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6 МАЙ - ДЕН НА ПЕЩЕРА
Г Е О Р Г И КО З А Р Е В
кмет на община Пещера

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието сме на
Празника на Пещера 6 май - Гергьовден.
Тази дата съчетава в
себе си няколко празника - Ден на храбростта,
празник на Българската
армия, Ден на животновъда, празник на възродената природа и на
човешката надежда!
Този ден е специален за пещерци. Той
носи в себе си радостта, надеждата за успешна и плодотворна година и копнежа за по-добър живот.
Радостен съм, че имам възможността
да отправя моите сърдечни пожелания за
здраве, благоденствие, успехи и празнично
настроение.
Нека бъдем честити и благословени, уверени, че знаем и можем да преобразим нашия дом, нашия град, нашата община и да
превърнем Пещера в сбъдната мечта - за нас
и децата ни!

ДА НИ Е ЧЕСТИТ

ПРАЗНИКЪТ!

БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА
ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ
НА КУЛТУРАТА, ПОСВЕТЕНИ

НА 6 МАЙ
МНОГО И РАЗНООБРАЗНИ ПРОЯВИ
СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА
ПРАЗНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПОСВЕТЕНИ
НА 6 МАЙ - ДЕНЯ НА ПЕЩЕР
ПЕЩЕРА
Тя започна на 15 април със среща-разговор с писателя Калин Терзийски.
В Художествената галерия на 17 април бе
открита изложба живопис на Илия Тончев.
На 22 април гостува постановката „Слънчевите момчета” с Павел Попандов на ДТ
„Димитър Димов” – Кърджали.
На 23 април за децата имаше куклен театър „Веселите зъбки”.
На 24 април се проведе Екокарнавал детско шоу.
На 30 април се честват 139 години от
участието на Капитан Димитриево в Априлското въстание.
На 2 и 3 май се проведе Национален турнир
по бадминтон за купа „Перистера”

АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА
председател на Общински съвет - Пещера

Гергьовден е! 6 май е Ден на храбростта, Празник на
Българската армия,
Ден на нашия град!
В народния календар
Гергьовден е един от найхубавите пролетни празници. Древен празник
като нашия град. Празнуван и познат с различни
имена от много етноси
така, както живеем спокойно и толерантно в нашия град.
И в този празничен ден, уважаеми съграждани, дами и господа, приемете пожеланията
от Общинския съвет за много здраве, много
дръзновения и с общи усилия да направим общия ни дом добър за живеене.
На всички, свързани с Българската армия,
Денят да носи спомени за младост и изпълнен
воински дълг.
На имениците – здраве и благополучие в
семействата им.
Уважаеми съграждани, и в празничния ден
нека не ни напуска самочувствието, че живеем
и работим в древен град, град с бъдеще, което
зависи от всички нас, вървейки напред със закрилата на свети Георги Победоносец!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПЕЩЕРЦИ!
НА МНОГАЯ ЛЕТА!

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА,

ПОСВЕТЕНИ НА 6 МАЙ – ДЕН НА ПЕЩЕРА
2-3.05.2015 г.
в залата
на с. Бяга

5.05.2015 г.
с. Радилово
от 19.00 ч.

Първи национален
турнир по бадминтон
за купа”Перистера”
Празник на
с. Радилово. Посвещава се на
139 г. от участието на селото
в Априлското въстание

5.05.2015 г.
пл. ”България”
от 18.00 ч.

Представяне на български
военни униформи
през вековете

5.05.2015 г.
пл. ”България”
от 18.30 ч.

Концерт на духов
оркестър и мажоретен
състав от Велинград

5.05.2015 г.
пл. ”България”
от 19.10 ч.

Концерт на Румяна
Попова и Невена Цонева

5.05.2015 г.
пл. ”България”
от 20.45 ч.

Празнична заря
за Деня на Пещера

5.05.2015 г.
пл. ”България”
от 21.15 ч.

Концерт
на Михаела
Филева

6.05.2015 г.
хр. ”Св. Георги”
от 9.00 ч.

Празнична Гергьовска
света литургия

6.05.2015 г.
пл. ”България”
от 10.30 ч.

Концерт на ансамбъл
“Славейче”
и Здравко Мандаджиев
Мандаджиев

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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ВЛАДИМИР РИЛСКИ - ХУДОЖНИКЪТ НА РОДОПИТЕ,
ТВОРИ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
110 ГОДИНИ ОТ

РОЖДЕНИЕТО МУ

В културната история на България и
Пещера се вписват
мнозина
талантливи
художници – Петър
Стайков, проф. Веселин Стайков – световноизвестен
майстор
на графиката, Никола
Димитров, Тодор Хаджиниколов.
Измежду
всички
със своя ръст се извисява и пещерецът
Владимир Рилски – художникът на Родопите,
обогатил картините на
българската живописна школа със своето
творчество.
Владимир Рилски е
роден на 10 февруари
1905 г. в семейството на
талантливия начален
учител Георги Рилски –
завършил философия и
педагогика във Виена,

където му е присвоена
научната степен „доктор на педагогическите
науки”.
Владимир е 9-годишен, когато почива
майка му. Останал сирак, той се премества в
Ракитово при леля си,
която го отглежда. Завършва Пловдивската
мъжка гимназия, а в
годините
1925-1929-а
е студент в Художествената академия – София, където завършва
живопис.
Учителства в София
и Широка лъка в Родопите, където оставя живота и сърцето си. На 21
май 1969 г. е нападнат
на улицата от психопат
и ударен в главата с
каменна плоча. Почива
на 6 юни, едва навършил 64 години.

През 1936-а Владимир Рилски създава
семейство с Йорданка
– учителка. Раждат им
се дъщеря и син – Мария е художничка, а
Михаил – архитект.
Творческият път на
Вл. Рилски е сложен.
Той е синтез от влиянието на три школи – българската, виенската и
руската, но художникът
бързо изоставя чуждите пътища и тръгва по
националния, за да се
съхрани. Твори четири
десетилетия. Създава
картини – истински шедьоври, които излъчват
топлина и национален
дух. В тях дишат Родопа планина, Копривщица, Троян, Пловдив.
Българска
светлина
излъчват възрожденските къщи, резби, халища, икони...
Рилски се ръководи от сентенцията
„Ако искаме да пламне
националният
огън,
трябва да разровим на-

ционалното огнище”. И
разрови жаравата.
Владимир
запали
своя огън в Родопите
и той гори в нарисуваните картини. От планината художникът взима
героичното, от жената
– лиричното, от бита
– ритуалното, от пейзажите – вечното.
Орфеевата планина
пленява душата му и
той я пресъздава върху платното. Картините
му са пръснати у нас и
в чужбина.
Творчеството
на
Вл. Рилски е огромно
по обем и качество,
своеобразно по стил.
Към
картините
му
проявяват интерес не
само любителите, но
и изследователите на
художествената култура. Той работи с лекота
във всички жанрове,
но с предпочитание
към пейзажа.
Увлечението
по
възрожденската архитектура го приобщава

ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРИЗОВАВАТ
ДА ОПАЗИМ ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
През пролетно-летния сезон зачестяват
проявите на ванда-лизъм.
От
Общинската
администрация
призовават населението
за опазване на об-

щинската собственост
– паркове, квартални
градинки, инфраструктура.
Опазването на общинската собсвеност
е дълг на всеки един
от нас.

Общинската
администрация очаква
съдействие от гражданите при съмнение за
нарушаване на реда.
Сигнали могат да се
подават на горещия телелефон на Общината:

0350/6-22-03,
от 8,30 до 17,30 ч.
0350/6-22-15,
от 17,30 ч. до 8,30 ч.
И на телефона на
Районна управление
„Полиция”
Тел. 0350/6-24-71.

към родното изкуство,
а Пловдив, със специфичната си духовна атмосфера, му подсказва
разнообразни
теми.
Пейзажите сякаш кореспондират с миналото, с един философски
размисъл за света.
Големи са постиженията на Владимир
Рилски в портрета.
Като майстор с точна
ръка той предава психологическата линия
на образа.
Участва в две съвместни изложби с
приятеля си Златю
Бояджиев през 1936 и
1938 г., уредени в Пловдив.
Худ о ж е с т в е н а т а
критика гръмва със
своите ласкави оценки,
като: „Отношението на
Рилски към Родопите
е иконописно”, „Това
са най-посетените изложби” и т.н.
Посетителите
са
запленени и с часове
съзерцават
неговите

картини, особено портрета „Иванка”, наречена „Момичето – жарптица”.
Професор Рилски в
картините си пренася
Родопите и Копривщица в Пловдив. Освен
това той участва в колективните
изложби
на южнобългарските
художници – Пловдив
и в тези на СБХ – София. С голям успех се
посрещат неговите самостоятелни изложби
в София.
Посмъртно се уреждат две негови изложби в Смолян и в София
с 46 картини.
Пещера
днес
е
горда, че художествената критика оценява
Владимир Рилски като
най-лиричния
поет
в нашата пейзажна
живопис, с определен
влог в Златния национален фонд на нашата
живопис.
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ
НА ВНИМАНИЕ И ГРИЖА
За Великденските празници от името на кмета
на общината Георги Козарев бяха раздадени 450
козунака на клуб „Оптимист”, на клуб „Вяра” и
на Клуба на слепите.
Това е един скромен жест на грижа и внимание към хората с увреждания и в неравностойно
положение.
В навечерието на Великден народният представител Янаки Стоилов посети Центъра за деца
от семеен тип и поднесе подаръци за малчуганите.

Нашата благодарност
„Великден червен и за теб, и за мен.” Тази популярна народна мъдрост разкрива дълбоката
същност на един от най-светлите празници в
християнския свят – Великден.
На този ден всички християни отдават заслужена почит на Спасителя.
Както повелява традицията, трапезата трябва
да е пълна, да има от всичко – козунаци, сладки,
боядисани яйца…
За да посрещнат подобаващо празника, и
тази година Управителният съвет на клуб „Оптимист” към Общинската организация на хората
с увреждания успя да раздаде на всички свои
членове козунаци, осигурени от Община Пещера
и лично от кмета Георги Козарев. А на лежащо
болните бяха осигурени и яйца, дарени от нашия
съгражданин Николай Зайчев и от народния
представител Десислава Костадинова.

В продължение на няколко дни зарадвани
хора идваха в клуба да получат дареното и
благодаряха за вниманието и отзивчивостта на
благодетелите.
За всички приятели на организацията ни от
местния бизнес, които години наред са наши
дарители за сбирки, за празници, за рождени
дни, за екскурзии, участия във фестивали и др. е
голямата ни благодарност.
За нашите дарители – Община Пещера, „Винпром Пещера” „Даф-транс”, „Биовет” АД, „Лазур”, „Гидо” ООД, „Грибаш”, нотариус Георги Карамитрев, „Пасат Антени”, „Новомес”, народния
представител Десислава Костадинова и Николай
Зайчев.
Пожелаваме им много здраве и големи
успехи в работата!
Клуб „Оптимист”, Пещера

В спортна зала „Васил Левски” - гр. Пазарджик представителният отбор по баскетбол
при момичетата до VII клас на ОУ „Петко Рачов
Славейков” - гр. Пещера в състав: Дани Петрова, Айдан Садулова, Мария Къчева, Деница
Митева, Томина Жилева, Галина Вълчинова,
Сибел Юмер, се класира на второ място, като за
поредна година доказа, че е сред най-добрите
ученически отбори в областта.

ЗА ПО-ДОБРА ДЕТСКА ОРАЛНА ХИГИЕНА
Библиотеката при НЧ „Развитие - 1873”, гр. Пещера, работеща
по Програма „Глобални библиотеки – България”, предоставя
е-услуги. В раздел е-здраве на
23.04.2015 г. за децата от детските градини и първи клас от училищата в града бе представена
образователно-театралната постановка „Веселите зъбки”. По

забавен и достъпен начин на
най-малките бе показано как да
поддържат своите зъбки здрави и да имат по-добра орална
хигиена. Целта е повишаване
познанията на децата и на техните родители по отношение на
навиците, важни за здравето.
Мероприятието се проведе с
любезното съдействие на „Бил-

каЛайфстайл“ ООД – спонсор
на театралната постановка. Те
бяха приготвили за всяко присъстващо дете подарък – детски
натурални пасти за зъби, с пожелания:
„За прекрасни здрави зъбки,
за усмивки тъй добри,
чиста, вкусна и полезна
„Билка” паста сътвори.”
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59-о ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ – В ОБНОВЕНА ЗАЛА
На 24 април 2015 г. се проведе 59ото заседание на ОбС – Пещера, открито и ръководено от председателя
Анастасия Младенова.
Съветниците заседаваха в обновената зала на Общинския съвет.
В дневния ред бяха разгледани:
– Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол №58 от 27.03.2015 г.
– Приемане Отчета на бюджета на
Община Пещера за 2014 г. и доклад
за общинския дълг.
– Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2014 г.
– Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
– Отчет за дейностите, реализирани по Общинска програма за
превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимости, в Община Пещера
– 2014 г.
– Приемане на Общинска програма за превенция на ХИВ/СПИН и на
злоупотреба с вещества, предизвик-

ващи зависимости, в Община Пещера за 2015 г.
– Информация за състоянието на
ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.
– Приемане на Отчет по изпълнение Плана за развитие на социалните
услуги за 2014 г. и План за развитие
на социалните услуги за 2016 г. в Община Пещера.

– Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС“ ЕООД
– Пещера за 2014 г.
– Отчет за дейността на Общинско
предприятие „Чистота и поддържане
на общинската инфраструктура“ – гр.
Пещера за 2014 г.
– Отчет за дейността на Общинско
предприятие „Паркинги и пазари“.
– Отчет за икономическите резул-

тати от дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности“.
В точка „Текущи” бяха разгледани:
– Актуализация на бюджета на
Община Пещера за 2015 г. и разчета
на капиталовите разходи.
– Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община
Пещера за периода 2016-2018 г.
– Одобряване на длъжностно
щатно разписание на Звено „Пречиствателни станции на отпадъчни
води”, считано от 01.05.2015 г.
– Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за
смяна предназначение на поземлен
имот с идентификатор 56277.1.158 в
местност Долна бялча по КККР на гр.
Пещера и одобряване на задание.
– Приемане на оценка и продажба
на недвижими имоти – частна общинска собственост.
На заседанието бяха разгледани
и други текущи въпроси, по които се
взеха целесъобразни решения.

Световен ден на книгата и авторското право

Любовта към книгата започва от детството
В книгите се крие
магията на най-истинското
пътешествие
през времето и пространството, което с
годините ни прави не
просто по-добри читатели, а и по-добри
хора.
Световният ден на
книгата и авторското
право се чества за първи път през 1996 г. като
признание за ключовата роля на четенето,
книгите и писателите.
Във всички страни,
отбелязващи Деня на
книгата и авторското
право, се провеждат
различни инциативи,
които да насочат вниманието на хората, и
особено на децата и
младите, към ползите
от четенето. На 23 април светът се изпълва
с литературни четения
на книги и пиеси, литературни състезания и
дискусии, с цел подобряване разбирането на
законите за защита на
авторските права и интелектуална собственост.

нитарни дейности, интеграция, регионално
развитие и програми” –
Община Пещера, и г-жа
Ружка Семерджиева –
началник-отдел „Европейски програми, образование и култура” –
Община Пещера.
Състезанието се проведе в два раздела –
литература и рисуване.
В раздел „Литература” са включени
въпроси за герои, произведения и автори
По повод Световния
ден на книгата и авторското право Библиотеката при НЧ „Развитие
- 1873” организира
отборното състезание
„В света на книгите”
с училищата от града.
То се провежда за десета поредна година
и през всичкото това
време
библиотекари,
читалищни дейци, ученици и преподаватели
са заедно с магията и
очарованието на словото и книгите. Да си
пожелаем винаги да
бъдем с тях, защото те

са приятелите, без които не можем.
Гости на меропри-

ятието бяха г-жа Галя
Стоянова – директор
на дирекция „Хума-

на книги, обхващащи
учебния материал по
литература.

ДА ДАРИМ ЗА РЕМОНТА НА ЦЪРКВАТА ""СВ.
СВ. 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.
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 комбинирано 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. Има прокапване на покрива,

течове и стичане на вода по стените,
които също са напукани. По проект
ремонтът на покрива е на стойност
200 000 (двеста хиляди) лева.
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
IBAN: BG13STSA93000021768887
Разплащателна сметка: 02/21768887
Дарителите могат да даряват
също и строителни материали.

Класирането на отборите беше: I място
за СОУ „Св. Кл. Охридски”, II място за ПГХВТ
„Ат. Ченгелев” и III
място за ПГ по ЛПМ „В.
Левски”.
В раздел „Рисуване”
темата беше за книги и
герои от тях.
Класиране: I място
за ОУ „Св. П. Евтимий”,
II място за СОУ „Св. Кл.
Охридски”, III място за
ОУ „Л. Каравелов”, за
участие – ОУ „П. Р. Славейков”.
Състезанието
се
осъществи с любезното
съдействие
и
спонсорство на г-жа
Йорданка
Филева
– ООД „Пасат Антени”,
„БилкаЛайфстайл”
ООД, Издателска къща
„Хермес”, които осигуриха награди за всички
участващи отбори.
Библиотеката
при
НЧ „Развитие - 1873”
им благодари за проявената съпричастност
в Световния ден на
книгата и авторското
право.

ТПК „ПЕТЪР МИШЕВ”- ПЕЩЕРА
(БИТОВ КОМБИНАТ)
Ул. „Дойранска епопея” 3
Извършва следните услуги:
- Изработване на секретни ключове
- Пренавиване на елдвигатели
- Ремонт на битови елуреди
- Тапицерски услуги (кантиране на пътеки,
килими)
- Преобличане на столове, матраци и др.
Тел. за контакт: 0889 313 335
Стационарен тел. 0350 6 58 52
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МАРАТОН
НА ЧЕТЕНЕТО
По повод Международния ден на детската книга – 2 април, в
читалнята на библиотеката се проведе Маратон на четенето.
Събитието
откри
библиотекарката
на

детския отдел Цветана
Йовчева, която отбеляза значимостта на
кампанията и мястото
на книгата в ежедневието на малчуганите.
Деца и родители
четоха приказки от

любими автори.
Председателят на
читалището
Верка
Климентова приветства организаторите
и поздрави децата с
пожелание книгата да
бъде най-добрият им
приятел.

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС СРЕЩА С КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ
НА ИЛИЯ ТОНЧЕВ
Празниците
на
културата, посветени
на 6 май - Деня на
Пещера, започнаха
със среща на известния писател Калин
Терзийски. Той е лауреат на множество
литературни награди,
като най-значимата
между тях е отличието му за литература
на Европейския съюз
през 2011 г. Писателят за първи път гостува в нашия град.

На 17 април в Художествената галерия
известният художник
Илия Тончев откри самостоятелна изложба
живопис. Тя бе представена от художника
Константин Анастасов.
Присъстваха
много
почитатели на Илия
Тончев. Изложбата бе
уважена и от секретаря на Община Пещера
Николай Гълъбов.

Във връзка с разширяване на екипа,

обявяваме
нова позиция за:

Т Е Х Н И Ч Е С К И АС И С Т Е Н Т
НА МЕНИДЖЪР
Завод, гр. Пещера

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
* Организира и координира ежедневните бизнес дейности;
* Обработва информация; контакти и комуникация
с външни и вътрешни за организацията лица;
* Отговаря за бизнес кореспонденцията;

* Поддържа и архивира документооборота; съблюдава административната процедура;
* Участва в организацията на фирмени събития
и бизнес пътувания;
* Координира и контролира приемането на посетители, като спазва стандартите за бизнес
етикет и протокол;
* Контактува с институции при необходимост;
* Прави специфични проучвания и изследвания и представя резултатите от тях.

И З И С К ВА Н И Я :
* Висше образование - с предимство икономическо с насока бизнес администрация;
* Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
* Добра компютърна грамотност; умения за
текстообработка и познаване на софтуерни
пакети;
* Добри познания по бизнес етикет и делова

Творческата
среща
бе организирана от
библиотеката при читалището.
В близо тричасовата среща Калин
Терзийски сподели
интересни моменти от
богатата си творческа биография, разказа за създаването
на някои от книгите,
чете нови творби.
Сред най-известните
му книги са „Има ли
кой да ви обича”,

„Алкохол”, „Войник”,
„Лудост” и др.
В края на срещата
всеки имаше възможност да закупи
негова книга и да получи автограф лично
от писателя.
Председателят на
читалището
Верка
Климентова благодари на Калин Терзийски за интересната
среща с пожелание
за нови творчески
успехи.

кореспонденция;
* Аналитични и организационни способности;
* Комуникативни умения;
* Проактивен подход;
* Готовност за работа под напрежение в динамична среда.

Н И Е П Р Е Д Л А ГА М Е :
Добро възнаграждение и възможности за
професионално развитие във водеща в отрасъла си компания.
Очакваме вашите документи (мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка)
до 15.05.2015 г. на jobs@peshtera.com или на
адрес: “Винпром Пещера” АД, бул. ”Георги
Кьoсеиванов” 1, гр. Пещера, Административна
сграда, отдел “Човешки ресурси”.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат
поканени на интервю. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност!

НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО
В
Професионална
техническа гимназия
„Васил Левски“ - град
Горна Оряховица, се
проведе Националното
състезание „Най-добър
техник в машиностроенето“.
За участие бяха до-

пуснати 70 ученици от
професионалните гимназии от цялата страна.
Те работиха върху тест
от четиридесет въпроса и една приложна
задача.
Участници за трета
поредна година бяха

и ученици от ПГЛПМ
„Васил Левски” - град
Пещера, от професия
„Машинен оператор”,
които се представиха
достойно в състезанието, макар и най-малки
представители – деветокласници, мерейки

сили с по-големите състезатели – от единадесети и дванадесети
клас.
За участието си
гимназията
получи
Диплом, а участниците – Удостоверение за
участие.

ПРИЯТЕЛСКА ПРАЗНИЧНА СРЕЩА
Приятелска празнична
среща
по
случай Великден организира клуб „Сърцати жени” при НЧ „С.
Румянцев - 1909”, с.
Капитан Димитриево,

с жените на с. Равногор. Имаше почерпка
и народно веселие.
Проведе се конкурс
за най-красиво изписано и за най-здраво - борак яйце, и викторина.

Децата от ВГ „Капитанчета” поздравиха
всички. Пяха и танцуваха жените на с. Равногор и на с. Капитан
Димитриево.
За доброто настро-

ение се грижеше формация „Етнос”.
Доволни,
всички
си пожелаха нови
срещи.
Стоянка Иванова
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