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ЦЕНА 0.20 лв.

„МЕНИД Ж ЪР ЗА Е ДИН ДЕН” В ОБЩ ИНА ПЕЩЕРА

УЧЕНИЦИ ОТ СОУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” УПРАВЛЯВАХА
ОБЩИНАТА НА 28 МАРТ
На 28 март в община
Пещера се проведе инициативата
„Мениджър
за един ден”, която се
организира от Джуниър
Ачийвмънт България.
В нея взеха участие
ученици от СОУ „Св. Климент Охридски”.
В залата на общината
те бяха посрещнати от
кмета Георги Козарев,
председателя на Общинския съвет Анастасия
Младенова, от заместниккметовете Стефан Балабанов и Николай Атанасов и
секретаря на общината
Николай Гълъбов.
Целта бе младите хора
да се запознаят отблизо с
работата на Общинската
администрация, да по-

чуствмат динамиката на
работния процес, да управляват за един ден.
Кмет за един ден бе
Атидже Табак.
Кристина Стоянова бе
председателят на Общинския съвет.
Заместник-кметове
бяха Фарие Саатчъ и Ангел
Лазаров, а секретар на общината Веселин Дачев.
Учениците
активно
участваха в работния процес, за тях този ден беше
изключително интересен,
отговорен и полезен. Участието в този ден е ценен
опит, който може би ще
постави началото за в бъдеще на професионалната
реализация на младите
хора.

На 20 април 2013 г. ще бъде
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“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО
В ПОЧИСТВАНЕТО .

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
На 29 март се проведе
двадесет и първото заседание на Общинския съвет,
открито и ръководено от
председателя
Анастасия
Младенова.
Дневният ред
включваше:
- Отчет за работата на Районно управление “Полиция”
- Пещера за 2012 г.
- Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
– Община Пещера за 2012 г.
Приета бе Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Пещера за 2013 г.
В точка текущи бяха разгледани:
- Отчет по изпълнение
на Общинската програма за
опазване на околната среда
за 2012 г.
- Приета бе Програма на
Община Пещера за оптимизация на общинската училищна
мрежа за учебната 2013/2014 г.

на Община Пещера.
- Закрито бе ОУ „Паисий
Хилендарски” в с. Радилово,
Община Пещера от учебната
2013/2014 г.
През следващата учебна
година учениците ще учат в
СОУ “Свети Климент Охридски”.
- Прието бе проектно
предложение
„Планиране
на устойчиво, хармонично
и интегрирано развитие на
град Пещера, чрез разработване на интегриран план за
градско възстановяване и
развитие” по приоритетна ос
5 „Техническа помощ”, схема
за безвъзмездна финансова
помощ BG 161PO 001/5-03/
2013:”Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие
II” на Оперативна програма
„Регионално развитие 20072013 г.”
- Приети бяха оценки и
продажба на недвижими
имоти частна общинска собственост.

- Общинските съветници
дадоха съгласие за право
на преминаване през земеделски имот No000179/нива/
- частна общинска собственост в местност „Джурковец”
по КВС в землището на с. Радилово, Община Пещера за
осигуряване на временен достъп за обслужване на УПИ
ХVI-665, кв.47 по плана на с.
Радилово, Община Пещера.
- Дадено бе съгласие за
ползване
на
напоителен
канал с ПИ - 006158 в местността „Дъбовик” по КВС
Пещера – собственост на Община Пещера за довеждане
на необходимото количество
от 2 куб. м. на час стопанска
вода за нуждите на фирма „Д
франчайз ко – България” АД
с ЕИК 175036036 собственици
на ПИ - 016039 в местността
„Сухия Дъбовик”.
- Обсъдено бе взето решение по докладна записка
с вх.No 600/15.03.2013 г. на
група съветници от Коалиция
„Бъдеще за Пещера”.

- Дадено бе съгласие
за ползване на стопански
водопровод в участъка от
ревизионна шахта с координати на входяща тръба
Х- 4531121.271;У -8578918.735
и Н -505.858 намираща се в
ПИ - 240458/1.843 в КК/в местност „Копривец” – частна
общинска собственост до
шахта – изход с координати :
Х-4531142.117; У – 8580070.217
и Н -453.747 в ПИ - 012290 в
местност „Узун драгасия” по
КВС на гр. Пещера – собственост на „Тракия Енерджи
2000” ЕООД.
В точка текущи бяха разгледани и други въпроси, по
които се взеха целесъобразни
решения.
Заседанието завърши с
питания.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ „КУПЕНА“
Във връзка с катастрофалното състояние
на биосферен резерват „КУПЕНА“,
предизвикано 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.
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По повод: 140 г. от създаването на НЧ „Развитие-1873“ - гр. Пещера и
120 г. от създаването на Библиотека при НЧ „Развитие-1873“
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ-1873“ ГР. ПЕЩЕРА

ВИ КАНИ
ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ“ - 2013 г.
ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА
„ЧИТАЛИЩЕТО – СВЕТЪЛ ПЪТ КЪМ ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО“
В конкурса могат да участват ученици от 7-ми до 12-ти клас
Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия
към темата, както и да показват езиковата култура на автора.
Парични награди за спечелилите конкурса осигуряват Община Пещера
и спонсорът ЕТ „Рико - Мариана Узунова“
Срокът за внасяне на конкурсните есета е до 18.00 часа на 23.04.2013 г. Световен ден на книгата и авторското право
Конкурсните материали се приемат в Общинската 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:
трите имена, възраст, адрес, клас, училище, тел. за контакт

Областни награди
за ученици от
ОУ „П. Р. Славейков“
ОУ „П. Р. Славейков“ е единственото училище в Пещера с призьори
в областния конкурс „Водата - извор на живот“. Конкурсът бе организиран от РИО Пазарджик с подкрепата на РИООСВ Пазарджик.
Василена Коланева от 7 „а“ клас
завоюва второ място в направление „Презентация“ във възрастова
група на 7-8 клас. Никол Щерева
е трета в направление „Рисунка/
картичка/постер“ във възрастова
група 5-6 клас. Творби на още 6
ученика от училището са включени
в представителната изложба във
фоайето на РИО. Презентациите
на наградените ученици ще бъдат
качени в сайта на РИООСВ обяви

началникът на инспекцията.
Отличилите се ученици получиха
награди - грамоти, книги, флашки на
тържествена церемония, състояла
се на 19.03.13 г., лично от началника на РИО, Йордан Чалъков. Тържественият момент бе споделен от
родители и от педагогическия екип
подготвил призьорите: Г. Ганчева
- информатик, Б. Андреева - химик,
Т. Лупанова - биолог.
Стремим се да осмисляме и
уплътняваме времето на нашите
ученици оптимално и тези награди
показват, че работим в правилна
посока, коментира постиженията на
учениците директорът на училището, П. Христоскова.

Номинираните за отличия ще бъдат поканени
на връчването на наградите на 09.05.2013 г. - Ден на Европа.

Успех на участниците в конкурса!

ЕКОМЕЖДУЧАСИЕ
На 19.03.2013 г. в СОУ „Св. Кл.
Охридски“ под ръководството на
началните учители г-жа Дафинка
Вучкова, г-жа Анастасия Москова
и г-жа Нина Михайлова, се проведе ЕКОМЕЖДУЧАСИЕ в началния
курс. Това е една нова инициатива
в нашето училище, която искаме
да превърнем в традиция. Гости
на приятното мероприятие бяха

г-жа Пипина Кълвачева - директор
на СОУ и колеги. Всички учители
и ученици, с удоволствие изпихме
по чаша билков чай. Учениците от
1-4 клас, макар и малки, назоваха
редица билки, които познават - лайка, липа, кантарион, мента. Приятно
е, когато сме заедно, защото заедно
учим, играем и се забавляваме.
Анастасия Москова

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
„НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК
В МАШИНОСТРОЕНЕТО“
На 15 и 16 март
2013 г. в ПТГ „Васил
Левски“ гр. Горна Оряховица се проведе Национално състезание
„НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК
В МАШИНОСТРОЕНЕТО“ между ученици
от
професионални
гимназии изучаващи
направление
„Металообработване
и
машиностроене“ от
цялата страна.
Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ Пещера отборно се
класира на 19 място от
24 отбора. Учениците от
11 клас Николай Николов и Трифон Гаджев
достойно представиха
училището сред 51
участници. Те бяха
подготвени от инж.
Даниела Илиева и инж.
Сребрина
Цветкова.
Представители на три
университета оценяваха тестовете и приложните задачи. Отборът и
участниците получиха
грамоти.
Директорът
на училището Петко

Да научим повече
Учениците от клуб „Приятели на
здравето и природата“ от ОУ „П. Р.
Славейков“ влязоха в ролята на
обучители. Това се случи в понеделник, 25 март, в часа на класа. Поводът бе Световния ден за борба с
туберколозата-24 март. На принципа
„Научих и споделям“ седмокласниците Василена Коланева, Георги
Велев, Костадин Топчиев, Надежда
Батаклиева, Неврие Садулова, Недялка Недялкова, Памела Мекуши-

на, с ентусиазъм възприеха идеята
да споделят наученото за опасната
болест и принципите на здравословния начин на живот със своите
връстници. Наученото от интернет,
от медицинските брошури, от учебниците те представиха пред учениците от пети, шести, седми и осми
класове. Идеята да бъдат обучавани
от свои връстници, бе приета много
добре от всички ученици от училището.

ДВЕ ПОЛЕЗНИ СРЕЩИ

Токмаков награди учениците с екскурзия и
предметни
награди.
Николай
и Трифон
получиха оценки съответно 5.00 и 5.50 по
„Общотехническа подготовка“, за което от

Ректората на ТУ - Габрово отправиха предложение към учениците да изберат желана
от тях специалност по
която да се обучават в
Техническия университет в Габрово.

На 21.03.2013 г. центъра за развитие на
общността съвместно
с ОУ ,,Л. Каравелов“,
ПГ по ЛПМ ,,В. Левски“,
здравните медиатори
към община Пещера,
РЗИ гр. Пазарджик и
МКПП
организираха
две поредни срещи
едната с родителите
от родителския клуб
а другата с учениците
от ученическия актив.
Темата на здравните
беседи бе ,,Превенция
и контрол на туберкулозата“ на участниците бе презентирана
презентация с която ги
запознахме с история

на заболяването, профилактика, симптоми
и начин на разпространяване. На всички
присъстващи им бяха
раздадени информационни брошури с които да запознаят техни
близки, роднини и комшии. Прожектирахме
им филма по Проект
на Сдружение ,,Свят
без граници“ - Стара
Загора по програма
,,Подобряване
на
контрола на туберкулозата в България“ на
Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния
фонд за борба срещу

СПИН, туберкулоза и
малария.
ОТ 1996 година по
решение на Световната здравна организация СЗО, всяка година
на 24-ти март се отбелязва като световен
ден за борба с туберкулозата. На този ден
през 1882 г. немският
бактериолог
Роберт
Кох обявява, че е изолирал причинителя на
туберкулозата- постижение, което открива
пътя към диагностицирането и лечението на
туберкулозата.
Ангелина Демирова
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ГЕОРГИ КЬОСЕИВАНОВ – ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМАТ,
ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ
129 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО МУ
Навършиха се 129
години от рождението
на видния пещерец,
изтъкнат политик, общественик,
дългогодишен дипломат от
кариерата и министърпредседател на България Георги Иванов
Кьосеиванов.
Той
завършва
основното си образование в Пещера, а
средното в София. Завършва право в Сорбоната в Париж с отличие и става доктор на
юридическите науки.
Насочва се и тръгва професионално по
пътя на дипломатическата кариера, на която
посвещава 30 години.
От 21 април до 23 ноември 1935 година за 7
месеца е издигнат за
министър на външните
работи и вероизповеданията в кабинета на
министър-председателя Андрей Тошев.

Връх в развитието
му е заемането на поста министър-председател на България от
24 ноември 1935 г. до
13 февруари 1940 г.
Оценките в българската историография
за управлението на министър-председателя
Георги Кьосеиванов са
сложни и противоречиви. Битуват в източниците за информация
две крайни взаимноотричащи се оценки.
Едната в марксистката
историография, в която е охарактеризиран
като
„царедворец“,
„монархист“, т.е. само
в черни цветове.
Другата е на „новите четници“ на историята. Тя е само в розови
тонове.
И двете са необективни и еднакво неверни, защото са обагрени
от догматизма, пристрастията и партийно-

то оцветяване.
129 години от рождението на Георги Кьосеиванов днес е повод
отново за размисъл.
Справедливо е да
се посочи ясно всичко онова, което го извисява в историята
на Третата българска
държава.
Какво е то според
мен?
Той въвежда ред и
финансова стабилност
в страната.
Полага максимални
усилия и реализира
една успешна вътрешна и външна политика,
с която преодолява катастрофалните последици от злополучния
за България „Ньойски
мирен договор”.
Балансира
отношението и мястото на
България в Балканската и Европейската
политика.
Затова трудно в
най-новата българска
история може да се
посочи друг политик,
дипломат, с по-активна
външно-политическа

дейност.
Кьосеиванов прави
за България това, което старите политици и
държавници не постигнаха в продължение на
няколко десетилетия.
Той разсрочва, отлага
и успява да намали
част от репарациите,
които дълги години
блокират и съсипват
разорената българска
икономика.
Той подготвя и подписва на 24 януари
1937 г. в Белград т.н.
„Договор за нерушим
мир, искрено и вечно
приятелство с Югославия“, което е крачка
напред и пробив в балканските отношения.
На 31 юли 1938 г.
подготвя и подписва
в Атина т.н. „Солунско
споразумение“, с което
отпадат военните клаузи на Ньойския договор за България.
Негова е заслугата
за подготовката на т.н.
„Крайовска спогодба“.
Въпреки натискът на
великите сили той провежда успешно поли-

тика на необвързаност
и ненамеса, реализирайки многопосочни,
дипломатически
совалки в Берлин, Лондон и москва.
Георги Кьосеиванов
и неговият брат П. Кьосеиванов са против
антисемитския „Закон
за защита на нацията“,
насочен към преследването и депортирането им. Това прави чест
на двамата братя.
Георги Кьосеиванов
се намесва решително
и благодарение на него
успешно
завършва
строителството на жп
линия Кричим - Пещера, открита с всенародно тържество на
12.12.1937 г., посетил
Пещера, заедно с голяма група министри.
За последен път
идва в родния си град
Пещера на 18 август
1940 г.
Политиката на министър-председателя
Георги
Кьосеиванов
става неудобна за цар
Борис III, затова на
13 февруари 1940 г. е

освободен от поста,
макар че в изборите
той печели убедително.
На неговото място
издига
царедвореца
проф. Богдан Филов археолог, председател
на БАН и бивш министър на просветата в
кабинета на Кьосеиванов.
И като благодарност цар Борис III го
държи доста месеци
без работа. Изпратен
е в Швейцария като
български дипломат. И
след 9 септември 1944
г. остава в Швейцария.
Там забравен - умира,
където е и погребан.
Едва през 1991 г. в
Пещера на негово име
е кръстен булеварда
към ж.п. гара Пещера.
Липсва паметник.
През май 2004 г. на
тържествена сесия на
Общинския съвет се
отбелязва 120-годишнината от рождението
на Георги Кьосеиванов.
Стефан Попчев
историк

СРЕД ПРИРОДАТА ПОСРЕЩНАХА ПРОЛЕТТА
На 23-ти март 2013 г. ученици от училищните парламенти на ОУ„Любен Каравелов“ и ПГ ЛПМ „Васил Левски“ модератора от ЦРО Пещера Ангелина
Демирова и Дафинка Самарджиева - базов учител
при ОУ„Любен Каравелов“ излязоха сред природата, за да омилостивят сърдитата Баба Марта и да
посрещнат прекрасната Пролет. Видяха щъркелът,
който се е завърнал от топлите страни и сега ремонтира гнездото си, за да отгледа ново поколение.
Закачиха мартеничките си на плодно дръвче с по-

ОБЯВА
От офиса за военен отчет в Община Пещера
За приемане на лица в доброволния резерв
по длъжностно разписание за резервисти
в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

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:
СВ - 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

КЛУБ „ВЯРА“
Традиция стана в
клуб „Вяра“ с председател Дафинка Ставрева отпразнуването на
рождените дни. И тази
година
за първото
тримесечие рождениците се подготвиха почерпиха, а в знак
на уважение от присъстващите получиха и
скромни подаръци.
С кратко привет-

ствие към тях се обърна
председателката,
като им пожела много
здраве, успехи в личен
план и много усмивки
през тази година.
За доброто настроение на рождениците
и всички присъстващи
допринесоха изпълненията на Спас Спасов
и Рашко Тилев.
Дафинка Ставрева

желание годината да е здрава и плодородна. Някои
деца си пожелаха след години да бъдат студенти.
А такива съкровени желания притежават магията
да се сбъдват... С много смях и игри децата се радваха на слънчевите лъчи. Научиха как празнуват
предстоящите Великденски празници различните
етноси в България и откриха тайната на щастието...
А каква е тя? Дадохме си дума да я споделим само
на готовите да я чуят и изпълняват...
Дафи Самарджиева
Капитан Димитриево

Разговор на здравна тема
На 20.03.2013 г. в
Народно
читалище
„Сергей Румянцев-1909
г.“ с. Капитан Димитриево се проведе среща - разговор на тема

„Здравето не е всичко,
но без здравето всичко
е нищо“.
Гости на срещата
бяха д-р Палийска и д-р
Атанасова.

Пещера има областни шампиони по
баскетбол. Това са учениците от ОУ „П.
Р. Славейков“ във възрастовата група
на момичета 5-7 клас. Областният турнир, организиран от РИО Пазарджик
се състоя на 30 март в спортната зала
на Пазарджик. Баскетболистките на
треньора Щерьо Бадалов безапелационно надиграха всичките си съперници и за поредна година завоюваха
приза на турнира. Пещерският отбор
изпъкваше с много добра техника,
отлична физическа и психическа подготовка. Ръководството на училището,
родители, ученици подкрепяха щампионките от трибуните на залата. Това
постижение на учениците ни е поредното доказателство, че училището ни
е желана територия за тях, защото им
дава възможности за изяви, за спортуване, за радостни емоции, заяви
директорът П. Христоскова. На 19 април ще бъде зоновият турнир. На него
сили ще премерят победителите от област Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Д-р Палийска говори
за туберколозата, Д-р
Атанасова - за стартирането на проекта „Спри и
се прегледай“, за създаването на електронен

регистър и за профилакгичните прегледи.
Д-р Палийска раздаде много брошури на
здравна тема .
Стоянка Иванова

Областен шампион
по баскетбол

4

3 април 2013 г.

110 ГОДИНИ НАРОДНО

ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА – 1903”
се

На 29 март 2013 г.
сътоя
юбилеен

концерт по повод 110
години от основаване

на НЧ „Зора-1903” в
Радилово и 10 годи-

ни танцов състав с
ръководител Георги
Божурин. Гости бяха
секретарят на община Пещера Николай
Гълъбов, кметът на
Радилово Елена Рядкова, представители

на регионални читалища. Организацията
бе на читалищните
дейци и самодейците.
Сцената и залата се
оказаха тесни.
Кметът на Радилова Елена Рядкова

подари на читалището Летописна книга,
символ на паметта за
всички
вълнуващи
събития. За юбилея
бяха получении много
поздравителни
адреси.

рения,
превъплатиха
образи на литературни
герои. За положените
неуморни усилия, старания и труд по пътя на
познанието, децата бяха
наградени с похвални
листове от директора на
училището – г-жа Пенка
Христоскова. Получиха

и интересни книжки за
прочит през ваканцията, а родителите им ги
изненадаха и с невероятна торта с буквички,
с вкусна питка и много
лакомства.
Сема Бурнусузова,
класен ръководител
на I „а” клас

НИЕ ВЕЧЕ ЧЕТЕМ И ПИШЕМ
Азбуката вече зная!
Мога книжки да чета!
Най-голямата магия
съм научил на света!
Развълнувани и много щастливи учениците
от I „а” клас при Основно
училище „Петко Рачов
Славейков”,
посрещнаха своя празник на
буквите, който се състоя
на 27.03.13 г. Пред своите родители и гости на
тържеството, с гордост
те заявиха „Ние вече
четем и пишем”. Първокласниците показаха
знанията си, получени
през учебната година,
изпяха много песни,
рецитираха
стихотво-

“ПРОЛЕТ НА ЖИВО”
На 11-ти март учениците от 3-ти Б клас се запознаха с инициативата
„Пролет на живо” и се
включиха в кампанията. Проектът “Пролет на
живо” е проучване на
пролетната
миграция.
Благодарение на наблюденията на хора от цяла
Европа (деца и възрастни), на интернет-страницата на инициаторите
всяка година се проследява пристигането на
пролетта.
Участието е лесно и
забавно. Единственото,
което трябва да се направи, е всяка година да
регистраш на интернетстраницата своите първи
наблюдения на някой от
петте вида птици - бял
щъркел,
обикновена
кукувица, селска лястовица, черен бързолет и
пчелояд. Така вземаш

участие в най-голямото в
Европа пролетно наблюдение на птици и допри-

видове през различните
години и да установят
как различни фактори

Концерт
за
Благовещение

РА Д И Л О В О

ЮБИЛЕЙНО
ЧЕСТВАНЕ

НЧ “Зора - 1903”
с. Радилово организира юбилейно честване на 200 години от
рождението на Тодор
Банчев и 181 години от
рождението на Георги

Ангелиев. Представени
бяха живата и делото
им и уеб сайт на Културното наследство на
село Радилово.
Поднесени
бяха
венци пред паметника.

ПОКАНА

Тенис-клуб „Пещера“ откри новия сезон.
От клуба канят всички, които желаят да
играят този спорт, да заповядат на площадката през целия ден.

ОБЯВИ
насяш за опознаването
на тяхната миграция!
С помощта на всички
инициаторите ще успеят
да проследят разликите
между датите на пристигане на съответните

(като например глобалното затопляне или промените в метеорологичните условия) оказват
влияние при завръщането на птиците.
Дафи Самарджиева

Продавам ливада в
местността Дъбовик - 11
декара.
Тел. 089 78 70 317
Продавам апартамент
- център.
Тел. 089 09 02 667

На 25 март в театралния салон читалище „Развитие - 1873”и
детските
градини
на община Пещера
организираха
голям
празничен
концерт.
Аплодисментите на
публиката бяха найголямата награда за
великолепните изпълнения на децата.
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