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20 ГОДИНИ ОТБЕЛЯЗА АНСАМБЪЛ “СЛАВЕЙЧЕ”

С ГОЛЯМ ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
КРАСОТА,ТВОРЧЕСТВО, ВДЪХНОВЕНИЕ
На 28 март 2015 г. в
препълнената зала на
читалището ансамбъл
„Славейче” с главен
художествен ръководител Елена Баренска
отбеляза 20 години от
създаването си.
За да уважат културното събитие, тук
бяха кметът на общината Георги Козарев,
председателят
на Общинския съвет
Анастасия Младенова,
народният
представител Десислава Костадинова, секретарят
на Общината Николай
Гълъбов.
От началото на своето създаване досега
ансамбълът е получавал множество отличия, медали и звания
в национални и международни конкурси и
фестивали.
С висок професио-

нализъм се отличават
сценичните изяви на
танцьорите от ансамбъла, чиято възраст е
различна, разпределени в отделни групи.

Изпълненията
по
един блестящ начин
разкриват огромното
фолклорно
наследство от всички области на страната.

Колко много такт,
умение и професионализъм влага ръководителката на ансамбъла Елена Баренска, за
да бъде постановката

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА
НА ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР
ДИМИТЪР””
Църковното настоятелство на храм „Св.
Димитър” в Пещера се
обръща към вас с молба да вземете участие
в кампанията за финансиране на крайно
належащия ремонт на
църквата „Св. Димитър” в Пещера.
Има изготвен проект
от Община Пещера за
реставриране на храма
от 2010 г., в който се
посочва - цитираме дословно:
„Сградата е в аварийно
състояние,
акумулирала е изключително много разрушения от голям брой
самостоятелни и ком-

бинирано действащи
фактори. Всяко по-значително въздействие
върху нея в бъдещите
периоди може да се

окаже фатално за целостта й.”
В същия смисъл са и
трите протокола на специално назначените от

Министерството на културата и на НИПК - София комисии, посетили
обекта и направили
оглед на мястото. Това
заключение само по
себе си обуславя необходимостта от спешни
мерки за конструктивно укрепване на храма,
който през 2002 г. бе
обявен за Паметник на
културата с национално значение.
Най-належащо
е
укрепването на покрива, пукнатините по който са големи, по цялата
дължина на сводовете.
Разтварянето на север
е 7-8 см, на юг 5-6 см.
Има прокапване на по-

на всеки танц истинска радост за зрителите.
„Славейче” участва
активно в културния
живот на общината.
крива, течове и стичане на вода по стените,
които също са напукани. По проект ремонтът
на покрива е на стойност 200 000 /двеста
хиляди/ лева.

Няма събитие без негово участие.
Всеки, присъствал
на концерта, се наслади
на красотата на изпълненията.
За
призванието
си през тези години
Елена Баренска бе наградена с почетна грамота и Почетен знак
на Пещера от кмета
на общината Георги
Козарев с пожелание
за нови творчески
успехи.
Своето приветствие
поднесе и народният
представител Десислава Костадинова.
Поздравителен адрес имаше и от председателя на Общинския
съвет Анастасия Младенова, от народния
представител
Бойка
Маринска и от директори на училища.
Много бяха аплодисментите. И цветя,
много цветя в знак на
признателност.
Водеща на концерта бе Катя Грозева.
В тази връзка ви
молим да се отзовете и
участвате в кампанията
по спасяването на църквата, като средствата,
които бихте отделили,
внесете по сметка:

Банка ДСК - клон Пещера
I BA N : B G 1 3 S T S A 9 3 0 0 0 0 2 1 7 6 8 8 8 7
Разплащателна сметка: 02/21768887
Дарителите могат да даряват
също и строителни
строи телни материали .

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА
предлага:
- професионални и езикови курсове;
- ползване на компютърна зала и зала за обучение и срещи;
- превод и легализация на документи – всички
езици;
- кредитиране от Българска банка за развитие
- лихва 6%;
- офис услуги - копиране, принтиране, подвързване, ламиниране, сканиране.

Тел. за контакти: 0350/6 62 30
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ВОКАЛНА ГРУПА „КАПИТАНЧЕТА”
ПРИ НЧ ”СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ-1909”
Капитан
Димитриево

С ОТЛИЧИЯ ОТ

“ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”
В КАЛОФЕР
На
20.03.2015
г.
млади таланти от цялата страна – певци,
танцьори, инструменталисти и художници,
мериха сили в конкурса „Орфеево изворче”.
В
надпреварата
почетно отличие заслужи и ВГ „Капитанчета” – Сребърна лира
на Орфей, грамоти за
индивидуално
учас-

тие и почетно отличие
Бронзова лира на Орфей и медал за Мария
Панева.
Настоятелството на
читалището благодари на ръководителката
– маестро Иванка Паунова, на изпълнителите – за успеха, и на
кмета Георги Козарев
– за подкрепата.
Стоянка ИВАНОВА

ПЕРИСТЕРА
Във града ни се намира
нашата крепост Перистера,
кацнала е на високо
и се вижда отдалеко.
Пролет птички пеят в нея
и цветята цъфнали в алея,
а дечица покрай тях
чуруликат с детски смях.
Тя е гордост за града ни,
тя е радост за очите
и наслада за душите –
Перистера, Перистера.
Райна ГОТЕВА

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”
ГР. ПЕЩЕРА

ВИ КАНИ
ДА УЧАСТВАТЕ
В НАЦИОНАЛЕН
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

“СПАС ЗАФИРОВ”
ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА

„Добрите дела – предай нататък”
В конкурса могат да участват ученици от VII
до XII клас.
Отличените есета за I, II и III място ще бъдат
поощрени с парични награди
Срокът за внасяне на конкурсните есета е до
18.00 ч. на 23.04.2015 г. - Световен ден на книгата.
Конкурсните материали се приемат в читалищната библиотека на място или по поща на адрес:
4550 гр. Пещера
ул. „Димитър Горов” №4
или на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg
В пощенския плик на отделен лист изпратете
данни за себе си: име, възраст, адрес, училище,
телефон за контакт.
Номинираните за отличия ще бъдат поканени
на връчването на наградите на 11.05.2015 г.

ПЕЩЕРА - КРЕПОСТТА

ПЕ Р И С Т Е Р А
В Пещера си ний живеем,
в красив курортен град.
Той кокетно се е сгушил
в Родопа планина.
Над града ни се издига
Перистера крепостта.
Тя е наша гордост свята
и е нашата красота.
Тя на хълма се намира,
в Пещера – града красив.
Гълъб бял над нея лети,
той е символ за добро.
Света Петка да помага
на града ни мил, красив.
С гордост името си носи
от далечни времена.
Хей, елате, посетете,
Перистера крепостта.
И по света разкажете,
че в Пещера е тя.
Катя МИРЧЕВА

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ РАЗПРЕДЕЛИ КВОТИТЕ
ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ ПОД СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
Между едно юридическо и едно физическо
лице бяха разпределени квотите за събиране
на лечебни растения
под специален режим
на опазване и ползване в област Пазарджик
през 2015 г. В комисията взеха участие експерти на РИОСВ, РДГ
- Пазарджик, ДГС - Пазарджик и еколозите на
общините Пазарджик и
Септември.
За област Пазарджик
отпуснатите квоти (кг
сухо тегло) са за следните видове лечебни
растения: 100 кг кори от
Елшовиден Зърнастец,
100 кг Иглика (цвят), 100
кг Иглика (корен), 200 кг

плод от Кисел трън, 100
кг стрък от Лазаркиня,
500 кг стрък от Лудо
биле, 800 кг корен от
Лудо биле, 200 кг стрък
от Ранилист - лечебен,
100 кг корен от Ранилист - лечебен, 100 кг
корен от Решетка, 100 кг
стрък Катраника и 200
кг стрък Шапиче. Тези
максимално допустими
количества за събиране
на лечебните растения
от естествени находища бяха разпределени
между СД „Шарков и
сие”, с пунктове в гр.
Пазарджик и с. Драгор,
и Георги Мартинов с
пункт в с. Варвара.
Отпуснатите
квоти
са поименни и без пра-

во на преотстъпване.
За неспазването им
се налагат финансови
санкции до 3 000 лева
и се губи правото за
участие в разпределението през следващата
календарна година.
В 15-дневен срок в
РИОСВ - Пазарджик
трябва да бъде представена информация за

Родопска
Искра

находищата, адресите
на пунктовете и списък
на
билкосъбирачите,
уполномощени да извършват тази дейност.
Преди осъществяването й е необходимо да
бъде издадено позволително от съответната
община или Държавно
лесничейство.

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
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