ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
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17 април 2013 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

10 АПРИЛ – ПРАЗНИЧЕН ДЕН ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ДВА ПРОЕКТА – ДВЕ ПЪРВИ КОПКИ
ПЕЩЕРА ЩЕ РАЗВИВА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
10 април бе щастлив
ден за пещерци. Направени бяха две първи копки
на два проекта, чиято реализация започна.
На специални пресконференции бяха представени проектите.

Крепостта
Перистера атрактивна и
привлекателна
дестинация за
наши и чужди
туристи
Единият – „Консервация, реставрация и експониране на антична и
средновековна крепост
Перистера, разположена
на хълма Света Петка
– Пещера“.
На 23 ноември 2011 г.
кметът на община Пещера
Георги Козарев подписа

договор за финансиране
на проекта.
Той се реализира от Община Пещера и е на обща
стойност 3 618 355,03 лв.
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 20072013 г., съфинансирана
от Европейския съюз
чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
Срокът за изпълнение на
проекта е 24 месеца.
Кметът на общината
Георги Козарев подробно
представи проекта.
Основната цел е превръщане на античната и
средновековна крепост
Перистера в Пещера в
атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни
туристи.
Античната и средновековна крепост, която
е културно-исторически
паметник с национално
значение, е открита по
време на разкопки през
периода 2007 - 2010 г.
След
приключване
на проекта ще има възстановяване на езически
ритуали от духовната

култура на тракийското
племе беси, свързани
с бог Дионисий. То ще
включва цялата палитра
от действия при винопроизводството – зарязване
на лоза, бране на грозде

гичен и археологически
парк.
Предвижда се посетителите да имат възможността да се снимат
с мъжко военно облекло,
да участват пряко в архе-

новековна крепост, коктж
и природна рамка за екологията на околностите
на Пещера.
Инж. Стела Павлова
- ръководител на проекта,
добави, че мястото е под-

и произвеждане на вино.
Посетителите ще имат
възможност да дегустират вината на частни производители.
Ще се проведе и пролетен празник на цветята
– превръщане на хълма
Св. Петка в дендроло-

ологически разкопки.
Чрез сензорен дисплей и със съдействието
на екскурзовод ще се
получава подробна информация за древната
история на Родопа, за
свещения хълм Св. Петка
и късноантичната и сред-

ходящо и за много други
атракции.
Тук бе и арх. Фърков,
който подробно разясни
проекта.
Председателят на
Общинския съвет в Пещера Анастасия Младенова каза, че този ден

е празничен за община
Пещера. Ако не обогатяваме своята история, не
можем да проектираме
бъдещето. Пещера ще
развива туризма. Това
вече е реалност. Г-жа
Младенова благодари на
екипа, на кмета Георги
Козарев и на изпълнителите. Нека този гълъб да
носи здраве и благополучие за всички.
На хълма бе направена
и първата копка от кмета
на общината Георги Козарев и Деница Николова
– гл. директор на Главна
дирекция „Програмно и
регионално развитие“ и
ръководител на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ към
МРРБ. Тук бяха заместник-кметовете
Стефан
Балабанов и Николай
Атанасов, секретарят Николай Гълъбов, заместник
областният
управител
на Пазарджишка област
Ваня Минкова.
Отец Димитър Василев освети обекта и поръси за здраве и благополучие.
Величка ТОКМАКОВА

ПРОГРАМА

На 20 април 2013 г. ще бъде

за Празниците на културата, посветени на 6 май – Ден на Пещера

ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ

23.04.2013 г.
ч-ще „Развитие“
от 15.00 ч.

„В света на книгата“ –
средношколско състезание

5.05.2013 г.
с. Радилово
от 19.00 ч.

Празник на с. Радилово - посвещава се на 137 г. от участието на
селото в Априлското въстание

23.04.2013 г.
Худ. галерия
от 17.30 ч.

Изложба на Лариса Нинова

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 18.00 ч.

Концерт на духов оркестър и мажоретен състав от Велинград

25.04.2013 г.
ч-ще „Развитие“
от 18.00 ч.

„Женско царство“ –
театрална постановка

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 18.30 ч.

Концерт на Николай Учкунов,
Райна и група „5-те сезона“

26.04.2013 г.
ч-ще „Развитие“
от 13.30 ч.

„Тримата братя и златната ябълка“ – детски театър

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 20.45 ч.

Празнична заря
за Деня на Пещера

30.04.2013 г.
р-т „Виктория“
от 17.30 ч.

Среща-разговор с писателката
Людмила Филипова

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 21.15 ч.

Концерт на DEEP ZONE PROJECT
с Nadia и Shiny Dolls

6.05.2013 г.
хр. „Св. Георги“
от 9.00 ч.

Празнична Гергьовска литургия

6.05.2013 г.
пл. „България“
от 10.30 ч.

Концерт на ансамбъл „Славейче“ и Румяна Попова

30.04.2013 г.
„Прослава на Априлци“ с. К. Димитриево честване на 137 г. от участието на
от 20.00 ч.
с. К. Димитриево в Априлското
въстание

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ
ЗА ЕДИН ДЕН“
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРИКАНВА ГРАЖДАНИТЕ
ДА СЕ ВКЛЮЧАТ АКТИВНО В ПОЧИСТВАНЕТО!

12 ДЕЦА ЩЕ ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ
НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ОТ СЕМЕЕН ТИП,
ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО МУ
на стр. 3
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11 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИВШИТЕ КОНЦЛАГЕРИСТИ

ДВАМА ПЕЩЕРЦИ СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ
КОНЦЛАГЕРИТЕ НА СМЪРТТА В ГЕРМАНИЯ
На 9 май се навършват 68 години от края на
Втората световна война,
а датата 11 април остава
Международен ден на
бившите концлагеристи,
политически затворници
и пострадалите от фашизма и във войната.
Безумната химера на
хитлерофашизма за световно господство отнема
повече от 50 милиона
човешки жертви.
Гестапо създава 8640
концентрационни, военнополитически и други
лагери. Те се превръщат
във „фабрики на смъртта”.
Жестоките инквизиции и ужаси над лагерниците остават ненадминати, като се премине от
глада, студа, електрическия стол, болестите и се
стигне до крематориумите. Равносметката е тъж-

на. Унищожени са над 20
милиона души в „Освиенцим” – в неговите газови камери са умъртвени 4
милиона. От човешките
трупове, без угризение
на съвестта, палачите
произвеждат сапун, фини
кожени изделия и други
фабрикати.
На 11 април 1945 г. 21
хиляди концлагеристи от
„Бухенвалд”, под ръководството на съветските
офицери военнопленници Назаров и Смирнов,
сержанта Семашко и
немеца Либих, за броени
минути обезвреждат вътрешната охрана. И само
за два часа, преди да започне тяхното избиване,
излизат извън телените
мрежи на концлагера. Те
се отправят към навлизащите в града съветски
войски. Многолюдното

множество ликува по
улиците.
11 април става Международен ден на бившите
концлагеристи.
Пострадалите създават
свои национални и международни организации.
От тях най-масова и авторитетна е Федерацията
на участниците в Съпротивата, член на която е и
БАС.
Като историк, анализирайки
събитията
от
общоевропейската
история в този период,
впечатлява един извод:
че нашият народ бе един
от първите след страните
на класическия фашизъм /Германия и Италия/,
който понесе жестокостите на фашизма, давайки хиляди жертви в
периода от 2.06.1923 до
9.09.1944 г.

През
концлагерите
в България преминават
пещерците Тодор Кожухаров, Елена Гавраилова,
Марин Гарджев, Стоян
Клисуранов, Рашко Узунов, Иван Дражев, Иван
Кермедчиев, Мария Чобанова.
През
Пазарджишкия и другите затвори
в страната преминават
15 политически затворници от Пещера - Петър
Велев, Христо Петров,
Коста Арабаджиев, Тодор
Лихарски, Теопи Рекова,
Свилен Ранев, К. Гюров,
Ат. Стойнов, Борис Пиринчиев, Георги Иванчев,
Петър Харизанов, Румен
Григоров.
Девет души участват
като партизани в антифашистката борба: Петър
Велев /Румен/, Петър
Мишев /Бако/, Максим

Мишев /Манчо/, Михаил
Мишев /Качо/, Иван Аврамов /Станко/, Борис
Живков /Тьовката/, Владо Стаменов /Благой/,
Иван Миразчиев /Стамен/
и Александър Смирнов
/Калин/.
Шест са политическите затворници: Теофил
Дашинов, Стефан Попов,
Ангел Калоянов, Фанка
Рекова, Сотир Анастасов
/Чико/ и Георги Ташков.
В концлагерите на
Гестапо в Германия преминават:
Рашко
Димитров
/Руски/ - един от тримата пещерци в интернационалните бригади в
Испания. Той воюва в
околностите на Мадрид,
а след поражението на
Барселона
преминава
във Франция. На 5 май
1945 г. при настъплението на Съветската армия
Рашко Руски се завръща
в България.
Стоян Хаджиандреев
– през 1942 г. заминава
за Дрезден, където следва архитектура. По донос
на български студент е

арестуван от Гестапо с
останалите членове на
БОНС. На 11 април 1945
г. американските войски
освобождават лагерниците, в това число и Стоян Хаджиандреев. Той
остава в Германия, където завършва висшето си
образование.
Завръща се в България, започва работа
в ЦСБПС и в Министерството на земеделието.
Участва в проектирането
на редица прекрасни
сгради.
Ст. Хаджиандреев е
поканен да присъства на
ритуала при откриването
мемориала на жертвите в
концлагера „Бухенвалд”.
Умира на 8 май 1980 г.
в София.
Макар че са изминали
68 години от тези тревожни дни, днес камбаните
на „Бухенвалд”, „Матхаузен” тревожно звънят и
предупреждават: „Хора,
бдете!”, „Никога вече фашизъм!”, ”Никога повече
войни!”
Стефан ПОПЧЕВ
историк

ЗАПОВЕД на кмета на община Пещера Георги Козарев
ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
Номер на
избирателна
секция,
населено място
СЕКЦИЯ: 001
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 002
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 003
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 004
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 005
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 006
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 007
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 008
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 009
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 010
ГР. ПЕЩЕРА
СЕКЦИЯ: 011
ГР. ПЕЩЕРА

Място на гласуване
ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес: ул. „Младост” № 10
гр. Пещера
ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес: ул. „Младост” № 10
гр. Пещера
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” № 30-34
гр. Пещера
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” № 30-34
гр. Пещера
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” № 30-34
гр. Пещера
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” № 30-34
гр. Пещера
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” № 30-34
гр. Пещера
ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ИМОТ НА
ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО
Адрес: ул. „Сабахатин Али” № 6
ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес: ул. „Васил Левски” № 3
гр. Пещера
НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес: ул. „Иван Попов” № 1-7
гр. Пещера
ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес: ул. „Васил Левски” № 3
гр. Пещера

Място за обявяване
на избирателните списъци

СЕКЦИЯ: 012
ГР. ПЕЩЕРА

Бизнес център, кв. „Луковица”

СЕКЦИЯ: 013
ГР. ПЕЩЕРА

Магазин на ул. „Свобода” № 13Б

СЕКЦИЯ: 014
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 015
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 016
ГР. ПЕЩЕРА

Сградата на Общинска
администрация

СЕКЦИЯ: 017
ГР. ПЕЩЕРА

Сградата на Общинска
администрация

СЕКЦИЯ: 018
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 019
ГР. ПЕЩЕРА

Кафе-сладкарница
на ул. „М. Такев” № 28А

СЕКЦИЯ: 020
ГР. ПЕЩЕРА

Сградата на Общинска
администрация

СЕКЦИЯ: 021
ГР. ПЕЩЕРА

Сградата на Общинска
администрация

СЕКЦИЯ: 022
ГР. ПЕЩЕРА

ОДЗ „Иглика”

СЕКЦИЯ: 023
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес: ул. „Васил Левски” № 3
гр. Пещера
СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
Адрес: ул. „Димчо Дебелянов” № 4
гр. Пещера
СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
Адрес: ул. „Димчо Дебелянов” № 4
гр. Пещера
ПГХВТ „АТ. ЧЕНГЕЛЕВ”
Адрес: ул. „Чаталджа” № 1
гр. Пещера
НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес: ул. „Иван Попов” № 1-7
гр. Пещера
НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес: ул. „Иван Попов” № 1-7
гр. Пещера
ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес: ул. „Г. Кьосеиванов” № 3
гр. Пещера
ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес: ул. „Г. Кьосеиванов” № 3
гр. Пещера
ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес: ул. „Г. Кьосеиванов” № 3
гр. Пещера
Търговски обект „Сириус”
Адрес: ул. „Симон Налбант” № 53
гр. Пещера
ОФИС НА ОББ, КВ. „ИЗГРЕВ”
Адрес: ул. „Хан Пресиян” № 1
гр. Пещера
ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес: ул. „Младост” № 10
гр. Пещера

ЗАПОВЕД на кмета на община Пещера Георги Козарев
Относно: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали
В изпълнение на чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение
№ 2202-НС от 23.03.2013 г. на Централната избирателна комисия на
основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали
на територията на община Пещера, както следва:
а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши
и обяви;
б) на билбордовете и др. места, определени за поставяне на рекламни материали;
в) на клубове и помещения, ползвани от политическите партии
и коалиции.
2. ЗАБРАНЯВАМ:
2.1. Поставянето на агитационни материали на сгради и имоти
– общинска собственост (административни сгради, училища, детски
заведения, читалища, Общински културен дом, музей и др. подобни),
както и на търговските щандове на ОП „Паркинги и пазари”.
2.2. Поставянето на агитационни материали на сгради на об-

щинските търговски дружества и общински предприятия, както и на
обекти - частна общинска собственост, независимо от съгласието на
наемателите (ползвателите); елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, автобусни спирки, пътни знаци, електрически стълбове, дървета и др. подобни.
2.3. Използването на общински транспортни средства за предизборна агитация.
3. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради,
витрини и др. под., които не са общинска собственост може да се
извършва само след разрешение на собственика или управителя
на имота.
4. В срок до три дни след изборния ден партиите, коалициите от
партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
5. При неизпълнение на задължението за премахване на агитационен материал по чл. 134, ал. 9 от Изборния кодекс ще се търси
административно-наказателна отговорност на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които
представляват коалицията от партии, съгласно Изборния кодекс.

ОДЗ „Иглика”

СОУ „Св. Кл. Охридски”

СОУ „Св. Кл. Охридски”

ПГХВТ „Ат. Ченгелев”
Сградата на Общинска
администрация
Сградата на Общинска
администрация
ОДЗ „Изгрев”

ОУ „П. Р. Славейков”

ОУ „П. Р. Славейков”
Цех за обувки в кв. „Изгрев”
(бивш магазин „Идеан”)
ОФИС НА ОББ, кв. „ИЗГРЕВ”
Адрес: ул. „Хан Пресиян” № 1
Магазин на ул. „Свобода” № 13Б

Радилово
Сърдечно ви
благодарим!
Ние, щатните служители, работещи в НЧ „Зора - 1903”, с. Радилово, Марена Вачкова и Александра
Караджова изказваме нашата найискрена благодарност към всички
самодейци и доброволци, включили се всеотдайно в подготовката
и провеждането честванията на
юбилеите: 200 г. от рождението на
Тодор Банчев, 181 г. от рождението
на Георги Ангелиев, 110 г. от основаването на читалище „Зора” и 10 г.
танцов състав с ръководител Георги
Божурин.
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В Пещера ще има още един социален център

12 ДЕЦА ЩЕ ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА
НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО МУ
На 10 април 2013 г.
в 13,30 часа бе направена първа копка и на
Центъра за настаняване на деца.
След встъпителната
пресконференция
по
този повод кметът на общината Георги Козарев
и Деница Николова гл. директор на Главна
дирекция „Програмно
и регионално развитие“ и ръководител на
Управляващия орган
на ОП „Регионално развитие“ към МРРБ, направиха първата копка.
В центъра от семеен
тип ще бъдат настанени
12 деца на възраст от 3
до 18 години.
Общата стойност на
проекта е 832 124,53 лв.

Пещера има опит
в социалните услуги каза кметът Георги
Козарев. - Тук функционират Дневен център
за деца с увреждания, Дневен център
за възрастни хора с
увреждания, Кризисен
център за деца и лица,
пострадали от насилие,
Домашен социален патронаж.
За първата копка
на обекта бяха дошли

много гости, представители на различни
институции. Тук бе и
Калин Каменов - представител от „Закрила
на детето” в София.
Той пожела в Центъра
да има много детски
усмивки,
по-добри
условия за децата,
лишени от родителска
грижа. Своите пожелания отправи и заместник областният управител Ваня Минкова.

СПОРТНИ ПРОЯВИ ЗА ПРАЗНИКА
Със спортни мероприятия и представления на
деца и ученици бе отбелязан Международният
ден на ромите - 8 април, в община Пещера. В инициативата по този случай се включиха учениците
от ОУ „Любен Каравелов“, като се състезаваха в
спортната зала на училището. Юксел Яшаров общински съветник, връчи грамота на Дафинка
Самарджиева от името на ЦМЕДТ „Амалипе“ Велико Търново, за изключителния й принос към
развитието на ромската общност в община Пещера, с послание: „За отвореното й сърце към всички хора в България, независимо от езика, който
говорят! За погледа й през детските очи и магията, която създава, докато работи! За човека, който

мечтае, сплотява и създава само добри неща!“
Ангелина Демирова - общностен модератор към
Център за развитие на общността - Пещера, изрази своята благодарност към г-жа Самарджиева
със статуетка - символ на „Темида“, защото е
справедлива и яростно се бори за равноправие
между етносите.
Децата от ОДЗ „Деница“ изнесоха невероятен
спектакъл на присъстващите родители и гости.
Денят приключи с песни и танци на учениците
от НУ „Михаил Куманов“. На всички участници
бяха раздадени подаръци и награди, осигурени
от Община Пещера и ЦМЕДТ „Амалипе“, поднесени от здравните медиатори.
Юксел ЯШАРОВ

НАМАЛЕНА Е ЦЕНАТА НА СТОПАНСКАТА ВОДА
30 април 2013 г.
“ПРОСЛАВА НА АПРИЛЦИ”
Иван Златинов - кмет на с. Капитан Димитриево,
ви кани най-сърдечно
на

митинг-концерт
на 30 април (вторник) 2013 г.
от 20,00 ч. на площада в с. Кап. Димитриево

На извънредно заседание на Общинския съвет,
състояло се на 8 април 2013 г., общинските съветници взеха решение
за намаляване цената на стопанската вода.
За домакинства в къща тя ще бъде 28 лв. с ДДС.
Домакинствата в апартамент ще плащат по 12 лв.
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“

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ

30.04.2013 г.
от 11.00 до 15.00 ч.
на стадиона
в с. Кап. Димитриево

- Републиканско състезание
„Надтегляне с коне тежковози“
отг. Сунай Караасан

18.30 ч.

- Празничен концерт и народно
веселие с оркестър „Канарите“

20.00 ч.

- Тържествен митинг-заря

01.05.2013 г.

- Демонстративно състезание
по стрелба с ловно оръжие

10.00 ч.

В конкурса могат да участват ученици от 7-и до 12-и 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 на място в Общинската библиотека,
по пощата 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.
Номинираните за отличия ще бъдат поканени
за връчването на наградите на 9.05.2013 г. - Ден на Европа.

Успех на участниците в конкурса!
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ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÁÓÊÂÈÒÅ
Много празници има в живота на всеки човек, звездни мигове от многопъстрия
калейдоскоп на битието. Един такъв е и
Празникът на буквите. Него не ще го намерите в календара. Той идва всяка пролет
с песента на птиците и пъстрите цветя, но
остава незабравим. Този празник е на първокласниците. На този ден те заявяват с
пълен глас:

Всички букви зная,
мога да чета.
Имам си прозорче
светло към света!
На 26.03.2013 г. първокласниците от Iб
клас при ОУ „П. Р. Славейков” посетиха
чудната страна „Букволандия” и показаха
на своите родители и гости, че познават
всички букви, могат да четат и пишат сами.

Мили мои татко и мамо,
вашето малко дете
стана от този ден вече голямо –
може самӝ да чете!
Дядо и бабо, вашето внуче
може от днеска самӝ,
след като всичките букви научи,
да ви напише писмо!
За показаното старание по пътя на
овладяване на знанията малките първокласници получиха похвални грамоти от директорката на училището г-жа Христоскова.
Родителите подариха книжки на учениците
и им пожелаха да четат повече книжки, защото те носят мъдростта и чрез тях ще опознаят света. Малките ученици се почерпиха
с чудна торта с буквички, вкусна питка с
късмети – бъдещи професии, и с лакомства.
Таня АРГИРОВА - главен учител,
кл. ръководител нa Iб клас

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ПЕЩЕРА
организира във фоайето
на читалище „Развитие”
- Пещера, изложба и благотворителна разпродажба
на предмети, изработени от
потребителите на Центъра.
Изложбата ще се състои на
26 и 27 април, а благотворителната
разпродажба
- на 29 април (понеделник)
от 10.30 часа.
На 14.04.2013 г. се навършват 88 години от смъртта на
един от първостроителите на възраждащата се българска авиация
след Ньойския договор 1919 г.
- капитан Васил Георгиев Лазаров от с. Аликочово (дн. Капитан
Димитриево). Той е 50-ият загинал за Родината от селото след
убитите в Сръбско-българската,
Балканските и Първата световна
Война.
Васил Георгиев Лазаров е
роден на 14.10.1894 г. в Аликочово и е потомък на Марковия
род в селото. Той е внук на Лазар
Илиев Марков - Войводата, пръв
помощник на Васил Петлешков
и помощник на главнокомандващия военен ръководител в
Брациговския въстанически пункт
през Априлското въстание 1876 г.
Бащата Георги Илиев е първороден син на Войводата от първия
му брак с аджеларката Латина.
Васил завършва военно училище в София и поради недостиг
на младши командири по време
на Първата световна война,
випускът му е произведен предсрочно в „офицерски кандидат” и
е изпратен на фронта.
Така на 24.03.1916 г. той
постъпва в редовете на Втора
дружина от 27-и пехотен Чепински полк, който по това време
атакува противника в Македония
около Струмица и Удово.
С Пета рота участва в боевете
през месец юли - август 1916 г.
при Дойран, станцията Килиндър
и връх Княз Борис.
За геройското държане на
полка в тези ожесточени и кръвопролитни боеве, чепинци получават похвала от царя и командващия 11-а Германска армия.
През месец ноември 1916 г.
полкът води боеве на Битолския
фронт при с. Арменско - Буф, гр.
Лерин и кота 1276, а през октомври - ноември същата година
при селата Велушина, Канина и
Паралово.

ИЗЛОЖБА

СВЯТ НА ТВОРЧЕСКИ ВЪЛНЕНИЯ

До 28 април във фоайето на НЧ „Развитие - 1873” е
подредена първата дебютна самостоятелна изложба
на Александър Иванов.
На откриването й на 4
април тя бе представена от
секретаря на читалището
Мария Златкова.
Поздравления
към
младия художник поднесе
заместник-кметът Стефан
Балабанов с пожелания за
нови изложби.
Творецът получи поздравления и от много свои
почитатели, уважили изложбата.

На крилете на България
На полесражението край гр.
Лерин със заповед на министъра
офицерски кандидат Георгиев
е произведен в 1-во офицерско
звание подпоручик.
До ноември 1917 г. подпоручик Георгиев служи като младши
офицер в различни подразделения във Втора дружина на 27-и
пехотен Чепински полк. От кадровото му дело научаваме, че със
Заповед № 240 от 15.11.1917 г. е
назначен за заместник-командир
на Пета рота, от 11.02.1918 г. е
преназначен за взводен командир на същата рота. По-нататък в
кадровото му дело четем:
„Обявена му е благодарност
за неговата решителност, с която
донесъл ценни сведения за противника срещу полка. На 19.02.1917 г.
обходил заедно с взводния командир подпоручик Ташев цялата
телена мрежа на противника - 80
крачки пред нея, разузнал и донесъл противникови бомби със
завързани за тях възвания (Заповед № 293/20.02.1917 г.)”.
Последват нови заповеди за
назначения - от 20.02.1918 г. за
заместник-командир на Осма
рота и от 3.03 същата година за
неин командир.
През май 1918 г. в живота на
подпоручик Георгиев се случват 2
значителни събития, едното от които променя военната му кариера
- на 30.05 за прослужено време е
повишен в чин поручик и на същата дата директно от фронтовата
линия постъпва „за следване курса за пилоти и наблюдатели при
аеропланното училище”. Почти
2-годишния курс на обучение привършва и на 3.03.1920 г. със Заповед № 199 на Военното ведомство
на поручик Георгиев е присвоено
званието „Военен наблюдател

- авиатор”.
Първата световна война вече
е завършила и поручик Георгиев
остава на работа на летище Бо-

журище. Не след дълго, в изпълнение на Ньойския договор 1919
г., Българската военна авиация е
закрита, а самолетите й унищожени. За да се съхранят кадрите,
през януари 1921 г. голяма част
от персонала на летище Божурище са преназначени в Инженерния отдел при Министерството
на войната. Там е назначен и
Георгиев, но под диктата на победителите този отдел е закрит,
а служителите - уволнени. Вече
със запасен чин капитан, уволненият от армията Васил Георгиев
се прибира в родното Аликочово.
По това време на власт е земеделското правителство на Александър Стамболийски, а кмет
на селото - Миладин Николов.
Авторитетът на демобилизирания
капитан е голям и не след дълго
той е поканен в селската управа.

Като доскорошен кадрови военен
му е възложена длъжността комендант на селото. Около и след
Деветоюнския преврат през 1923
г. Васил Георгиев оглавява учредената тричленка за управление
на селото.
В страната започват арести
на земеделци. В селото активистите на БЗНС Павел Симонов,
Стоимен Димитров, Христоско
Стефанов, Иван Кондов, Миладин
Николов, Георги Б. Иванов и др.,
след като не успели да подпомогнат съпротивата на Стамболийски, се укриват.
В ръкописната история на
с. Капитан Димитриево с автор
Никола Стефанов е записано:
„След като на Общото събрание на мегдана комендантът
В. Георгиев прочел прокламацията на „узурпаторското
правителство”, той заявил, че в
селото няма хора, които да са
извършили деяния, за които да
бъдат преследвани и приканил
близките на криещите се сдружени земеделци да им съобщят, че
няма да позволи да бъдат преследвани и да ги приканят да се
приберат по домовете си.
Той удържал на думата си и
не позволил на дошлите след няколко дни от Пещера и Брацигово
„безотговорни превратаджии” да
се разпореждат с хората от селото и ги отпратил. Благодарение
на Васил Георгиев, сдружените
земеделци от селото не били
малтретирани и никой от тях не
пострадал.”
През 1923 г., макар бавно и
под прикритие, започва възходът
на българското въздухоплаване.
В края на годината е приет и
първият следвоенен випуск на
аеропланното училище. За пре-

подаватели и инструктори са
потърсени най-добрите пилоти и
наблюдатели, демобилизирани
от армията през 1921 г. Така
на 28.10.1924 г. Васил Георгиев е назначен в авиационното
училище за преподавател. През
следващата година със секретна
заповед № 1/02.03.1925 г. той
е включен като преподавател
в курсове, свързани с военната
подготовка на всички авиатори
от училището. В заповедта е
посочено, че той е преподавател
по „наблюдателна авиация и
камуфлаж”. Освен всичко това,
Васил Георгиев участва като навигатор авиатор при изпитание
на нови самолети, предлагани на
България от други държави.
На 14.04.1925 г. денят е
светъл и слънчев. Сутринта около
09.30 ч. двамата приятели - запасните капитани Иван Узунов
от Варна и Васил Георгиев от
Аликочово, радостни заминават
да изпълнят поставените им
задачи - изпитание на новия
унгарски двуместен „Авис”. Радостни и горди са, защото те ще
бъдат първи в България, които
ще направят лупинг с двуместен самолет. Узунов и Георгиев
излитат по посока Конезавода
- Пожарево и на височина около
1000 метра извършват един лупинг. При втория лявото крило

се счупва, а останалата част от
самолета полита към земята и
се забива със силен трясък. На
мястото на произшествието се
събират почти всички началници
на въздухоплаването. Носи се
мирис на окървавена човешка
плът. Телата на двамата пилоти
са размазани и разчленени. По
ботушите разпознават краката на
Узунов, а по златната венчална
халка - ръката на Георгиев. Комисия разследва катастрофата.
Носи се слух, че някой умишлено
е повредил крилото. И днес в с.
Капитан Димитриево наследници
от Лазаровия род си спомнят,
че „някой бил развил бурмите”
(разхлабил болтовете) на лявото
крило на самолета.
Двамата пилоти са погребани
с военни почести, а истинската
причина за смъртта им вече 88
години не се знае.
Делото на капитан Васил
Георгиев не е забравено. Още
през 1940 г. от селската управа
е предложено една улица в Кап.
Димитриево да носи неговото
име (макар че това и до днес не
е сторено), а племенникът му о.з.
майор Николай Кирилов Недков
с випуск 1993 завърши военновъздушно училище и като летец
„първи клас” се пенсионира на
МИГ 29.
Може би делото му като
летец ще бъде продължено и ще
има улица с неговото име.
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