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СТАРТИРА МАЩАБЕН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЕЩЕРА
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА
2007 – 2013 г.”
www.ope.moew.government.bg

а 21 май 2013 г. в гр. Пещера ръководитеН
лят на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ г-жа Мария Лазарова и

кметът на община Пещера г-н Георги Козарев
направиха „Първа копка“ по проект „Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр.
Пещера - Доизграждане и рехабилитация на
съществуващата ВиК мрежа и изграждане на
ПОСВ, гр. Пещера”. Проектът е финансиран по
Договор за безвъзмездна финансова помощ
No DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г. между Община Пещера и МОСВ в рамките на ОП „Околна
среда 2007-2013 г.“ и е на стойност 26,2 млн. лв.

гр. Пещера,
ул. „Дойранска епопея” No 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6-22-08,
факс: 6-41-65 www.peshtera.bg

В рамките на проекта се предвижда рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 21 км канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна
станция за отпадъчни води за територията на
гр. Пещера.
С реализацията на този мащабен инвестиционен проект ще бъде постигнато екологосъобразно
отвеждане, пречистване и последващо заустване
на битовите отпадъчни води на гр. Пещера, ще
бъде подобрена жизнената среда и ще бъдат редуцирани рисковете за здравето на хората.

След изпълнението на проекта, цялото население на града ще бъде обхванато от услугите
по доставяне на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
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 Министерството на околната среда и водите.

Кметът
Георги
Козарев,
Мария
Лозанова и
представител
на фирмите
изпълнители
направиха
първата
копка
по проекта.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА
2007 – 2013 г.”
www.ope.moew.government.bg

а 16 май 2013 г. в конферентната зала на
хотел „Домейн Пещера” - гр. Пещера, се
проведе встъпителна пресконференция по проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл
на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация
на съществуваща ВиК мрежа и изграждане
на ПСОВ, гр. Пещера”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ No DIR-51011116-C005/
29.02.2012 г. между Община Пещера и МОСВ в
рамките на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“.
Проектът е с продължителност 30 месеца и е
на обща стойност 26 211 276,32 лв., от които 18 912
350,75 от Кохезионния фонд на ЕС, 4 728 087,69 от
Държавния бюджет на Република България и 2
570 837,88 лв. от бюджета на Община Пещера.
Асоцииран партньор на Община Пещера по
проекта е „ВКС” ЕООД - гр. Пещера.
В рамките на проекта се предвижда рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 21 км канализационна мре-

гр. Пещера,
ул. „Дойранска епопея” No 17
тел.: (0350) 6-22-03, 6-22-08,
факс: 6-41-65 www.peshtera.bg

жа и изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води за територията на град Пещера.
Към настоящия момент са приключени част
от дейностите по доизграждане и рехабилитация
на ВиК мрежата на улици „Георги Зафиров” и
„Александър Стамболийски”. Избрани са изпълнители за дейностите по доизграждане и рехабилитация на основната част от ВиК мрежата на
гр. Пещера, както и за осъществяване на независим строителен надзор, техническа помощ на
екипа за управление на проекта и информация и
публичност на проекта. Предстои да бъде избран
изпълнител за инженеринг на пречиствателната
станция за отпадъчни води. Изпълнението на
проекта се осъществява съобразно предвидения график.
С реализацията на този мащабен инвестиционен проект ще бъде постигнато екологосъобразно
отвеждане, пречистване и последващо заустване
на битовите отпадъчни води на гр. Пещера, ще
бъде подобрена жизнената среда и ще бъдат ре-

дуцирани рисковете за здравето на населението.
След изпълнението на проекта, цялото население на гр. Пещера ще бъде обхванато от услугите
по доставяне на вода и отвеждане и пречистване
на отпадъчни води.
По този начин проектът ще спомогне за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в гр.
Пещера и привеждането й в съответствие със законодателството на Европейския съюз за устойчива околна среда. Реализирането на проекта ще
допринесе за повишаване качеството на живот
на населението, привличане на нови инвестиции
и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на
общината.
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 Министерството на околната среда и водите.
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ПЕЩЕРЕЦЪТ ГЕОРГИ ЗАФИРОВ – АПТЕКАРЯТ
И ЛЕКАРЯТ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

Н

а 3 април
преди
103
години завършва своя
бурен живот пещерецът
възрожденец,
активен
участник в Априлското
въстание в Панагюрище
Георги Зафиров.
„Не зная колко граждани знаят за него, но
зная, че всеки пещерец
може и трябва да се гордее с неговото име” – написа краеведът Анастас
Пунев във вестник „Родопска искра”, бр. 18 от 5
май 1989 г.
Този рядък родолюбец е роден преди 178
години в Пещера, в стария възрожденски род
на чорбаджи Зафир.
Основното си образование
завършва
в
родния град при Михаил
Куманов, а през 1862 г.
се озовава в Букурещ Румъния, за да завърши
аптекарство, по която
специализация работи до
края на живота си. Първоначално започва работа в
Копривщица в съдружие
с д-р Спас Арабаджиев,
завършил медицина във

178 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
И 103 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ
Виена.
През 1868 г. Георги Зафиров вече е в Панагюрище, където работи като
лекар и аптекар. Всъщност Панагюрище му става второ родно място.
Неговата революционна дейност тук започва
още от Копривщица, посветил се на борбата под
влияние на Петко Кундурджията от Панагюрище и
Стефан Попов - франктерзия от Велико Търново.
Дълбоко и трайно е
влиянието върху неговата революционна дейност от двете проведени
срещи на Васил Левски
с панагюрци – първата
през 1862 г. в неговия
дом, и втората - 1872-ра в
Балабановия хан.
Но онова, което го
извисява
като
виден
революционер е участието му в Априлското
въстание в Панагюрище
- столицата на IV револю-

ционен окръг. Той трайно
е влязъл в летописа като
лекаря и аптекаря на въстанието, поради което
ние, пещерци, имаме
всички основания за
гордост. Лично главният
апостол Георги Бенковски му възлага доставката на медикаменти и превързочни материали за
оказване първа медицинска помощ на ранените
въстаници, доставени от
аптеката на чеха Калмар
в Пловдив на кредит на
стойност 22 600 гроша. И
той обслужва като лекар
и аптекар въстаниците,
Хвърковатата чета на
Бенковски и въстаниците
на Панагюрище.
На 30 април 1876 г.
Хафъз паша влиза в Панагюрище. Потърсен от
турците, той се укрива в
Дудиковата, а след това
в Сираковата къща. Заловен е с голяма група въстаници и е разпоредено

да бъде убит. Спасен е от
жена му с откуп от 35 000
гроша. След това, окован
във вериги заедно с 418
въстаници, пеш е откаран
в Пазарджик, затворен в
Куршум хан, а оттам - в
Пловдивския затвор.
Тук изпълнява отново
задачите на лекар сред
задържаните. В Пазарджишкия затвор прекарва 20 дни, а в Пловдивския - 80. Турският съд
го осъжда на смърт, но
при застъпничеството на
Международната
европейска комисия е амнистиран и освободен.
В Панагюрище посреща
освободителите
от руската армия през
януари. Заварва дома и
аптеката си изгорени от
турците и разграбени. С
много трудности ги възстановява. Връща и дълга
към пловдивската аптека
и започва да обслужва
населението. Предложе-

на му е поборническа
пенсия. Категорично и
гордо я отказва с думите
„ДЪЛГЪТ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
С ПАРИ”.
Георги Зафиров почива на 3 април 1910 г.
Панагюрци го изпращат с много почести като
истински родолюбец и
достоен поборник на свободата. Дружеството на
фармацевтите в България
публикува некролог на
страниците на списание
„Фармация” в бр. 4 от април 1910 г.
Местният
вестник
„Оборище” в бр. 247 от
22 април 1939 г. в статия е
отбелязал: „Дядо Георги
живя, работи и умря в Панагюрище, който град му
беше втори роден град.”
Изключително ценни
за историческата памет
и българската история са
предадените документи
в Националната библиотека „Кирил и Методий”
– София, от съпругата му
и с него е създаден личен
архив под фонд 104. Това
е поводът в. „Вечерни
новини” в бр. 4 /552/ от 3

май 1966 г. да отбележи:
Странно е онова, което
е останало от Георги Зафиров, освен вързопчето
с уникални спомени и
записки, няколко портрета, старинни аптекарски
везни. И между книгите
му е редкият екземпляр
на книгата „ЕКС-пликацио табуларум анатоми
карум”, издание на Университета в Батова – Холандия, от 1774 г. Днес
това рядко издание се
пази в Университетската
библиотека в София.
Името на Георги Зафиров е увековечено в
Панагюрище и с кръстената на него аптека на ул.
„Георги Бенковски” № 2.
Отделна улица в Пещера
също носи името му.
Макар и късно, пещерските краеведи Анастас
Пунев, Здравка Попова
и моя милост проучихме
задълбочено делото на
Георги Зафиров и в свои
публикации го популяризирахме на страниците
на вестник „Родопска
искра”.
Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

НА 30 МАЙ

ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На 30 май Общинският съвет ще проведе 25-ото си заседание. В дневния ред са
включени за разглеждане:
- информация за дейността на общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите;
- информация за работата на Общински детски комплекс.
В точка „Текущи” ще бъдат разгледани:
- Актуализация на разчета за капиталови разходи на Община Пещера за 2013 г.
- Изменение и допълнение на Програма на Община Пещера за оптимизация на
общинската училищна мрежа за учебната 2013/2014 г. - бюджет на програмата въз
основа на количествени и стойностни показатели и срокове и график за реализиране на дейностите.
- Изменение и допълнение на Наредба за базисни и пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера.
- Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 022006, местността Друма, землище на гр. Пещера.
- Изменение и допълнение на Годишен план за паша за стопанската 2013 г. за
землището на община Пещера и други текущи въпроси.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
По проект „УСПЕХ” през тази учебна година учениците от НУ „Михаил
Каролиди” с голямо желание работиха и с нетърпение очакваха часовете, за
да сътворят много красиви експонати под ръководството на учителките Мария
Старева, Екатерина Гюзелева, Стефка Пискюлева, Мариана Гънева, Лазарина
Данчева и Калинка Павлова.

СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Пещера
обявява
прием за учебната 2013/2014 г.

Първи клас - общообразователна паралелка.
Пети клас - общообразователна паралелка.
Девети клас - профил „Технологичен” - Информационни технологии.
Начин за кандидатстване - прием по документи.
Балообразуващи предмети: оценките по БЕЛ и ИТ, среден успех от свидетелството за основно образование.
Профилиращи предмети: информационни технологии, английски език,
информатика.
Срок на обучение - 4 години.
В този профил ще овладеете:
работата с програмите от Мicrosoft Office
WEB дизайн
локални и глобални мрежи, безжични технологии
етика и грамотност в информационното общество
…и още - отлична подготовка по английски език, БЕЛ и останалите общообразователни предмети, което е гаранция за успешното ви представяне на
държавните зрелостни изпити.
Срокове за подаване на документи:
I класиране – 3 - 5.07.2013 г.
II класиране – 11.07.2013 г.
III класиране – 19.07.2013 г.
За контакти:
гр. Пещера, ул. „Димчо Дебелянов” № 5, тел. 0350/6 36 41
e-mail: ohridski@abv.bg www.ohridski-peshtera.eu

ПЕЩЕРСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД признава подсъдимия Митко Илиев Малинов, роден на 13.11.1992 г.
в гр. Пещера, с постоянен
адрес в гр. Пещера, обл.
Пазарджик, ул. „Извън
регулацията” № 126, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално
образование, не работи, за

виновен в това, че за периода от 3 януари 2011 г. до
27 април 2011 г. в Пещера
като пълнолетно лице, без
да е сключило брак, заживял на съпружески начала с лице от женски пол,
ненавършило 14-годишна
възраст, и в периода от 28
април 2011 г. до 19 февруари 2013 г. като пълнолетно

лице, без да е сключило
граждански брак, заживял
на съпружески начала с
лице от женски пол, ненавършило
16-годишна
възраст.
На основание чл. 23, ал.
1 НК определя на подсъдимия Митко Илиев Малинов
лишаване от свобода за 4
месеца, като на основание
чл. 23, ал. 2 НК присъединява наказанието „Обществено порицание”.

Двама педагози от ОУ „П. Р. Славейков”
- на тържествения прием на президента
по случай 24 май
Директорът на ОУ „П. Р. Славейков” П. Христоскова и Щ. Бадалов - учител по физическо възпитание и
спорт и треньор, бяха гости на тържествения коктейл
на президента на Републиката по случай 24 май - Деня
на българската просвета и култура. Националният исторически музей в Бояна бе мястото, където президентът
се срещна с изявени представители на образованието,
науката и културата. Събитието бе уважено от патриарха
на Българската православна църква Неофит, от председателя на Народното събрание М. Миков, от целия
дипломатически корпус.
Преживяването бе незабравимо и вълнуващо, споделиха педагозите. Срещнахме се с много от изявените
представители на българската култура. А президентът Р.
Плевнелиев, президентът П. Стоянов, председателят на
Народното събрание М. Миков, директорът на НИМ Б.
Димитров, Цв. Манева отправиха лични послания към
училището ни на картички с изгледи от Пещера, които
бяхме подготвили предварително.
Приехме поканата на президента като признание за
работата на всички - учители, ученици, родители. Училището ни е желана територия за учениците, защото тук е
интересно: учим, творим, спортуваме, допълни директорът П. Христоскова.
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В изпълнение на Договор за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване
и промотиране на иновативни културни събития“
за реализация на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера“, Община Пещера организира петдневен
Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето
и бъдещето на културата“, включващ различни
културни изяви в периода от 29.05 до 2.06.2013 г.
включително, както следва:
1-ви ден - 29.05.2013 г. (сряда) – 12.00 часа – Художествена галерия „Проф. Веселин
Стайков”, Пещера - Етнографска изложба на експонати от културното и

историческо наследство на различните
етнически групи;
2-ри ден - 30.05.2013 г. (четвъртък):
– 10.00 часа – пл. „България“ - Детски карнавалпарад на тема „Моите любими герои от приказки и легенди от литературното и културно
наследство на различните етноси“;
– 14.00 часа – заседателна зала на ОбС - Пещера
- Литературен форум „Младежта за диалог и
взаимно разбирателство“;
3-и ден - 31.05.2013 г. (петък) – 18.00 часа – площад
срещу сградата на Община Пещера - Етнофолклорен концерт с песни и танци от
културното наследство на различните
етнически групи, които живеят на територията на община Пещера – българи,
роми, турци, армъни и гърци;
-и
4 ден - 1.06.2013 г. (събота) – 11.30 часа - пло-

Розобер в Радилово
През
последните
години започна възраждането на един забравен повече от век
отрасъл в Радилово
– розопроизводството.
До 1900 г. в селото се
е отглеждала маслодайна роза главно в
района на местностите Чашмите, Голям
бряст, Алчака, Гьола.
Имало е и розоварни
в м. Чашмите, които са
преработвали розовия
цвят и са получавали прочутото розово
масло. Впоследствие

този отрасъл замира,
за да започне неговото
възраждане през 2003
г., когато се засаждат
около 20 дка розови
насаждения в местностите Чукарата и
Горките. Благодарение
на добрите грижи, положени от собствениците Васил Д. Начков,
Петър Г. Ташев и Спас
Лупанов, ежегодно те
прибират добра реколта. По-голяма част
от насажденията са с
капково
напояване,
което е предпоставка

за добри добиви и качествена реколта.
През тази година
стопаните на насажденията отново очакват
добра реколта. На 10
май бе началото на ро-

зобера в насаждението
на Васил Начков и се
очаква да продължи
около 30 дни. Ежедневно беритбата започва
преди 6 сутринта и продължава до около 10-

5-и

щад срещу сградата на Община Пещера
- Демонстрация на обичаи, обреди и кулинарни традиции от културата и бита на
различните етнически групи;
ден - 2.06.2013 г. (неделя) - 11.00 часа - площад срещу сградата на Община Пещера
- Пленер на детската рисунка на тема
„Ръка за ръка, децата променят света“.

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община
Пещера“, договор № BG161PO001/1.1-10/2010/038, 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.

11 ч. Цената на розовия
цвят през тази година е
добра – около 3 лв./кг.
Очакват се средни
добиви от 500 кг/дка.
Ежедневно в масивите
работят около 18-20
розоберачки,
които
след приключване на
работния ден предават
набраното количество
цвят и получават възнаграждението си за
деня.
Предвид
добрите
резултати от този отрасъл в землището на
с. Радилово, изниква
въпросът защо не се
разшири
производството на розов цвят
чрез
увеличаване

на площите, заети с
тази култура. Благоприятните
условия
и добрите икономически резултати биха
ангажирали немалка
част от безработните
в селото. Местната
земеделска кооперация също би могла да
включи маслодайната
роза в производствения си процес, а да не
се ограничава само
в отглеждане на зърнено-житни култури и
лозя. Последните и без
това са на изживяване,
предвид възрастта и
състоянието на насажденията.
Петър КАРАДЖОВ

БИБЛИОТЕКАТА УЧАСТВА ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЩАСТЛИВЕЦА
В НАЦИОНАЛНАТА
БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
Националната библиотечна
седмица се проведе в дните
от 13 до 17 май. В този период
библиотеката при читалището
организира много и различни
прояви:
– библиотечни екскурзии из
различните й отдели;
– „Книги с автограф“ – изложба на литература от фонда, с посвещения от автори, с
които библиотеката е провела
срещи;
– „Пътят на книгата“ – мултимедийна презентация за ученици от у-ще „Л. Каравелов“;
– прием на кмета на община
Пещера г-н Георги Козарев за
ръководството на НЧ „Развитие
Тел. 0350/6 26 70
продава голяма
бяла нафтова
печка като мебел,
подходяща за
магазин, заведения
и за апартамент.

- 1873“ и за библиотечните служители при читалището - разговор на тема „Развити библиотеки за развито общество“;
– работна среща в библиотеката при НЧ „Развитие - 1873“
на библиотечни и читалищни
служители с новоизбрания
народен представител от гр.
Пещера в 42-ото Народно събрание г-н Йордан Младенов
по темата
„Законодателство
и предизвикателство пред съвременните читалищни библиотеки”;
– „Библиотекар за един ден”
с участието на доброволеца
Георги Велев от 7-и клас на уще „П. Р. Славейков“.

Собственик продава помещения
/подходящи за офиси, магазини, заведения/
в бизнес център „Актив“,
площад „България“ № 1,
идеалeн център на Пещера.
Телефон за връзка:
032/604 710, 0887 706 814

На 11.05.2013 г. ТД „КУПЕНА“ организира група туристи от гр. Пещера, за да
вземат участие в Алековите дни. Те положиха цветя на паметника на Ал. Константинов, където той бе убит по погрешка преди 116 години, на 11.05.1897-а. В
похода взеха участие туристи от Клуба на пенсионера, ОУ „Патриарх Евтимий“
и други. Групата посети х. Добра вода, където бяха наградени за участие младите туристи. От хижата туристите тръгнаха по маршрут до местността Никулска
черква, играха на воля, преминаха през Голям камък и се прибраха в Пещера.
Слънчевото време допринесе за обучение в направа на маркировка по маршрута за ориентиране на туристи в планината.
Георги КИЕВ
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24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВАНЕ В ПЕЩЕРА

ЦВЕТЯ И ПЕСНИ ЗА ПРОСЛАВА
С шествие пристигнаха учениците от пещерските училища на
площад „България“.
С песента „Върви,
народе възродени, към
светли бъднини върви…”
започна тържественото
честване на Деня на
славянската писменост
и на българската просвета и култура.
В душата на всеки
българин този ден има

своя неприкосновена
територия.
С песен и радост, с
цветя и балони славим
в този ден делото на
Кирил и Методий.
Празнично слово за
24 май произнесе кметът на община Пещера
Георги Козарев.
Той връчи награди
на изявени ученици.
Изнесена бе празнична програма.

КАПИТАН
ДИМИТРИЕВО

БЛАГОДАРИМ
Дамската
фолклорна група „Капитанка“ при НЧ „Сергей Румянцев - 1909“
- с. Капитан Димитриево, получи отличие
за участие във Втори
фолклорен
фестивал на самодейните
състави
„Мокрище
2013“.
Изказваме специални благодарности
на г-н Козарев и на
г-н Златинов за осигурения транспорт за
изява на състава.
Стоянка ИВАНОВА

МЛАДОСТТА ЗАВЛАДЯ
ПЕЩЕРА
Красиви девойки и
младежи, развълнувани от сбогуването си
с училището и пътуването си към новото,
изпълниха централния
площад вечерта на 24
май. Цъфтящата им
младост завладя родители и близки, които с
гордост документираха събитието.

70 години ПГХВТ „Атанас Ченгелев“

Знание, духовност и хармония
Професионална
гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ отпразнува своя
седемдесетгодишен
юбилей. Седмица продължиха честванията
по повод патронния
празник. В залата на

Общинския съвет бе
представена книгата
на Костадин Демерджиев
„Завръщане
в младостта“. Във
фоайето на читалище
„Развитие - 1873“ се
представи
фотоизложба „Училище на 70
години – винаги мла-

до“, включваща фотоси от създаването на
училището до днес. С
представителна изява
на клубовете и ателиетата, работещи по
проект „УСПЕХ“, бяха
посрещнати
осмокласниците в професионалната гимназия.
Дългогодишна традиция е в празничния
ден ученици и учители
да подготвят своята
празнична програма,
която изнасят на сцената в читалище „Развитие“.
Бяха
поканени
бивши възпитаници,
учители и директори,
граждани. Тържественото събрание започна с филм, изготвен
специално за юбилея
от единадесетокласника Атанас Учкунов.
Слово
произнесе
директорката Славия
Златанова.
Своите
емоции от дългогодишната си учителска
практика в школото
сподели Мария Попова. Имаше песни,
танци, скечове и др.
„В нашето училище
умеем както сериозно

Великолепен концерт изнесоха танцьорите на
ансамбъл „Славейче“ с художествен ръководител
Елена Баренска на 21 май в читалището.

да учим, така и чудесно да се забавляваме.
Делниците ни минават
в упорит труд, а празниците остават незабравими“, споделиха
учениците.
Клуб „Млад
журналист”

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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