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ПРИДОБИВКА

ПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА 135 ГОДИНИ НОВ ВОДОПРОВОД
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ
ЗА РАДИЛОВО И
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА КАП. САФОНОВ КАПИТАН ДИМИТРИЕВО
В знак на признателност венци и цветя поднесоха кметът на община
Пещера Георги Козарев
и председателят на Общински съвет – Пещера,
Анастасия
Младенова,
народният представител
Красимира
Симеонова, Общински съвет на
СОСЗР и ветераните от
войните, Общински съвет на БСП, Общинска
организация на ГЕРБ,
Общинска организация
на ВМРО, Общински съвет на СДС, Военен клуб
– Пещера, ОУ „Петко
Славейков“, признателни
граждани.

С тържествено честване бе отбелязана 135
-годишнината от Освобождението на Пещера.
Церемонията се състоя на 19 януари от 11
часа пред паметника на
капитан Сафонов.
Слово произнесе историкът Георги Шопов. Той
отбеляза, че 19 януари е
паметен ден за Пещера
и припомни събитията от
1878 г.
Стихотворението
„Опълченците на Шипка“
рецитира Елена Иванчева.
С падане на колене и
едноминутно мълчание
бе почетена паметта на
загиналите за Освобождението на Пещера.

ИНЖ. ПЕТЪР ПИРИНЧИЕВ – ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ ИНИЦИАТИВЕН
КОМИТЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА Е МИНАЛОТО,
НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ДА ГЛАСУВАМЕ С ДА! НА РЕФЕРЕНДУМА

– Инж. Пиринчиев, Вие
сте член на Областния
инициативен комитет за
организиране на референдума. Защо трябва да се
участва на референдума?
– Много хора не обичат
политиката и не участват
в гласуването, но политиката ги намира тях,
без те да желаят. Ако ти
не гласуваш, някой друг
взема
решение. Защо
говорим за политика? Защото спирането на АЕЦ не
е технически въпрос, не е
икономически въпрос, не е
екологичен въпрос. Това е

геополитически въпрос. И
второ: говорейки за АЕЦ,
говорим за ток, а той съпровожда всеки човек от
раждането му.
– Защо е необходима
АЕЦ „Белене“?
– Защото ще осигури
сигурен и постоянен източник на евтина електроенергия. Ще донесе ръст
на цялата икономика и ще
възникнат десетки хиляди
нови работни места. Защото няма алтернатива.
Ако искаме след 20 години
въобще да произвеждаме
ток – към 2030 г. всички
сегашни централи /включително АЕЦ „Козлодуй“/
няма да ги има. Защото без
АЕЦ „Белене“ сме обречени на високи цени на тока
и внос от Турция, Украйна и
Румъния.
– Защо не го построиха, докато бяха на власт?
– Никъде по света няма
построена атомна централа
за 4 години. Обикновено
процесът отнема между 15
и 20 години от момента на

взимане на политическо
решение до включването
в мрежата и изисква последователните усилия на
няколко поредни правителства. Проектът за АЕЦ
„Белене“ стартира през
2002 г. по времето на правителството на НДСВ-ДПС
и по план през 2013-2014 г.
централата трябваше да
заработи. През 2005 г. правителството на тройната
коалиция го продължи и
доведе почти до фаза, в
която оставаше да се извърши последната крачка.
Докато от 2009 г. досега
правителството на ГЕРБ
го протака, размотава и
накрая ликвидира. Поради огромната си некомпетентност или направо
умишлено.
– Защо не подписаха
договора?
– Абсолютно наивно
е да се свежда проектът
за изграждане на АЕЦ до
един договор. Процесите
по лицензиране, издаване
на
разрешителни,
из-

работка на оборудването
и
изграждане
вървят
паралелно.
Допълнително се водят преговори с
потенциални
партньори
и финансови институции.
Изчакването на края на
един от тези процеси, за
да започне друг, води до
непредвидимо високи допълнителни разходи и до
забавяне на целия проект.
Освен това за подписването на крайния договор
за доставка е необходимо
едновременно да са изпълнени поне три условия
– съгласувани условия на
този договор от всички
страни по него, наличие на
изготвен и одобрен технически проект и подписано
акционерно споразумение
от бъдещите собственици
на централата. Към средата
на 2009 г. тези три условия
бяха почти изпълнени.
Оставаше съвсем малко,
за да се подпише, но това
попадна като време в мандата на ГЕРБ.
на стр. 3

На 16 януари т.г. кметът Георги Козарев даде
пресконференция.
Поводът
бе
подписване на договор за
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата
в Радилово и Капитан
Димитриево и изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води
в Капитан Димитриево.

Капитан Димитриево – 10
420 метра.
Ще се подмени канализацията на 14 090 метра, в Радилово – 10 450
метра, а в Капитан Димитриево – 3 640 метра.
Независимо от броя
на жителите, водопроводните тръби трябва
да се сменят. От новата
придобивка ще се въз-

КМЕТЪТ ГЕОРГИ КОЗАРЕВ
ПОДПИСА ДОГОВОР,
ОТ 1 МАРТ ЗАПОЧВА
СТРОИТЕЛСТВОТО
Целите на проекта,
който ще се реализира, са
подобряване качеството
на питейната вода в двете
селища, намаляване на
загубите и пречистване
на отпадната вода в Капитан Димитриево.
Срокът за изпълнение
е 8 месеца с необходимата организация. От 1 март
започва строителството.
Гаранционният срок е 25
години.
Общата стойност на
проекта е 14 862 000 лева.
Ще се извърши реконструкция и рехабилитация на водопровода
с обща дължина 27 920
метра, от които за Радилово – 17 500 метра, а за

ползват 1415 жители на
Радилово и 716 души в
Капитан Димитриево.
Готовият обект с Акт
16 и акт за въвеждане в
експлоатация кметът се
надява да бъде завършен
в срок.
С изпълнението на
проекта и с построяването на депото в Алеко до
края на 2014 г. общината
ще отговори на директивите на Европейския
съюз за екологично чиста община. Ние ще бъдем
една от малкото общини
в България, които на 100
процента ще отговарят на
тези критерии – каза в заключение г-н Козарев.
Величка ТОКМАКОВА

19 ЯНУАРИ Е ГОЛЯМ
ДЕН ЗА ПЕЩЕРА ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
на стр.
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ВАЖНО
ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА КУЧЕТА
на стр.
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В националната ни
история има звездни
мигове на българския дух. Измежду
тях като исторически
феномен се извисява
Руско-турската освободителна война от
1877-1878 г.
За Пещера датата
19 януари от 1878-а е
част от тази война и
от бойната и историческа летопис.
Първото войсково
поделение,
влязло
в Пещера като освободител е IV рота
на поручик Панин от
състава на Литовския
полк, а след подписването на примирието, което слага края
на войната, в Пещера
е изпратена VIII рота
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с командир капитан
Николай Сафонов от
състава на 123-и Козловски полк. Ротата
се устройва за гарнизон в Пещера в периода на временното
руско
управление.
Капитан
Сафонов
заболява от тифус и
почива на 9 март с.г.,
когато е погребан от
своите бойни другари и пещерци в двора на църквата „Св.
Димитър“.
Бойни действия за
освобождението на
Пещера не са водени,
но в Руско-турската
война участват трима опълченци – Нешо
Чипев, Никола Марков /Донски/ и Георги Стоилов. Откри-

ваме ги и в епичните
шипченски
боеве,
където са ранявани
и наградени с ордени и медали. Особено
полезна е дейността
на Димитър Горов,
който става разузнавач в руската армия
в Севински полк при
обсадата на Плевен.
Стоян Попов – председателят на МРК,
става предводител на
руските войски в Родопите. Георги Теохаров през войната
е назначен за завеждащ съдебната власт
в гражданското управление на българските земи, а след Освобождението два пъти
е издиган за министър - на правосъдието

и на образованието.
Затова свободата
на Пещера и на България е изстрадана.
Защото няма рид или
нива по нашите земи,
които да не са скътали в недрата си руски,
румънски, финландски и български кости. Един от тези святи
гробове е този на капитан Сафонов в двора на църквата „Св.
Димитър“.
Сега омерзени и
уморени умове се опитват да ни убедят, че
всичко е било една
френетична заблуда.
Светлият спомен е
по-силен от всичко!
Защото
камъкът
на Балкана, възпят
от Вазов, е жив и не

дава покой на забравата. Защото историята лъкатуши както
си иска, но свободата
остава.
Затова и Плевен
е Мавзолей на братската слава, където
откриваме и приноса
на нашия съгражданин Димитър Горов.
И още, защото днес
и Орлово гнездо е
голготата на българското спасение! Тук
никой нищо не може
да отрече или отхвърли. Затова безсилен
е всеки опит да се
търси нещо тъмно в
спомена и да се рови
с мръсни ръце в чистите им кости!
Уверен съм, че сигурно ще дойде де-

нят, когато България
и Русия отново ще
се срещнат в името
на общата полза. И
това ще бъде среща
в един друг свят, под
общия покрив на демокрацията, заедно с
цяла Европа - такава,
каквато я искаме да
бъде!
Ето защо датата 19
януари е голям ден
за Пещера, частица
от големия ден на
нашата Родина. Ден
на свободата ни. И от
него тръгва най-новата история на Пещера,
която е една летопис
на големи дела и национално узряване!
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед
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Конкурс
ур за най-добър
д р четецц
На 10-и януари в ОУ„Любен Каравелов“ се проведе конкурс за
най-добър четец между учениците
в IVа клас с класен ръководител
Иванка Павлова. С трепет и вълнение децата споделиха, че много
обичат приказки и за състезанието
четоха
„Сливи
за
смет“. Журито бе доста
затруднено
в избора на
най-добър
четец,
тъй
като децата
се представиха много
артистично.
Голямата награда – мобилен
апарат, спечели
Антон Велев.
Двете втори
места
бяха
присъдени
на Женя и

Албена, а третото си поделиха
Гюнер и Гюнихар. Подаръци имаше за всички участници, събрали
смелостта да покажат знанията и
уменията си.
Дафи САМАРДЖИЕВА

а 15-и януари в IIIб клас с класен ръководител Дафинка Самарджиева се проведе открит урок по Човекът и природата на тема
„Лечебни растения – билки“. Гости бяха родители, учители, директорът Величка Василева и общинският съветник Юксел Яшаров.
Учениците показаха знанията си за природата и заедно се потопиха
във вълшебно пътуване в света на билките – едно природно богатство
на нашата страна. Урокът завърши с дегустация на билков чай, подсладен с мед от глухарчета, брани в прекрасната планина Родопи.

Н

СДРУЖЕНИЕ
Д
„„ВЯРА“ Полезно е да знаете
СУРОВИЯТ ЧЕСЪН СТИМУЛИРА
С ВЯРА НАПРЕД
Д
КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
Щ
Сдружение „Вяра“ в Пещера с председател Дафинка Ставрева е юридически регистрирано преди пет години. Сдружението е без клубна база, без средства, изключително съществуваме от спонсори, каквито вече нямаме – казва председателката на клуба.
През 2012 г. извоювахме да ползваме веднъж в седмицата – в петък, Клуба на инвалида. Закупих развлекателни игри
– шах, „Не се сърди, човече“, пъзели, с които осмисляме свободното време в петъчния ден.
Дафинка СТАВРЕВА,
председател на сдружение „Вяра“

Американски
кардиолози
установиха,
че
пресният чесън (счукан
или пресован) е по-полезен за сърцето отколкото сухия или термично
обработения.
Суровите
стръкове или скилидки
съдържат полезното вещество хидроген сулфид.
Той намалява спазмите

на кръвоносните съдове и
подобрява циркулацията
на кръвта.
Суровият чесън е полезен не само за укрепване
на сърдечното здраве, но
и за хора, които вече са
претърпели инфаркт или
инсулт. Консумацията му
намалява уврежданията
на сърцето и мозъка от не-

достига на кислород при
лошо оросяване. Благотворният ефект се дължи
на увеличаването на налягането в лявата сърдечна
камера, възстановяването
на притока на кръвта към
аортата, откъдето чрез
капилярите тя достига до
всички органи и ги снабдява с кислород.
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ИНЖ. ПЕТЪР ПИРИНЧИЕВ...

ЯДРЕНАТА
Д
ЕНЕРГЕТИКА Е МИНАЛОТО,,
Щ
Д Щ
НАСТОЯЩЕТО
И БЪДЕЩЕТО
НА БЪЛГАРИЯ
ДА ГЛАСУВАМЕ С ДА!
ДА НА РЕФЕРЕНДУМА

от стр. 1

– Има ли опасност
при земетресение?
– През всичките
години на развитие
на проекта са правени
десетки изследвания
за риска от земетресение в Белене. Всичките
са със заключение, че
площадката на АЕЦ
„Белене“ не представлява опасност. При
последното подобно
изследване в края
на 2011 г., проведено
от експерти на международната агенция
за атомна енергетика, се констатира, че
проектът отговаря и
на завишените изисквания след аварията
във Фукушима. Освен
това на площадката
са извършени действия за допълнително
укрепване и осигуряване на централата за
земетресение от VIII
степен по Рихтер.
– Прави ли ни

зависими от Русия?
Опасна ли е руската
технология?
–
Проектът
АЕЦ „Белене“ е за
изграждане на българска
централа.
Предвижда
руско
оборудване за атомната част, немски и
френски системи за
автоматизирано управление и контрол,
изграждане и доставка на останалите компоненти от България.
Това прави централата уникален пример за
международно сътрудничество. Освен това
атомната енергия е
местен източник по
всички
европейски
стандарти и намалява
енергийната зависимост на страната.
АЕЦ „Белене“ е
от най-модерното 3+
поколение и притежава всички съвременни
активни и пасивни системи за безопасност.
– Защо трябва да е
държавна?
– Чрез контрола
върху собствеността
държавата ще може
да реализира и социални политики като
поддържане поносими

цени на електроенергията, разпределение
на печалбите за социални политики, осигуряване на високи приходи от износ. Освен
това държавата може
да гарантира напълно
безопасната експлоатация на АЕЦ и съблюдаване на всички
изисквания за безопасност и контрол.
– Има ли екологична опасност?
– При атомните централи няма емисии
на вредни газове. Не
се нуждаят от въглеродни
сертификати
или скъпи и опасни
инсталации за улавяне и съхранение на
тези газове. Не зависят нито от светлината
на слънцето, нито от
силата на вятъра и са
постоянен източник
на
електроенергия.
Отработеното гориво
не е отпадък, а източник на енергия в много
близко бъдеще, като в
България този въпрос
е принципно решен.
– Колко ще струва
АЕЦ „Белене“?
– Договорът за
изграждане на АЕЦ
„Белене“ между НЕК

и Атомстройекспорт
през 2006 г. е за 3997
милиарда евро. Поради
оскъпяване през цялото време на изграждане, финансови разходи, изграждане на
допълнителна инфраструктура, крайната
цена може да нарасне до 6-6,5 милиарда
евро. Дори при тази
цена АЕЦ „Белене“
остава
най-евтината атомна централа в
света. Цифри от порядъка на 10 милиарда
евро са несериозни и
спекулативни – изчислени при катастрофични сценарии за развитието и приключването на проекта.
– Кой ще плаща за
изграждането? Каква
е
икономическата
полза?
– От самото си
рестартиране
през
2002 г. АЕЦ „Белене“
е развиван като проект с планирано проектно
финансиране
– от кредити и/или с
участието на стратегически инвеститор.
Никога не е ставало
въпрос за финансиране от бюджета или със
средства на граждани-

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ СГУРИЯ В
ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ!

ОБЯВА
От офиса за военен отчет
в Община Пещера

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За приемане на лица в доброволния резерв
по длъжностно разписание за резервисти
в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

ПОМИСЛЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗХВЪРЛИТЕ
ГОРЯЩАТА СГУРИЯ /ПЕПЕЛ/ ОТ ВАШИТЕ ПЕЧКИ
В СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ, РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ
СА ЗА СМЕТКА НА НАС, ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ!
ПАЗЕТЕ СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ –
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ СГУРИЯТА /ПЕПЕЛТА/
В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВА СМЕТ,
КОГАТО Е НАПЪЛНО ИЗСТИНАЛА!
НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗОБЩО СГУРИЯ /ПЕПЕЛ/
В ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ!

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

Със Заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на
отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на
видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ,
ВВС и ВМС както следва:
Сухопътни войски – общо 699 длъжности;
ВВС - общо 395 длъжности;
ВМС - общо 105 длъжности.
С пълния списък на длъжностите за кандидатстване
можете да се запознаете на информационното табло
на Областен военен отдел – Пазарджик,
ул. „Втори януари“ № 10, ет. 3, тел.: 034/445-463,
на сайта на Централно военно окръжие – София:
www.comd.bg
и в офиса за военен отчет
в Община Пещера, ет. 2, стая № 8, тел. 0350/622 12
младши експерт Петьо Русеков

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА
АПТЕКА НА „БИОВЕТ“ ВСЕКИ ДЕН
от 11.00 до 12.00 и от 17.30 до 19.00 ч.
Тук ще намерите ветеринарномедицински
продукти за всички видове и категории животни.
Ул. „П. Раков“ № 7,
до входа на „Биовет“, тел. 58-97

те и не е изхарчен нито
1 лев народни пари за
проекта. Изплащането
на заемите ще се случи
след 15 години при
най-лошия сценарий.
След това централата
ще носи печалби цели
45 години и ще позволи на цяло поколение
българи да ползват
изгодите от нея. За
60 години експлоатация АЕЦ „Белене“ ще
донесе над 200 милиарда евро приходи на
страната.
– Каква ще е цената на тока от АЕЦ
„Белене“?
– Атомните централи произвеждат найевтиния ток по цял свят
в сравнение с всички
останали източници.
С оглед изчерпването
на въглеродните запаси /въглища, нефт,
газ/ в целия свят и
ръстът на останалите
цени през следващите
години тази разлика
ще става още по-голяма. Цената на енергията от възобновяеми
енергийни източници
също е много висока, като при нея има
допълнителна скрита
цена – поддръжката

на балансиращи мощности, които да осигурят непрекъснато
захранване в случай,
че е тъмно или спре да
духа.
– Инж. Пиринчиев,
как да гласуват хората, като не познават
процесите?
–
Гласуването
за АЕЦ би бил проблем за гражданите
на Гърция, Турция,
Македония, Сърбия,
изобщо за страните на
Балканския полуостров, с изключение на
България.
При нас от десетилетия се развива
ядрената енергетика,
създадоха се учени в
тази област, висококвалифицирани специалисти.
АЕЦ
„Козлодуй“
десетилетия работи
безпроблемно.
Пак
по политически причини бяха затворени
първите четири блока.
Неоспорим факт е, че
сега всички желаят
удължаване срока на
работа на пети и шести
блок. АЕЦ „Козлодуй“
беше перла в короната на социалистическа
България.

Бабинден в
Капитан Димитриево
„Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве! – пожела прабабата
Йорданка Пандева.
На 21.01 в Деня на родилната помощ в Дневния център за възрастни хора „Доверие“ - с. Капитан Димитриево, около 65 баби и прабаби празнуваха.
Кметът Иван Златинов поднесе поздрав и почерпка
за всички.
Децата от ЦДГ „Еделвайс“ рецитираха стихове за обичаните баби.
ДФГ „Капитанка“ при читалището ги поздрави с букет от песни.
Бабите на 2012 година почерпиха с пити и пасти.
Разигра се томбола и всяка баба получи сувенир и с
гордост разказа за своите внуци, а прабабите - и за правнуците си.
След веселието и раздумката всички си тръгнаха доволни и с нагласа да празнуват отново.
Стоянка ИВАНОВА
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НА 14 ЯНУАРИ СУРВАКАРЧЕТА ПОСЕТИХА ОБЩИНАТА
здраве и успешна Нова
година.
Кметът на общината
Георги Козарев поздрави сурвакарчетата, пожела здраве и успех в
училище и даде на всеки
участник в програмата
пакетче с подаръци.

По повод ромската
Нова година – един от
най-големите и тачени
празници от ромите, кметът на общината Георги
Козарев прие сурвакарчета. В тържеството за
празника участваха деца

от НУ „Михаил Куманов“
и ОУ „Любен Каравелов“
съвместно с Центъра за
развитие на общността.
Тук бяха още секретарят на Общината Николай Гълъбов, началникът
на отдел „Образование“

ВАЖНО ЗА
СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА КУЧЕТА
Уважаеми граждани,
Общинска администрация - Пещера, напомня,
че съгласно Закона за местните данъци и такси
и Закона за ветеринарномедицинската дейност,
всички собственици на кучета следва да подадат декларация за броя и вида на притежаваните от тях кучета и заплатят съответната
такса.
Декларацията се подава в Общинския център
за информация и услуги на граждани на гише №1
в срок до 31 март.

Пещера
Снежанка

Ружа Семерджиева, общинският съветник Юксел Яшаров.
Децата
изнесоха
празнична програма в
песни и стихове, сурвакаха кмета и общинското
ръководство и пожелаха

ОУ „Петко Р. Славейков“ реализира
схема „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“
ОУ „Петко Р. Славейков“ е единственото
училище в Пещера, в което действа Европейска
схема за предлагане на
плодове в учебните заведения, финансирана
от Бюджет на РБ/ДФ „Земеделие“ с финансовата
подкрепа на ЕС. Схемата
„Училищен плод“ се
прилага в училището от
м. ноември на 2012/2013
учебна година. Убедена
съм в ползата от участи-

ето на училищата в европейски проекти, затова
още с встъпването си в
длъжност през лятото
започнах работа за реализирането на този проект в училището, заяви
директорът Пенка Христоскова. Във възрастта,
когато се оформят хранителните навици на
децата е много важно да
ги научим да се хранят
здравословно, да консумират повече плодове

Спортният клуб
по тенис на маса

и зеленчуци. И щом като
има европейски проекти,
които предлагат помощ
в тази посока е грехота
ние, педагозите, да не се
възползваме от тях.
От месец ноември
всички ученици от начален курс получават
безплатно два пъти в
седмицата пресни плодове по тази схема. Така
към безплатната закуска
и обяд, който включва
супа, основно ястие и

десерт, нашите ученици
получават допълнително и плодове. Много
хора ме разубеждаваха
да не се захващам с
този проект, защото има
много документация и
крие различни рискове,
но ние се справихме,
защото се водим от
единствената мисъл да
правим най-доброто за
нашите ученици, поясни
директорката.
Пенка ХРИСТОСКОВА

РЕСТОРАНТ
„ДАФ ТРАНС”
От понеделник до събота
от 9 до 23 часа
Ул. „Михаил Такев” №166
Предварителни резервации:
GSM 0895 100 339

www.peshterasnejanka.com

Отворена за посещение през всички сезони на
годината. Без почивен ден!

ДА ОПАЗИМ
РЕЗЕРВАТ КУПЕНА
Във връзка с катастрофалното състояние на
биосферен резерват КУПЕНА от незаконна сеч и
унищожаване на вододайните зони за гр. Пещера,
УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено
само по маркираните туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.
Съгласно Закона за защитените територии, на
нарушителите ще бъдат налагани санкции.

по проект УСПЕХ при ПГЛПМ „Васил Левски“ в Пещера е новосформиран през настоящата година. Участниците са само 7, но интересът е голям и на занятията
се събират повече от 20 ученици. Общата физическа
подготовка, запознаването с правилата и техниката на
играта са едни от важните теми – сподели ръководителят на клуба Николай Стамболиев. На проведения вътрешен турнир победител стана Венцислав Арабаджиев от 9а клас. Предметни награди и грамоти получиха
класираните до 3-о място. Учениците с нетърпение
очакват следващата надпревара на 12 март, когато ще
присъстват ученици, родители и учители.

КУЛИНАРНИ
ИЗНЕНАДИ,
СВАТБИ,
РОЖДЕНИ ДНИ
4550 Пещера

Вестник „Родопска искра“
може да четете и в електронен
вариант на страницата
на община Пещера

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