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НА ДОБЪР ЧАС
И УСПЕШНА
ГОДИНА!
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
Първият учебен ден е един от най-красивите и светли празници на всяко училище.
Той винаги е белязан с трепетно очакване и вълнение на учениците, които се завръщат в училището си, а още по-вълнуващ
е за най-малките, прекрачващи за първи път прага му.
На всички вас, скъпи ученици, желая здраве, много усмивки,
нестихващ стремеж и желание за усвояване на знанията, за да
станете знаещи, можещи и успешни хора.
А вие, уважаеми учители, работете все така отговорно и всеотдайно, осъзнали обществената значимост на мисията на просветители, и пазете богатството за всяко училище - неговите
възпитаници.

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕШНА ГОДИНА!
ГЕОРГИ КОЗАРЕВ
кмет на община Пещера

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ ДЕЦА
И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ
УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
В ОБЩИНСКИТЕ
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!
България тръгва на училище!
В септемврийския ден всеки един от нас се пренася в своите
детски и ученически години. Спомня си вълненията и уважението към учителите.
Желая на всички вас, уважаеми ученици, много здраве, незабравими мигове в училище, много упоритост в усвояване на
знания и умения, нужни за живота.
На вас, уважаеми учители, сили и вдъхновение в изпълнение
на професионалния ви дълг.

УСПЕШНА УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА!
С уважение:
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
народен представител от Коалиция за България

УЧЕБНИТЕ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНАТА
СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
В общинските детски
и учебни заведения на
територията на гр. Пещера
и селата Радилово и Капитан Димитриево са налице
необходимите условия за
обезпечаване на учебновъзпитателния
процес
през учебната 2013/2014
г., бе отчетено на проведеното заседание на Общинския съвет на 30 август.
Планирането и организирането на дейностите
за предстоящата учебна
2013/2014 г. във всички
детски и учебни заведения
се извършва съобразно
действащата нормативна
уредба и приетите от педагогическите съвети документи.
Общинските детски и
учебни заведения разполагат с прогнозни данни
за броя на класовете и
щатното разписание на
длъжностите, като приоритетно ще се обезпечи
учебно-възпитателният
процес.
Изготвени са
проекти на Образец 1 и

Образец 2.
Очакваният брой на учениците, които ще постъпят
в първи клас за предстоящата учебна година е 213. В
сравнение с учебната 2013/
2014-а, се очаква в общинските училища да постъпят
29 ученици по-малко.
Общият брой на децата,
които ще получат задължителната предучилищна
подготовка в общинските
детски и учебни заведения
за предстоящата учебна
година е 173 на шестгодишна възраст и 161
петгодишни.
Сравнителният анализ с предходната
учебна година сочи, че с
38 по-малко са децата на 6
г., които ще постъпят през
учебната 2013/2014 г. в ПДГ,
а с 8 повече - в общинските
детски и учебни заведения
в ПДГ.
Същевременно,
по
данни на ГРАО, броят на
децата, родени през 2006-а
(7-годишни), с постоянен
адрес в община Пещера е
286, 6-годишните са 273, а

5-годишните - 285.
В изпълнение разпоредбите на чл. 39 от
ППЗНП, в срок до 30 септември, в Община Пещера
ще постъпи информация
от общинските училища
и детските градини за
децата, постъпили в подготвителна група, в подготвителен и в първи клас,
след което от страна на Общинска администрация ще
се предприемат действия
за установяване на причините и обстоятелствата,
довели до неосигуряване
присъствието на децата в
детските и учебни заведения в общината.
Увеличението на еднократната целева помощ за
ученици, записани в първи
клас, с приемане на Постановление № 135 на МС от
21.06.2013 г. за определяне
размера на еднократната
целева помощ за ученици,
записани в първи клас на
държавно или общинско
училище, за покриване на
част от разходите в нача-

лото на учебната 2013/2014
г. неминуемо ще доведе
до увеличаване броя на
родителите, осигуряващи
редовното посещение на
децата си в първи клас и
същевременно ще подкрепи семействата на първокласниците.
Очакваният брой на
учениците, които ще постъпят в общинските учебни заведения през 2013/
2014 г. е 1624 (в сравнение
с предходната 2012/2013 г.
- с 19 повече).
Спазвайки разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ППЗНП
и Постановление № 186 на
МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден
за учениците от I до IV клас
в държавните и общинските училища, общинските
учебни заведения имат
готовност за учебната
2013/2014 г. да организират
целодневното обучение на
подрастващите.
Настоящата учебна година започва без промяна

в броя на групите за всяка
една от общинските детски градини. По информация от директорите на общинските детски градини,
пълняемостта на групите
е гарантирана около и над
средния норматив.
В
подготвителните
групи на детските заведения се очаква увеличение
броя на децата, което е
свързано с изменението
и допълнението на чл.
7, ал. 1, т. 2 от Закона за
семейните помощи за

деца (ЗСПД) - редовното посещение на деца и
ученици в подготвителни
групи в детските градини
и училища е обвързано с
получаването на семейни
помощи по ЗСПД.
Към настоящия момент
учебните и детските заведения в община Пещера
заявяват готовност
за
започване на учебната
2013/2014 г. в следните направления:
на стр. 3

128 ГОДИНИ
ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО
И НЕГОВИЯТ ОТЗВУК
В ПЕЩЕРА на стр. 2
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128 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО
И НЕГОВИЯТ ОТЗВУК В ПЕЩЕРА
В 13-вековната история
на България има много
дати и събития, останали
съдбовни завинаги като
феномени в историческата
ни памет. Едно от тях е Съединението на Княжество
България и Източна Румелия, което става преди 128
години - на 6 септември
1885-а.
Зарядът на съединистката идея е силен, защото е
заложен в гнева на българския народ от несправедливите решения на Берлинския конгрес, проведен
през лятото на 1878 г.
Пътят до него е дълъг
и наситен с много емоции
и смяна на възторзите от
Сан Стефано с покрусата от
Берлинския конгрес.
Запазил етническото си
единство през петвековното робство, преминал и
преживял едно лъчезарно
Възраждане,
проливал
кръвта на хиляди свои
синове и дъщери в многобройни въстания, извървял
със своите опълченци пътя
на Руско-турската освободителна война от 1877-1878
г. от Свищов до Одрин,
нашият народ се оказа на
Берлинския конгрес не
само частично свободен,

но и напълно унизен.
Решенията на този конгрес - дело на т. нар. Велики сили, са злокобен заряд,
който поддържа кървавите
конфликти на Балканите
през целия 20-и век.
Искам да припомня
обективните оценки на
френските историци Рамбо
и Лавис, които справедливо сравняват конгреса
с „Паметник на егоизма“,
„дело на справедливостта“, „акт неморален и позорен“.
Съединистката
идея
обединява
българския
народ под ръководството
на формирания БТЦРК и
комитетите
„Единство“
като етап на националноосвободителната борба на
българския народ с главен
организатор и идеолог Захари Стоянов.
Населението на Пазарджишкия регион, където
най-силно бушува кървавата Априлска епопея, е
съпричастно на Съединението и тук недоволството
изригва като вулкан.
В повечето селища Татар Пазарджик, Стрелча,
Брацигово, Батак, Пещера
и др., се създават комитети
„Единство“ за борба срещу

решенията на Берлинския
конгрес, наложени от Великите сили.
На проведеното през
май 1880 г. заседание в
Сливен, където се учредява БТЦРК с главен ръководител Захари Стоянов,
селищата от Татарпазарджишкия край са представени от Георги Тилев от
Пазарджик и Искрю Мачев
от Панагюрище, а Пещерският район - от Константин Величков.
Тук е приета и програмата на БТЦРК за реализиране на Съединението.
Главната цел е определена
по следния начин: „По пътя
на едно всенародно въстание да се освободят от
турската зависимост трите
български области – Македония, Тракия и Източна
Румелия, и се обединят по
пътя на Съединението с
Княжество България.“
По-късно, в новите обществено-политически и
икономически
условия,
проявявайки
дълбоко
чувство на реализъм, комитетът изменя основната
цел и тактиката за нейното
постигане. Остава еднаединствена задача – да се
осъществи Съединението

на Княжество България
с Източна Румелия при
активното участие на войската.
Най-активни
са
съединистките действия през
1884-1885 г. В този период
се провеждат активни прояви, между които много
митинги - масови, възторжени. Някои от тях са: на
4 март 1884 г. в Панагюрище, през 1885 г. - на 12
април в Брацигово, на 25
април в Пещера, където
са издигнати призивите за
Съединението. Но върхът
е бурният митинг, придружен с демонстрация в
центъра на Панагюрище на
2 септември, завършил със
скандиране от хилядното
множество „Долу Румелията!“, „Да живее Съединението!“ и свалянето на
турското знаме от конака в
центъра на Панагюрище.
След тази активна дейност на БТЦРК се осъществява Съединението.
През нощта на 5 септември 1885 г. властта в Пловдив е свалена без всякаква
съпротива при първия удар
на въстаническите чети
и усилията на войската.
Съставено е Временно
правителство, оглавено от

ТЪРЖЕСТВО ЗА 9 СЕПТЕМВРИ
На 9 септември 2013 г.
от 18 часа пред Паметника-костница в Централния
парк се състоя тържество,
посветено на 69-ата годишнина от Деветосептемврийското въстание, организирано от Общинския съвет
на БСП в Пещера.

Тържеството започна с
поднасяне на букети цветя
пред Паметника-костница.
Сред
присъстващите

бяха народният представител от Коалиция за България Йордан Младенов,
кметът на общината Георги
Козарев, заместник-председателят на Областния
съвет на БСП Георги Петърнейчев, Иван Лехарски
– пристигнал специално за

случая от Чехия, наследник на Тодор Лехарски, Николай Гълъбов – секретар
на Община Пещера.

Тук бе и 100годишният член
на БСП Йордан
Несторов.
С встъпителни
думи тържеството
откри председателят на Общинския съвет на БСП
Анастасия Младенова. Тя подчерта,
че за социалистите 9 септември
е велика дата в
нашата история.
Слово произнесе Петър Пиринчиев.
Таня Стоилова
рецитира вълнуващи стихове за
България.
За
доброто
настроение
на
присъстващите
се погрижи дуо
„Казаки“.

Задължения на търговските обекти
за разделно събиране на отпадъците
от хартия, стъкло, пластмаса и метали
Община Пещера напомня, че с промените в Закона за управление на отпадъците, е въведено задължение за разделно
събиране на образуваните отпадъци
/хартия, стъкло, пластмаса и метали/ от
всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради.
Това не означава непременно сключване на договори с организация по оползотворяване или с лица, притежаващи
разрешение, комплексно разрешително
или регистрационен документ по чл. 35
от Закона за управление на отпадъците,
или закупуване на отделни съдове за отпадъци.
Съгласно чл. 41 от Общинската наредба за управление на отпадъците, малките
търговски обекти, производствените,
стопански и административни сгради
могат да използват разположените на територията на община Пещера контейнери

/син, зелен, жълт/ за разделно събиране
на отпадъци от опаковки.
По уличната и тротоарна мрежа в община Пещера има общо 66 точки с по
един комплект цветни контейнери на
„ЕКОПАК“ АД за разделно събиране, разположени съответно в гр. Пещера - 57, в с.
Радилово - 4, и в с. Капитан Димитриево
- 5 точки.
Големите търговски обекти, производствени, стопански и административни
сгради, от които се генерират големи количества отпадъци от опаковки, сключват
индивидуални договори с организация по
оползотворяване или с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35
от Закона за управление на отпадъците.
При неспазване на задълженията и
констатиране на нарушения са предвидени санкции в размер до 10 000 лв.

Георги
Странски, което
е демонстрация на единството между народ и войска с главен ръководител
майор Данаил Николаев.
С решителни действия
участва в събитията Голямоконарската чета, начело
с Продан Тишков, наречен
Чардафон Велики.
Така Съединението от
национална гледна точка
става факт на 6 септември
1885 г.
Два дни по-късно – на
8 септември, в Пловдив
пристигат княз Александър Батенберг и министър-председателят Петко
Каравелов, които приемат
Съединението.
И всичко това става
без кръвопролития. Затова
Съединението в влязло в
историята като „безкръвна
революция“.
Съединението
идва
в Пещера със звъна на
камбаните на трите църкви – „Св. Димитър“, „Св.
Петка“ и „Св. Богородица“. Въодушевени, нашите
деди спонтанно изпълват
улиците и площада пред
Общината на 6 септември
1885 г. След кратко и емоционално слово, кметът Димитър Гьошев обявява акта
на Съединението. Пещерци
изпадат в небивал екстаз.
В двора на храма „Св.
Димитър“ свещениците от
трите църкви отслужват
молебен за загиналите в
националноосвободителната борба пещерци.
В този ден офицерите
и войниците от Четвърта

пещерска дружина са разположени на лагер край
Пловдив, под командването
на майор Данаил Николаев,
за да участват в блокадата
на града. Охраната на границата до завръщането на
Пещерската дружина се
поема от неврокопския
войвода Димитър Тодоров.
Сформиран е отряд от 84ма души - доброволци, в
това число и пещерските
опълченци Нешо Чипев,
Никола Марков /Донски/ и
Георги Стоилов.
Вестта за позицията
на руския император, че
признава
Съединението,
но без Батенберг, внася разочарование.
Това е поводът кметът на
Пещера и съветниците да
свикат на 22 септември 1885
г. хиляден митинг, на който
е приета резолюция, адресирана до Великите сили,
с ярко изявена позиция, че
пещерци приемат акта на
Съединението и са против
възстановяване статуквото
на Берлинския конгрес за
Източна Румелия.
Затова днес, в трудното
и задъхано време, в което
живеем, да се поклоним
пред героизма, мъжеството
и себеотрицанието на дедите ни, от разстоянието на
изтеклите 128 години от Съединението, когато се роди
и изкристализира един от
трите девиза на националния ни идеал: „Съединена
и силна България!“
СТЕФАН ПОПЧЕВ
историк краевед

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина за времето от 18.11 до 14.12.2013 г.
Съгласно Заповед на министъра на отбраната
на РБългария № ОХ - 552/05.08.2013 г. е разкрита
процедура по обявяване на войнишки длъжности за
приемане на военна служба на лица във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1. За 61-ва механизирана бригада – 235 длъжности.
2. За 2-ра механизирана бригада – 135 длъжности.
За подробна информация: младши експерт
в Областен военен отдел – Пазарджик, за общини Пещера и Брацигово – Петьо Русеков,
Община Пещера, ет. 2, стая № 8, тел. 0350/6 22 12,
или в Областен военен отдел – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ № 10, тел. 034/445 463.

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“ №7
/до входа на „Биовет“/,
тел. 0350/6-56-29
и на повикване
от портала,
вътр. тел. 310
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УЧЕБНИТЕ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНАТА
СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
от стр. 1
ОСИГУРЕНОСТ
СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
И БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
Съобразно разпоредбите на Наредба № 4/2003 г. за
документите за системата
на Народната просвета, в
детските градини и общинските училища е доставена
необходимата задължителна документация.
Въз основа на сключените договори с издателства, в детските градини
доставката на учебни помагала е направена в края на
м. юни 2013 г.
В общинските училища
са доставени заявените
учебници за учениците от
I до VII клас и учебни помагала за учениците от I до
IV клас.
СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА УЧЕБНИТЕ
И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
В ОБЩИНАТА
Наличната материалнотехническа база се под-

държа в добро състояние
и осигурява условия за
ефективен и безопасен образователно-възпитателен
процес. Електрическата и
отоплителната инсталации
на сградите се поддържат
в изправност. Пожарната
безопасност е гарантирана
чрез изпълнението на действащите норми, правилници, наредби и предписания.
В ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ през летния период
не са извършвани ремонтни
дейности. Училищната сграда е в процес на основно
почистване.
В ОУ „Любен Каравелов“
до момента са извършени
следните ремонтни дейности за сметка на бюджета на
училището:
• Изградена противодимна врата между двете
сгради на II и I етаж.
• Изциклен паркет на две
класни стаи.
• Изработени и поставени предпазни решетки на
прозорци на II етаж.
• Частично боядисване
оградата на училището.
• Ремонт на стая и изграждане на архив.

Предстоящите ремонтни
дейности в сградата на ОУ
„Л. Каравелов“ са:
• Частичен ремонт на
санитарните възли.
• Застилане с балатум на
една класна стая.
• Ремонт на брави.
В СОУ „Св. Климент
Охридски“
предвидените
частични ремонти от бюджета на училището са извършени. С Писмо с вх. №
04-20-11/03.07.2013 г. МОН
уведоми Община Пещера,
че въз основа на утвърден
Протокол от 12.06.2013 г. на
Комисията за организиране
и координиране на дейностите по оценяване, контрол
наблюдение на модул „Оптимизиране на училищната
мрежа“ от Национална
програма „Оптимизация на
училищната мрежа“, представената от Община Пещера и приета с решения на
Общински съвет – Пещера,
програма е класирана по
мярка „Преструктуриране
(закриване/преобразуване
чрез сливане) на училищата
и създаване на средищни
училища на територията
на съответната община“

на стойност 135 хил. лв. В
периода м. септември – м.
декември 2013 г. програмата
предстои да бъде реализирана.
Към 12.08.2013 г. в ОУ
„П. Р. Славейков“ са извършени следните ремонтни
дейности:
- Ремонт на газоотоплителната инсталация (подмяна на корозирали радиатори
с нови, подмяна на кранове
и др.).
- Частично изкърпване
на цокли в коридори, класни стаи.
- Боядисване на класни
стаи.
- Укрепване дъските на
баскетболните табла на откритата спортна площадка.
В учебното заведение
предстои почистване на
канализационната мрежа и
премахване на две изсъхнали дървета и клони на дървета в училищния двор.
В НУ „Михаил Куманов“
са доставени необходимите
количества въглища и дърва за огрев през предстоящия отоплителен сезон.
За осигуряване целодневната организация на

учебния ден на учениците
в НУ „М. Куманов“ до началото на учебната 2013/2014
г. ще бъде извършен ремонт
на училищната столова.
В НУ „М. Каролиди“ са
приключили
частичните
ремонтни дейности – боядисване. Материалната база
е в добро състояние, неизискващо допълнителни
ремонтни дейности.
В ОДЗ „Изгрев“ в началото на м. юли 2013 г. са извършени следните частични
ремонти:
• Боядисване на стаи.
• Подмяна на балатум и
шкафове на първия етаж.
В ЦДГ „Слънчо“ е извършен частичен ремонт на
покрива, а в ОДЗ „Деница“
- частичен ремонт на коридор.
До началото на учебната
2013/2014 г. не се налага
извършване на други ремонтни дейности, които да
възпрепятстват нормалното
функциониране на детските
заведения.
Оборудването на дворните площадки е в добро
състояние. Всички уреди и
съоръжения в началото на
летния сезон са освежени
и се поддържат в изряден
вид.
В срок до 15.09.2013 г. общинските детски заведения
отново ще кандидатстват за
одобрение пред ДФ „Земеделие“ за прилагане на схемата „Училищен плод“.

Материалната база на
ЦДГ „Здравец“ – с. Радилово, е в добро състояние,
не изисква извършване на
текущи ремонтни дейности.
Детското заведение е осигурено с 16 куб. м дърва
за огрев за отоплителния
сезон.
В ЦДГ „Еделвайс“ – с.
Капитан Димитриево, през
летния период, с цел осигуряване на устойчивост
на проект „Ремонт и модернизация на общински
учебни и детски заведения
в община Пещера“ по ОП
„Регионално
развитие”
2007-2013 г. са извършени
необходимите
планирани
ремонтни дейности. Доставката на твърдо гориво за
предстоящия отоплителен
сезон в ЦДГ „Еделвайс“ ще
бъде извършена до края на
м. август т.г.
ОСИГУРЕНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ И
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ И
НЕОБХОДИМИЯ ПОМОЩЕН
ПЕРСОНАЛ
Към настоящия момент
ръководителите
на
общинските детски и учебни
заведения заявяват готовност за обезпечаване на
учебния процес с необходимия брой педагогически
кадри и помощен персонал.
Квалификацията на кадрите
отговаря на изискванията
за образователен ценз за
заеманата длъжност.

За пета поредна година

Трудова борса в Пещера
Специализирана
трудова борса в областта на
обувната промишленост се
проведе на 22 август 2013
г. под шефството на общинския кмет Г. Козарев.
Тук бяха Георги Козарев кмет на община Пещера,
Стефан Балабанов - зам.кмет на общината, Димитър
Търпов – директор на Дирекция „Бюро по труда“,
Мария Георгиева - директор на Дирекция „ДРСЗ“
- Пловдив. Участие взеха 31
работодатели.
Трудовата борса се провежда вече за пети път. На
нея присъстваха 452-ма тър-

сещи работа в този традиционен за общината отрасъл.
31 фирми обявиха 61
свободни работни места за
заетост - шивачи, конфекционери, кроячи, работници сглобяване на детайли,
щанцьори,
монтировачи,
теглачи,
комплектовачи.
Директен подбор от работодателите, участвали в ТБ,
беше осъществен на място
с 35 търсещи работа лица, с
които се постигна уговореност да започнат веднага.
От 22 август са наети и
10 човека по Национална
програма „От социални
дейности към заетост” в

областта на
аварийните
дейности, заяви Димитър
Търпов.
Трудовата борса откри
кметът Георги Козарев и
заяви, че община Пещера вече има традиция и в
следващите години ще продължи инициативата.
Фирми, които представиха работни места извън
обувното
производство
бяха „Винпром Пещера“,
„Биовет” АД и др.
Обявени бяха и работни
места за професионални
войници в Българската
армия.

В памет и с благодарност към главния учител Елена Кост. Иванчева
40 дни след нейната загуба
Елена Иванчева беше дългогодишна преподавателка по математика в средния курс на СОУ „Св.
Кл. Охридски“ – Пещера.

Е

лена Костадинова Иванчева
бе дългогодишна преподавателка по математика в
средния курс на СОУ „Св. Климент
Охридски“ - Пещера.
Продължително време член на
училищното ръководство и партиен секретар.
Иванчева бе от ония преподаватели, при които щастливо се
съчетаваха благородството на характера с дарбата на учител и възпитател на младото поколение.
За много добрите си резултати
в учебно-възпитателната работа
тя беше уважавана от училищното
ръководство.
Елена Иванчева имаше някои
свои изследвания за успеваемостта на урочната единица, за по-лесно усвояване на математическите
знания от учениците. С този си
личен опит, обхванат в материали,
тя участваше в Осмите национални
педагогически четения, организирани от ЦИУУ – София.
Елена беше базова учителка по
новите учебни програми на министерството за учителите по математика в трите общини – Пещерска,

Дългогодишен член на училищното ръководство,
партиен секретар на училищната организация.
До последно бе и член в ръководството на Клуба
на пенсионера – Пещера.
Елена Иванчева, освен математиката, обичаше

и литературата и при различни чествания декламираше Ботевите стихотворения.
Тя ще остане в паметта на пещерските граждани като силна жена и с висок патриотичен дух.

Поклон пред светлата й памет!

В СПОМЕНИТЕ НА НЕЙНИ КОЛЕГИ
Е

Баташка и Брациговска.
Натрупала богат опит в преподаването на учебния материал, бе
сочена за пример на общинско и
областно ниво.
Освен математиката, тя обичаше и литературата, като често декламираше Ботевите стихотворения
„Хайдути“ и „Хаджи Димитър“.
Редовно участваше с възпитаниците си в научни екскурзии,
които се провеждаха в края на
учебната година.
Лично тя организира с учениците екскурзионно пътуване с
кораба „Радецки“ по река Дунав
до Браила, устието на Дунав и с
автобус до Одеса и обратно.
Покорила е няколко пъти с учениците първенеца на Рила – връх
Мусала /2925 м/ – най-високата точка на Балканския полуостров.
Иванчева остана вярна на
духовните и морални ценности до
последния миг от живота си.
Носител е на първи клас-квалификация и има звание „Главен

учител”. От министерството е
награждавана с орден „Кирил и
Методий“ – първа степен.
Най-голяма радост за нея бе семейството с децата: синът Стефан
– икономист, и дъщерята Ценка
– начална учителка. Радваше се на
внуци и правнуци. Тя се отдаваше
напълно като съпруга, като майка
и баба.
Елена имаше правилна политическа ориентировка и бе убеден
член на партията.
Отиде си една достойна българска гражданка, една учителка
на поколения ученици.
Един живот, изпълнен с доброта и отдаден на хората.
Един живот, посветен на обучението на младото поколение.
Един образ, който дълго ще се
помни от близки и познати.
Поклон! Дълбок поклон пред
светлата й памет!
ИВАН БОНЕВ
учител пенсионер

лена Иванчева е родена през
1930 г. в трудолюбиво семейство.
След завършване на средно
образование в родния град Пещера, продължава обучението си в
Пловдивския учителски институт
– отдел „Природо-математически“.
Трудовият й стаж минава в СОУ
„Св. Кл. Охридски“ като преподавател по математика в средния
курс.
Трудолюбива, дисциплинирана
и критична към нередностите, тя
имаше много добри резултати в
учебната работа и като класен ръководител.
Натрупала богат опит като преподавател, бе сочена за пример
на общинско и областно ниво на
учителите-математици.
Независимо че бе математик, тя
носеше душа на поет. Запазила до

смъртта си своята одухотвореност,
Иванчева беше център и на пенсионерски сбирки, които не минаваха
без нейните рецитали. И не само
това - тя съхрани чисти своите
идеали. Остана вярна докрай на
своята любима партия – БСП.
Винаги критична - и преди, и
сега, когато деградацията на политическия елит е възмутителна.
Тя продължаваше да изповядва
дълбоко вкоренените патриотични
традиции на честните българи.
Голяма радост за нея беше
семейството – децата Стефчо и
Ценка, внуците и правнуците.
Отиде си една общественичка,
една силна за времето си жена,
една достойна българска учителка, която ще бъде запомнена от
поколения ученици, минали през
нейния кабинет.
ПОКЛОН! ВЕЧНА Й ПАМЕТ!
ЗДРАВКА ПОПОВА
учител пенсионер
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РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ „ КОНДОР
КОНДОР”” - ГРАД ПЕЩЕРА

ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
ОТ КЛУБА СЕ ЗАВЪРНАХА

С МЕДАЛИ
Всички състезатели
от ракетомоделен клуб
„Кондор”- Пещера, се
завърнаха с медали
от участие в Европейското първенство по
ракетомоделизъм
за
младежи и възрастни,
което се проведе в
околностите на град
Шумен и на което България бе домакин. На
първенството участваха над 160 състезатели
от 15 европейски страни, със специалното
участие и на САЩ. Благодарение усилията и
ентусиазма на ракетомоделистите от цялата
страна, националните
ни състезатели завоюваха много призови
отличия в различните
класове (включително
и европейски шампиони при младежите в
два от класовете), с
което върнахме България сред водещите
сили в този спорт. Пещерският тим предста-

ви страната ни в двата
най-тежки класа - S7 и
S5 - копие на действителна ракета, и въпреки голямата конкуренция, успя да се включи
в челната тройка и
завоюва
призовите
отборни трети места
(с бронзови медали и
плакет) в двете възрастови групи с модели
“СОЮЗ”. За първи път
от новата история в
този спорт пещерските
състезатели се качват
на почетната стълба на
международни състезания от този най-висок ранг. Миналата година на косъм се разминахме от влизането
ни в челната тройка с
4-о място на Световното в Словакия, но това
амбицира още повече
състезателите и резултатите не закъсняха.
Ракетомоделистите
от РМК “Кондор” - Пещера, които са част от
националния отбор на

България, участваха с
петима състезатели трима при възрастните
(конструктори) - з.м.с.
Димитър Вачков, Павел Тилев, инж. Стоян
Вранчев, и двама при
младежите - Тодор
Александров и Мартин
Иванчев. Освен огромните усилия на състезателите по подготовката,
също така това постижение се дължи и на
факта, че финансовите
средства тази година
за изпращане на двата
отбора при възрастните и младежите бяха
изцяло подпомогнати
от Община Пещера, за
което искрено им благодарим. Тази година
бе по-благоприятна и
по-успешна от миналата, защото състезателите се съсредоточиха
повече в подготовката
на своите модели, а не
както миналата, когато
се занимаваха и със събиране на финансови
средства. Радваме се,
че всички общински
служители, общинските съветници и най-

вече кметът на община
Пещера Георги Козарев
бяха добронамерени и
съпричастни към нас и
ни подкрепиха.
Поставените цели и
задачи бяха по-високи,
но по пътя към успеха
винаги има препятствия. На това първенство се появи неочакван проблем с моторите на самите стартове,
въпреки че преди това
ги бяхме тествали и не
очаквахме изненади.
Бързата реакция на ръководителя на отбора з.м.с. Димитър Вачков,

който веднага промени
стратегията в правилна посока, допринесе
за изпълнение на програма минимум, която
ни нареди в тройката
както при младежите,
така и при възрастните. Третото място ни
удовлетворява на този
етап, но ни най-малко
не ни успокоява, дори
напротив - още повече
ни амбицира догодина
да направим повече и
по-добри модели, а изненадите да сведем до
минимум. Да не забравяме, че България до-

година ще е домакин
и на Световното първенство по ракетомоделизъм (space models
- космически модели)
и трябва да се представим още по-добре.
През учебната 2013/
2014 година клубът
ще набира нови желаещи - ако ви допада
този спорт, сте добре
дошли. Вратите са отворени всеки ден за
всички съграждани.
За повече информация:
www.condor-pestera.free.bg
От ръководството

К А П И ТА Н Д И М И Т Р И Е В О

ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖЕНСКАТА ФОЛКЛОРНА ГРУПА

ПОК АНА

НЧ “Зора - 1903”
с. Радилово

УВАЖАЕМИ ЛЮБИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ,
ГЛОБАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА - 1903”, СЕЛО РАДИЛОВО,
С ПАРТНЬОРСТВОТО НА КМЕТСТВО РАДИЛОВО, ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ
НА “ПАНАИР НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ПАЗАРДЖИШКИ РЕГИОН”
НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. НА ПЛОЩАДА В СЕЛО РАДИЛОВО
Панаир на продуктите е дейност по проект “Онлайн магазин на местни продукти от Пазарджишки регион”

www.pzprodukt-kupi.com
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