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ПЕЩЕРА БЕ ДОМАКИН
НА ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„УЧИТЕЛЯТ - ТВОРЕЦ И НОВАТОР”

В продължение на
три дни (от 29 до 31 октомври 2014 г.) Община
Пещера бе домакин на
областна
конференция, в която участваха
над 160 преподаватели. Тя бе организирана
от РИО – Пазарджик,
съвместно с Община
Пещера.
С встъпителни думи

към участниците се
обърна Ружа Стоянова
– Семерджиева от Об-

щина Пещера.
В
конференцията
взеха участие представители от Пловдивския
университет „Паисий
Хилендарски”, от РИО
– Пазарджик.
На
откриването
присъстваха кметът на
общината Георги Козарев, председателят
на Общинския съвет

Анастасия Младенова,
секретарят на Общината Николай Гълъбов.

Конференцията бе
открита от кмета на общината Г. Козарев.
Участниците изслушаха доклад за пещерските будители.
Те посетиха античната и средновековна
крепост Перистера, изнесен бе спектакълът
„Бага-тур”. Посетиха
още
Историческия
музей и църквата „Св.
Петка”.
През
втория ден
работата продължи по
секции – с представяне на доклади и дискусии.
Третия ден имаше
педагогически визити
в детските градини и
училищата.
В НЧ „Развитие 1873” бяха отчетени работата по секции и педагогическите визити.
Първа отчете резултатите
доц.
д-р
Камелия Галчева от
Пловдивския универ-

ситет. Тя благодари за
блестящата организация, за създадената

СТРОИТЕЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ
www.buildholding.com

невероятна атмосфера
и обобщи, че ще си
отидат с нови и инте-

на Общинския детски
комплекс, на НЧ „Развитие - 1873”.

поклон за това, което
правят и в делник, и в
празник – добави тя.

ресни идеи. Нивото на
разработките г-жа Галчева оцени като много
високо и сподели, че е
спокойна за бъдещето
на
предучилищното
възпитание.
Мариана
Гигова
от РИО – Пазарджик,
която бе и инициатор
на конференцията, изказа признателността
си към
общинското
ръководство в лицето
на г-н Козарев, г-жа
Младенова, г-жа Семерджиева, на колективите на детските градини, на училищата,

Председателят
на
ОбС Анастасия Младенова приветства това,
което се случи в общината.
Учителите
имат
право да се гордеят,

Г-жа
Младенова
връчи сертификати на
директори на училища
и детски градини.
За присъстващите
бе изнесен концерт от
местни таланти.

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
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ВЪЗРОЖДЕНСКОТО ОБАЯНИЕ НА ПЕЩЕРСКИТЕ БУДИТЕЛИ
Д

енят първи ноември е една
необикновена
дата от историческия
календар на България
и Пещера, забравена в
продължение на десетилетия и възстановена от няколко години.
Тя ни връща към
Българското
възраждане, до което се
докосваме и ще се
докосваме винаги като
повод за възторг и
сълза за България.
Защото тази бурна
епоха ражда българския будител и изпълва
дедите ни с борчески
дух, неугасващ пламък,
гордост, непокорство,
мъдрост, готовност за
саможертва.
Народната съвест,
притеснявана
през
годините на петвековното робство, оцелява. Българският дух и
гений, преследван от
турските асимилатори,
пазен ревностно в манастирските килии, в
класните стаи на школото, църковния олтар,
читалището възкръсва

и оживява. Той продължава да живее с
нова сила в народното
творчество, традиции,
песни и обичаи.
И ако днес се прекланяме пред този неугасващ възторг, то е и
заради ония нейни синове и дъщери, които с
кръста, меча и перото
пет века не склониха
глави пред тираните и
изведоха борбата до
най-висок връх.
Затова без будителите ние не бихме съществували днес. Без
тях не би имало днес
България.
Няколко са главните огнища на българския дух на будителите
в Пещера.
На първо място това
е българското светско
училище в Пещера,
изправило снага преди век и половина
– през 1848-а, което в
годините на робството
формира
народностния дух и национално
съзнание на дедите
ни. Негови създатели
са учителите Георги

Райков и Михаил Куманов – еленски даскал,
въвел в обучението
модерната Бенланкастерска метода. Атанас
Мишев – създателят на
класното училище, въвел „звучната метода”
на обучение. Прекланяме се пред делото на
учителя възрожденец
Спас Зафиров – учител
на Христо Ботев, Иван
Вазов, инициатор на
първите чествания на
празника на славянските просветители в
Калофер, Пазарджик,
Пловдив.
Пещерските църкви
„Св. Димитър” и „Св.
Петка”, които са огнище на българщината
и стожер на националния дух, пришиват
криле на пещерските
будители. В тях първенците
поп
Иван
Койнаров, Христоско
Попче, Христоско чорбаджи, Кузма Мичу,
Атанас Раков и десетки
други, подкрепени от
д-р Стоян Чомаков в
Пловдив и Стефан Захариев от Пазарджик,

едно десетилетие водят драматична борба
за изграждане на българската църква срещу
гърчеещите се, завършила с успех в полза
на българската кауза.
Третият
център
на духовния
живот,
където пламти неугасима душата на будителите, е пещерското
читалище „Надежда”,
а след Освобождението – „Развитие”, под
чийто купол се събира
пещерската интелигенция.
Към многохилядния
отряд на пещерските
будители принадлежат
и майсторите от строителната архитектурна
школа в Пещера – Казови, Динчеви, Мондови, Кътени, Стайкови,
Димови, Калинови и
др. Те сътворяват монументални
възрожденски архитектурни
паметници – църкви,
манастири, къщи, мостове, чешми, дюкяни,
пръснати из цяла България.
Истински будители

са участниците в революционната борба
от Пещера – Димитър
Горов – създател на
Гюргевския централен
революционен комитет, съратник на Христо
Ботев, Васил Левски,
Стефан
Стамболов,
Любен Каравелов; Атанас Горов – Ботев четник; Георги Зафиров
– аптекарят и лекарят
на Априлското въстание в Панагюрище.
Идеите и примерът
на будителите в Пещера не загиват в ново
и
най-ново
време.
Те оживяват в разцвета на пещерското
училище, където са
съхранени възрожденските ценности чрез
работата на учителите
с главна буква – Петър
Раков, Стоян и Иван
Попови, Стефан Кънчев, Рашко Николов,
Цветана Кожухарова и
още десетки други.
За тях в Деня на
будителите
казваме:
„Поклон пред вас, любими учители, народни
будители!”

В най-ново време
Пещера дава на България 25 професори,
1 академик, 50 кандидати на науките, 10
доценти, ректори на
ВУЗ, 5-има министри,
от които 1 министърпредседател.
Със световна известност са акад. Веселин Хаджиниколов,
професорите
Янко
Тодоров, Янко Янев,
Димитър Пасков, Димитър Ранев, Веселин
Стайков,
Людмил
Стайков, Никола Хаджиев и др.
Будят народната съвест и днес десетките
талантливи педагози и
стотиците самодейци в
пещерското читалище
„Развитие”, Клубът на
художниците,
редакциите и сътрудниците
на общинското радио
„Пещера”, общинския
вестник
„Родопска
искра” и историците
краеведи в Общинския
исторически музей.
Стефан Попчев
историк краевед

ПХВТ „Ат. Ченгелев”
изнесоха рецитал с не-

гови стихове. Всички
присъстващи се пото-

пиха в магията на словото на руския творец.

МЕРОПРИЯТИЯ
НА БИБЛИОТЕКАТА
ПРИ НЧ ”РАЗВИТИЕ-1873”
На 13.10.2014 г. ученици от втори клас на
НУ „Михаил Каролиди”
се включиха в инициативата „Направи зелена твоята библиотека”.
Мероприятието се проведе в парка, сред природата. Децата четоха

от НУ „М. Каролиди”
получиха своя „Урок
по родолюбие” на историческата
крепост
Перистера, където изслушаха беседа за цар
Самуил по случай 1000
г. от неговата смърт,
представена от истори-

Ю. Лермонтов по случай 200 г. от неговото
рождение. Вечерта започна с откриване на
изложба, посветена на
поета.
Мероприятието се
проведе съвместно с
училищата от града и

ПРЕЗ ОКТОМВРИ ЕКСПЕРТИТЕ
И СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК,
ИЗВЪРШИХА 92 ПРОВЕРКИ В 84 ОБЕКТА

книжки, отговаряха на
въпроса „Как се грижа
аз за природата?” и записаха своите обещания на цветни балони.
На
14.10.2014
г.
четвъртокласници

ка Георги Шопов, и се
запознаха с историята
на крепостта.
На
16.10.2014
г.
се проведе Вечер с
творчеството на руския поет и писател М.

Сдружение „Славянски свят” – Пловдив.
Бе
представена
мултимедийна
презентация за живота и
творчеството на Лермонтов. Ученици от

През октомври експертите
на
РИОСВ
извършиха 92 проверки в 84 промишлени
обекта на територията
на област Пазарджик.
Дадени са 69 предписания за отстраняване
на несъответствия с
екологичното законодателство. Издадени
са две наказателни постановления.
На
„Синсинати”
ЕООД – Панагюрище
е наложена имуществена санкция от 7
хил. лв. по Закона за
управление на отпадъците за извършване на
дейности с отпадъци

без издадено разрешително.
За изпускане на
отпадъчни води със
съдържание, превишаващо индивидуалните
емисионни ограничения в издаденото разрешително за заустване е наложена санкция
от 1 000 лв. по Закона
за водите на „Тейк
Енерджи” ЕООД, с.
Гелеменово (бензиностанция с автомивка).
Акцент в контролната
дейност
на
инспекцията бяха проверките за изпълнение
на условията в разрешителните за зауства-

не и изправността на
пречиствателните съоръжения. След извършени реконструкции
на Пречиствателната
станция за отпадни
води и пречиствателно
съоръжение са отменени текущите месечни
санкции на „Дуропак
Тракия“ АД – Пазарджик, и „Огняново
Уайнъри“ ООД, с. Огняново. Взетите водни
проби показват, че
отпадъчните води на
обектите отговарят на
индивидуалните емисионни ограничения,
поставени в Комплексните разрешителни.
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КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА БЕ ПРЕДСТАВЕНА
НА ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС ФОРУМ
На 4.11.2014 г. в хотел „Вучко” на курорта
Яхорина, до Сараево,
Посолството на Република България в Босна
и Херцеговина организира Туристически
бизнес форум „България – БиХ”. Участваха
туристически
фирми
от БиХ и България,
както и представители на Министерството
на
икономиката и
туризма на БиХ, на
Външнот ърговската
камара на БиХ, представители на медиите
и различни държавни
и частни институции.
Взеха участие и представители на общините
Фоча, побратимена с
гр. Пещера, Високо,
Пале и Кисиляк.
Посланик
Ангел
Ангелов откри форума.
Участниците бяха приветствани от директора

ТПК „ПЕТЪР МИШЕВ”
ПЕЩЕРА

(БИТОВ КОМБИНАТ)
Ул. „Дойранска епопея” 3

Извършва следните услуги:
- Изработване на секретни ключове
- Пренавиване на елдвигатели
- Ремонт на битови елуреди
- Тапицерски услуги (кантиране на пътеки, килими)
- Преобличане на столове, матраци и
др.
Тел. за контакт: 0889 313 335
Стационарен тел. 0350 6 58 52

на Външнотърговската
камара на БиХ доктор
Бруно Боич.
Николай
Колев
– пълномощен министър, заместник-посланик, представи проектите,
реализирани
на територията на гр.

Пещера, финансирани
със средства от европейските фондове.
Бяха
представени
крепостта Перистера,
проектът
„Родопска
приказка” и Етнофестивалът, организиран
от Община Пещера.

На
участниците
във форума бяха предоставени проспекти
и
видеоматериали,
представящи успехите
в туризма и опита по
усвояване на средства
от европейските фондове от гр. Пещера.

ЕКОМЕЖДУЧАСИЕ В СОУ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
На 16 октомври 2014
година в СОУ „Св. Климент Охридски“ – Пещера, за трета поредна
година се проведе
инициативата „Екомеждучасие” под ръковод-

приготвянето на чай,
използването на руски
самовар и кои народи
най-много консумират
тази вкусна и полезна
напитка. Те споделиха,
че руснаците пият най-

ството на Анастасия
Москова, Нина Михайлова, Спаска Димова и
Надя Петкова – възпитатели в начален етап.
В трапезарията се
проведе
беседа
за
билките,
полезните
свойства на чая и начините за приготвянето му. Учениците от
I до IV клас показаха
завидни познания за

много чай на закуска,
англичаните
залагат
на следобедния чай с
пай, а за китайците и
японците това е една
красива церемония.
Инициативата Екомеждучасие” е вече
традиция и се провежда ежегодно в нашето
училище.
Анастасия МОСКОВА
СОУ „Св. Кл. Охридски”

ПЕЩЕРА УЧАСТВА
В МЕЖДУНАРОДНО
ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Община Пещера се
представи на Международното туристическо
изложение World Travel
Market – Лондон, което
се проведе в дните от
3 до 6 ноември 2014 г.,
съобщи Стефан Балабанов – зам.-кмет.
В миналогодишното
му издание участваха
48 хиляди представители на туристическия
бизнес от почти всички страни в света.
Посетителите
на
изложението се запознаха с природните и
културни забележителности на дестинацията
Пещера - Ракитово
- Батак от заместниккмета на община Пещера Стефан Балаба-

нов, Златка Гемиева и
Ружка Стоянова – Семерджиева.
Представителите от
Пещера акцентираха
върху крепостта Перистера.
Участието на община Пещера на World
Travel Market е съгласно изискванията за
осигуряване на устойчивост по Договор за
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР
2007-2013 г., Проект
„Развитие на регионален
туристически
продукт и маркетинг
на туристически район
„Пещера - Ракитово Батак” по Оперативна
програма „Регионално
развитие” 2007-2013.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СПЕЦИАЛИСТИ НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
На 20.10.2014 г. ОУ
„Любен
Каравелов“
и ПГ по ЛПМ „Васил
Левски“ съвместно с
Теодора Дишовска и
Аделина Ангелова от
United Partners проведоха „Информационна
кампания за правата
на детето”. Тя е организирана
съвместно
с УНИЦЕФ и ЦМЕДТ
„АМАЛИПЕ” и има за
цел да промотира правата на детето сред
децата и широката общественост.
Наред с кампанията,
бе направен и worksh-

op заедно с младежите
от Ученическия парламент на ОУ „Любен Каравелов” и ПГ по ЛПМ
„Васил Левски“.
Г-жа Д. Самарджиева запозна учениците
с Конвенцията за правата на детето, след
което представителите
на УНИЦЕФ показаха
техники за правене на
професионални фотографии, колажи, ъгъл
на заснемане, фокусиране на образа и други
тънкости на фотографската професия.
В края на семинара

в двора на училището
се разигра фотосесия
за професионалисти.
Децата имаха възможност на практика да
направят своите фотографии, като за тази
цел им бяха раздадени фотоапарати. Чрез
снимките те се опитаха
да покажат живота
на децата в България
през призмата на техните права. Голяма
част изявиха желание
да участват във фотоконкурса „Стани УНИЦЕФ фоторепортер“.
Дафи САМАРДЖИЕВА

участваха в масирано
обследване популацията на кафявата мечка
в Смолянски регион,
което се проведе в
рамките на три дни.
РИОСВ, ДНП Рила и
ДНП Пирин участваха
в акция за събиране
на данни за кафявата
мечка,
необходими
за определяне числеността и разпространението на популацията й на територията на
регион Смолян.
Такава акция ще се
проведе и на територията на Югозападна
България в периода

19 - 21 ноември т.г.
Обобщените
данни
ще определят числеността на вида за 2014
година.
МОСВ
извършва
ежегодно това обследване. За реализирането му се използва
маршрутен
метод
- обхождане на 60-80
маршрута и намиране
на следи в посочени
райони.
Получените данни
се предоставят на
Института по информационни и комуникационни технологии
– Българска академия

на науките (ИИКТ-БАН)
и на Националния
природонаучен музей
(НПМ) при БАН, които
извършват определяне автентичността на
данните, структурата
на популацията, експлоатация на данните,
анализ и сравнение
на сега получените
резултати с тези от миналата година и установяват числеността
на популацията. Посочените дейности се
извършват от двата
института по проект
с финансиране от ПУДООС.
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ПРАЗНИК НА ВИНОТО
НА КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА
На 7 ноември 2014
г. от 11 часа на крепостта Перистера се
проведе Празник на
виното.
Проявата уважиха

кметът на общината
Георги Козарев, заместник-кметът инж.
Николай
Атанасов,
секретарят на Общината Николай Гълъбов.

Събитието е част
от проекта „Консервация, реставрация и
експониране” на средновековната и антична
крепост Перистера”.
Кметът Г. Козарев
поздрави пещерци и
гостите. Той припомни,
че миналата година е
поставено началото на
Празника на виното и
той влезе в Културния
календар на Пещера и
призова да гласуваме,
за да бъде крепост
Перистера в призовата
десетка на „Чудесата
на България”.
В програмата беше
включено възстановяване на езически
ритуали от културата

на тракийското племе
беси, свързани с бога
на виното Дионисий.
Тези ритуали са известни още като Дионисиеви празници.
Включиха се 15
частни производители, представили свои
вина от Пещера, Ра-

дилово и Капитан Димитриево, които бяха
оценени от енолози от
„Винпром Пещера”.
Инж. Стела Павлова
съобщи победителите.
На първо място бе
класирано виното на
Георги Ставракев, на
второ – на Михаил

Паев, и на трето място
– на Илия Паев.
Изнесена бе програма с участието на
група „Челебии” при
НЧ „Развитие - 1873” и
ансамбъл „Славейче”
с художествен ръководител Елена Баренска.

БРОНЗОВ МЕДАЛ
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
ЗА ПЕЩЕРСКИ СПОРТИСТ НА ЛЕРМОНТОВ
Ален Садързански,
ученик в ОУ „Патриарх
Евтимий” – Пещера,
взе участие в Републи-

битка третото място,
като се окичи с бронзов медал и получи
грамота от организа-

Георги Гърдев – един
от големите български
щангисти.
През
следващата

канското първенство
по вдигане на тежести,
проведено в Смолян
на 25 октомври 2014 г.
Пещерският спортист
завоюва в оспорвана

торите.
Ален тренира вдигане на тежести от 10годишен в СК „Хебър”
– Пазарджик, под ръководството на треньора

година
пещерското
момче планира да постъпи в Спортното училище в Пловдив.
Нека му пожелаем
нови победи и медали!

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”, гр. Пещера
предлага на своите читатели електронни услуги, които те могат да ползват:
ПРЕЗАПИС НА ЗАЕТИ КНИГИ ЕДНОКРАТНО
Може да презапишете книги на e-mail:
biblioteka_peshtera@abv.bg
с номера на читателската Ви карта и Вашите имена
ЗАПАЗВАНЕ НА КНИГИ
Може да запазите книги на e-mail:
biblioteka_peshtera@abv.bg
Напишете: автора и заглавието на книгата и номера на читателската
Ви карта.

На 15.Х.2014 г. се
навършиха 200 години
от рождението на М.
Ю. Лермонтов. В Русия
годината е обявена за
„Година на Лермонтов”. По този повод
Сдружение „Славянски свят” подготви и
предложи пред Фонд
„Руски мир” проект
на тема: „Лермонтов в
ХXI век: Герой на нашето време – кой е той
сега?” Целта е да се

Боряна Зафирова
– член на Сдружение
„Славянски свят”, запозна накратко присъстващите с целите и
обхвата на проекта, а
Васил Стайков – председател на Сдружението, разказа за живота и
творчеството на поета.
В изложбената зала
на читалището бе открита фотоизложба от
52 картини, посветени
на Лермонтов. Тя бе

популяризира огромното поетично и художествено наследство
на М. Лермонтов, да
потърсим и покажем
днешния герой между
нас чрез разбиранията
и определенията на
поета, макар и направени преди столетия.
По този повод на
16.Х.2014 г. в читалище
„Развитие - 1873”, Пещера, с партньорското
участие на неговото
ръководство, се проведе първото мероприятие, посветено на
Лермонтов.

подредена от ученици
от ПГХВТ „Атанас Ченгелев”.
Тържеството
продължи в читалнята на
библиотеката с пред-

ставяне на презентация, подготвена от
Гергана Паунова от XI
клас. В литературното
четене се включиха
Ива Ганчева от XI кл.
и Цветелина Тахова от
Х кл. Активно участие
взе г-жа Виолета Банева – учител по руски
език. За активно участие в проявите бяха
връчени
специални
грамоти и рекламни
материали.
На мероприятието
присъстваха ученици
и учители от ПГХВТ
„Ат. Ченгелев”, ОУ „Л.
Каравелов”, ръковод-

ството на читалището
и неговите служители,
граждани.
Клуб „Млад журналист”
при ПГХВТ „Ат. Ченгелев”
4550 Пещера
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