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ФОЧА ГОСТУВА НА ПЕЩЕРА
На 15 ноември 2013
г. на двудневно посещение в Пещера беше
ръководството на гр.
Фоча в лицето на кмета
на общината Радослав
Мажич, председателя
на Общинския съвет
Радожица Младенович
и заместник-кмета на
Фоча.
В община Пещера
гостите бяха сърдечно
посрещнати от кмета

на общината Георги
Козарев, председателя
на Общинския съвет
Анастасия Младенова,
заместник-кмета
Николай Атанасов, секретарят на общината
Николай Гълъбов, директори на дирекции в
общината.
В
заседателната
зала се състоя делова
среща и бяха установени приятелски отно-

шения с община Фоча
– република Сръбска,
част от Босна и Херцеговина.
Кметът Георги Козарев запозна гостите с
развитието на общината – една добре устроена община, с четири общински предприятия,
късче парче от рая.
Тук се усвояват много
добре
европейските
фондове. В края на

2014 г. община Пещера
ще отговори на всички
европейски критерии
за екологично чиста
община. Пещера ще
бъде една модерна община, която ще претърпи силно развитие.
Председателят
на Общинския съвет
Анастасия
Младенова добави: силата на
птиците е в крилата, а
силата на хората е в
приятелството.
От името на гостите
кметът Мажич благода-

ПОК АНА

ри за топлото посрещане в общината и увери
че сега се поставя едно
добро начало – сътрудничество между двете
близки общини. Той запозна присъстващите
с културно-историческото развитие на Фоча
– община с развит
туризъм, природни дадености, с два висши
факултета – медицински и богословски.
Заместник-кмет ът
и председателят на
Общинския съвет във

Фоча също поздравиха ръководството и изразиха задоволството
си от приятелството
между двете общини.
От ръководството на
община Пещера изпратиха поздрави до посланика в босна Ангел
Ангелов и заместникпосланика
Николай
Колев, които са посредници за връзките
между двете общини.
Гостите разгледаха
града и посетиха водещи фирми.

ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÂÈÍÎÒÎ

за публично обсъждане на проектобюджета
на община Пещера за 2014 г.
На основание чл.84, ал.2
от Закона за публичните финанси,
Кметът Георги Козарев кани
жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и
цялата общественост на обществените обсъждания на
проектобюджета на Община
Пещера за 2014 г. Общественото обсъждане ще се проведе:
- На 28 ноември 2013 г. от 17.00
часа в заседателната залата на
Общински съвет гр. Пещера
- На 29 ноември 2013 г. от
17.30 часа в клуба на пенсионера
с. Радилово
- На 29 ноември 2013 г. от
18.30 часа в читалище „Сергей
Румянцев” с. Капитан Димитриево

Проектобюджетът на Община Пещера за 2014 г ще да
бъде публикуван на интернетстраницата на общината –
www. peshtera.bg минимум 3 дни
преди началото на публичните
обсъждания.
Предложения
и становища могат да се направят и на
е-mail:mayor@peshtera.bg. Становищата и предложенията подадени по електрон път трябва
задължително да бъдат подписани чрез електронен подпис.
Постъпилите предложения и
становища от срещите предложения ще бъдат взети под
внимание при изработване на
окончателния проектобюджет.
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ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ СЕИЗМОЛОГ
КРУМ АТАНАСОВ ЯНКОВ Е ПЕЩЕРЕЦ
Наистина, малцина
са онези
пещерци,
които познават името,
делото и творческия
път на този бележит
пещерец, оставил дълбоки и трайни следи
в развитието на сеизмологията у нас и в
чужбина.
Той е роден през
1902 г. в пещера в будното семейство на Атанас Янков и Василка
Янкова – сестрата на
видния общественик
Григор Чешмеджиев.
Раждат им се седем
деца – три момчета и
четири дъщери. Бащата по професия е бил
кожухар. Познавал е
много добре църковнославянския език, който

използва в богослужението в църквата „Света петка” в Пещера. В
годините 1901—1903 г.
два пъти е издиган за
кмет на община Пещера. На него като такъв
принадлежи заслугата
му за осигуряването
на парцел за изграждане на сградата на
читалище „Развитие”,
отпускане на терен за
строителството на начално училище „Михаил Каролиди” със
средства, дадени от
Екатерина
пасарева
по завещание на нейния брат Михаил Каролиди и оглавявания
от него инициативен
комитет за събирането
на средства за възста-

новяването на изгорялата сграда на църквата „Света Петка”.
В
пещера
Крум
Янков завършва началното
и
класно
училище, а средно-техническо заедно с брат
си Георги – в Германия.
През 1921 г. се озовава
в гр. Галац—Австрия,
където завършва физика в Университетеа
с отличие. Не приема предложението на
Ректора да остане на
работа като преподавател и се завръща в
България. В годините
1925-1927 като млад
специалист учителства
в техникумите в Казанлък и Русе.
След успешна за-

щита в конкурс през
1928 г. е издигнат за
асистент, а през 1934
г. за главен асистент
по физика в Централния Метеорологичен
Институт
в
София.
Още през 1931—1932
г. е издигнат за член
на общонародния комитет за изграждането
на метеорологичната
станция „Мусала”.
През 1938 г. е изпратен на специализация
в гр. Иена –Германия и
цели 11 години до 1949
г. работи като началник
на метеорологичната
станция в София.
Всъщност,
Крум
Янков е първият български сеизмолог със
световна известност,

признат със своите
приноси от световноизвестните
учени.сеизмолози. Името
му намира място в
японската енциклопедия. Той поддържа и
ръководи използването на двата сеизмографа „Рихтер” през 1934
г. и „Крумбах” през
1942 г.
През 1950 г. по принуда се връща отново
към учителското поприще, за да стане преподавател по физика
в механотехникума в
Ботевград, а през 1956
г. и в София.Тук той работи отговорно и професионално. Оборудва
образцов кабинет по
физика – пример и

опит за средните училища в страната. Заболял, умира самотен и
забравен на 1 януари
1959 г. в София.
Има десетки научни
изследвания. Изключително ценни са неговите изследвания и
анализи за големите
земетресения, станали
у нас през 1928, 1938 и
1942 г. в Неврокопско,
Разградско и Горнооряховско.
Многобройните му
публикации у нас и в
чужбина имат голяма
научна и практическа стойност и винаги
днес и в миналото са
търсени от специалистите.
Затова името и делото на Крум Атанасов
Янков е и ще остане за
нас, пещерци, гордост
като учен сеизмолог
с национално, европейско и световно
звучене.
Стефан Попчев
краевед

сравняване, анализиране и подобряване на
екологичното образование в двете страни.“,
сподели Весела Тодорова, старши експерт
по природни науки и

екология в РИО-Пазарджик и координатор на
проекта за България
Следващата
работна
среща е в България,
през месец март 2014
година.

ЕКСПЕРТИ ОТ РИО
УЧАСТВАХА В РАБОТНА
СРЕЩА В ТУРЦИЯ
Експерти от Регионалния инспекторат по
образование в Пазарджик взеха участие в
първата мобилност по
проект „Екологичното
образование - стъпка
към бъдещето на нашата планета”, договор
No No LLP -2013-COMRP-7. Работната среща
се проведе в началото
на ноември в турския
град Карабюк. Участниците в нея от турска
и българска страна
представиха
регионалните си партньори,
реализирани от тях

инициативи с фокус
екологично образование и набелязаха нови
активности за периода
ноември 2013г. - юни
2014г.
Партньори по регионалното партньорство
от област Пазарджик
са СОУ „Васил Левски“, гр. Велинград,
СОУ „Нешо Бончев“,
гр. Панагюрище
и
РИОСВ - гр. Пазарджик. От Република
Турция партньори по
проекта са Регионален
директорат на образованието в гр. Карабюк,

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА
ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Текст..............................................................

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

начално училище в
гр.Карабюк, Анадолската гимназия, гр.
Сафранболу и Регионалната дирекция на
околната среда и градското планиране в гр.
Карабюк.
Турция е координиращ партньор по
проекта, финансиран
от Центъра за развитие на човешките
ресурси - България
по секторна програма
“Коменски”, дейност
„Регионални
партньорства „Коменски”.
„В рамките на проекта

ще бъдат осъществени 6 работни срещи с
цел обмяна на добри
практики и включване
в прояви по време на
екологични кампании.
Целта е проучване,

ЗА ПОВЯ Д А Й Т Е
ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА
АПТЕКА НА

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„Б И О В Е Т ”

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

ВСЕКИ ДЕН

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

от 11.00 до 12.00 и от 16.00 до 17.30 ч.

Тук ще намерите
ветеринарно-медицински
продукти за всички видове
и категории животни.
Ул. “П. Раков” No7,
до входа на “Биовет”, тел. 0350-6-56-29
и на повикване от портала, вътр. тел. 310

„КУПЕНА“

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.

Съгласно Закона за защитените територии,
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.
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ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ
ОТ “ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ” ЕАД ЗА ПРОЕКТИ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР. ПЕЩЕРА - ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВИК МРЕЖА
И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ, ГР. ПЕЩЕРА” ПО ДБФП No DIR-51011116-С005/29.02.2012 г. ПО ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
и
„КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „ПЕРИСТЕРА“, РАЗПОЛОЖЕНА НА ХЪЛМА
„СВЕТА ПЕТКА”, ГРАД ПЕЩЕРА ПО ДБФП No BG161PO001/3.1-03/2010/039 ОТ 23.11.2011 г. ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013)
1. Проект „Модернизация на интегрирания воден
цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация
на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ,
гр. Пещера” по ДБФП No DIR-51011116-С005/29.02.2012 г.,
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ “Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.”
в рамките на приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие/Кохезионния фонд и от държавния
бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Този инвестиционен проект е изключително приоритетен, както за община Пещера, така и на национално ниво,
с оглед на преходния период за населени места с над 10
000 ЕЖ .
Общата цел на проектно предложение е подобряване
на съществуващата система за управление на питейните
и отпадъчни води на територията на град Пещера, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК
сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води,
в съответствие с приоритетите и целите на Европейския
съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна
среда 2007-2013 г.”.
КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ:
- Повишаване на процента от населението, което ползва подобрено качество на ВиК услугите на територията на
проекта
- Повишаване на обхвата на услугите по пречистване
на битови отпадъчни води на територията на град Пещера
в резултат на изграждане на ПСОВ
С реализацията на проекта ще се решат основни
проблеми във връзка със състоянието на ВиК системата
на гр. Пещера, свързани със загуби на вода, липсата на
екологосъобразно отвеждане, заустване и пречистване
на битовите отпадъчни води, което води до нарушаване
на жизнената среда и рискове за здравето н населението.
Освен изграждането на ПСОВ в гр. Пещера, инвестиционния проект включва и други съпътствуващи дейности – изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, изграждане
на довеждаща инфраструктура (пътна с трайна настилка
с дължина 198 м.), рехабилитация и изграждане на нова
водопроводна и канализационна мрежа на града (в т.ч. доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна
канализационна мрежа – 21 244 м. общо и реконструкция и
рехабилитация на водопроводна мрежа и сградни отклонения – 16 861 м. общо)
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта: 30 месеца.
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
Общата стойност на инвестиционния проект е
26 211 276,32 лв, от които безвъзмездна финансова помощ
от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” в размер на 23 640 438,44
лева и финансиране от община Пещера в размер на
2 570 837,88 лева (включително за осигуряване на собствен принос и финансиране на недопустими разходи).

НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на проекта ще се осъществи чрез дългосрочен инвестиционен кредит от “Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Усвояване на кредита на траншове, съобразно исканията за
плащане към УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Обезпечаване – бъдещите вземания по договора за безвъзмездна помощ с УО и собствените приходи на общината.
РАЗМЕР НА КРЕДИТА- до 8 571 000 лв /Осем миллиона петстотин седемдесет и една хиляди лева/., в това число до
6 000 000 лв. за финансиране на междинни и окончателни
плащания и до 2 571 000 лева - осигуряване на собствен
принос и финансиране на недопустими разходи)
ВАЛУТА НА КРЕДИТА – лева
СРОК И НАЧИН НА ПОГАСЯВАНЕ – за погасяване на
разходите до размера на безвъзмездната финансова помощ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” - 24 месеца, за
собствен принос и финансиране на недопустими разходи
– 84 месеца, с възможност за предсрочно погасяване на
главницата на цяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване
ИЗТОЧНИЦИ НА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА
– плащанията от УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ No
DIR-51011116-С005/29.02.2012 г и собствените приходи на
общината.
НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Бъдещите вземания по договор за безвъзмездна помощ No DIR-51011116-С005/29.02.2012 г с УО и собствените
приходи на общината.
Лице за контакт:
инж. Николай Атанасов – заместник кмет
2. Проект „Консервация, реставрация и експониране
на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера по ДБФП
No BG161PO001/3.1-03/2010/039 от 23.11.2011г. по ОП „Регионално развитие” (2007-2013), схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие
на туризма”, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.
ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проекта е превръщане на античната
и средновековна крепост „Перистера” в град Пещера, в
атрактивна и привлекателна дестинация за български
и чуждестранни туристи. Реализирането на проектното
предложение ще допринесе за подобряване, обновяване
и доразвиване на туристическите атракции в община Пещера и популяризиране на общината като място на древна
култура. Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и
експониране на историческата забележителност, реализацията на проекта ще осигури и повишаване атрактивността
и достъпността до обекта с туристическо и културно -историческо значение на територията на Пещера. Античната
и средновековна крепост ”Перистера”, която е културно

- исторически паметник с национално значение, е открита
по време на разкопки през периода 2007-2010 г.
ПРОЕКТЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА:
•
Възстановка на цитаделата на крепостта и превръщане на мястото в култов и археологически парк;
•
Социализиране на околното пространство чрез
изграждане на два подхода към крепостта - от североизток и югоизток;
•
Експониране на предметите, открити при разкопките - златни и бронзови монети, фрагменти от надписи,
накити, мраморни детайли от сградите, цели съдове от
глина и стъкло и др., в музей на открито;
•
Акцентиране върху град Пещера като средище от
най-древни времена чрез експониране на историческата
забележителност;
•
Привличане на туристи;
•
Повишаване качеството на туристическото обслужване в туристическите атракции чрез обучение на
специализиран персонал и прилагане на съвременен маркетинг и мениджмънт на туристическото предлагане.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта – 24 месеца.
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА – 3 506 696,12 (три милиона,
петстотин и шест хиляди, шестстотин деветдесет и шест
лева и дванадесет стотинки) лв., от които 95% безвъзмездна финансова помощ – 3 331 361,31 лв. и 5% задължителен
собствен принос – 175 334,81 лв.
НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на проекта ще се осъществи
чрез дългосрочен инвестиционен кредит от “Фонд
за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Усвояване на кредита на траншове,
съобразно исканията за плащане към УО на ОПРР.
Обезпечаване – собствените приходи на общината.
РАЗМЕР НА КРЕДИТА- до 175 335 лв /Сто седемдесет и
пет хиляди триста тридесет и пет/ лева за осигуряване на
собствен принос.
ВАЛУТА НА КРЕДИТА – лева
СРОК И НАЧИН НА ПОГАСЯВАНЕ – 84 месеца, с възможност за предсрочно погасяване на главницата на цяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване
ИЗТОЧНИЦИ НА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА – собствените приходи на общината.
НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Собствените приходи на общината.
Лице за контакт:
инж. Стела Павлова – директор дирекция «ТСУ»
3. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.
Дата и място на провеждане на обсъждането 26.11.2013г.
17.00ч. в залата на Общински съвет
гр. Пещера.
Мястото за свободен достъп до материалите по проектите
се определя стая No 5 на Общинска администрация от
10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет
страницата на Общината без ограничение.
Становище и предложения по проектите могат да се
подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.”Дойранска епопея” No 17
и на електронен адрес: mayor@peshtera.bg, подписани с
електронен подпис.

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 админис-

тративни 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.
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На 20 ноември на хълма “Света
Петка” се проведе Празник на виното.
Проявата е част от проекта “Консервация, реставриране и експониране на
средновековната крепост “Перистера”
разположена на хълма “Света петка” в
Пещера.
Проявата уважиха кметът на община Пещера Георги Козарев, председателят на Общинския съвет Анастасия
Младенова, заместник – кметовете
Стефан Балабанов и Николай Атанасов, секретарят на общината Николай
Гълъбов.
Общата цел на проекта е превръщане на античното и средновековна
крепост “Перистера” в атрактивна и
привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. Реализи-

рането на проектното предложение ще
допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на туристическине
атракции в община Пещера и популяризиране на общината като място на
древна култура.
В празника на виното участваха 22
винопроизводители от Пещера, Радилово и Капитан Димитриево. Енолози
от Вимпром „Пещера” определиха най
– добрите вина. Ръководителят на проекта инж. Стела Павлова връчи награди на първенците, а всички останали
участници получиха грамоти. Цар на
виното от белите вина стана Надежда
Борисова, а от червените – Спас Тодоров.
В програмата участва женската
фолклорна група от Кап. Димитриево.

ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ ОТ ПГХВТ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ“
ÏÎÄÐÅÄÈÕÀ ÈÇËÎÆÁÀ
Народно читалище „Развитие“ е домакин на
изложба на Василий Врешчагин (1842 - 1904),
организирана от сдружение „Славянски свят“
Пловдив, с подкрепата на фонд „Руски мир“, по
проект „Руско-турска освободителна война“.
Изложбата е подредена от деветокласниците
на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. Мероприятието откри Боряна Зафирова от професионалната гимназия. Председателят на сдружение „Славянски
свят“ Васил Стайков изнесе лекция за живота
и творчеството на руския художник-баталист,
участник в Руско-турската война (1877-1878).
Врешчагин е автор на повече от 800 картини,
които се съхраняват в най-големите световни
музеи. Скъсва с академичната традиция в баталната живопис. Решителен привърженик на
реализма в изкуството. Един от най-видните
творци на изобразителното изкуство от края
на XIX-и век. Цялото му творчество е насочено
срещу войната, заради което към края на живота
му е наричан „апостол на мира“. Творчеството на
Василий Верешчагин е от особена документална стойност за България, тъй като рисува серия

платна, свързани с Освобождението.
Инициативата продължи с кино-лектория в
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. На учениците бе про-

жектиран филмът „Белият генерал - Скобелев“.
Клуб „Млад журналист“

ОУ „Петко Р. Славейков” празнува
От 11 до 15 ноември в ОУ „Петко
Р. Славейков“ се
проведоха „Славейкови
дни“,
посветени на 186
годишнината
/17
ноември/ от рождението на П. Р.
Славейков, патрон
на
училището.
Ученици от всички паралелки се
включиха в разнообразни дейности отдавайки дължимата почит на патрона на училището. Духът на
празника съпътстваше всички училищни изяви. Всички
класни ръководители проведоха тържествен час, в
който чрез
презентация,
четене на стихове, викторина за живота и творчеството
на П. Р. Славейков учениците затвърдиха познанието
си за бележития българин.
Ученици от 5-8 клас направиха изложба-колаж от

биографични сведения за
П. Р. Славейков. Други се
включиха в базар на тема
„Моята прочетена книга“,
където се разменяха любими прочетени книги. Занимателни кръстословици
свързани с делото и живота
на П. Р. Славейков изработиха осмокласниците. Второкласници се включиха в конкурса „Най-добър четец“,
за което бяха премирани с
грамоти. Хепънинга организиран за втора поредна
година даде възможност

на десетки ученици
да порисуват върху
вода чрез техника
„ибру“. Кулминацията
на празненствата настъпи в петък, когато
една час от учениците
посетиха къщата-музей на В. Левски, на
Ив. Вазов и Радиното
училищ, а друга част
се включиха в спортен празник в училището. Спортистите мериха сили в щафетни игри,
футбол, баскетбол. Художниците рисуваха на асфалт
на тема „Моето училище“.
Учениците от 3 клас пуснаха
в небето балони с цветовете
на българското знаме, с които полетяха и празнични
послания. Всички класни
ръководители
подариха
на участниците в спортния
празник книжка за П. Р. Славейков. Славейковите дни
завършиха с общоучилищно хоро, което затвърди пат-

риотичния
дух на тържествата
и донесе
много емоции и настроение.
Празникът
на училището
бе
повод дир е к то р ът,
г-жа П. Христоскова, да поднесе благодарствени писма
до всички родители на първокласници и новопостъпили петокласници за това, че
са се доверили на педагогическия екип на училището
да обучава и възпитава

децата им. В знак на уважение и добро сътрудничество
благодарствени писма също
получиха и директори на
детски градини и начални
училища, чиито възпитаници се обучават и възпитават
от тази учебна година в ОУ
„П. Р. Славейков“.
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