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ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД ПАМЕТТА НА БОТЕВ
И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА
И тази година на 2
юни признателното пещерско население се
отправи към паметника

на Христо Ботев в нашия град, за да отбележи 138-ата годишнина
от гибелта на Ботев и

на загиналите за свободата на България.
Слово за величавия
подвиг на загиналите

за отечеството ни произнесе секретарят на
Община Пещера Николай Гълъбов.
С падане на колене
и с едноминутно мълчание присъстващите
почетоха паметта на
героите.
Венци и цветя на
признателност поднесоха кметът на общината Георги Козарев и
председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова, народният представител
Йордан Младенов, от
НЧ „Развитие-1873”, от
Общинската организация на СОСЗР, от БСП,
ГЕРБ, ВМРО, от ПГХВТ
„Атанас Ченгелев”, от
ОУ „Петко Славейков”,
от ОУ „Л. Каравелов”,
от признателни граждани.

СТРОИТЕЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ
www.buildholding.com

ВИЗИТА В ГРАД ПЕЩЕРА
На 10.05.2014 г. гр. Пещера посети г-н Андреа Казини - главен оперативен директор на
УниКредит Булбанк. Програмата на г-н Казини
включваше посещение на антична и средновековна крепост Перистера, разположена на
хълма Света Петка, гр. Пещера, Централен
градски парк и среща с г-н Георги Козарев
- кмет на община Пещера. Г-н Казини остана
възхитен от видяното и от проектните намерения на общинското ръководство по отношение
модернизирането на инфраструктурата.
В края на визитата си г-н Андреа Казини
направи дарение в размер на 10 000 лв. за
провеждането на четвъртото издание на Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето
и бъдещето на културата” през 2015 г. С този
благороден акт бяха подсигурени средства за
устойчивостта на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община
Пещера”, финансиран по Оперативна програма
„Регионално развитие” (2007-2013 г.), включващ
различни културни изяви. Г-н Георги Козарев
изказа своята благодарност за уважението от
институцията УниКредит Булбанк, която представлява г-н Казини.

НА 22 МАЙ ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА П Е Р И С Т Е Р А

КРЕПОСТТА ЩЕ ПРИВЛИЧА НАШИ И ЧУЖДИ ТУРИСТИ

КЪМ ПЕЩЕРА
Античната и средновековна
крепост
Перистера, разположена на хълма Света
Петка, която е строена
през ІV век от новата
ера, бе реставрирана
и изцяло обновена.
Тя официално бе
открита на 22 май.
Възстановена е цитаделата на крепостта
с идеята тя да се превърне в култов и археологически парк.
Античната и средновековна
крепост
Перистера ще се бори

за челно място сред
най-известните чудеса на България.
Целта е превръщането й в атрактивна и
привлекателна дестинация за наши и чуждестранни туристи.
На откриването бе
изнесена специална
програма с участието на състави от НЧ
„Развитие-1873” и ансамбъл „Славейче”.
Отслужен бе водосвет за здраве от свещеници от Пещера.
На
откриването

присъства и министърът на регионалното
развитие Десислава
Терзиева, която преряза лентата и обяви
обекта за открит.
Присъстващите
се наслаждаваха на
с в етл и н н о - з в у ко в о
шоу със заря.
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Европейски
социален фонд

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0250
„Да се научим да живеем заедно“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

Европейски съюз

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА «СЛЪНЧО» – ГР. ПЕЩЕРА, И ПАРТНЬОРИ:
ПГЛПМ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ», СОУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» И ОУ «ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ»
На 24 септември 2013
година ЦДГ „Слънчо” стартира изпълнението на Проект BG051PO001-4.1.05-0250
„Да се научим да живеем
заедно“ по процедура BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата
и учениците от етническите
малцинства” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
Целите на проекта са:
Обща цел (цели): Подпомагане на по-успешна социална реализация на децата
и учениците от етническите
малцинства чрез повиша-

ване на самосъзнанието и
засилване на мотивацията
им за включване в социалните процеси в училище и
общността.
Специфични цели:
1. Организиране на занимания по интереси и подготовка на преподаватели
за работа в мултикултурна и
мултиетническа среда за засилване на мотивацията за
участие в образователния
процес.
2. Занимания с децата и
учениците, за които българският език не е майчин.
3. Кампания за етническа толерантност за постигане на положителна нагласа
към различните етноси.

4. Привличане на родителите в интеграционния
процес.
Основните дейности по
проекта са:
– Дейност 1. Организация и управление;
– Дейност 2. Обучения за
преподаватели;
– Дейност 3. Създаване
на клубове по интереси;
– Дейност 4. Подготовка
на децата в ранна детска
възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване
в образователния процес.
– Дейност 5. Работа с
родители
– Дейност 6. Кампания
за етническа толерантност
под мотото „Да се научим да

живеем заедно”;
– Дейност 7. Визуализация и публичност.
Описание на целевата
група: деца и ученици от
етнически
малцинствени
групи, педагогически специалисти в детската градина
и училищата, родители на
децата и учениците от етнически малцинствени групи.
Проектът се реализира в периода 24.09.2013 г.
– 24.07.2014 г.
Обща стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ: 120 004,00
лв.
Място на изпълнение на
дейностите: обл. Пазарджик,
общ. Пещера, гр. Пещера.

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Да се научим да живеем заедно“, който се осъществява
с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от ЦДГ „Слънчо“, съгласно сключен договор
BG051PO001-4.1.05-0250 и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Министерството на образованието и науката.
Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски съюз

Европейски
социален фонд

На 29.04.2014 г. в сградата на Община Пещера се проведе
встъпителна пресконференция по Проект №13-13-107 „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера“, подписан между Община Пещера и Управляващия орган
на Оперативна програма „Административен капацитет.
Проектът е на стойност 65 410,72 лв.
Периодът за реализация е от 08.11.2013 г. до 08.08.2014 г.
Общата цел на проекта е подобряване процеса на разработване, мониторинг и контрол на изпълнението на общинските
политики и подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Пещера, в партньорство и
координация с всички заинтересовани страни.
Специфични цели:
1. Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на
изпълнението на общинските политики и стратегическите документи.
2. Подобряване капацитета на местната власт и структурите
на гражданското общество за разработване на стратегически
документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни
политики за реализирането им.
3. Подобряване на институционалния и административен
капацитет и създаване на административна култура за изпълнение на местни политики и стратегически документи в Oбщина
Пещера.
4. Качествено разработване и изпълнение на стратегически
документи, съобразени с интересите на местните общности, в
На 24 май винаги си спомняме ученическите години,
тържествата, манифестациите, спортните игри и нашите
учители и възпитатели.
Отиде си едно поколение учители пенсионери. Много от тях вече не са между живите, други често срещаме по улиците и с голямо уважение поздравяваме.
Голяма част от пещерските граждани са минали
през учебните им кабинети, а това беше времето преди
10 ноември 1989 г. Тези учители оставиха голяма следа
в съзнанието на всички нас - като истински творци на
учебния процес и извънкласните занимания като класни ръководители и възпитатели.
Техните уроци - винаги на необходимото ниво, онагледени със съществуващите тогава технически средства, осъвременени, даваха трайни знания на учениците, съпроводени с научни екскурзии из страната.
Прекланяме се пред паметта на онези, които вече не
са между нас, а на тези, които са все още бодри, засмени и жизнерадостни, въпреки пределната им възраст,
желаем много здраве, щастие и спокойни старини.
Тук е мястото да отбележим, че се вземаха всички
мерки за прибиране на подлежащите за обучение деца.
Дължим благодарност на кметствата в община Пещера,
които помагаха за тази така важна задача – образованието на младото поколение.
В Пещерска община се намираха следните учебни
заведения:
- целодневните детски градини бяха 5 в Пещера и по
1 в Радилово и Капитан Димитриево;
- началните училища бяха 2 в Пещера;
- основните - 3 в Пещера и по 1 в Радилово и Капитан
Димитриево;
- средните училища в Пещера – СПТУ, Гимназия и
Техникум;
- ПУЦ (Професионален учебен център) бяха разкрити
в ПП „Чико”, Обувен завод, „Биовет”, като по този начин

синхрон с разработваните на регионално ниво документи, потребностите на местното население и националните приоритети
(Oбщински план за развитие 2014-2020 г.).
Очаквани резултати:
1. Въведени механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики и стратегическите документи:
• Разработени вътрешни правила, процедури и инструкции
при разработването и изпълнението на общинските политики.
• Разработена Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Oбщинския план за развитие за периода 2014-2020 г.
2. Превръщането на Oбщина Пещера в модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса.
3. Подобрен институционален и административен капацитет
и създадена административна култура за изпълнение на местни
политики и стратегически документи в Oбщина Пещера.
4. Качествено разработени и изпълнени стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности.
5. Изготвени анализ и доклад за социално-икономическото
състояние на общината.
6. Разработен Общински план за развитие на община Пещера за периода 2014-2020 г.
7. Проведени обществени обсъждания и фокус групи при
подготовката и разработването на ОПР.
8. Организирано и проведено модулно обучение „Правила
и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от Община Пещера” за най-малко 20 служители от Общинската администрация на гр. Пещера и на кметствата
към нея и на минимум 10 (общо 30) представители на структури
на гражданско общество /СГО/ с регистрация на територията
на общината.
9. Публичност за дейностите по проекта и повишаване на
информираността за изпълнението му сред широката общественост.

ДА СИ СПОМНИМ ЗА
УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ
бяха обхванати и работническите колективи за тяхната
специализация.
Някои от учителите пенсионери заслужено получаваха тогава клас-квалификация, медали, ордени,
значки и звания.
ЦДГ „Слънчо” в Пещера:
Тази детска градина беше няколко години републикански първенец в страната, а целият й колектив бе
носител на втори клас-квалификация: Невена Маргинова, Денка Кехайова, Екатерина Апостолова, Маренка
Ринкова, Елена Симеонова, Стела Димитрова, Виолета
Радева (покойник) и Цветана Димитрова (покойник).
Бившата директорка Гюшка Тикова е носител на
първи клас-квалификация и има звание „Заслужил
учител”.
Бившата директорка на ОДЗ Радка Харизанова (покойник) е носител на втори клас-квалификация.
Начално училище „М. Каролиди” – Пещера:
Носители на втори клас-квалификация са учителите
Недка Кирова и Райна Гатева (покойник).
Основно училище „Патриарх Евтимий” - Пещера:
Носители на орден „Кирил и Методий” - III степен, са
бившият директор Тодор Захариев и учителката Димитрия Дошева (покойник).
Основно училище „Л. Каравелов” - Пещера:
Носител на втори клас-квалификация е бившият директор Иван Желев.
Основно училище „П. Хилендарски” - Радилово:
Носители на втори клас-квалификация са Христо Дачев (покойник) и Никола Батаклиев, а бившите директо-

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0250
„Да се научим да живеем заедно“
Проектът се осъществява
Европейски
с финансовата подкрепа на
Европейски съюз
социален фонд
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА «СЛЪНЧО» –
ГР. ПЕЩЕРА, И ПАРТНЬОРИ:
ПГЛПМ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ», СОУ «СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ» И ОУ «ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ»
На 1 юни 2014 г. в гр. Пещера се проведе детски
празник „Да се научим да живеем заедно“. В програмата участваха гостуващи изпълнители, а децата,
включени в проекта, представиха своите постижения - рисуваха, твориха, пяха и танцуваха.
Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Да се научим да
живеем заедно“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му
се носи от ЦДГ „Слънчо“, съгласно сключен договор
BG051PO001-4.1.05-0250 и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Министерството на образованието и науката.
Инвестира във Вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0250
„Да се научим да живеем заедно“
Проектът се осъществява с
Европейски
финансовата подкрепа на
Европейски съюз
социален фонд
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА «СЛЪНЧО» –
ГР. ПЕЩЕРА, И ПАРТНЬОРИ:
ПГЛПМ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ», СОУ «СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ» И ОУ «ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ»
На 4 юни 2014 г. в гр. Пещера от 10 часа в читалище
„Развитие“ се проведе дискусионен форум на тема
„Да се научим да живеем заедно“. Присъстваха
заинтересованите лица.
Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Да се научим да
живеем заедно“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му
се носи от ЦДГ „Слънчо“, съгласно сключен договор
BG051PO001-4.1.05-0250 и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Министерството на образованието и науката.
Инвестира във Вашето бъдеще!

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Пещерският районен съд признава подсъдимия Георги
Дончев Асенов, роден на 08.03.1979 г. в Пловдив, с постоянен адрес в гр. Пещера, ул. „Славей” №16а, български
гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, не
работи, за виновен в това, че в периода м. септември 2013
– 09 януари 2014 г. в Пещера при условията на продължавано престъпление е извършил непристойни действия, грубо
нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл. 325,
ал. 1 НК и чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 58а, ал. 1 НК и чл. 54
НК го осъжда на лишаване от свобода за срок от една година, както и на обществено порицание.
ри Никола Зайчев (покойник) и Георги Данчев са носители на медали, дадени на кръгли годишни чествания.
СОУ „Св. Кл. Охридски” – Пещера:
Бившият директор Стефан Попчев е носител на орден „Червено знаме на труда”, а носители на отличия
са учителите: Елена Иванчева (покойник) – носител на
първи клас-квалификация, орден „Кирил и Методий”
- I степен, и званието „Главен учител”; Иван Бонев носител на първи клас-квалификация, орден „Кирил и
Методий” – II степен, и званието „Главен учител”; Матея
Терзиев (покойник) – носител на първи клас-квалификация, орден „Кирил и Методий” - III степен, и званието
„Главен учител”.
Носители на втори клас-квалификация са: Цонка
Мукова – начален учител; Никола Белчев – начален
учител; Нино Нинов (покойник) - начален учител; Станка Копаранова (покойник) - начален учител; Стефка
Афенлиева – учител по трудово обучение; Радка Куцева
– учител по музика; Венета Смилянова (покойник) – учител по биология.
ПГХВТ „Атанас Ченгелев” – Пещера:
Бившите директори Никола Христев и Георги Смилянов (покойник) и учителите Георги Килов (покойник),
Анастасия Младенова и Димитър Попов са носители на
юбилейни значки и медали за кръгли годишни чествания.
Христо Ангелов е носител на първи клас-квалификация и признато звание „Главен учител”.
Стефан Кръстев е носител на значката „Отличник на
МНП”.
Носителите на втори клас-квалификация автоматично са със званието „Старши учител”, а носителите на
първи клас-квалификация са главни учители - последните имат издаден за званието си диплом от МНП.
Материала подготвиха:
Ив. БОНЕВ, Г. ТИКОВА, Т. ЗАХАРИЕВ, Ст. КРЪСТЕВ
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ОТЧЕТОХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС
Н

а 30.05 от 14 ч. в залата на ОбС се проведе
обявяването на резултатите от Националния литературен конкурс „Спас Зафиров
2014” за написване на есе на тема „ЧОВЕЧНОСТ,
ТОЛКОВА СИ НИ НУЖНА”.
Официални гости на церемонията по връчване
наградите от литературния конкурс бяха: г-жа Анастасия Младенова - председател на Общински съвет
– гр. Пещера, г-жа Ружка Семерджиева – началник
на отдел „Европейски програми, образование и
култура”– Община Пещера, и г-н Димитър Павлов
– главен експерт – Община Пещера.
Младите участници изразиха своите позиции по
темата в конкурсните творби.
Произведенията им оцени комисия в състав:
Председател: Златка Златанова – филолог;
Членове: Цветана Дашинова – филолог, член на
Настоятелството на НЧ „Развитие-1873”, и Минка Гемиева – председател на литературен клуб „Искри”
към НЧ „Развитие-1873”.
Г-жа Златка Златанова направи кратък анализ за
изводите на комисията за есетата.
Грамоти за участие връчи г-жа Цветана Дашинова.
Награди за отличените на трето, второ и първо
място есета връчи г-жа Анастасия Младенова, коя-

то насърчи младите участници да пишат.
Библиотеката при НЧ „Развитие-1873” благодари
на присъстващите за тази среща, защото всички се
докоснахме до идеята за вечно живото и безсмъртно слово.
Благодарим на преподавателите по български
език и литература – Валентин Стоянов, Борислава
Джинина и Петър Рядков, Дафинка Чожгова, Елисавета Кощикова, Севда Божилова и Славия Златанова, които насърчават младите и ги учат как да
овладяват вечната и безсмъртна магия на словото
и книгата.
Благодарим и на Златка Златанова, Цветана Дашинова и Минка Гемиева за безпристрастната оценка и възрожденски патос в работата!
На всички участници в конкурса – на добър час
и до нови срещи!
Наградените автори:
Трето място – Гергана Паунова – X клас, ПГХВТ
„Атанас Ченгелев”;
Второ място – Адем Црънчалиев – VII клас, ОУ
„Св. Патриарх Евтимий”;
Годишната литературна награда „Спас Зафиров 2014 г.” със статуетката „Пегас” и наградата за първо
място в конкурса се присъжда на Виктория Симонова – X клас, СОУ „Св. Кл. Охридски”.

Виктория Симонова бе наградена с първо
място в конкурса

ОБЯВА

от офиса за военен отчет в община Пещера
за организиране кандидатстването на български граждани
без военна подготовка за обучение в курсове по начална
и/или специална военна подготовка

На основание чл. 59 от Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България и от чл. 45 до чл. 50
на Правилника за прилагане на Закона
за резерва на въоръжените сили на Република България за включването на
български граждани без военна подготовка за обучение в организирани от
Министерството на отбраната курсове
по начална и/или специална военна
подготовка в структурите на Централ-

ното военно окръжие.
Обявата можете да намерите в сайта
на Община Пещера.
За подробна информация – младши експерт в Областен военен отдел
– Пазарджик, за общини Пещера и
Брацигово Петьо Русеков, Община
Пещера, ет. 2, стая №8, тел. 0350/6 22
12, или в Областен военен отдел – Пазарджик, ул. „Втори януари” №10, тел.
034/445 463.

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА •БИОВЕТ•
През Националната библиотечна седмица бяха проведени много инициативи
в читалището. Неговите дейци се срещнаха с кмета на общината Георги Козарев.
Той ги увери, че през юни - юли ще бъде санирана външната фасада на библиотеката.

ПОКАНА
за общо отчетно-изборно събрание
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Свобода 2011” кани всички членове на сдружението на общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 22.07.2014
г. от 18.00 часа в залата на Общински съвет в Община Пещера при следния дневен ред:
1. Изслушване, обсъждане и приемане отчет
за дейността на УС на Сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб Свобода 2011” за изминалия
период от предишното отчетно събрание до края
на футболното първенство сезон 2013/2014 г. и за
цялостната му дейност от създаването на сдружението.
2. Освобождаване от отговорност на членовете
на Управителния съвет.
3. Избор на нов Управителен съвет.
Проекторешения:
1. Общото събрание приема отчета за дейността
на УС на Сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб Свобода 2011” за изминалия период от предишното отчетно събрание до края на футболното
първенство 2013/2014 г. и за цялостната му дейност от създаването на сдружението.
2. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС на Сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб Свобода 2011” за изминалия
период от предишното отчетно събрание до края
на футболното първенство 2013/2014 г. и за цялостната му дейност от създаването на сдружението.
3. Общото събрание приема направеното предложение за нов състав на Управителния съвет.
От УС на Сдружение „ФК Свобода 2011”

Работи всеки ден (без събота и неделя)
от 11 до 12 и от 16.30 до 17.30 ч. Предлага разнообразие
от ветеринарномедицински продукти за вашите любимци.
Ул. „Петър Раков” №39 (до входа на „Биовет”).
Тел.: 0350/6-56-29; GSM: 0889 888 119

Усещане за ваканция
Отлична или слаба, напрегната или весела, още
една учебна година е към
края си. Първи с учението
приключиха най-големите – дванадесетокласниците. Нетърпеливи да се
изправят пред предизвикателствата на живота,
младите хора с много
емоции и очаквания се
сбогуваха със своите
учители и своето училище – СОУ „Свети Климент
Охридски” – гр. Пещера.
На раздяла, през сълзи
класният ръководител гжа Димка Зънгарова им
пожела безкрайни хоризонти и светло бъдеще, а
те й поднесоха огромен
букет – толкова голям,
колкото голяма е любовта и признателността им
към жената, споделяла
години радостите и болките им и подкрепяла ги
в решенията и грешките
им.
Следващите,
които
поеха към ваканцията
бяха най-малките – първокласниците. Щастливи
и горди, че могат да пишат и четат, малките ни
ученици получиха удостоверенията си в Градския исторически музей.

Вълнуващо преживяване
за тях бе да се докоснат
до миналото на Пещера.
Закърмени с духа на
българското, те ще растат
достойни граждани на
града ни. Умилени, класните ръководители на Iа
и Iб клас г-жа Григорова

и г-жа Вучкова сякаш
не вярваха, че малките
и плахи дечица днес са
вече пораснали, умни и
грамотни ученици.
Ваканцията чука на
вратата. След броени дни
и останалите ученици ще
прегърнат лятото, но пък

в тези дни – напрегнати,
усилни – завършваме
учебната година. Да го
направим достойно, така
както само ние, възпитаниците на СОУ „Свети
Климент Охридски” – гр.
Пещера, го можем.
Нели СЛАВОВА

Родопска
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Ра к ето м о д е л е н к л у б “ Ко н д о р ” - г р а д П е щ е р а

ВТОРА ЗЛАТНА КУПА
В КОЛЕКЦИЯТА НА КЛУБА ЗА 2014-а
В най-големите ученически състезания по
авио- и ракетомоделизъм, организирани от
МОМН, фондация „Еврика” и ОДК Ловеч на
16-18 май тази година
в гр. Ловеч, участваха
състезатели ученици до
18 г. от много градове
на страната - Севлиево,
Кюстендил, Търговище,
Велико Търново, Бургас,
Пещера и др.
Пещерските ученици
участваха в турнира по
ракетомоделизъм със 7
състезатели и пълен от-

бор от 3 деца до 14 г. и
непълен от 4-ма юноши.
Амбицирани от успеха на
децата (златната купа) на
предходното състезание,
юношите ни положиха
големи усилия в подготовката си за тази надпревара и изработиха
отлични модели.
Ра к ето м о д е л и с т и т е
ни се представиха много
добре във всички класове, като завоюваха
златната купа при юношите със значителна
преднина пред останалите с 3 златни и 1 сре-

бърен медал в отборното
класиране.
Крайният
резултат на това състезание са златна купа при
юношите и бронзова при
децата, както и 7 медала
- 4 златни, 2 сребърни и 1
бронзов.
Така нашите ракетомоделисти добавиха втора златна купа в колекцията на клуба за 2014 г.
и юношите показаха на
по-малките, че си възстановяват формата и продължават упорито да се
готвят за най-голямото
състезание - Световното

първенство по ракетомоделизъм, което ще
се проведе в България
през август тази година
в Шумен.
Ръководството
на
„Ракетомоделен
клуб
„Кондор” - гр. Пещера,
изказва още веднъж

ВЛАДИ БАТАКЛИЕВ ОТ ELEKTRA CREW - ВЪЗПИТАНИК
НА СОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ПЕЩЕРА
България,
родината
на Орфей, винаги се е
славела като люлка на
таланти. Чедата й са били
все ангелогласни и умни,
артистични и музикални.
Днес забързаната и
неспокойна
България
отново потърси своите
таланти. И ги намери.
Прекрасни млади хора,
които с музика и танц, с
дарба, дадена им свише и
развита с много труд, плениха сърцата на всички.
Изключително сме щастливи, че танцьорите от
ELEKTRA CREW спечелиха може би най-хубавата
награда - титлата БГ УЕБ
ТАЛАНТ. Момчетата от
Радилово гордо вдигнаха
купата, връчена им от продуцента на шоуто „Бълга-

рия търси талант” Миро
Янев, но се зарадваха
повече на съпътстващата
награда - възможността
да тренират в елитен клуб,
защото да откриеш таланта не е достатъчно. Важно
е да го развиеш, да го превърнеш в нещо по-добро,
по-голямо, нещо близко
до съвършенство.
Горди сме, че най-малкият участник в групата
и най-голям чаровник
- Влади Батаклиев, е възпитаник на СОУ „Свети
Климент Охридски” - гр.
Пещера. Непосредствено
след награждаването си,
още със звездичките в
очите, ученикът от Iб клас
получи своето удостоверение - отличен не само в
танците, но и в училище.

Пещера, отбелязаха Деня
на детето - 1 юни, със съвместен концерт. В празнично украсената детска
градина малки и големи
деца пяха и танцуваха,

рецитираха и се забавляваха
заедно. Разликата във възрастта не
попречи,
напротив
- помогна
веселието
да
бъде
пълно,
а
к лоунът
в о д е щ
забавляваше
и
веселеше
и дребосъчетата,
и
каките, та
и възрастните.
За пор е д е н
път двете
учебни заведения
показаха,
че заедно
е по-добре,
че връзката между децата, между
поколенията, между хората трябва да е здрава и
истинска и тогава и пътят
е по-лек, и бъдещето посветло.

лите да се подготвят на
ниво, да участват и да се
представят успешно за
втори път тази година на
това състезание.
За повече информация:
www.condor-pestera.free.bg
От Ръководството

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНОВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ”

ОБЯВА
На основание чл. 147, ал. 1, т. 4 от ППЗНП, чл. 16 ал.
2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната
собственост и чл. 13 и чл. 41, ал. 6 от Правилника за
неговото приложение и Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси и Писмо
№21-1388/04.11.2014 г. на министъра на земеделието
и храните

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
„АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ” - ГР. ПЕЩЕРА
ОРГАНИЗИРА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЕМАТЕЛ НА:
1. Работилница за трактори с кабинет. Общата
площ, която се отдава под наем, е в размер на 227,5
кв. м. В обекта има изградени ВиК система, ел. инсталация и асфалтиран път. Могат да се обособят отделни помещения. Начална цена – 0,70 (седемдесет)
лв./кв. м.
Пред талантите на
България пътища много. Пожелаваме им да
вървят все напред и
нагоре, да не се боят от
трудностите и да крачат

смело, а ние - приятели,
учители, близки и не съвсем, ще ги подкрепяме
и в бъдеще.
Защото ги обичаме.
Нели СЛАВОВА

ЗАЕДНО В ДЕНЯ НА ДЕТЕТО ПЕТ ДНИ ПРОДЪЛЖИ ЕТНОФЕСТИВАЛЪТ
Възпитаниците на ЦДГ
„Сокола” и СОУ „Свети
Климент Охридски” - гр.

голяма благодарност на
родителите на децата за
гласуваното доверие, на
спонсорите - фирма „Херкал” в лицето на Димитър
Кочев и Община Пещера
в лицето на кмета Георги
Козарев, които създадоха условия на състезате-

•

На 27.05.2014 г. от
12.00 ч. в Художествена
галерия „Проф. Веселин
Стайков” – Пещера, се
състоя Етнографска изложба на експонати от
културното и историческо
наследство на различните
етнически групи.
• На 28.05.2014 г. на
площада срещу сградата
на Община Пещера – Пленер на детската рисунка
на тема „Ръка за ръка, децата променят света”.
• На 29.05.2014 г. от
18.00 ч. на площада срещу сградата на Община
Пещера – Етнофолклорен
концерт с песни и танци
от културното наследство
на различните етнически
групи, които живеят на
територията на община

Пещера – българи, роми,
турци, армъни и гърци.
• На 30.05.2014 г.:
– 10.00 ч., пл. „България” – Детски карнавалпарад на тема „Моите любими герои от приказки и
легенди от литературното
и културно наследство на
различните етноси”;
– 14.00 ч., Заседателна
зала на ОбС – Пещера –
литературен форум „Младежта за диалог и взаимно
разбирателство”.
• На 31.05.2014 г. от
11.30 ч. на площада срещу сградата на Община
Пещера се проведе демонстрация на обичаи,
обреди и кулинарни традиции от културата и бита
на различните етнически
групи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване и
промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера”, Договор
№ BG161PO001/1.1-10/2010/038, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

2. Хангар за трактори. Общата площ, която се отдава под наем, е 264,5 кв. м. В обекта има изградени
ВиК система, ел. инсталация и асфалтиран път. Могат
да се обособят отделни помещения. Начална цена – 1
(един) лв./кв. м.
3. Навес за селскостопански машини. В обекта
има изградени ВиК инсталации, ел. инсталация и асфалтиран път. Обособени са няколко сегмента:
3.1. Първи сегмент (затворен с метални врати) с
площ 111 кв. м. Начална цена – 1,50 лв./кв. м.
3.1. Втори сегмент (открит достъп) с площ 111 кв.
м. Начална цена – 0,70 (седемдесет) лв./кв. м.
4. Незастроена част от УПИ I - двор на ПГХВТ на ул.
„Св. Константин” №54 с площ 400 кв. м. Начална цена
– 0,70 (седемдесет) лв./кв. м.
•
Търгът ще се проведе от 14.00 ч. на 10 юни
2014 г. в сградата на гимназията.
•
Срок за подаване на документи - до 16.00 ч.
на 9 юни 2014 г. в канцеларията на гимназията.
•
Срок за наемане - 5 (пет) години.
•
Цена на тръжна документация - 20,00
(двадесет) лева, невъзстановими.
•
Депозит за участие - 60,00 (шестдесет) лева.
•
Оглед на обектите - всеки ден от 8.30 до
16.00 ч. до 6 юни 2014 г. по предварителна уговорка.

Информация на телефон:

0350/6 21 35; 0878 68 17 08
4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 0350/6-20-32
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