на читалището, 
на хората, които допри-
несоха да се насладим на 
безсмъртното творчество 
на Верди. 

Секретарят на читали-
щето г-жа Мария Златкова 
поднесе цветя и благода-
ри на семейство Кръстеви, 
че ни направиха съпри-
частни със своя празник, 

благодари им за високия 
професионализъм и най-
вече за това, че се отнасят 
с голяма любов като роди-
тели и пожела още дълги 
години здраве и щастлив 
живот. 

Много цветя, поздрав-
ления и пожелания семей-
ство Кръстеви получиха 
от своите приятели. 

С чаша бяло вино беше 
вдигната наздравица за 
юбилярите Цена и Коста-
дин Кръстеви и за Деня на 
християнското семейство. 

Величка ТОКМАКОВА

ÏÎÄÍÅÑÎÕÀ ÏÎ×ÈÒÀÍÈß ÍÀ ÄÎÑÒÎËÅÏÍÎÒÎ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ ÖÅÍÀ È Ä-Ð ÊÎÑÒÀÄÈÍ ÊÐÚÑÒÅÂÈ

„Златна есен златни 
сълзи рони...” С много 
игри, песни, смях и ве-
селие децата от ЦДГ 
”СЛЪНЧО” - Пещера с ди-
ректор г-жа Донка Гьо-
шева изпратиха есента 
на своя есенен празник, 
който се проведе на 
стадиона  в Пещера на 9 
ноември 2011 г. И есенно-
то слънце грееше нежно 
и топло в съзвучие с 
безгрижната радост на 
децата от празника.

ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „СЛЪНЧО” ИЗПРАТИХА ЕСЕНТА С ПРАЗНИКДЕЦАТА ОТ ЦДГ „СЛЪНЧО” ИЗПРАТИХА ЕСЕНТА С ПРАЗНИК

ЛИРИКА ОТ ВЧЕРАШНИЯ ДЕН

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ИСКРИ” 
ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ – 1873” 

П ЕЩЕРА
О Р Г А Н И З И Р А  
промоция на книгата
на Екатерина Данчева

„Лирика от вчерашния ден”
на 18-и ноември 2011 г. 

от 17.00 часа
в клуба на самодееца „Венера”

ПОСТРОЙ МИ КЪЩА

Построй ми къща бяла, бяла и широка,

до ручейче, поток или река дълбока.

По ранина, кога прозорците разтворя,

да се оглеждам в нея и с образ да говоря.

И нека тя да бъде пред гора висока,

та вечер, вечер под луната жълтоока,

да слушам песенчици ветрени, шумливи,

на горските омайни, красни самодиви.

Построй ми къща ти с обширни, равни двори,

с каменна чешмичка, вред с калдъръм, стобори

и посред двори равни да събирам рода,

да пеем песни за Страхил, Индже войвода.

Построй ми къщата с чардак, с чардак отпреде,

где тъничка лозичка грозд до грозд ще сведе.

От ней да пия вино като зажаднея -

в такава къща искам, искам да живея!

ШАРЕНА ЧЕРГА

Шарена черга е мойта съдба.

Тъка я неспирно. Току й вплета

радост, усукана в светли конци,

бели, червени - проличи,

пеят в душата ми чисти звънци.

Чергата - моят живот и съдба,

става красива, поле от цветя.

Понякога вплитам пастел - цветове,

тъмнозеленичко малко поне,

жълто, не ярко, а охра на цвят...

(Май отминава животът ми млад.)

По нишките ярки колко крака

минаха, тъпкаха... Где е цвета?...

Чергата става със вид променен,

доста невзрачен, май точно кат’мен,

а се и толкова тя удължи.

Свършиха веч и пастелни конци.

Сивото само сега ще тъка,

досущ като моята сива коса.

Вече не виждам що вплитам. Накрай

вятърът само остава, комай.

П О Е З И ЯП О Е З И Я 

ÂÚËÍÓÂÀÙ ÏÐÀÇÍÈÊ ÇÀ ÄÅÍßÂÚËÍÓÂÀÙ ÏÐÀÇÍÈÊ ÇÀ ÄÅÍß  
ÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÑÊÎÒÎ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎÍÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÑÊÎÒÎ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ

Красимира Стойнова




