ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 16 /899/ ГОДИНА ХХХVIII

25 септември 2013 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

НА 22 СЕПТЕМВРИ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
На 22 септември
пред паметника-кост-

рия. Прозвуча българския химн.

ница в
Централния
градски парк звучаха
български патриотични песни.
Пещера
отбеляза
105-годишнината
от
обявяването на независимостта на Бълга-

Тук бяха народният
представител Йордан
Младенов, кметът на
община Пещера Георги Козарев, председателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова,
заместник-

кметът Стефан Балабанов, секретарят на
общината Николай Гълъбов, представители
на политически партии
и организации
Слово за този ден
произнесе
Николай
Гълъбов. Той припомни
историческата
значимост на събитията
през есента на 1908 г.
и завърши словото си
с думите: „Да живее
свободна и независима България!” , „Да
живее
българският
народ”.
С падане на колене
и с едноминутно мълчание присъстващите
почетоха паметта на
загиналите герои, дали
живота си за свободата и независимостта на
България.
Венци и цветя на
признателност подне-

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

КАТО ЧАСТ ОТ КБ ДАВАМ
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА
НА ПЪРВИТЕ СТО ДНИ ОТ РАБОТАТА
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
Моето отношение,
това на БСП се садържа в две думи: подкрепа и изисквания.
Подкрепа за постигане на икономически
растеж, за чувствително ограничаване на
бедността и изисквания за дълбоки промени в икономическата
политика, за чувствително подобрение на
живота на българските граждани и тяхната
сигурност.
Като част от КБ
има основание да
давам
положителна
оценка на първите сто

дни от работата му.
Правителството на
г-н Орешарски завари
държавата в разградено състояние – като
институции, ефективност,
компетентност
на тяхната работа и
като едно безобразно
състояние на сливане
на политическа партия. Това бе основният
мотив за БСП за формиране на програмно
правителство.
Съпротивата срещу
работата на правителството е сериозна,
много добре организирана и ожесточена.

Зад нея проличават
много политически и
икономически интереси – на върхушката на
ГЕРБ, които се стремят
на всяка цена да са
във властта, на други
политически партии,
които са отпаднали
от НС, както и нови
политически проекти,
които се структурират
около държавни институции, което не е
редно. Въпреки тази
съпротива – и двете
институции работят и
то в интерес на българските граждани.
На стр. 3

соха народният представител Йордан Младенов, кметът Георги
Козарев и председателят на Общинския
съвет Анастасия Мла-

денова, от Общинския
съвет на БСП, от организацията на ГЕРБ, от
Съюза на офицерите и
сержантите от запаса
и резерва, от общин-

ската организация на
СДС, от СОУ „Св. Климент Охридски”, от ОУ
„Петко Славейков”, от
НЧ „Развитие-1873”.
Величка Токмакова

50 години история и развитие

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
БИОВЕТ има удоволствието да Ви покани на

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
на 28 септември 2013 г. /събота/
на площад “България” гр. Пещера
Първата част на концерта е с начало 11 часа
с изпълнения на млади таланти от Пещера,
подкрепяни от Биовет

Вокална група “Звездици”
Петя Билбилева, Валентин Кичуков
и детска вокална група “Чучулига”
От 12 часа ще продължим да празнуваме заедно с

Десислава
Райко Кирилов
Емилия Валенти
Виктор Калев
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НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И
ТЕХНИЯТ ПРИНОС В ДУХОВНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
П

оучителна
е
историята, но също и настоящето на пещерската
община. Тя е феномен на
вечно живия български
дух.
Нейните успехи са
плод на огромния ентусиазиран отряд от 52
кмета и 62 кметски екипа
–
заместник-кметове,
председатели на общински съвети, секретари,
съветници, служители на
общината. И всеки е оставил частица от себе си
Пещерската община и
ние, нейните жители благоговеем, защото през
20-то столетие бе излъчен
един внушителен интелектуален елит, представляващ неоценим капитал.
Това са 2 академици 25
професори, 19 доцент,
ректори на ВУЗ, декани, заместник-декани В
тяхното ярко съзвездие
се открояват имената на
талантливи и мъдри политици,
общественици,
учени – светила на науката, образованието, медицината, спорта, културата,
чиито интелект е синтез
на българския, европейския и световен опит.
По-голямата част от
тях преминаха и преми-

нават през университетите на Франция, Германия,
Италия, Англия, Белгия,
Чеехия, Русия, а още и
САЩ.
Министри с европейско мислене бяха и остават в българската история
– Георги Кьосеиванов –
министър-председател, и
Михаил Такев – министър
на вътрешните работи,
завършили висшето си
образование като юристи
в Сорбоната-Франция.
Академик
Веселин
хаджиниколов – ученисторик със световна известност.
Проф. Янко Тодоров
– учен историк, светило в
античната история, притежаващ квалификация от
престижните университети в Мюнхен, Оксфорд и
Кембридж.
Проф. Янко Янев – бележит и талантлив учен
философ,
културолог,
работил в Лайпциг, Фрайдебург и ХайделбергГермания. Посветил 11
години на преподавателска работа в Берлинския
университет по философия и културна история
на България.
Светът и Европа се
прекланят пред проф.
д-р Димитър Пасков – откривателя на уникалното

лекарство „Нивалин“ за
лечение на детски паралич, за което е удостоен
с наградата за наука в
неапол – Италия „Оскар
на двата свята“.
Проф. д-р Димитър
Ранев е талантлив хирург,
октривател на българското лекарство „Дефламол“
за лечение на изгариния.
Специализирал е хирургия в париж. Търсен е по
спешност за консултации
и операции в много европейски столици.
Изтъкнатият и талантлив конорежисьор академик Людмил Стайков е
автор на десетки филми,
епопеи, които завладяват
Европа и света, класирани на призови места
на кинофестивалите във
Варна, Германия, САЩ,
Италия, Франция. Удостояван е два пъти със „Златна роза“ и много награди
на Съюза на филмовите
дейци. Сред най-големите шедьоври на Българското кино са неговата
трилогия за Хан Аспарух
и „Време разделно“. Те
са филмовата визитка на
българия пред света.
Съществен е приносът
на българските художници в изобразителното
изкуство на Европа.
Първият пробив в ев-

ропейското изобразително изкуство прави Петър
Стайков, който като живописец завладява ателиетата на художествената академия на слънчева
и ренесансова Италия.
Проф. Веселин Стайков – баща на СБХ и
първи декан на Художествената академия е
европейски и световноизвестен график. Той очарова Европа със своите
графики, които показва
на 40 изложби.
Владимир Рилски е
художника на Родопите,
очаровал Европа със
своите пейзажи от планината на Орфей.
Тодор Хаджиниколов
– основател на съвременната българска пейзажна
живописна школа. Негови платна се намират в
частни колекции и пхудожествени галерии у нас и
в чужбина.
Художникът проф. Стоян Раканов е автор на десетки творби, излагани на
изложби в Националната
художествена
галериа
– София.
Двамата
скулптури
Никола личков и Олга
Наздрачева са майстори
на скулптурни творби, показани на представетелни изложби в Австрия,

Германия,
Швейцария,
Франция, Италия, Полша,
Молдова.
Музикантът николай
Тутов и съпругата му Адриана като майстори на
цигулката остават трайна
следа в музикалната биография на Европа.
Незабравим
остава
проф. Христо Христосков,
ученик на проф. Сава
Попов. Музикант, концерт-майстор, участвал
в престижни журита на
цигулкови концерти в
Термания, Чехия, Полша,
Унгария.
Проф.
д-р
Захари
Стайков – плодовит български учен – икономист
и социолог. Автор на 200
научни труда, участва в
международни конгреси
и симпозиуми. Неговата
биография и изследвания
са поместени в Енциклопедията на Биографския
институт в Англия.
Не можем да отминем
и спортната слава на община Пещера, донесена
от:
Проф. д-р Никола Хаджиев – майстор на спорта, ректор на НСА, първият български професор
по гимнастика, почетен
гражданин на Пещера.
Серафим
Тодоров
– трикратен европейски

шампион, оглавил ранглистата на международната боксова федерация
за 1991 г., почетен гражданин на Пещера.
Ракетомоделистите,
които заради постиженията се през 1983 г. са
включени в националния
отбор.
Споменаването на постигнатите успехи и плеадата от наши изтъкнати
съграждани ни зарежда с
оптимизъм. Но не трябва
да затваряме очите си
пред нерешените проблеми.
С общи усилия трябва
да направим така, че да
намалим недоимъка, да
зараснат напълно раните
от кризата, да превърнем
града и селата към общината в още по-красиви и
благоустроени места за
живот.
Затова е необходимо
да повтаряме ключовите
думи: гражданско общество,
партньорство,
достойство,
компетентност и ангажираност.
Пътят по който вървим, пътят в Европа е
правилен. Вярвам, че ще
успеем, защото ключът
към нашите успехи е вътре в нас.
Стефан Попчев
Историк-краевед

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ В ПЕЩЕРА

ОТНОВО СЕ ЗАВЪРНАХА С НАГРАДИ
Хората с увреждания в Пещера имат висок дух и
желание да пеят и се веселят.
В края на август и началото на септември 2013 г. се
проведе седмия републикански фестивал на хората с
увреждания с участието на балканските народи. През
двата дни се изявиха самодейци от всички краища на
страната, Сърбия, Македония. Фестивалът се проведе
в Перник.
Общинската организация на инвалидите от Пещера отново участва с певческа група „Горска теменужка“ с ръководител Рашко Тилев. След получените от
минали фестивали златен, сребърен и бронзов медали, отново бяхме наградени със сребърен медал за

цялостно изпълнение.
По всички направления получихме грамоти за
участие – грамота за изпълнение на дует Лиляна и
Спас Спасови, грамота за изпълнение на трио „Мелодия“ – Рашко Тилев, Лиляна и Спас Спасови, грамота
за съпровод на китара – Спас Спасов и грамота за
съпровод на акордеон – Рашко Тилев. Трудът ни бе
възнаграден благодарение на високия дух на участниците.
Благодарни сме на СИБ за прекрасния празник,
който се организира всяка година за хората с увреждания, на кмета на Перник Росица Янакиева и за добрата организация на фестивала Анита Тараланска.

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.

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

Благодарим на община Пещера в лицето на Николай Гълъбов – секретар на общината за осигурения
превоз.
Надяваме се за даброто представяне и на други
фесивали и нови успехи в бъдеще.
Дафинка Василева
Председател на ОО на хората с увреждания
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ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

КАТО ЧАСТ ОТ КБ ДАВАМ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА
ПЪРВИТЕ СТО ДНИ ОТ РАБОТАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
от стр. 1
Едно много важно постижение, което засяга
практически всеки български гражданин и всяка фирма, това е създаването на законодателните
условия за намаляване
цените на тока, както за
битовите, така и за индустриалните потребители,
което не се е случвало
може би последните 20
години. Пример за това са
отпушените възможности
за износ на електроенергията, което е дало
възможност секторът да
се стабилизира, както и
направената първа стъпка за увеличаване цената
на въглищата, след като 4
години е била замразена.
Като лява партия настоявахме и правителството още в спешните
мерки да се реализиране

пакет от социални мерки.
Първата е увеличаването
на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до
2 години, от 240 на 310
лв. Тази мярка обхвана
340 000 деца и техните родители и няма как да не
оценим тази стъпка като
положителна.
Еднократната помощ
за първокласници, която
от 1500 бе увеличена на
250 и обхваща две трети
децата.
Определям като изключително важно и увеличената добавка за деца
с увреждания.
Предприети са мерки
за облекчаване на работодателите, които наемат
на работа лица до 29 г.
за периода от 6 до 18 месеца.
Предприети са промени, които да дадат възможност на работници,

на които са начислени,
но неизплатени заплати,
да ги получат от 3 на 6 месеца, когато има неплатежоспособност на техния
работодател.
С промяна на критериите, се е увеличил и
кръгът на лицата, които
могат да ползват помощи
за отопление, като към
сегашните 210 000 се добавят 60 000 нови лица.
От облагане са освободени и имотите с данъчна
оценка под 1680 лв.
В областта на земеделието се осигурява
по-голяма подкрепа на
тези, които се занимават
с животновъдство, отглеждане на плодове и
зеленчуци, като техния
дял в използването на
европейските средства
нараства от 3,5% на 13%.
Предприети са действия за удължаване с

2 години на преходния
период, в който фирмите
млекопроизводители от
2-ра и 3-та категория ще
могат да се адаптират към
европейските стандарти.
Правителството вече е
внесло промени в Закона
за обществените поръчки,
с които да ги направят попрозрачни и по-достъпни
за много фирми.
Подновена бе дейността на Съвета за социално партньорство и
се облекчи начинът за
кандидатстване при приема на специализанти за
лекари, които придобиват
медицинска специалност.
Ускорено връщане на
дължимото от държавата ДДС към българските
фирми и се е прекратила
порочната досега практика за забавяне на разплащанията с бизнеса.
Значително нараства-

не на сертифицираните от
ЕК разходи за България.
От 29% от целия обем от
средствата, които се полагат на страната ни, в
рамките на този финансов период, на 37%.
Като
политически
резултат от работата на
кабинета и негово постижение е освобождаването от оковите на страха,
който
доминираше
в
българското общество, в
медиите през последните
3,5 години.
За първи път се формулира отделна оперативна програма, която е
насочена към развитие
на българската наука и
иновациите за конкурентен растеж.
Многобройни срещите
ми с жителите на областта, кметове и администрация.
Освен с законода-

телството до момента
можем да се похвалим с
осигуряване на средства
за дългоочакваната реконструкция на главната
улица на с. Радилово,
където паветата ще се заменят с асфалт.
Така също правим
всичко
възможно
за
вкарване в програмата на
АПИ реконструкцията на
пътя Пещера – Батак.
Заедно с Кметовете
на Община Пещера и
Брацигово работим за
преминаване на двете летовища Свети Константин
и Атолук във владение на
Общините.
Водени са разговори
с ПУДОС за отпускане
на средства за довършване на канализацията
на с. Исперихово, така и
за улица Юндолска в гр.
Велинград където ремонтите са вече факт.

Кметът Георги Козарев
подписа Договор за изграждане на
пречиствателна станция
Кметът на община
Пещера Георги Козарев
подписа на 13 септември
Договор за изграждането на Пречиствателна
станция с представители
на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД
София. По Оперативна
програма „Околна среда
2007-2013“ ще бъде даден
старт на инженеринг, проектиране в работна фаза,

съгласуване, изпълнение
на
строителство, технологично
оборудване,
обучение на кадри и пускане в експлоатация на
Пречиствателна станция
за отпадъчни води за 25
000 еквивалент жители.
Модерното
хидро-съоръжение ще разполага
с помпена станция, съоръжения за механично
пречистване, комресорна

станция, пясъкоуловител
и разделителен обект.
Предвижда се да бъдат
построени комбинирани
съоръжения за биологично пречистване, утайкоуплътнител и др. Срокът за
изпълнение на Обществената поръчка е осем
месеца. Стойността за изграждане на пречиствателната станция възлиза
на 9 806 384.50 лв.

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.
Община Пещера е одобрена по Проект „Идентификация на проектни
линии за финансиране
или съфинансиране“ от
МФ „Козлодуй“, съобщи
Николай Гълъбов - секретар на Община Пещера. Според Проекта, ще
бъдат внедрени мерки за

МЕСТНА ГРАЖДАНСКА
ИНИЦИАТИВА
На 4 септември 2013 г. в заседателната зала на Общинския съвет се проведе
събрание във връзка с реализиране на
местна гражданска инициатива. На събранието беше одобрено предложение
до Общинския съвет за изграждане на
Дом на покойника в Централния гробищен парк, за което да се съберат подписи на граждани с избирателни права.
Избран е Инициативен комитет в

състав: председател Георги Козарев и
членове Анастасия Младенова, Костадин Ташков, Георги Карамитрев и Георги Делев.
В сградата на общината, предприятие „Обредни дейности“ и Общинския
център за услуги и информация, гражданите на Пещера могат да се включат
в подписката за изграждане Дом на покойника.

ОБНОВЯВА СЕ ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА“
енергийна ефективност в
сградата на ОДЗ „Иглика“ в Пещера. Ще бъде
извършено
топлинно
изолиране на външните
стени на детското заве-

дение, предстои подмяна
на дограмата, топлинно
изолиране на покрива,
реконструкция и обновяване на отоплителната
инсталация и подмяна

на осветителните тела.
Общата
стойност
на
строително монтажните
дейности е 375 873 лв.
Срокът за изпълнение
е 65 дни. Министерство

на икономиката, енергетиката и туризма е провело търг за избор на
изпълнител. Обек тът е
спечелен от „Трейс Груп
Холд“ АД - София. Об-

щината ще се включи
в ремонта на детската
градина и със собствени
средства ще се подмени
хидроизолацията на покривната
конструкция,
ще бъдат монтирани нови
улуци и водосточни тръби, допълни инж. Стела
Павлова.
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ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

РА Д И Л О В О
На 21 и 22 септември на площада в Радилово се проведе
третото издание на “Национален фестивал на кешкека и

народните умения - Радилово
2013”
Подробности в следващия брой

К А П И ТА Н Д И М И Т Р И Е В О
Женската фолклорна група
към читалището участва във
фестивала на чушката, домата
и традиционните храни в село

Куртово Конаре.
Тя отново се представи
успешно и за участието си бе
наградена с грамота

В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СОСЗР

Учебната 2013-2014 година беше открита тържествено във всички
училища на Пещера.
Гост на малките ученици от началлното училище “Михаил Каролиди”
бе кметът на общината Георги Козарев.
Той приветства учениците с пожелание за здраве и успешна учебна
година.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МУЗИКАТА
И ПОЕЗИЯТА - 1 ОКТОМВРИ
ПОВЕЙ
Зная уж, че нощите са мрачни,
но навънка сипещият сняг
прави ги и светли, и прозрачни има сивота, но няма мрак.

Пооткрехнах мъничко стъклата...
В белезникавата нощ-сатен,
като полъх, дойде в тишината
“Валсът до диез минор - Шопен”.

Стаята приятно е загрята
и настолна, лампата жълтей,
но ми липсва нещо на душата,
нещо като тъничък повей.

Снежни ноти в оплетени дири
пианист един прати на мен.
Тъй прочувствено, влюбено свири,
а аз взех, че се влюбих - в Шопен!

По повод 13 септември празника на инженерните войски - 135 години от създаването
на войските и 110 години от
сформирането на инженерното
поделение и дислоцирането му
в Пещера, Общинският съвет на
СОСЗР проведе тържествевно

събрание в клуба на съюза.
Кратък доклад изнесе за.председателят на Общинския
съвет подп.о.з. Венелин Христев.
Полк.о.д. Гюджеклиев
председател на ОбС на
СОСЗР

НАШУМЯЛАТА
напоследък
млада дизайнерка Анна Ганева шеметно влезе в сезона на сватбите.
С екстравагантна сватбена рокля

– типично в стил By Ganevva Atelier,
мина под венчилото булка избрала
услугите на дизайнерката от родопския град Пещера.
Роклята е изработена ръчно от
тафта, шифон, рязана кожа и перли
. Разбира се шаферките и част от гостите на наподобяващо Шато – Домейн хотел Пещера бяха облечени с
тоалетите на дизайнерката .
От две години Анна изработва тоалети за певицата Бони, която беше
обявена за най- елегантно облечена
на наградите „Новфолк”.
В последно време абитуриентките
от областта се доверяват на младата
дизайнерка за един от най- важните
дни в живота си- Баловете. За 2013г.
с тоалети на Анна Ганева се появиха
повече от 30 момичета и мамчетаабитуриенти.
Стилът на By Ganevva Atelier е
екстравагантен , но тя създава дрехи според човека, и до това, колко
смели и предизвикателни могат
да бъдат в облеклото си. Новото
предизвикателство са сватбените
рокли, които ще виждаме през предстоящите сезони.

ПРИЧУДЛИВА ЛУНА
Взира се в мен причудлива луна,
все ми намига, поглежда.
Облак ревнува, хвърли пелена,
скри я от взор и нарежда:

Чу ме луницата, сряза със рог
облака - до хоризонта:
“Аз не линея! Създаде ме Бог
да съм на вечер архонта.

“Как сте я емнали тази луна!
Трябва ви все за сонети!
Все на тъгата да слуша гласа,
все на любови да свети!

Бърша сълзите на тъжни лица,
и ги суша от очите,
давам на влючен сребристи крила,
свалям му ниско звездите.

Малко отсрочка й дайте сега!
Много лъчи ви разсея!”
Скочих от уплах: “Ами стиха?
Той ще сивее без нея!

Мога жребец да изваям с лъч син
от Дон Кихотова транта!
Дори и във стих за свети Валентин
аз съм желана поанта!

Кой ще му сипе сребристия прах?
Кой през нощта ще разгони
вещици, бухали, дяволи? Ах,
кой ще сияй по балкони?”

А на поетите - стих-среброслов,
дори и когато сънуват!
Те са голямата моя любов
светът докогато светува!”

КНИГИТЕ НА КРАСИМИРА СТОЙНОВА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ
НА УЛ. “ЙОРДАН КОВАЧЕВ” No36 - ГЕОРГИ СТОЙНОВ

В. “РОДОПСКА
ИСКРА” МОЖЕ
ДА ЧЕТЕТЕ И
В ЕЛЕКТРОНЕН
ВАРИАНТ

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 0350/6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
Гл. редактор: Величка Токмакова
Предпечатна подготовка и печат:
„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

