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А Н А СТА С И Я М Л А Д Е Н О В А
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА

Уважаеми учители,
читалищни дейци,
творци на изкуството,
скъпи ученици,
дами и господа,
В навечерието сме на един празник, какъвто
другите народи нямат – 24 май – Празник на славянската писменост,
българската просвета и култура, Празник на духовното извисяване, на
стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на нацията и културата. Празник, който дължим на светите братя Кирил и Методий.
Затова „Слава, слава пеем днес, вечна слава Вам и чест. Вам плетеме ний венци, на славянски род, отци“.
Този празник ни прави горди „че и ний сме дали нещо на светът и на
вси славяни книги да четат“.
Удоволствие за мене е от името на Общинския съвет да поздравя
всички вас: учители, читалищни дейци, ученици, творци на изкуството,
всички вас, прогледнали с българското „а“, „бе“.
Празникът е свидетелство за жаждата ни за просвета и наука, за
национално самоопределение, бързо икономическо и културно възвисяване.
С прослава делото на солунските братя: „Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви!“
Да бъде вечен Празникът на славянската писменост, на българската
просвета и култура!

Ч Е С Т И Т П РА З Н И К !

Международен етнокултурен фестивал

“КУЛТУРАТА НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА КУЛТУРАТА”
П Р О Г РА М А
27 - 30 май 2015 г., гр. Пещера
27.05.2015 г.
пл. „България”
от 13.30 ч.

Откриване на Националния детски пленер
на детската рисунка на тема „Ръка за ръка,
децата променят света” „Пещера 2015”

27.05.2015 г.
зала Общ. съвет
от 14.30 ч.

Литературен форум „Младежта за диалог
и взаимно разбирателство”, „Добрите дела предай нататък“

27.05.2015 г.
Худ. галерия
от 17.00 ч.

Етнографска изложба на експонати
от културното и историческо наследство
на различните етнически групи

28.05.2015 г.
център Пещера
от 17.00 ч.

Дефиле на участниците в Международния
етнофестивал

28.05.2015 г.
пл. „България”
от 17.30 ч.

Концерт на фолклорните състави от чужбина
и страната

29.05.2015 г.
пл. „България”
от 10.00 ч.

Детски карнавал „Моите любими герои
от приказки и легенди от литературното
и културно наследство на различните етноси”

29.05.2015 г.
пл. „България”
от 17.00 ч.

Галаконцерт на участниците в Международния
етнокултурен фестивал

30.05.2015 г.
пл. „България”
от 11.00 ч.

Демонстрация на обичаи, обреди и кулинарни
традиции от културата и бита на различните
етнически групи

ОТКРИТ Е ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР НА КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА
Зам.-министърът на туризма високо оцени стореното от общината

ПРАЗНИК НА ЦВЕТЯТА
На 15 май 2015 г. от 11
ч. на крепостта Перистера
официално бе открит Информационен център.
За откриването бяха

дошли
заместник-министърът на туризма
Надя Маринова, заместник областните управители Гинче Караминова
и Стефан Мирев. Тук
бяха кметът на общината
Георги Козарев, предсе-

дателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова, заместник-кметовете Стефан Балабанов
и Николай Атанасов,

секретарят
Николай
Гълъбов, общински съветници, граждани.
В изказването си кметът на общината Георги
Козарев каза, че посетителите ще получават
пълна информация за

културно-историческите
и туристическите обекти.
Към присъстващите
се обърна и заместникминистърът Надя Ма-

ринова. Тя даде висока
оценка за стореното от
общината досега и пожела крепостта да привлича все повече наши
и чужди туристи, за да
стане Пещера още покрасив град.

Кметът Георги Козарев
и Надя Маринова прерязаха лентата.
След това се състоя и
Празник на цветята. Подготвена бе разнообразна
и богата програма, която
включваше изложба на
гоблени с цветя, рисуване на картини, турнир по
шахмат, изработване на
икебани.
Децата от ЦДГ „Слънчо” и от Детския комплекс изнесоха празнична програма.
Преди откриването на
Информационния център

заместник-министърът Надя Маринова се

срещна с ръководството на общината.
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70 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА
Навършиха се 70
години от края на Втората световна война и
Деня на победата – 9
май, победа над хитлерофашистка Германия
и нейните съюзници.
Тази забележителна
годишнина ни пренася
в онези паметни дни
на месец май 1945-а,
когато се разсейват
последните пушеци от
пожарите на Втората
световна война, а над
Райхстага се развява
знамето на победата.
Тази годишнина действително може да се
нарече велика, защото
над изпепелена Европа изгрява слънцето на
мира и свободата.
Макар и да са изминали 70 години от
онзи паметен ден, разгръщайки архивите и
писаните спомени на

участниците във войната, научаваме, че
капитулацията е подписана в Берлин.
Страшна е цената
на тази война. Това е
най-голямата, най-жестоката, най-мащабната
измежду войните в
историята на човечеството, защото:
– тя продължава
цели 6 години, по-точно 2194 дни и нощи;
– в нея участват 61
държави, с население
1 милиард и 700 милиона души;
– в армията са призвани да воюват 110
млн. бойци и командири;
– загиват 55 милиона човешки същества;
– от гражданското
население загиват 27
млн., от войниците по
фронтовете – 28 млн.;

– броят на ранените
е 90 млн., от които 28
млн. остават инвалиди.
Какво е участието
на България във войната?
Българската армия
тръгва под бойните си
знамена в две фази.
Не може да отминем
без преклонение саможертвата и подвига на
българските генерали,
офицери, сержанти и
войници във войната.
Тя беше и остава един
от важните фактори
за разгрома на немската групировка в
Югоизточна
Европа
и освобождението на
Югославия, Унгария,
Австрия, в това число и
преди всичко на първо
място и нашата страна,
която беше сателит на
Хитлерова
Германия,
дала подслон и път

на нейната армия за
окупация на Гърция и
Югославия.
Така светът призна
бойното участие на
България в разгрома
на нацизма и неговите
последователи в държавите на Оста.
България
заплати
своя дял в победата с
44 хиляди убити, ранени, осакатени и изчезнали по бойните полета. Затова, когато днес
говорим за желаното
национално единство,
за пътя ни към Европа,
нека не забравяме, че
в неговата основа стои
и пролятата кръв на
участниците във Втората световна война.
Какво е участието
на Пещера и Радилово
във войната?
От Пещера в двете
фази участват 306 бой-

ци и командири. Със
смъртта на смелите загиват 15 души. Това са
Тодор Килов, Илия Янчев, Георги Хаджидимитров, Иван Ламбрев
Пенков, Георги Шопов,
Атанас
Димитров,
Георги Геленов, Иван
Цвеев, Петър Лазов,
Михаил Димов, Атанас
Ставракиев, Петър Козарев, Пеню Арнаудов,
Никола Докторов, Брациклиев.
Участват още трима
доброволци – Теопи
Велкова
(Узунова),
Костадин Якофов и
Надка Белчева.
От Радилово участват 106 бойци, от тях
загиват трима.
От Капитан Димитриево загиват петима.
Нека днес се преклоним с благодарност пред подвига на

пещереца ген.-лейтенант Стоян Трендафилов. Той участва във
войната в двете фази.
В Първата командва
танкова бригада, която
е от състава на Втора
българска армия. Благодарение на неговото
мъдро и оперативно
ръководство бригадата печели боевете при
Ниш, Косово поле и
Подуево.
Във Втората фаза
участва в Дравската операция и има
решителен принос в
разгрома на немците,
воювайки във взаимодействие със съветските войски в състава на
Трети украински фронт
под ръководството на
маршал Толбухин.
Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

Деца се срещнаха с детската
С ТЪРЖЕСТВЕНО
СЪБРАНИЕ-КОНЦЕРТ писателка Гери Дончева
бе отбелязана 70-годишнината от
победата над фашизма във
Втората световна война в салона
на читалището на 8 май 2015 г.
Слово произнесе Анастасия
Младенова – председател на Общинския съвет. Дълг за нас е да
пазим мира и паметта на загиналите
във войната – подчерта в заключе-

ние тя.
Поздравление поднесе кметът
на общината Георги Козарев. Той
връчи медали на седем ветерани от
община Пещера.
За доброто настроение допринесоха дует „Казаки” с изпълнение на
руски песни и ансамбъл „Славейче”.
Във фоайето на читалището бе
уредена изложба за 70-годишнината на сдружение „Русофили”.

ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРИЗОВАВАТ ДА
ОПАЗИМ ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
През пролетно-летния сезон зачестяват
проявите на вандализъм.
От
Общинската
администрация
призовават населението
за опазване на общинската собственост
– паркове, квартални
градинки, инфраструк-

тура.
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

ЗАСАДИХА ЦВЕТЯ
И ГИ ОТСКУБНАХА
На много места бяха засадени цветя. И
пред сградата на Общината. Но те не можаха и да пренощуват. Недобросъвестни
граждани отскубнаха част от тях. Въпреки
многократните напомняния, проявите на
вандализъм на спират – отново обърнати
кошчета, чоплене на семки пред пейките…
За нередности ви приканваме да сигнализирате на горещия телефон 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
Районно управление „Полиция”:
0350/6-24-71

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
Районно управление
„Полиция”:
0350/6-24-71

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.

Децата от 1-ви и 2-ри
клас от училищата в гр.
Пещера се срещнаха на
18 май в залата на НЧ
„Развитие - 1873” с детската писателка ГЕРИ
ДОНЧЕВА.
Срещата
премина с интерес от
страна на малките читатели. Гери Дончева е
автор на детски книги,
топ модел, водеща,
хип-хоп
изпълнител,
актриса.
Родена е в гр. Плевен, където завършва
Математическа гимназия „Гео Милев”. След
това се премества в
София, където живее и
до днес. През 2009 г. завършва магистратура в
УНСС по специалност
„Икономика на туризма”, а също така е възпитаник и на СУ „Свети
Климент
Охридски”,
където през 2014-а завършва магистратура
по специалност „Предучилищна педагогика”.
Практиката й в областта на педагогиката
я среща с много деца,
които
вдъхновяват
авторката да направи
книги за българските
малчугани.
Тя обиколи Америка,
представяйки
втората си авторска книга
„Приказни
истории

- телефон” и зарадва
стотици български деца
в седем български училища в Щатите и в Генералното Консулство на
Република България в
Ню Йорк.
Гери Дончева се изявява и на музикалната
сцена, като зад гърба
си вече има пет песни
- „Седем дни”, „Добре
ли е”, „Как го правиш”,
„Insatiable love” и „Приказни истории”, и продължава да работи
над нови музикални
проекти.
На модния подиум
в България Дончева е
едно от най-търсените лица, има безброй
участия в телевизионни реклами и модни
ревюта на именити
дизайнери
Жени
Живкова, Стоян Радичев, Поля Кинова,
Виргиния Здравкова,
Веселка
Крачунова,
София Борисова, брандове като VHK Fashion,
Rila Style, Battibaleno,
134, KWIAT, Tina Social
Club и др.
Участвала е в световни модни форуми
като
Dubai
Fashion
Week (2010) и Las Vegas
Fashion Week (2015), там
Гери получи комплименти за участието си
от губернатора на щата

Невада Боб Милър.
Зад океана тя е заснела и реклами за
световни фирми като
„Plantronics”, Simona
Pettinato Bridal, клип за
Temptations & Synapson и други.
Гери
Дончева
е
участвала и в българските сериали „Стъклен дом” и „Столичани
в повече”, където си
партнира с едни от найуважаваните актьори в
България - Стефан Данаилов, Любо Нейков,
Елена Петрова, Асен
Блатечки и др. Играла е
и в Драматичен театър
„Иван Радоев” - Плевен
(2002-2004) в пиесите
„Рикошетът на Морфей”
и „Татуирани души”.
В
телевизионния
ефир Гери бе част от
екипа на „Комиците”
(2007-2009),
„Сървайвър - лайф” (2008-2009),
„В неделя с Димитър
Цонев” (2009), „Станция
Нова” (2009-2010).
Гери е носител на
редица отличия от различни сфери на изява
като „Perfect body of
the year”, „Best body
awards” и „Благотворение”, която награда тя
получи преди два дни
по време на Годишните
награди на фондация
„Свети Иван Рилски”.

Автографът на Гери Дончева на книгата „Приказни истории - телефон” е „...Бъдете все такива
големи професионалисти, можещи, ентусиазирани,
добри и борбени. А на вас, мили читатели, желая да
сте здрави, любознателни, умни, разумни, успешни,
весели и винаги да вярвате в доброто!”
В Летописната книга на библиотеката писателката написа: „...Оставам със страхотни впечатления от гр. Пещера! Бяхте много активни, мислещи,
умни и забавни!
Бъдете винаги добри, здрави, успешни, пътуващи,
страхотни и щастливи! ВЯРВАЙТЕ В ДОБРОТО!”
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ОТЧЕТОХА РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС
На 11 май 2015 г. в
кафе „Венера” бяха обявени резултатите от Националния литературен
конкурс „Спас Зафиров
2015” за написване есе
на тема „Добрите дела
– предай нататък”, обявен от библиотеката при
читалище
„Развитие
- 1873”.

Есе

На церемонията по
връчване на наградите
гости бяха Галя Стоянова – директор на
дирекция „Хуманитарни
дейности, интеграция,
образование и европейски програми в община
Пещера, и Ружка Семерджиева – началник
на отдел „Европейски

програми, образование
и култура” в Община
Пещера.
Журито, оценило есетата, бе в състав: Златка
Златанова, Цветана Дашинова и Минка Гемиева. Цветана Дашинова
направи анализ на изводите на комисията.
Грамоти на участници

– ученичка от СОУ „Св.
Климент Охридски”.
Годишната
литературна награда „Спас
Зафиров - 2015” със
статуетката „Пегас” и наградата за първо място
в конкурса бе присъдена на Елена Гюзелева
– ученичка от ПГХВТ
„Атанас Ченгелев”.

Награди за първите
три места от името на
кмета връчи Галя Стоянова.
Поощрителна
награда
получи Севда
Хаджиева от ОУ „Любен
Каравелов.”
Прочит на класираните есета направи Славия Златанова.

Добрите дела - предай нататък

ЕСЕТО СЕ КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО
В НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
Какво е добротата
– същността на човечеството или ценен
дар? А може би и двете.
Не всички сме красиви,
богати или известни, но
всички можем да бъдем добри, защото носим добрината в себе
си. Скрита е в сърцето
ни. Раждаме се с нея и
трябва да я показваме
постоянно, да я споделяме с околните.
Доброто е ключът
към всяко човешко
същество. Не е толкова
трудно да бъдем добри
– да помагаме, да сме
отзивчиви, да обичаме, да не завиждаме.
На кого е нужна тази
завист, злоба, това
пренебрежение
към
околните, тази незаинтересованост? Нима
в такъв свят искате да
живеете?
Добротата
е приятелството, любовта между хората,
вярата в Бога. Тя е пълна противоположност
на злобата и жаждата
да навредиш на другия. Тя е стремеж към
нравствено
усъвършенстване и духовно
извисяване. Някои ще
кажат: Как в този празен свят може да се
говори за нравствени

в конкурса връчи председателят на читалището Верка Климентова.
На трето място бе
класирано есето на
Виктория
Симонова
– ученичка от СОУ „Св.
Климент Охридски”.
На второ място бе
класирано есето на
Димитрия
Лазарова

ценности и доброта?
Да, наистина звучи
абсурдно, но ако не си
признаем, че повечето
от нас се нуждаят от
тях, светът ще бъде
едно непоносимо място за живеене. Трудно
е в съвременната действителност да ги запазим, но поне можем
да се опитаме. Защото
само добротата има
способността да преобразява грозното в
красиво, да ускорява
хода на времето и да
променя атмосферата в
пространството. Само
тя има привилегията
да дарява щастие, да
връща усмивката, блясъка в угасналите очи,
надеждата и вярата. И
в това е нейната магия.
Тя е обич. Най-красивата връзка между
хората.
Още когато бях малка, семейството ми ме
учеше, че трябва да
бъда добър човек. Да
правя добрини, независимо какви са те, големи или малки, без да
търся лична изгода. И
всъщност няма голяма
и малка добрина – дали
си помогнал на възрастен човек да пресече по пътя, дали си дал

хляб на бедния, дали
си прибрал бездомно
куче, дали си направил
дарение, дали просто
си се усмихнал, дори
на непознат – всички
тези постъпки ни карат да се чувстваме
доволни от себе си и
в хармония със себе
си, което е най-важното. Правейки добрини,
помагайки, ние даваме
надежда на отсрещния
човек, че добрината
все още съществува,
че можем да бъдем
добри. Така един след
друг хората се променят. Разбира се, никой
не трябва да прави
нещо по задължение,
защото така трябва.
Не прави добро, ако го
правиш само за да ти
се върне на теб! Това
е егоистично! За да направиш добро дело наистина, ти трябва да го
почувстваш, да искаш
да го направиш.
Добрината се изразява в искрена помощ.
Тя е готова да направи
чудо и в момент на
отчаяние, да върне надеждата, да дари светлина във всеки дом, без
която животът е тъмен
и мрачен.
Ето защо
добрият човек е готов

ЗАЛЕСИХА 50 БУКОВИ
ФИДАНКИ
По инициатива на РИОСВ
- Пазарджик на 08.05.2015
г. ученици от СОУ „Любен
Каравелов“, гр. Пещера
залесиха 50 броя букови
фиданки в горски фонд на
територията на община Брацигово. Теренът е определен
от ДГС - Пещера и е съобразен с надморската височина
и климатичните условия,
подходящи за залесяване
с този дървесен вид по това
време на годината. Горски
служители на терен показаха на децата как правилно
да засадят фиданките.

да помогне на всеки
познат или непознат.
Той винаги ще намери
време да те изслуша,
ще поеме част от мъката ти, ще ти подаде ръка
за помощ в най-трудния
момент, даже ако той
самият е в беда.
И идва момент, в
който си задаваме
въпроса: Защо малцинството от човечеството е злонамерено,
завистливо,
нагло,
бездушевно, след като
всеки носи в себе си и
добрина? Ами, драги
хора, всеки от нас през
живота си претърпява
някаква травма или
изпитание,
животът
на всеки има своите
трудности. Но те са в
него, за да ни направят
по-силни, по-издръжливи, за да научим,
че всеки проблем си
има решение. И за жалост, по-слабите хора
не научават урока си,
а се озлобяват, губят
надежда, подминават
бездомните и просяците, защото нямат
време, защото всеки е
вглъбен в своите проблеми. Питат се кой
е помогнал на тях, за
да помогнат и те на
друг. Затова трябва да
им покажем, че всеки
носи добрината в себе
си, дори озлобените и
завистливите, и грубияните, и те я носят. Не
им се сърдете, не ги об-

Елена Гюзелева
винявайте, а им помогнете да разберат, че за
всеки и за всичко има
надежда, че доброто
го има, че правейки
добрини, ние даваме
надежда на другия
и предаваме нататък
доброто.
Добротата е съществената част от красотата на света. Който я е
усвоил, е най-богатият
на света. Защото това
е богатството. Не в парите, не в дрехите, не в
колите – те не са вечни, те не остават след
нас на този свят. Доброто – то е смисълът,
то е тази следа, която
ние трябва да оставим
след себе си на света.

Знам, че ще има
много хора, които иронично ще се усмихнат,
когато четат моите разсъждения за добротата, но оставайки сами
със себе си, честно си
признайте, че все още
ако не сте сторили
добро за някого, то
поне ви се е искало
да го направите. Защото няма по-силна
магия от магията на
преживяната
радост
от сторената добрина.
Затова нека открехнем
вратата и позволим
на добротата да се настани трайно в нашите
сърца и да я предаваме нататък!
Елена ГЮЗЕЛЕВА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ “СВОБОДА 2011”
4550 гр. ПЕЩЕРА, ул. “ПОРУЧИК ПАНИН” No2, e-mail: svoboda2011@abv.bg

ПОКАНА

за Общо събрание на ФК “СВОБОДА 2011’’
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб „СВОБОДА 2011” кани всички
членове на сдружението на годишно
отчетно Общо събрание, което ще се
проведе на 16.06.2015 г. (четвъртък)
от 18.00 ч. в залата на Общински съвет при следния дневен ред:
1. Изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейноста на УС на сдружението с нестопанска цел Футболен
клуб „Свобода 2011” за изминалия
период от предишното отчетно събрание до края на футболното първенство
2014/2015 г.

2. Обсъждане и приемане бюджета
на сдружението „Футболен клуб „СВОБОДА 2011” за следващата състезателна 2015/2016 г.
3. Освобождаване от отговорност
на Управителния съвет.
Проекторешения:
1. Общото събрание приема отчета
за дейността на УС.
2. Общото събрание приема бюджета на сдружението за следващата състезателна година.
3. Общото събрание освобождава
от отговорност УС.
От Управителния съвет
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ПЪРВА ЗЛАТНА КУПА ЗА 2015 ГОДИНА
ТРАДИЦИЯТА Е СПАЗЕНА.ТРУДНО Е ДА ЗАВОЮВАШ УСПЕХИ,
НО ОЩЕ ПО-ТРУДНО Е ДА ГИ ОТСТОЯВАШ

На първия за сезона Национален турнир
по ракетомоделизъм
за деца и юноши в
Севлиево 2015 г. пещерските
ракетомоделисти спечелиха 3
златни, 1 сребърен и
2 бронзови медала в
различните
класове
и отново спазиха традицията - за четвърта
поредна година завоюваха златна купа при
децата.
При юношите също
имаме успех, като от
бронзова купа в отборното
класиране
миналата 2014 г. тази
се изкачиха с едно
място нагоре и завоюваха сребърната купа.
Участвахме с шестима състезатели в
две възрастови групи
- четири деца до 14 г.
и двама юноши до 18
г., които показаха найдобри умения и резултати при подготовката
на модели в клуба
през
есенно-зимния
сезон и на вътрешните

съревнования.
Турнирът в Севлиево се провежда всяка
година в началото на
състезателния сезон
и уникалното при него
е, че участниците на
място си конструират
ракетните
модели
през първия ден, а на
втория се пускат на
поляната.
Субективният фактор е сведен
до минимум и на този
турнир си проличават
уменията на знаещите
и можещите.
Най-прецизно
изработеният
модел
бе конструиран от
Йордан Мадин от 4и клас на СОУ „П. Р.
Славейков”, Пещера,
който бе и най-малкият участник от отбора
ни. Той заслужено
получи висока оценка
от съдийската комисия и първо място за
най-добра и прецизна
изработка. Състезателят е от новото попълнение за 2015 г. и за
краткото време от ня-

колко месеца с огромно желание, упорит
труд и много старание
се научи не само да
конструира модели, но
и да ги изработва изключително добре.
Всички състезатели - Александър Н.
Алексиев, Александър
К. Алексиев, Костадин Кръстанов, Илхан
Бошнак и Веселин
Джинин,
показаха
високо ниво на подготовка и убедително
запазиха традицията
със завоюване на високите отличия.
С тези поредни отлични резултати, и то
постигнати от деца от
новото
попълнение,
клубът показва едно
високо ниво на подготовка и трайно развитие напред и нагоре.
Заслуга за това имат
не само ръководителите з.м.с. Димитър
Вачков, Павел Тилев
и Стоян Вранчев, които отделят много от
личното си време да

занимават децата ни с
интересни технически
науки и практики, но
и Общината в лицето
на кмета Георги Козарев и общинските
съветници, които отделят част от бюджета,
определен за спорт

ГРАН ПРИ ЗА ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1873” – ПЕЩЕРА
На 10 май в гр. Септември се проведе
седмото издание на
Фолклорните празници на любителското
изкуство „Да съхраним
българското
2015”.
Художествените
ръководители
Николай
Балабанов и Павел
Куцев
представиха
фолклорните постижения на своите групи
– съответно ВГ „Пет-

ленце” – Специална награда, златен медал за
соловото изпълнение
на Теодора Иванова, и
Групата за автентичен
фолклор – I място за
солистите и в раздела
„Обработен фолклор” и
ГРАН ПРИ за опазване
на традицията и прецизна интерпретация
на фолклора на сцена.
Организатори бяха
Община
Септември,

Общински младежки
дом в партньорство
със сдружение „Загоровче” и Църковното
настоятелство на храм
„Св. свщмчк Харалампий”.
Ръководството
на
НЧ „Развитие - 1873”
благодари на Община
Пещера за съдействието при осъществяване
участието на талантливите изпълнители.

К А П И ТА Н Д И М И Т Р И Е В О

ПЪРВО МЯСТО ЗА “КАПИТАНЧЕТА”

Детска вокална група „Капитанчета” при
НЧ „Сергей Румянцев
- 1909” в Кап. Димитрие-

во завоюва първо място в раздел „Обработен
фолклор” до 14 години
в Седмите фолклорни

НАСТОЯТЕЛСТВОТО
на НЧ „С. Румянцев 1909” и клуб „Сърцати
жени” - с. Капитан Димитриево отбелязаха
29.04 - Европейския

ден на солидарността
между поколенията.
ВГ „Капитанчета” поздрави присъстващите с
народни песни, а „Лазур”
достави почерпка.

* * *

празници на любителското изкуство „Да
съхраним българското
2015” в гр. Септември.

Накрая всички си
пожелаха заедно да
бъдат част от Европейския ден на солидарността между поколенията 2015.

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО ОТБЕЛЯЗА АПРИЛ 1876 г.

Обществеността
на селото отбеляза
139-ата
годишнина
от избухването на
Априлското въстание
през 1876-а.
Празника уважиха
много гости и официални лица - Георги

Петърнейчев, проф.
Кавлаков, зам.-кметове на община Пещера,
общински съветници
и др.
Слова за празника
поднесоха кметът Ив.
Златинов, Я. Стоилов
и Ст. Балабанов.

Цветя поднесоха
Община Пещера и
ОбС – Пещера.
Празнична
заря
озари небето. Оркестър „Канарите” весели съборяните до
късно вечерта.
Ст. ИВАНОВА

и на нашия клуб, за
да може да водим
състезателите ни по
турнири, да засилваме
техния интерес и към
този вид занимателен
спорт, който помага за
развитието на младите
хора при изграждане-

то им като технически
грамотни
личности
в живота и работата
след това.
Повече информация на сайта на клуба:
http://www.condorpestera.free.bg/
От ръководството

ПРОЕКТ BG051РО001-5.2.12-0044-С0001

„Б ъ д е щ е з а в с е к и ”
„ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ”,
Европейски съюз

Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”

В качеството си на бенефициент по Договор за БФП No BG051РО001-5.2.12-0044-C0001
по
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, Схема за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051РО0015.2.12 „Да не изоставяме нито едно
дете”, Компонент 2 „Разкриване
на социални услуги в общността”, Община Пещера предоставя
социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи. Реалното предоставяне
на социалната услуга в Центъра за
настаняване от семеен тип за деца
и младежи в гр. Пещера започна
на 07.11.2014 г.
Към 18.05.2015 г. десет деца
ползват социални услуги в новоЗа трета поредна
година ПГЛПМ „Васил
Левски” - гр. Пещера
участва по проект
„Ученически практики”. Включени са 13
ученици от три професионални направления:
1. Обувно производство
2. Шевно производство
3. Машиностроене
Фирмите партньори
по проекта са:
„ТАРА” ЕООД,
„ДИАМАНТ-91” ООД
и „ГЕРКАНТ” ООД

Европейски социален фонд

разкритата социална услуга.
Общата цел на проекта е да развие устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи
с увреждания и деца и младежи,
настанени в специализирани институции за деца.

Стойността на проекта е
201 362.90 лв., а неговата продължителност - 19 месеца.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на
Европейския
социален
фонд.
Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или Агенция за
социално подпомагане.
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