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2ЮНИ

ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД ПАМЕТТА НА ХРИСТО БОТЕВ
И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ
И тази година на 2
юни признателното
пещерско население
беше на паметника
на Христо Ботев в

нашия град, за да
отбележи
139-ата
година от гибелта на
Христо Ботев и на загиналите за свобода-

та и независимостта
на България.
Тук бяха председателят на Общинския
съвет
Анастасия

Младенова,
народният
представител
Десислава
Костадинова, заместниккметът Стефан Балабанов, секретарят на
Общината Николай

Гълъбов.
Тържествено слово за този паметен
ден произнесе Н.
Гълъбов. В него той
подчерта връзките на
Христо Ботев с рево-

люционните дейци
Димитър и Атанас
Горови. Най-малкият
Ботев четник е бил
Атанас Горов.
С
едноминутно
мълчание и падане
на колене бе почетена паметта на Ботев
и на загиналите за
свободата.
Венци и цветя на
признателност бяха
поднесени от името
на кмета Георги Козарев, от председателя на Общинския
съвет
Анастасия
Младенова, от народния представител Десислава Костадинова, от политически организации,
от ОбС на СОСЗР, от
училища, от признателни граждани.

ПРЕД НОВАТА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ОСМАН ЕФЕНДИ
Отбелязахме 175 години от рождението му
На 5 юни 2015 г. пред
новата паметна плоча
на Осман Ефенди признателното пещерско

население почете 175годишнината от рождението му. Личността,

която показа своите
извисени човешки и
морални качества в
най-тежките дни на

Априлската епопея и
спаси Пещера от тежка
драма.

Поклонението бе организирано от Община
Пещера.
Тук бяха кметът на

общината Георги Козарев, председателят на
Общинския съвет Анас-

тасия Младенова, народният представител
от ПГ на ДПС Мариана
Георгиева, зам.-кметът
Стефан Балабанов, секретарят на Общината
Николай Гълъбов, районният мюфтия Абдулах Салих, областният
председател на ДПС
Юмер Хамза, граждани.
Слово за живота и
безсмъртното дело на
Осман Ефенди произнесе Зехра Алиш.
Обръщение
към
гражданите на Пещера
направи
народният
представител Мариана
Георгиева. Тя благодари на кмета за новата
паметна плоча и посочи, че Пещера е била
винаги пример за етническа толерантност.
С падане на колене и
едноминутно мълчание

бе почетена паметта на
Осман Ефенди.
На паметната му
плоча цветя поднесоха кметът на общината
Георги Козарев, председателят на Общинския съвет Анастасия
Младенова, от името
на народния представител от ПГ на ГЕРБ
и председател на Общинската организация
на ГЕРБ Десислава
Костадинова, народ-

ният представител от
ПГ на ДПС Мариана
Георгиева,
районният мюфтия Абдулах
Салих,
областният
председател на ДПС
– Пазарджик Юмер
Хамза,
Общинската
организация на БСП,
Общинската
организация на ДПС, Юксел
Яшаров - общински
съветник от партия
Новото време, признателни граждани.
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НА 28 ЮНИ СЕ НАВЪРШВАТ 175 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ГОРОВ – „БАНКЕРЪТ НА ХЪШОВЕТЕ”

Димитър Иванов Горов
е една от големите исторически личности на нашия
град с огромен принос в
революционните
борби
на българския народ през
Възраждането, един от
символите на онази епоха
и на онова революционно
общество, които така ни
възхищават и покоряват
и днес.
Ако трябва да съпоставим ръста на Димитър
Горов като революционен
деец и мащаба на неговата личност в националноосвободителната борба,
то неговото място е сред
елита
на
българските
революционери, сред поборниците на българската
свобода, отдавна станали
легенда – Любен Каравелов, Васил Левски, Христо
Ботев, Панайот Хитов, Стефан Стамболов и др.
Горов е роден в Пещера на 28 юни 1840 г. След
като се изучил в местното
училище, и той, както мно-

го българи по онова време, емигрира в Румъния –
в град Браила, където
живеело семейството на
сестра му Султана. През
1868-а заедно с майка си
и брат си Атанас се преместват в Гюргево. През
тези години той става състоятелен занаятчия – занимава се с производство
на сапун и свещи и е един
от малкото български
емигранти, създали добро
материално положение и
уважавано име пред румънските власти, изгражда и добро семейство –
съпругата му Иванка е
сестра на революционера
Ангел Кънчев. Пред него
е перспективата на един
осигурен и спокоен живот
на проспериращ човек.
Определено Горов не
спада към онези известни
емигранти – гладуващи,
студуващи, бедстващи –
напуснали родните си
домове, оставили родители, семейства, близки,
избрали свободата, скитащи немили-недраги в негостоприемната чужбина.
Захари Стоянов го нарича
„бащата на хъшовете” и
„банкерът на хъшовете”
заради грижите, които полага за тях – пари, храна,
подслон, гаранции пред
румънските власти, дава
всичко, което може за великата идея на свободата.
Още в Браила Димитър Горов става един от
най-близките
приятели
на младия поет и революционер Христо Ботев.
Отношенията между тях
до края ще останат сърдечни и непомрачени.

През 1875 г. в Букурещ
излиза от печат стихосбирката „Песни от Ботйова и Стамболова”, като
забележителното е, че
неин издател е Д. Горов.
Неоценима е неговата заслуга да осигури и финансира отпечатването на
безсмъртните и вечни стихотворения на Хр. Ботев.
Само този негов жест му
определя почетно място
в духовното развитие на
нашата нация, в появата
на този недостижим връх
в българската литература.
Както твърди Стоян Заимов, едно от най-хубавите
си стихотворения – одата
„Хаджи Димитър”, Ботев е
написал именно в дома на
своя приятел Горов, и то
за една вечер.
Името на Димитър Горов е свързано с почти
всички
революционни
кроежи на българската
емиграция в Румъния
през последното десетилетие на османското владичество. Той е учредител
и член на Българския
революционен централен
комитет в Букурещ през
1869 г. с председател Любен Каравелов, по-късно
с председател Христо
Ботев. През 1868-а Горов
оказва неоценима помощ
при формирането четата
на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Ангажира
се със събирането на
четници, а в набавянето
на оръжия и боеприпаси
дава свои средства.
В края на 1875 г. центърът на революционното
движение се пренася от
Букурещ в Гюргево. Тук,

в къщата на Димитър
Горов се съставя новият
Революционен централен
комитет, известен като
Гюргевския комитет, взел
съдбовното решение през
пролетта на 1876 г. да
вдигне всеобщо въстание
в българските земи. За
нуждите на организацията Горов намира една
самостоятелна къща, на
която плаща наема и я
предоставя на хъшовете,
те я нарекли „казармата”.
Известно е, че той става
отговорник за една много
опасна дейност – тайната
поща на комитета. Отговаря за снабдяването с
оръжие и екипировка и
прехвърлянето им в България. Това е времето, в
което Горов изцяло се отдава на революционното
движение. Той е в стихията си в изпълнение на поставените му задачи.
Априлското въстание
през 1876 г. е връхната
точка в националноосвободителните борби на
българския народ срещу
османското владичество
и един от главните му организатори е пещерецът
Димитър Горов. В дните на
въстанието Централният
комитет задължава Горов
да остане в Гюргево – да
не преминава в поробеното отечество с апостолите,
а да бъде представител и
координатор на комитета
зад граница. В тази напрегната обстановка, с неимоверни усилия, той е в
центъра и на организирането на четата на Христо
Ботев, в създаването на
нейния план за действие,

в осигуряването на знаме.
В четата се включва и
малкият му брат – Атанас
Горов. Той, най-младият
четник, едва 19-годишен,
ще загине още в първото
сражение на 18 май 1876
г. на Милин камък – една
свидна жертва, носеща
слава и гордост на нашия
град в онова героично
време.
Димитър Горов изпълнява и една друга важна
историческа мисия. Качвайки се на кораба „Радецки” и отплавайки за
Козлодуй, Христо Ботев
предава на него, един от
най-добрите му приятели,
писмото-завет до жена си
Венета, личния си архив
с писма до другарите и
джобно тефтерче, телеграми към европейските
вестници.
С обявяването на Руско-турската война през
1877 г. Горов продава
всичкия си недвижим
имот, разплаща големите
си задължения в Гюргево
и заедно с жена си заминава за България. Заради
разклатеното си здраве тя
остава в родния си град
Трявна, където скоро и
умира, а той тръгва за
Стара планина. Поставя
се на разположение на
Руската армия като преводач и е бил изпълнител
на много по-отговорната
работа по разузнаването
в българските земи. И
в този случай приносът
му към извоюването на
жадуваната свобода е забележителен.
След Освобождението
Димитър Горов се уста-

новява в Трявна, където
се опитва да възстанови
производството на сапун
и на свещи, но начинанието не потръгва и работилницата е затворена.
Тук той се венчава повторно. На сватбата му с
Цветана, която е дъщеря
на местния патриот поп
Кою Витанов, кумува
лично старият му приятел
Стефан Стамболов. Тъй
като го налегнала сиромашията, се наложило с
голи ръце да тръгне да
търси работа. Заради заслугите към свободното
Отечество Стамболов му
предлага да заеме някаква държавна служба.
Горов отначало отказва,
но неволята го принуждава и той става околийски
началник в с. Дерманци,
по-късно в Разград и в
Плевен.
През 1881-ва се разболява тежко и умира –
твърде млад, само на 41
години. Погребан е с почести в Трявна, а през
1950 г. останките му са
пренесени в родната му
Пещера и са положени
тържествено в паметника-костница в градския
парк.
Димитър Горов не е
гордост и слава само на
Пещера, той е гордост и
слава на цяла България.
Той не може да бъде
принизен като личност
от местно значение, той
е ярка личност от национално значение, която ще
продължи да покорява
и днешното, и утрешното
поколение.
Георги ШОПОВ

ЕКОЛОГИЧНОТО
Стартира нов прием по набиране на заявки
от работодатели по схема „Младежка заетост” ОБРАЗОВАНИЕ - СТЪПКА
Стартира нов прием по набиране на
заявки от работодатели за разкриване
на свободни работни места по схема
„Младежка заетост”. Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив
информира работодателите, че могат
да подават заявки в дирекции „Бюро
по труда” за включване в схемата.
Заявките се подават по улеснен за
работодателите образец, утвърден за
новия прием от Управляващия орган.
Процедурата по одобряване на заявките се извършва текущо, за разлика
от предишния прием, с цел да се избегне забавяне при подбора и оценката на
работодателите.
Редуциран е броят на документите,
които трябва да бъдат подадени, след
одобрение на заявката, при определяне допустимостта на работодателя с
цел сключване на договор за заетост.
Комплекта от документи, необходим за
кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може
да изтеглите от сайта на Агенция по заетостта /www.az.government.bg/ или да
получите в дирекции „Бюро по труда”.
Работодателите могат да подават
заявки за свободни работни места,
като същите ще се обработват текущо
по реда на тяхното постъпване. Заявки
могат да се подават до 31.12.2015 г. или
до изчерпване на финансовия ресурс
по схемата.
Финансирането на дейностите по
схемата за София-град и страната е от
два различни източника – Европейски
социален фонд и Инициатива за младежка заетост. Към момента финансо-

вият ресурс за разкриване на работни
места на територията на София-град
е изчерпан. Работодателите могат да
подават заявки за разкриване на работни места на територията на Софияград, но безработните младежи следва
да бъдат регистрирани и насочени от
бюрата по труда на територията на София-област или страната.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 и се изпълнява от Агенцията
по заетостта на територията на цялата
страна. Тя ще осигури стаж и обучение
на работното място на 8000 младежи
на възраст до 29 години включително.
Схемата „Младежка заетост” дава
възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
• Стажуване: Работодателят или
определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по
схемата младеж. Целта е максимално
усвояване на практически умения по
придобита професия или специалност
в рамките на стажа;
• Обучение по време на работа: По
време на работния процес тече и обучение на служителя по определена
професия или специалност, като за
целта се предвижда работодателят
или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа
младеж.
И в двата случая, ако настоящият
адрес на младежите е различен от

населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до
работното място за първия месец от
стажа/обучението.
На работодателите, които осигурят
стажуване по схемата ще бъдат покрити разходите за:
• възнаграждения в размер на
минималния осигурителен доход за
съответната основна икономическа
дейност и квалификационна група
професии за съответната година, към
която се отнася разкритото стажантско
място;
• здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа
младежът остане на работа и сключи
безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно
осигуряване за срок от още 6 месеца.
Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма
да бъдат покрити от схемата и остават
за сметка на работодателя.
На работодателите, които осигурят
обучение по схемата, ще бъдат поети
разходите за:
• възнаграждения на наетото лице в
размер на 90% от минималната работна
заплата за страната;
• разходите за здравни и социални
осигуровки за срока на обучение.
Разходите за възнаграждение на
определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще
бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

КЪМ БЪДЕЩЕТО

Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик и СОУ „Нешо Бончев“
– Панагюрище организираха мероприятия
по случай Световния ден за опазване на
околната среда в изпълнение на дейностите
по проект „Екологичното образование –
стъпка към бъдещето на нашата планета“.
РИО – Пазарджик вече посрещна гостите от
Република Турция, които взеха участие в областната конференция „Екологичното образование – стъпка към бъдещето на нашата
планета“, която се състоя на 4 юни в Театър
Дом-паметник, гр. Панагюрище.
На 5 юни – Световният ден за опазване
на околната среда, се проведоха множество мероприятия на открито с ученици и
учители в местността Панагюрски колони, а вечерта се организира Астро парти.
Тайните на Вселената ще бъдат разкрити,
а учениците и учителите имаха възможността да видят звездите същия ден от 21
часа на площад „20 април”. Със звездната
изява се отбелязва Световната година на
Светлината.
Гостите от Република Турция са служители на Регионален директорат на образованието в гр. Карабюк, Основно училище
в гр. Карабюк, Анадолска гимназия гр. Сафранболу и Регионална дирекция на
околната среда и градското планиране – гр.
Карабюк. Те си партнират с РИО – Пазарджик по двугодишен проект по секторна
програма „Коменски” на програма „Учене
през целия живот”. Партньори по проекта,
на РИО – Пазарджик в България са СОУ „В.
Левски“ – Велинград, СОУ „Н. Бончев“ – Панагюрище и РИОСВ – Пазарджик.

Родопска
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ПЕЩЕРА СТАВА ВСЕ ПО-ПОПУЛЯРНА
С КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА
На 25 май 2015 г. група от седем специалисти от катедра „История и теория
на културата” от Софийския университет се срещнаха с кмета на общината
Георги Козарев.
В срещата участва и заместник-кметът Стефан Балабанов.
Специалистите бяха в Пещера по
повод изследване на общините по отношение на културния туризъм.
Кметът запозна гостите с реализирането на проекта Перистера, която се
нареди на второ място в „Чудесата на
България”.

В Пещера има много добри условия
за развитие на туризма – подчерта в изложението си г-н Козарев. Той ги запозна и с другите природни и исторически
забележителности на територията на
общината, с реализирането на изпълнените проекти, с изграждането на водните цикли.
Предвижда се през следващата
година да се обособи отделно предприятие по туризъм.
Екипът от специалисти разгледа Перистера и други по-значими забележителности на Пещера.

РАДИЛОВО връща старите си традиции
На 1 юни, на големия
християнски
празник
Свети Дух, признателните
радиловци отдадоха почит на своите загинали
войници във войните за
национално обединение
на България. В присъствието на десетки жители на
селото, при Войнишкия
паметник в местността
Атанаска черква отец
Димитър Калайджиев отслужи панихида. Слово
и приветствие към присъстващите произнесоха
председателят на местната организация на СОСЗР
Петър Караджов и кметът
на селото Елена Рядкова.
Поднесени бяха много
цветя.
Големият
християнски празник Свети Дух
възроди една стара традиция – да се чества по
подобаващ начин паметта на всички загинали
радиловци за свободата
и независимостта на Родината.
От 1923 до 1944 г. Св.
Дух е съборен празник
на село Радилово. След
тържествената празнична
литургия в църквата „Св.
Теодор Тирон”, с литийно
шествие, предвождано от
местния свещеник, населението се отправя към м.
Атанаска черква. Там през

1923 г. военноинвалидите
и участниците във войните изграждат и освещават
внушителен
паметник
от мрамор в памет на
загиналите радиловски
войници през Сръбскобългарската, двете Балкански и Първата световна война. Тук, под звуците
на военна духова музика
от Пазарджишкия гарнизон, се произнасят слова
на признателност и вечна
слава на загиналите за
Отечеството радиловски

Библиотеката при
НЧ „Развитие-1873” гр. Пещера участва
в XXV НАЦИОНАЛНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ББИА
На 5 юни Библиотеката при НЧ „Развитие
- 1873” – Пещера участва
в XXV НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ББИА – Визия за
бъдещето на библиотеките в България. Тя се
проведе в Стара Загора
в Регионална библиотека „Захарий Княжески”.
Темата, с която се представи Библиотеката от
Пещера, бе „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО ОТ
САМОТО НАЧАЛО“ – приносът на библиотеката за
ранно детско развитие.

Сътрудничество между
библиотека, семейство,
детска градина, училище,
педиатър, стоматолог.
Дейността на Библиотеката беше оценена като
иновативна и много добра от присъстващите библиотечни специалисти.

войници. Полагат се венци и цветя, свещеникът
извършва панихида в
тяхна памет. На този празник присъства цялото
радиловско
население,
както и много бивши жители на селото, изселили
се през годините в различни краища на страната. Много са и гостите от
съседните села, както и
военни от Пещерския и
Пазарджишкия гарнизон.
След това празненствата
продължават в местност-

та Горната поляна край
селото.
След
9
септември
1944 година новите комунистически властници
отмениха този празник
под претекст, че жертвите
на тези войници са били
във войни на буржоазни
правителства и царя. Игнорирайки тяхната саможертва за България, те
бяха несправедливо забравени. Поради липса на
грижи, паметникът се намираше в окаяно състо-

О

Б

яние. През този период
актуални бяха партизанските паметници, докато
войнишките тънеха в забрава.
Промени се официалният празник на селото.
Той вече се чества на
5 май и е във връзка с
активното участие на
Радилово в Априлското
въстание.
Несъмнено
героизмът на радиловци
по време на Априлското
въстание е факт, който
заслужава подобна почит
и преклонение, но да се
забравят 90-те жертви на
селото във войните за национално обединение на
България е недопустимо.
След демократичните промени през 1989 г.
нещата значително се
промениха. Официалният празник на Радилово
остана 5 май. В същото
време, през 90-те години той стана официален
празник и на град Пещера. Това дублиране донякъде рефлектира върху
начина на неговото отбелязване. Все пак Радилово не може да се сравнява с Пещера и неговият
празник остана в сянката
на този на общинския
град. Нищо, че тържествеността на честването в
двете населени места е

Я

В

обратно пропорционална
на тяхното участие в Априлската епопея. В тази
връзка, може би е назрял
моментът
Кметството,
съгласувано с радиловската общественост, да
преосмисли дали официалният празник на селото
да остане на 5 май.
Положителното е, че
радиловци вече 25 години възраждат старата традиция и на големия християнски празник Свети
Дух почитат и се прекланят пред саможертвата
на всички загинали във
войните радиловци, както
и на дадените жертви по
време на Априлското въстание.
Войнишкият паметник
бе укрепен, изграден бе
нов постамент, облицован с полиран гранит. В
непосредствена близост
до него се изгради малък молитвен параклис,
изцяло със средства от
доброволни дарения и в
памет на всички радиловци, загинали във войните
и по време на Априлското
въстание. Техните имена
са изписани на вътрешните стени на параклиса.
Радиловци, като истински
патриоти, славят и почитат своите герои.
Петър КАРАДЖОВ

А

Община Пещера съобщава, че е изработен предварителен проект на
Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище
Предстои процедирането му по чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, след изготвяне
на доклад за екологична оценка и оценка за съвместимост към него.
За запознаване с предвижданията на предварителния проект на Общ устройствен план на град Пещера и
неговото землище може да направите справка в Дирекция ТСУ на Общинска администрация - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ 17, етаж втори, и да направите своите препоръки и предложения както относно собствения
си имот, така и относно цялостното устройствено развитие на града до 15.07.2015 г.

С общия устройствен план се определят:
1. Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните
и структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за
културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с
друго или със смесено предназначение.
2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи.
3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от
национално значение.
4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство.
5. Застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.
6. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, ви уведомяваме относно инвестиционното предложение на „Промяна предназначението на земеделска земя, имот с идентификатор №56277.2.336 в УПИ XVI-336 с отреждане за „Птицеферма”
с 15 000 места за отглеждане на бройлери за месо и промяна предназначението на имот с идентификатор
56277.2.339 в УПИ XУП1-339 с отреждане за „Птицеферма” с 15 000 места за отглеждане на бройлери, намиращи се в местност Долна Бялча, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик”.
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РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ “КОНДОР” - ПЕЩЕРА

ВТОРА ЗЛАТНА КУПА В КОЛЕКЦИЯТА НА КЛУБА ЗА 2015 ГОДИНА
На
най-масовите
ученически състезания в България по
авио- и ракетомоделизъм, организирани
от МОН, Двореца на
децата в София и ОДК
- Кюстендил, провели
се на 16 и 17 май тази
година,
пещерските
ракетомоделисти отново завоюваха първото място и златната
купа, този път при
юношите, и бронзова
купа при децата, както
и 7 медала в индивидуалните класирания.
Клубът
участва
с по един отбор и в
двете
възрастови
групи. Това е второ състезание за тях през
настоящата
година

и четвърто за клуба.
Програмата през месеците април и май
беше наситена с доста
състезания и пещерци взеха участие и в
два
международни
турнира за купи по ракетомоделизъм, провели се в Кюстендил
и Каспичан, в които
се включиха и състезатели от съседни
балкански държави Румъния, Македония,
Сърбия, Турция, общо
с над 80 участници.
И на двата турнира
имаме призови места
- Тодор Александров
завоюва първо място и златната купа в
клас “Ракета с ротор”
на
международното

състезание в Кюстендил в края на април,
а на международното

в Каспичан през май
з.м.с. Димитър Вачков
грабна първото мяс-

то в клас “Копие на
ракета” с нов модел
“СОЮЗ ТМА-8”.
Макар и в намален
състав, ръководителите и през тази учебна
година успяват да
привлекат вниманието
на немалко нови млади членове в клуба,
които бързо се научават да конструират хубави ракетни модели,
като най-добрите се
включват в предстоящите състезания и
дори успяват да завоюват призови места.
Тези поредни отлични резултати, и то
постигнати от деца
от новото попълнение на клуба, както
и
утвърждаването

на по-големите състезатели
показват
едно високо ниво на
подготовка и трайно
развитие на клуба,
заслуга за което имат
добрата организация
и сътрудничеството на
ръководителите с Община Пещера, фирма
“Херкал”, с родители
и спонсори от града,
които ни обръщат
внимание, за да се
развиваме и да занимаваме младите хора
с полезни дейности.
Повече информация
- на сайта на клуба:
http://www.condor-pestera.free.bg/
От Ръководството

НА ФЕСТИВАЛ ВЪВ ВЕЛИНГРАД Т В О Р Ч Е С К А С Р Е Щ А
На 30 май 2015 г. във
Велинград се проведе
Третият
национален
фестивал на старата
градска песен „Красив
роман е любовта”.
Вокална група „Горска теменужка” към
Клуба на инвалида в

нашия град бе поканена да вземе участие във
фестивала. Групата се
представи с три песни,
които бяха оценени подобаващо от журито. Тя
беше отличена с трето
място, плакет и грамота
за добро представяне.

Ръководството
на
клуба благодари на Община Пещера в лицето
на г-н Г. Козарев за
разбирането и съдействието за отпускане
на превоз групата да се
яви на този фестивал.
Клуб „Оптимист”

Отличие за ДФГ “Капитанки” при НЧ ”Сергей Румянцев-1909”,
с. Капитан Димитриево, община Пещера, от Трети фолклорен
събор на самодейните състави “Мокрище 2015”.
Благодарим на кмета на общината Г. Козарев за осигурения
транспорт!
Стоянка ИВАНОВА

Срещата разговор с
писателката Ваня Ще-

интересна и широко
аспектна като талант

те, които й бяха зададени. Много усмивки

рева премина при голям интерес от страна
на нейните читатели и
фенове. Животът й е
живот и творчество на

личност. Емоционална
и духовита, естествена
и чаровна в общуването си с публиката, тя
отговори на въпроси-

и пожелания получи
от феновете. А накрая
имаше автографи от
Ваня Щерева и снимки с нея.

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”
МОЖЕ ДА ЧЕТЕТЕ
и в електронен вариант
на страницата
на Община Пещера

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

ственост – 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.

ПИСАТЕЛЯТ ИВО СИРОМАХОВ
ГОСТУВА В ПЕЩЕРА И РАДИЛОВО
Срещата разговор
на 2 юни с писателя
Иво Сиромахов премина при голям интерес
от страна на читатели
и фенове. Въпросите
към него бяха много
и от различно естество. Накрая на срещата желаещите си
купиха негови книги,
получиха
автогра-

фи и имаше много
снимки и усмивки. В
летописната книга на
Библиотеката при НЧ
“Развитие-1873” Иво
Сиромахов написа: “С
ПОЖЕЛАНИЕ ДА НЕ
СПИРАТЕ ДА ОБИЧАТЕ КНИГИТЕ!”
Иво
Сиромахов
беше в Радилово на
8 юни.
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