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ПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ М Е С Т Н И
НА НЕЗАВИСИМОСТТА ИЗБОРИ ‘2015

Н А БЪ Л ГА Р И Я

На 22 септември
преди 107 години е
обявена
независимостта на България.
Денят на обявяването
й се чества като официален празник на
страната от 1990-а.
На 22 септември и
родолюбива Пещера
отбеляза Деня на независимостта на България пред паметникакостница в централния
градски парк.
Преди началото на
тържеството
паркът
се огласяше от патриотични песни.
По повод този зна-

менателен ден в националната ни история
Община Пещера организира поклонение
пред Паметника на загиналите във войните
от Пещера.
Слово
произнесе
инж. Николай Атанасов – временно изпълняващ длъжността
кмет на община Пещера.
С падане на колене
и едноминутно мълчание присъстващите
почетоха паметта на
загиналите за свободата и независимостта
на България.

Пред
паметникакостница цветя поднесоха временно изпълняващият кмет на об-

щината инж. Николай
Атанасов, народният
представител от ПП
ГЕРБ и председател на
местната организация
на ГЕРБ Десислава
Костадинова, председателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова,
Общинският
съвет на БСП, Общинската организация на
ВМРО,
Реформаторският блок, СДС, СОУ

„Св. Кл. Охридски”, ОУ
„Петко Славейков” и
признателни граждани.

68-о ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 18 септември 2015 г. се проведе 68-ото заседание на Общинския съвет, открито и ръководено от председателя Анастасия Младенова.

Дневният ред включваше:
– Отчет на взети решения на Общинския съвет
на заседания с Протокол No66 от 28.08.2015 г.
– Приемане на решение за одобряване на
изготвеното „Задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на община
Пещера”.
– Безвъзмездно възлагане на „ВКС” – ЕООД,
гр. Пещера дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Пречиствателна
станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Пещера,
община Пещера, ведно с прилежащите й съоръжения и Пречиствателна станция за отпадни
води (ПСОВ) – с. Капитан Димитриево, община
Пещера, ведно с прилежащите й съоръжения.
– Безвъзмездно възлагане на „ВКС” – ЕООД,

гр. Пещера дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Водопроводни и
канализационни мрежи – гр. Пещера ведно с
прилежащите им съоръжения и Водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с.
Капитан Димитриево, община Пещера, ведно с
прилежащите им съоръжения.
– Изменение и допълнение на Решение No888
от 28.08.2015 г. на Общински съвет – Пещера.
– Изменение и допълнение на Приложение
No14 „Списък на пътуващите” съгласно Решение
No741/16.02.2015 г. на Общински съвет – Пещера.
– Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Пещера, кмет на с. Капитан Димитриево и кмет на с. Радилово.
Инж. Николай Атанасов ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на община Пещера,
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Радилово ще бъде Петя Батаклиева, а на
село Капитан Димитриево – Димитър Димитров.

На 23 септември 2015 г. в залата на Общинския съвет - Пещера Общинската избирателна комисия определи с жребий поредните
номера на партиите, коалициите, местните
коалиции и независими кандидати в бюлетините за гласуването на местните избори на
25 октомври. В бюлетината има 18 номера.
Тяхната поредност е следната:

1. АТАКА
2. МК ”СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ ЗА ПЕЩЕРА”
3. БЛАГОЙ ХАРИЗАНОВ –

независим кандидат за кмет

4. НОВОТО ВРЕМЕ
5. ДРОМ
6. ЕКОГЛАСНОСТ
7. БСП
8. ВМРО
9. ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
10. ГЕРБ
11. МК ”БЪДЕЩЕ ЗА ПЕЩЕРА”
12. ЩИТ
13. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ
14. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
15. НДПС
16. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА
И СВОБОДИ – ДПС
17. НФСБ
18. НОВА АЛТЕРНАТИВА

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА
предлага:

– професионални и езикови курсове;
– ползване на компютърна зала и зала за обучение и срещи;
– превод и легализация на документи – всички езици;
– кредитиране от Българска банка за развитие
– лихва 6%;
– офис услуги – копиране, принтиране, подвързване, ламиниране, сканиране.

Тел. за контакти: 0350/6 62 30

о.з. полк. Д. ГЮРДЖЕКЛИЕВ
НА 80 ГОДИНИ
на стр.
ВТОРО МЯСТО
ЗА ПЕЩЕРСКИТЕ ТАНЦЬОРИ

на стр.

2015 г. - НАЙ-УСПЕШНА
ОТ СЕДЕМ ГОДИНИ НАСАМ

на стр.

2

3
4

Родопска

2

25 септември 2015 г. Искра

Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001
„Бъдеще за всеки”
„Да не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

ЮБИЛЕЙ:
Европейски
социален фонд

От 7 март 2014 г. Община Пещера изпълнява Договор за безвъзмездна
финансова помощ №BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито
едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”.
Реалното предоставяне на социалната услуга Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи започна на 7 ноември 2014 г.
Общата цел на проекта е да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца.
Специфичните цели са:
• Да развие нова услуга в община Пещера за 14 деца и младежи с
увреждания и/или деца в риск, както и деца и младежи от специализираните институции в отговор на индивидуалните оценки за нуждите на
всяко дете и ресурсите на средата;
• Да развие местен капацитет от квалифициран и обучен персонал,
който да прилага съвременни принципи и подходи в грижата за деца;
• Да подпомогне процеса на деинституционализация и закриване на
специализираните институции за деца;
• Да се осигури безопасна и сигурна среда, в която децата и младежите да израстват и развиват пълноценно своя потенциал.
Към 15.09.2015 г. в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и
младежи – гр. Пещера са настанени 10 деца, изведени от специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа.
Стойността на проекта е 201 362.90 лв., а продължителността – 19 месеца.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален
фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

ДИМИТЪР ГЮРДЖЕКЛИЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС НА СОСЗР,
НАВЪРШИ 80 ГОДИНИ
ЗАСЛУЖЕНИ ОТЛИЧИЯ

Мнозина пещерци
познават енергичния
и уважаван о.з. полк. Димитър Гюрджеклиев. Името му се свързва като
дългогодишен председател на Общинския съвет на СОСЗР в Пещера.
Преди няколко дни той отпразнува
своя 80-годишен юбилей.
Роден е в Пещера през далечната
1935 година.
Основно и средно образование
завършва в родния си град.
През 1955-а постъпва в Народно
военно училище „Васил Левски” в
София. Завършва 3-годишен курс
през 1958 г.
Военна служба преминава като
строеви офицер и политработник
в различни гарнизони в страната –
Варна, Пазарджик, Хасково, Пещера
и др.
Завършва Военна академия „Георги Стойков Раковски” и едногодишни
курсове – педагогика и психология.
През 1989-а о.з. полк. Гюрджеклиев преминава в пенсия.
От 2000 г. започва набирането на
запасни офицери за възстановяване

на Съюза съвместно с Военния отдел
на община Пещера с началник Янчо
Янчев.
В 2001 г. се провежда първото събрание на офицерите от запаса, на което о.з. полк. Гюрджеклиев е избран
за негов председател.
Създадени са три дружества в Пещера и едно в Радилово.
Съюзът развива активна дейност
в рамките на общината и областта.
Класиран е на едно от първите три
места в Областната организация.
За добрата и дългогодишна дейност Общинската организация на
СОСЗР многократно е награждавана,
както и нейният председател.
Активна дейност проявяват офицерите от запаса подп. Попчев, полк.
Радев, кап. Янчев, ст. Гацев и много
други.
Преди няколко дни Д. Гюрджеклиев бе удостоен със званието „Почетен
член на Съюза на СОСЗР”.
Членовете на ОбС на СОСЗР му
честитят юбилея с пожелание за
много здраве, висок дух, бодрост и
дълголетие.

„Северно лято”

ОБЯВА ЗА УСЛУГИ
1. Счетоводство от офис с компютърни програми
2. Експертни оценки за машини и капитали
3. Частни експертизи за дела от вещо лице
За контакти: 0876 769 236

В периода 13.07 –
30.07.2015 г. от Detskiknigi.com и изд. „Ергон”
подготвиха тийнкампанията „Северно лято” и
поканиха всички деца
да се включат и станат
част от нея.
Викторината
беше
с въпроси, посветени
на книгите и авторите
от кампания „Северно
лято” .
На томболен принцип
бяха изтеглени имената
на шестимата късметлии, които си спечелиха
книга от заглавията,
включени в кампания
„Северно лято” и те са
шест деца от цяла България. Едно от тях е от
Пещера, казва се Георги
Велев и е доброволец
към Библиотеката при
НЧ „Развитие - 1873”.
Представи се! Казвам се Георги Велев и
съм на 15 години. От
Пещера съм. Уча в СОУ
„Народни
будители”,
Брацигово, 10-и клас.

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия ......................................................................................................
Адрес ....................................................................................................................

Aз съм човек, който
иска да постигне много
в своя живот.
Какво са книгите
за теб? За мен книгите
са бисерите в храма на
съхраненото време „библиотека”.
Какво
четеш
в
момента? Книгите от
списъка за прочит през
лятната ваканция и „Тунелът” от Стивън Кинг.
Коя е любимата
ти книга? „Ерагон” на
Кристофър Паолини.
Имаш ли си любимо място за четене?
Къде и как обичаш да
четеш? Обичам да чета
сред природата, на спокойно място, далеч от
ежедневието с неговите
натоварвания.
На кой герой от книга искаш да приличаш?
На учителя Оромис от
„Ерагон”.
Обсъждаш ли книги
с приятели? Приемаш
ли техни препоръки?
Не! Моите приятели не

се интересуват от четене.
Има ли книга или автор, които препоръчваш отново и отново
на всичките си приятели? Да, бих препоръчал енциклопедията
„Наука и технологии”.
Важно ли е за теб в
книгата да има илюстрации? Не! За мен е
важно съдържанието й.
Държиш ли да прочетеш главата докрай,
преди
да
оставиш
книгата, или можеш да
спреш по всяко време?

Задължително
трябва
да свърша главата, защото
винаги ми е интересно
какво ще се случи след
това.
Коя книга би взел
със себе си на самотен
остров? Бих си взел
Библията - тя е книга,
която колкото и пъти
да препрочиташ, все
още нещо можеш да
научиш.
Ако срещнеш непозната дума, какво
правиш? Търся я в тълковния речник.
Четеш ли книги от
библиотеката? Само
и единствено от библиотеката. Там винаги има
какво да научи човек.
Защо четеш: по
задължение
или
за
удоволствие? Естествено че за удоволствие.
Никой не може да ме
накара да чета по задължение.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„КУПЕНА“

Текст .....................................................................................................................

Във връзка с катастрофалното състояние на биосферен резерват „КУПЕНА”
от незаконна сеч и унищожаване на вододайните зони за гр. Пещера,

...............................................................................................................................

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

................................................................................................................................

1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено само по маркираните туристически
пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.

.................................................................................................................................
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.

Съгласно Закона за защитените територии, на нарушителите ще бъдат налагани санкции.
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Второ място за
пещерските танцьори
На 4 септември 2015 г. в
Казанлък се проведе Вторият
национален конкурс на руската поезия, песен и танц ,,Пусть
всегда будет солнце“.
В конкурсната програма
взе участие малката група на
Етнотанцовата формация при
читалище ,,Развитие - 1873“,

гр. Пещера с ръководител
Елена Баренска и спечели
престижното второ място с
танцовата постановка ,,Руский
перепляс”.
Сърдечни благодарности за
финансовата помощ изказваме на Стефан Щерев и Николай Гълъбов.

УВ ЕДОМ Л Е НИ Е
В изпълнение изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 4 на Закона за
устройство на територията, на чл. 95, ал. 1 на ЗООС и на чл. 4, ал. 2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „СТАЙКОВ - 1” ЕООД, гр. Пещера, ул.
„Владимир Рилски” №18

У В Е Д О М Я В А
всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение за осъществяване на „Търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС)” в УПИ I-123007, „За търговска дейност,
услуги и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в местност Широките ливади, землище гр.
Пещера, община Пещера, област Пазарджик.

Фирма „Д Франчайз Ко - България”
АД има инвестиционно намерение
„Разширяване на суровинната
база на обект „Газификация
и когенерация на биомаса и
производство на гориво за
газификация” в м. Сухият Дъбовик,
землище на гр. Пещера.

Вестник

„ РОДОПСКА ИСКРА ”
МОЖЕ
ДА Ч Е Т Е Т
ТЕ
Е
и в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера

Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001
„Бъдеще за всеки”
„Да не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

Европейски
социален фонд

По покана на фондация „Подарете книга”, в периода от 30 август до
5 септември 2015 г. две от настанените деца в Центъра за настаняване
от семеен тип за деца и младежи – гр. Пещера (на 16-годишна възраст)
участваха в професионални обучения – курсове по български език (концентрирани върху писане на официална кореспондения и CV) и курсове
по компютърна грамотност (MS Word), както и посещения на интензивни
курсове по специалностите, които са избрали. Целта на обучителните
курсове е подпомагането на децата в избора им на професия и получаване на знания и умения за независим живот.
Община Пещера предоставя социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в качеството си на бенефициент
по Договор за БФП №BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме
нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” от 7.11.2014 г.
Стойността на проекта е 201 362.90 лв., а продължителността – 19 месеца.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален
фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА НА ЦЪРКВАТА ""СВ.
СВ. ДИМИТЪР"
Църковното настоятелство
на храм „Св. Димитър” в Пещера се обръща към вас с молба
да вземете участие в кампанията за финансиране на крайно
належащия ремонт на църквата.
Има изготвен проект от Община Пещера за реставриране
на храма от 2010 г., в който се
посочва – цитираме дословно:
„Сградата е в аварийно
състояние, акумулирала е изключително много разрушения
от голям брой самостоятелни и
комбинирано действащи фактори. Всяко по-значително въздействие върху нея в бъдещите
периоди може да се окаже фа-

тално за целостта й.”
юг – 5-6. Има прокапване на поВ същия смисъл са и трите крива, течове и стичане на вода
протокола на специално на- по стените, които също са назначените от Министерството пукани. По проект ремонтът на
на културата и на НИПК – Со- покрива е на стойност 200000
фия, комисии, посетили обекта (двеста хиляди) лева.
и направили оглед на мястото.
В тази връзка ви молим
Това заключение само по себе да се отзовете и участвате в
си обуславя необходимостта от кампанията по спасяването на
спешни мерки за конструктив- църквата, като средствата, коно укрепване на храма, който ито бихте отделили, внесете по
през 2002 г. бе обявен за Памет- сметка:
ник на културата с национално
Банка ДСК - клон Пещера
значение.
IBAN:
BG13STSA93000021768887
Най-належащо е укрепването на покрива, пукнатините Разплащателна сметка: 02/21768887
по който са големи, по цялата Дарителите могат да даряват
дължина на сводовете. Раз- също и строителни материали.
тварянето на север е 7-8 см, на

ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Учебната 2015/2016 година беше открита във всички
учебни и детски заведения на
Пещера.
Гост на откриването в СОУ
„Св. Климент Охридски” бе
кметът на общината Георги
Козарев, а председателят на
Общинския съвет присъства
в Начално училище „Михаил
Куманов”.
Заместник-кметовете Стефан Балабанов и
Николай Атанасов бяха гости

на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
и ОУ „Петко Р. Славейков”,
а секретарят на Общината
Николай Гълъбов – на малчуганите от Начално училище
„Михаил Каролиди”. Всички
те поздравиха децата с пожелание за ползотворна и
успешна година.
Във всички училища учениците бяха подготвили специална програма за първия
учебен ден.

Посетете
крепост та

ПЕРИСТЕРА

4

25 септември 2015 г.
ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001

„Б ъ д е щ е з а в с е к и ”
„ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ ”,
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

Потребителите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр.
Пещера, взеха участие в Креативна ваканция
„Пирин 2015”, организирана от Посолството на
Суверенния Малтийски орган в Р България. В
периода от 17 до 21 август 2015 г. чрез участието
в лятната творческа ваканция настанените деца
получиха уникалната възможност да посетят и
се запознаят с важни за страната ни забележителности, както и да изявят своите творчески
способности.
Община Пещера предоставя социалната
услуга Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи в качеството си на бенефици-

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ент по Договор за БФП NoBG051РО001-5.2.120044-C0001 по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”,
Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в
общността” от 07.11.2014 г.
Стойността на проекта е 201 362.90 лв., а продължителността – 19 месеца.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз
или Агенция за социално подпомагане.

РА К Е Т О М О Д Е Л Е Н К Л У Б „ КО Н Д О Р ” - П Е Щ Е РА

2015 г. - НАЙ-УСПЕШНА
ОТ СЕДЕМ ГОДИНИ НАСАМ
На последното за
този сезон вътрешно
национално първенство по ракетомоделизъм за юноши до 18 г.,
провело се на 12 и 13
септември 2015 г. на
летището в с. Вълчитрън – Плевенско, взеха участие 7 отбора с
около 40 участници от
различни градове на
страната – Велико Търново, Варна, Добрич,
Севлиево, Каспичан,
Горна Оряховица, Пещера и др.
Пещерският отбор
участва с петима съ-

стезатели, които покриваха 7 от общо 8-те
класа. С отличното си
представяне нашите
ракетомоделисти завоюваха 5 медала – 2
златни и 3 сребърни,
както и златната купа
при юношите за 2015
г.
От четири детскоюношески състезания
за 2015-а състезателите ни завоюваха и четирите златни купи. В
сравнение с миналата
и по-миналата година,
когато завоюваха по
три златни купи, 2015-а

се оказа най-успешна
за клуба от 7 години
насам, с нов рекорд от
4 златни купи за един
сезон. С последните
успехи младите ни състезатели трайно си
затвърдиха
местата
в националния отбор
на България за участие в най-голямото
предстоящо Световно
първенство догодина.
Успехите показват, че
клубът
продължава
да се развива напред
и нагоре.
Участието на нашите състезатели бе фи-

нансирано от Община
Пещера.
Ръководството на
клуба отново благодари за положителното
отношение, както на
кмета Георги Козарев,
така и за отзивчивостта на общинските служители, с които контактуваме за бързото и
навременно оформяне
на документите по-състезанията.
Повече информация
на http://www.condorpestera.free.bg/
От Ръководството

ПРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА
СЕДМИЦА
НА МОБИЛНОСТТА
Екипът
на
РИОСВ – Пазарджик се
включи в кампанията
Европейска
седмица на мобилността с
инициативата „Предай
нататък”. Директорът
и голяма част от експертите се придвижиха до работните си
места с велосипеди.
Най-ентусиазираните
участници в инициативата пристигнаха
на ролери, а най-доказаните пешеходци
от екипа оставиха под
чистачките на десетки
паркирани автомобили листовки с апел
„Бъди зелен, слез
от колата си поне за
ден”.
Тазгодишната тема
на кампанията „Избери. Промени. Комбинирай”
приканва
хората да комбинират
различни начини за
придвижване, които
често водят до побързо и по-приятно
пътуване.
На 17 и 18 септември експерти от РИОСВ – Пазарджик ще
вземат участие във велосъстезание, артателие, открити уроци, ще
се включат в реденето
на електронни пъзели,
в състезанието „Алтернативна мобилност” на
ОУ „Марин Дринов”
– гр. Панагюрище и
ще поощрят с много
награди
активното
включване на училището в кампанията.

До този момент 17
български града са регистрирани на официалната интернет страница на Европейската
комисия за участие в
Европейска седмица
на мобилността – 2015
г. Сред тях са и Пазарджик,
Панагюрище,
Пещера и Брацигово.
С десетки свои инициативи тези общини
се присъединяват към
европейската политика за намаляване замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване
качеството на живот
на гражданите. Регистрацията все още не е
приключила.
Европейската седмица на мобилността
е годишна кампания
за устойчива градска
мобилност. Провежда
се от 16 до 22 септември всяка година, за
да провокира местните власти в Европа
да въведат и насърчат
устойчивата градска
мобилност, както и
хората, за да използват други алтернативи
за придвижване, а
не автомобилите си.
Седмицата завършва
с Ден без автомобили
– 22 септември, в който малките и големите
градове определят за
целия ден една или
няколко зони само
за пешеходци, велосипедисти и градски
транспорт.

ОУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ С ИЗЛОЖБА В Р И О

ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРИЗОВАВАТ
ДА ОПАЗИМ ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
От Общинска администрация призовават
населението за опазване на общинската собственост – паркове, квартални градинки, инфраструктура.
Опазването на общинската собственост е
дълг на всеки един от нас.
Общинска администрация очаква съдействие от гражданите при съмнение за нарушаване на реда.
Сигнали могат да се подават на горещия телефон на Общината:

0350/6-22-03,
от 8,30 до 17,30 ч.,
0350/6-22-15
от 17,30 до 8,30 ч.,
и на телефона на
Районно управление
„Полиция”
Тел. 0350/6-24-71

„Училище,
здравей“ е темата на изложба, с която учениците от ОУ „Петко
Р. Славейков“ стартираха новата учебна
година. Творбите им
са изложени във фоайето на РИО – Пазарджик от 12.09.2015 г.
Изложбата е подредена от учителя по изобразително изкуство
Никола Руков и съдържа над 40 творби – линогравюри, графики,
портрети,
пейзажи,
акрил, скулптури от
тел и други смели и
брилянтни техники и
творчески решения на
учениците.
Господин Руков е
един от най-креативните преподаватели.
Съумява да открие и
най-малкото
зрънце
талант в децата ни
и прави всичко възможно да го развива,
показва и поощрява.
Тази изложба е плод
на енергията му, на
професионализма му и
разбира се, на таланта
на децата – подчерта

директорът на училището при откриването
на изложбата.

РИО пожелаха успешна учебна година и изразиха увереност, че

То бе уважено от
почти всички експерти
от РИО – Пазарджик и
учители от училището.
Представителите
на

образователно-възпитателният процес в
учебното заведение
за поредна година ще
бъде на ниво.

Родопска
Искра

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 0350/6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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