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Общинската организа-
ция на клуб „Оптимист“ 
в Пещера изказва голя-
мата си благодарност на 
г-н Георги Петърнейчев – 
депутат от „Коалиция за 
България“.

Клубът ни получи без-
платна покана за тържест-
вата на 5 май, които се про-
веждат в чест на 6 май – Ден 
на храбростта и празник на 
Българската армия, да при-
състваме на тържествения 
концерт в НДК в София. По 
този случай ни бе отпуснат 
безплатен превоз от г-н Пе-
търнейчев.

Тази благородна по-
стъпка предизвика в нас 
чувство на отговорност и 
умиление.

Благодарим ви!Благодарим ви!
От ръководството на клуб 

„Оптимист“ в Пещера

се включи в акцията „Да 
изчистим България за 
един ден“. На 11.05.2012 
г. всички ученици от I 
до VIII клас почистиха 
двора и зелените площи 
в района на училището. 
На 12.05.2012 г., по ини-
циатива на двете групи 
по ИИД на клуб „Млад 
природолюбител“ по 
проект „Да направим учи-
лището привлекателно за 
младите хора: Училище 
за себеутвърждаване и 
подготовка към европей-
ски хоризонти - УСПЕХ“, 
схема BG051РО001-4.2.05 
- 0001 на ОПРЧР, 45 уче-
ници от V до VIII клас, за-
палени любители на при-
родата, под ръководство-
то на ръководителя на 
клуба Янка Костадинова, 
училищната медицинска 
сестра Таня Венчева и 
директора на училището 

Елена Ацинова, почисти-
ха пътя и районите около 
пещера „Снежанка“. Гру-
пата беше поздравена за 
добре свършената работа 
лично от кмета на община 
Пещера Георги Козарев, 

който връчи грамоти на 
клуб „Млад природолю-
бител“ и на училището 
за участието в национал-
ната акция. Мероприяти-
ето завърши с приемане 
на всички участници в 

акцията в редовете на 
Туристическо дружество 
„Купена“ - гр. Пещера. Те 
получиха своите членски 
карти от неговия предсе-
дател Георги Киев.

Елена АЦИНОВА

Акцията по почистването 
на предварително определе-
ните места в община Пещера 
започна в 9.00 часа.

Създадената органи-
зация от Общинска адми-
нистрация – гр. Пещера, по 
почистването на 15 района в 
населените и извън граници-
те на населените места се из-
разяваше в обозначаване на 
местата, където на 12.05.2012 

г. бяха създадени пунктове 
за раздаване на чували и 
ръкавици. Във всеки един от 
тях гражданите получиха ис-
кания брой. Доброволците, 
явили се най-рано в пункта, 
получиха тениски с логото 
на инициативата.

Много амбицирани граж-
дани почистваха  градинки, 
междублокови пространства 
и нерегламентираните сме-

тища в общината. Акцията 
беше технически обезпече-
на от Общинското предпри-
ятие „ЧПОИ“ и фирмите 
„ТРАНССЕРВИЗ“ ЕООД – 
гр. Пещера, и „СУПРЕМО” 
ЕООД – гр. Пещера.

Общо 750 ученици и учи-
тели се присъединиха в ини-
циативата, като почистваха 
дворните пространства на 
училищата си. 45 деца от клуб 

„Млад природолюбител“ 
към ОУ „Св. П. Евтимий“ – 
гр. Пещера, почистваха 
екопътеката към пещера 
„Снежанка”. Младите при-
родолюбители и учениците 
от общинските и държавни 
училища в община Пещера 
получиха грамоти от кмета 
на общината за проявената 
инициативност.

Активно се включиха и 

участваха в почистването 
общински, държавни и част-
ни фирми. 

На 12.05.2012 г. общият 
брой на участниците в На-
ционалната инициатива „Да 
изчистим България за един 
ден“ на територията на об-
щина Пещера бе 1655. 

Голямото чистене бе под-
крепено от „Транссервиз“, 
„Биовет“ АД, „Винпром 

Пещера“ АД, „Екопак“ АД, 
„Гудекс“ ЕООД, и „Супремо“  
ЕООД.

Благодарение на добрата 
организация, създадена от 
Общинска администрация и 
под ръководството на кмета 
на община Пещера Георги 
Козарев, събраните  отпадъ-
ци в рамките на  12.05.2012 г. - 
46 тона, бяха транспортира-
ни своевременно.

Много богата беше про-
грамата за празниците на 
културата, посветени на 
6 май – Деня на Пещера. 
Тя започна с мероприя-
тия още от 18 април, но 
кулминацията бе на 5 и 6 
май. Пещерци и гостите на 
града имаха възможност 
да видят изпълненията на 
духовия и мажоретен съ-
став от Велинград, концер-
та на Радостина Паньова 
и група „Прима виста“, 
концерта на Гергана. Сло-
во за празника произнесе 
кметът на община Пещера 
Георги Козарев.

На 6 май бе отслужена 
празнична Гергьовска 
литургия, а на площада пе-
щерци и гости се веселиха 
с изпълненията на ансам-

бъл „Славейче“ и Николай 
Славеев с танцова форма-
ция „Антик“.

Много бяха официал-
ните гости и поздрави-
телните адреси за праз-
ника, получени от Тотю 
Младенов – министър на  
труда и социалната поли-
тика, от Нона Караджова - 
министър на околната 
среда и водите, от Борис 
Велчев – главен прокурор 
на Република България, от 
кмета и председателя на 
Общинския съвет в Димит-
ровград, от кмета на общи-
на Панагюрище, от кмета и 
председателя на Общин-
ския съвет в гр. Елена, от 
Янка Такева – председател 
на Синдиката на българ-
ските учители и др.

НА ПЕЩЕРА

На вечната майка Родопа в полите
град древен снага е въздигнал,
край мъдрия шепот и дух на горите
със гордост той днешния ден е достигнал.

Тук Стара река свойта песен не спира,
родена от чисти планински недра,
за Пещера притчите стари извират
и тя ги прошепва сред шум на листа.

И тъй всяка клонка и всяка тревица
ще помни, ще пази във бъдния път
честития дух и сърце на предците
в могъщото лоно на стръмния рът.

Сестри-пещери, тъй неземно красиви,
гордият хълм на плещи с крепостта
и сякаш кънти още в кътчета диви
ковашкият тътен и тлее пещта.

Създателят в своята длан е положил
и смях, и мечти, и добро, красота,
искра тук в душата на всеки е сложил -
градът да пребъде във свойте деца.

ПЕЩЕРА ОТПРАЗНУВА ПЕЩЕРА ОТПРАЗНУВА 
СВОЯ ДЕНСВОЯ ДЕН

БЛАГОДАРИМ ВИ, БЛАГОДАРИМ ВИ, 
Г-Н ПЕТЪРНЕЙЧЕВ!Г-Н ПЕТЪРНЕЙЧЕВ!

ОБЩИНА ПЕЩЕРА АКТИВНО УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНАТА 
ИНИЦИАТИВА “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ЗА ПРАЗНИКА

Георги Връбчев

Учениците бяха поздравени за добре свършената работа 
от кмета на общината Георги Козарев

В навечерието сме на 24 
май – най-хубавият училищен 
празник – Денят на българска-
та просвета и култура и на 
славянската писменост. Дата-
та 24 май е празнична в ка-
лендара от преди много, много 
столетия като Ден на свети-
те братя Кирил и Методий – 
създателите на нашето А-Б.

Всеки от нас до образа на 
майка си пази спомена за първа-
та учителка, за първия учител, 
научили ни на четмо и писмо.

Празникът е специална 
дата за всички нас. Където и 
да се намира, всеки българин 
носи жизнерадостната атмос-
фера в този майски ден, оза-
рен от песен, която другите 
народи нямат: „Върви, народе 
възродени...“

Удоволствие за мен е да 
поздравя всички учители, уче-
ници, читалищни дейци, хора 
на изкуството, всички вас, 
уважаеми съграждани, с духо-
вния празник 24 май. Празник, 
който другите народи нямат, 
празник, на който кичим с 
цветя и китки ликовете на на-
шите първоучители – светите 
братя Кирил и Методий.

По традиция в майските 
дни, през пролетта - като 
младостта, изпращаме нашите 

абитуриенти с „На добър час 
в живота!” – животът, чийто 
могъщ пулс е вечната истина 
и непреходната красота на 
духовността и изкуството. 
Използвам възможността да 
ги поздравя за зрелостта им и 
пожелая дръзновение във всяко 
тяхно начинание.

Уважаеми учители, 
скъпи ученици, 

уважаеми съграждани,
Нека помним и тачим На-

чалото – Началото на нашата 
духовност, дошла от светите 
братя, които с книжовността 
си подновиха нашите съдбини.

Нека вървим нагоре към 
светли бъднини и не забра-
вяме, че „Науката е слънце, 
което във душите грей“!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Анастасия МЛАДЕНОВА 

председател на Общински 
съвет - Пещера

И ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“И ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
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На 4 май 2012 г. 
в читалището се съ-
стоя голям празничен 
концерт, посветен на 
64 години от създа-
ването на радиото в 
Пещера.

В препълнената 
зала, сред присъства-
щите, празника ува-
жиха  народният предста-
вител Георги Петърней-
чев, кметът на общината  
Георги Козарев, предсе-
дателят на Общинският 
съвет Анастасия Младе-
нова, заместник-кмето-

вете Стефан Балабанов 
и Николай Атанасов, 
секретарят на Общината 
Николай Гълъбов.

За началото, за раз-
витието през годините на 
радио „Пещера”, говори 
историкът-краевед Сте-
фан Попчев.

За 45-те години, пре-
карани в радиото, за 
многото награди, които е 
получавало, пещерци от-
ново чуха гласа на Васка 
Чапарова.

Свои мисли сподели 

и водещият на радиото 
Димитър Насков.

Таня Стоилова про-
веде анкета сред при-
състващите в залата, 
която показа, че радио 
„Пещера” се е наложило 
и утвърдило трайно в жи-
вота на пещерци.

П о з д р а в и т е л н и 
адреси бяха полу-
чени от народния 
представител Георги 
Петърнейчев, от пред-
седателя на Общин-
ския съвет Анастасия 
Младенова, от кмета 
на общината Георги  
Козарев.
Всички, работили през 

годините в радиото полу-
чиха плакети и цветя от 
кмета на общината.

Много настроение с 
изпълненията си създа-
доха Вероника Ангелова, 

дуетът Катя Грозева и 
Костадин Апостолов, Ни-
колай Учкунов, ансамбъл 
„Славейче” с главен ху-
дожествен ръководител 
Елена Баренска.

Постановка, сценарий 
и водещ бе Таня Стои-
лова.

На 3 април преди 102 го-
дини завършва своя бурен 
живот пещерецът възрож-
денец, активен участник в 
Априлското въстание в Па-
нагюрище Георги Зафиров.

„Не зная колко гражда-
ни знаят за него, но зная, 
че всеки пещерец може и 
трябва да се гордее с не-
говото име” - написа кра-
еведът Анастас Пунев във 
вестник „Родопска искра”, 
бр. 18, от 5 май 1989 г.

Този рядък родолюбец 
е роден преди 177 години, 
т.е. през 1835-а, в Пещера, 
в стария възрожденски род 
на чорбаджи Зафир.

Основното образование 
завършва в Пещера при 
Михаил Куманов, а през 
1862 г. се озовава в Буку-
рещ /Румъния/, за да завър-
ши аптекарство, по която 
специализация работи до 
края на живота си. Първо-
начално започва работа в 
Копривщица в съдружие 
с д-р Спас Арабаджиев, 
завършил медицина във 
Виена.

През 1868 г. Георги 
Зафиров е вече в Панагю-
рище, където работи като 
лекар и аптекар. Всъщност 
Панагюрище му става вто-
ро родно място.

Неговата революционна 
дейност започва още от 
Копривщица, посветил се 
на борбата под влияние на 
Петко Кундурджията от Па-
нагюрище и Стефан Попов 
- франктерзия от Велико 
Търново.

Дълбоко и трайно е 
влиянието върху неговата 
революционна дейност от 
двете проведени срещи на 
Васил Левски с панагюрци:  

първата - през 1862 г. в не-
говия дом, и втората - през 
1872 г. в Балабановия хан.

Но онова, което го из-
висява като виден рево-
люционер е участието му 
в Априлското въстание в 
Панагюрище – столицата 
на Четвърти революционен 
окръг.  Той трайно е влязъл 
в летописа на въстанието 
като ЛЕКАРЯ И АПТЕКАРЯ 
НА ВЪСТАНИЕТО, поради 
което ние, пещерци, имаме 
всички основания за гор-
дост. Лично главният апос-
тол Георги Бенковски му 
възлага доставката на ме-
дикаменти и превързочни 
материали за оказване на 
първа медицинска помощ 
на ранените въстаници, 
доставени от аптекаря на 
чеха Калмар в Пловдив на 
кредит на стойност 22,600 
гроша. И той обслужва като 
лекар и аптекар въстани-
ците, Хвърковатата чета на 
Бенковски и въстаниците в 
Панагюрище.

На 30 април 1876 г. Ха-
фъз паша влиза в Панагю-
рище. Потърсен от турци, 
той се укрива в Дудиковата, 
а след това в Сираковата 
къща. Заловен е с голяма 
група въстаници и е раз-
пределено да бъде убит 
- спасен от жена му с откуп 
от 35,000 гроша.

След това, окован във 
вериги, заедно с 418 въ-
станици, пеш е откаран в 
Пазарджик и затворен в 
Куршум хан, а оттам - в 
Пловдивския затвор.

Тук изпълнява отново 
задачите на лекар сред за-
държаните.

В Пазарджишкия за-
твор прекарва 20 дни, а в 
Пловдивския - 80. Турският 
съд го осъжда на смърт, но 
при застъпничеството на 
Международната европей-
ска комисия е амнистиран и 
освободен от затвора.

В Панагюрище посреща 
освободителите от руската 
армия през януари 1878 г. 
Заварва дома и аптеката си 
изгорени от турците и раз-
грабени. С много трудности 
ги възстановява. Връща и 
дълга към пловдивската ап-
тека и започва да обслужва 

населението. Предложена 
му е поборническа пенсия. 
Категорично и гордо я от-
казва с думите „ДЪЛГЪТ 
КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО НЕ СЕ 
ЗАПЛАЩА С ПАРИ”.

Георги Зафиров почива 
на 3 април 1910 г., навър-
шил 75 години. Панагюрци 
го изпращат с много по-
чести като истински родо-
любец и достоен поборник 
на свободата. Дружеството 
на фармацевтите в Бълга-
рия публикува некролог 
на страниците на списание 
„Фармация”, бр. 4 от април 
1910 г. Местният вестник 
„Оборище” в бр. 247 от 
април 1939 г. отбелязва: 
„Дядо Георги живя, рабо-
ти и умря в Панагюрище, 
който град му беше втори 
роден град.”

Съпругата му получава 
пенсия. Но изключително 
ценни за историческата 
памет и Българската армия 
са предадените от нея до-
кументи в Народната би-
блиотека „Св. св. Кирил и 
Методий” – София, с които е 
създаден личен архив под 
фонд 104. Това е поводът 
вестник „Вечерни новини” 
в бр. 4552 от 3 май 1966 г. да 
отбележи: „Странно е оно-
ва, което е останало от Геор-
ги Зафиров, освен вързоп-
чето с уникални спомени и 
записки, няколко портрета, 
старинни аптекарски везни. 
И между книгите му е ред-
кият екземпляр на книгата 
„ЕКС-пликацио табуларум 
анатоми карум” с автор 
Бернард Зигфрид - Алабини 
– издание на Университета 
в Батова /Холандия/ от 1774 
г.” Днес това рядко издание 
се пази в Университетската 
библиотека в София.

Името на Георги Зафи-
ров е увековечено в Пана-
гюрище и с кръстената на 
него аптека на ул. „Георги 
Бенковски” №2. Улица в 
Пещера също носи негово-
то име.

Макар и късно, пещер-
ските краеведи Анастас 
Пунев, Здравка Попова и 
моя милост проучихме за-
дълбочено делото на Геор-
ги Зафиров и в свои публи-
кации го популяризирахме 
на страниците на вестник 
„Родопска искра”.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

На 14 май т.г. се про-
веде учредително събра-
ние за създаване на об-
щинска организация на 
русофилите. То бе открито 
и ръководено от Стефан 
Щерев - общински съвет-
ник. Участваха предста-
вители на Националното 
движение на русофилите 
в България.

Стефан Щерев за-
позна присъстващите с 
идеята да се учреди об-
щинска структура като 
реакция на забравата на 
традиционните връзки в 
областта на науката, об-

разованието…
Пенчо Зулчев – за-

местник-председател на 
Националния съвет и гла-
вен секретар на движени-
ето, говори за работата 
му. Досега са създадени 
154 общински организа-
ции.

Кметът Георги Ко-
зарев и председателят 
на Общинския съвет 
Анастасия Младенова са 
съпричастни към идеята 
– каза г-н Зулчев, и изра-
зи увереност, че и с тяхна 
помощ организацията 
ще укрепне и ще се раз-

вива.
На учредителното 

събрание свои мисли 
сподели Стефан Димоти-
калиев.

Избрано бе ръко-
водство: председател 
- Стефан Щерев, замест-
ник-председател - Нико-
лай Гълъбов, секретар 
– Виолета Банева. И чле-
нове: Димитър Насков, 
Славия Златанова, Сте-
фан Балабанов и  Стоян 
Радин.

За делегат на Общото 
събрание бе избран Сте-
фан Щерев.

ББ и б л и о т е к а -
та при НЧ 
„ Р а з в и т и е 
- 1873” отчете 

станалия вече традиция 
национален литературен 
конкурс „Спас Зафиров” в 
Деня на библиотекаря – 11 
май. Темата тази година бе 
„За рода и историята спо-
ред Паисий Хилендарски”. 

Събитието откри Стоян 
Йовчев.

Тук бяха заместник-
кметът Стефан Балабанов, 
Галина Стоянова - дирек-
тор на дирекция „Хумани-
тарни дейности, интегра-
ция, регионално развитие 
и програми”, Ружа Стояно-
ва - Семерджиева – начал-
ник на отдел „Европейски 
програми, образование и 
култура”, Димитър Павлов 
– гл. експерт „Култура” в 
Община Пещера.

Председател на журито 
бе Славия Златанова, чле-
нове - Цветана Дашинова 
и Севда Божилова. 

- Всяка година броят на 

участниците се увеличава 
– каза Славия Златанова. 
- Всички есета са написа-
ни много вълнуващо, със 
самостоятелна мисъл.

На първо място жу-
рито класира  есето на 
Цветелина Бадалова, на 
второ е Елена Гюзелева и 
на трето място – Николай 
Колешиков.

Наградите на участ-
ниците връчи Мариана 
Узунова – спонсор на 
конкурса.

Победителката Цвете-
лина Бадалова получи на-
града и от Общината, връ-
чена й от  заместник-кмета 
Стефан Балабанов.

Всички участници по-
лучиха грамоти.

Народно читалище „Раз-
витие - 1873”, гр. Пещера ор-
ганизира участието на Атанас 
Кушлев и Сава Панчев във 
второто издание на Национал-
ния конкурс за революционно 
слово „Оборище – факел на 
свободата”. И двамата участни-
ци са възпитаници на СОУ „Св. 
Климент Охридски” и подгот-
вени от преподавателката Нели 
Славова.

Те представиха достойно 
града, училището и учител-
ката си, но журито присъди 
награда само на един от тях 
– Атанас Кушлев, II място при 
индивидуални изпълнители до 
15 години. 

Честито на младите талан-
тливи патриоти, овладели си-
лата на словото за възхвала на 
великото дело на предците ни!

„ДЪЛГЪТ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО НЕ СЕ 
ЗАПЛАЩА С ПАРИ”
177 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО И 102 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 
ПЕЩЕРЕЦА ГЕОРГИ ЗАФИРОВ - АПТЕКАРЯ И ЛЕКАРЯ НА АПРИЛСКОТО 
ВЪСТАНИЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

УЛИЦА В ПЕЩЕРА 
НОСИ НЕГОВОТО ИМЕ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРСНАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

64 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РАДИО ”ПЕЩЕРА”64 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА РАДИО ”ПЕЩЕРА”

ПРАЗНИЧЕН
КОНЦЕРТ ЗА 

ПОЧИТАТЕЛИТЕ МУ

II място за Атанас Кушлев II място за Атанас Кушлев 
от Пещера на Националния от Пещера на Националния 
конкурс за революционно конкурс за революционно 
словослово

УЧРЕДИ СЕ ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РУСОФИЛИТЕ В ПЕЩЕРА

„Оборище – факел на свободата 2012”
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ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ 
ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

В изпълнение на дейностите по Проект „И аз имам семейство“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме“, Община 
Пещера, в качеството си на партньор на бенефициента – Агенция за социално подпо-
магане, УВЕДОМЯВА, че започва приемът на заявления и придружаващи документи 
от кандидати за приемни семейства, както и стартиране на процеса на оценка от Еки-
па по приемна грижа към Община Пещера, който е с времетраене 3 месеца.

Необходимите документи за кандидатстване за приемно семейство:
1. Заявление по образец.
2. Копие от документ за самоличност.
3.  Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от 

родителски права или не са с ограничени родителски права.
4.  Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 – 7 от Закона за 

закрила на детето. 
5.  Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от За-

кона за закрила на детето /които страдат от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 
и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето/.

6.  Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални 
помощи по реда на Закона за социалното подпомагане, освен в случаите 
на кандидати за професионално приемно семейство.

7. Свидетелство за съдимост.
8.  Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство 

не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от 
общ характер.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА:

Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет. 2, стая 18, тел.: 0350/6-22-03; 0877 313594

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзЕвропейски съюз Европейски социален фонд

За седма поредна го-
дина Българската библи-
отечно-информационна 
асоциация организира 
Национална библиотеч-
на седмица, която ще се 
проведе от 14 до 18 май  
под надслов „Библио-
теките – паметта на наци-
ята“. Тя ще включва раз-
нообразни инициативи 
на библиотеките в цялата 
страна. Официален гост 
на Националната библио-
течна седмица ще бъде 
д-р Маркус Брантл – ръ-
ководител на Дигиталния 
център на Баварската би-
блиотека – Мюнхен, Гер-
мания, чието посещение 
се осъществява по идея 
и с любезната подкрепа 
на Гьоте институт. 

Основната цел на кам-
панията е да привлече 
вниманието на законода-
телната, изпълнителната 
и местната власт, както 
и на обществеността към 
библиотеките като хра-
нилища на книжовното 

културно наследство на 
нацията и портали за не-
говото популяризиране 
и достъп. Посланието 
на Българската библио-
течно-информационна 
асоциация цели да се 
осъзнае и утвърди ро-
лята на библиотеките 
за опазване паметта на 
нацията: Ценното на-
ционално книжовно 
богатство е застрашено, 
поради липса на сред-
ства за правилното му 
съхранение, реставрация 
и консервация. Библио-
течните колекции не се 
попълват с нови книжов-
ни паметници, а библио-
теките са най-доброто 
място за тяхното опаз-
ване, изследване и попу-
ляризиране. Книжовното 
културно наследство се 
нуждае от държавна по-
литика и постоянни гри-
жи за трайно опазване, 
широко популяризиране 
и пренасяне за бъдещите 
поколения.

От 14 до 18 май 2011 
г. библиотеката при НЧ 
„Развитие – 1873“, гр. Пе-
щера обявява за своите 
читатели дни без глоби. 
Те могат да върнат про-
срочени книги без санк-
ции. 

Изложба от фотоси  
под наслов „Библио-
теките – паметта на на-
цията“ беше  открита на 
15.05.2012 г. от 17.00 ч. 
във фоайето на НЧ „Раз-
витие – 1873“.

Народният предста-
вител от Пещера ще има 
приемен ден за граждани 
в библиотеката:

– на 18.05.2012 г. от 
15.00 до 18.00 ч. – д-р 
Красимира Симеонова.

Среща на читалищ-
ното настоятелство с 
председателя на ОбС 
–  Пещера, и Комисията 
по култура ще се проведе 
на 15.05.2012 г. от 17.00 ч. 
в библиотеката.

На 12.05.2012 г. жен-
ска фолклорна група при 
НЧ „С. Румянцев – 1909“, 
с. Капитан Димитриево 
взе участие в XVI Старо-
планински събор „Бал-
кан фолк 2012“ и получи 
много отличия: 

Почетна грамота и 
званието носител на по-
четния знак на Старопла-
нинския събор „Балкан 
фолк“ – фестивал №1 в 
Европа за традиционни 
народни изкуства.

 Грамота – лауреат на 
Старопланинския събор 
„Балкан фолк 2012“.

 Диплом за същест-
вения принос при съ-
хранение и развитие на 
българските традицион-
ни народни изкуства.

Диплом „Вечерен кон-
церт на сцената на парк 
„Марно поле“.

Диплом за Сборна 
формация – с. Главиница, 

с. Алеко Констан-
тиново, с. Капитан 
Димитриево, обл. 
Пазарджик за ве-
черен концерт като 
едни от най-добре 
представилите се 
колективи.

П р е п о р ъ к а 
на фолклорната 
група за достойно 
представяне на 
българските на-
родни изкуства в 
Европейския шам-
пионат по фолклор 
„ЕВРО ФОЛК“ в 
Несебър и Слън-
чев бряг.

Самодейките, 
доволни и щастли-
ви, си обещаха да 
печелят нови успе-
хи и достойно да 
представят фол-
клора на село Капитан 
Димитриево и община 
Пещера.

Благодарят на Иван 
Златинов за финансовата 
подкрепа за транспорт.

Стоянка ИВАНОВА

В навечерието на 9 
май – Ден на Европа, на 
7 май, на литературна 
вечер, организирана от 
НЧ „Развитие – 1873“, бе 
представена новата книга 
на Лазар Грозданов „На 
Запад от България“.

Експозе на книгата 
направи Мария Найдено-
ва. Общото между двете 
книги на автора е воен-
ната тематика. „На Запад 
от България“ е книга за 
тихата скръб по свидни 
жертви, тя ни кара да се 
чувстваме съпричастни 

към човешката мъка. В нея 
са събрани спомените на 
ветерани, Лазар Грозда-
нов е съхранил автентич-
ността им.

Свои мисли за книгата 
споделиха много от присъ-
стващите – Стоянка Дине-
ва, полк. Дърмонски и др.

Авторът разказа за съ-
бирането на материалите 
и написването на книгата. 
Героите му са над 85-90-
годишни ветерани, някои 
от тях преминали през 
четири войни. 

– За военната история 
има още много какво да се 
пише – каза г-н Грозданов. 
– Харесвам военната тема-
тика, но не и войната.

Подвиг за него е, че 
е издирил фронтоваци 
от Кап. Димитриево, Ра-
дилово и Козарско. Те са 
запомнили и разказали 
всичко подробно по кър-
вавите пътища на войната. 
Записал е много спомени 
няколко години преди 9 
септември, по време на 
войната и няколко години 
след Девети. Всички те с 
готовност са споделили 
какво е било. 

– Спомниха си за мла-
дите години, за житейските 
истини – подчерта авторът.

Много бяха поздравле-
нията, цветята и пожелани-
ята към Лазар Грозданов 
за следващи книги.

Проектът има за цел 
да подобри отчетността, 
прозрачността и етиката в 
съдебната система в Бъл-
гария чрез механизъм 
за успешно гражданско 
наблюдение на съда на 
национално ниво.

Подцели:
Създаване на на-

ционален механизъм за 
гражданско наблюдение 
на съдебната система 
– системно гражданско 
наблюдение и отчитане 
на прозрачност, отчетност 
и етика в съдебната систе-
ма и силна гражданска 
ангажираност в реформа-
та в съдебната система.

Укрепване капацитета 

на Мрежата за граждан-
ско наблюдение на съда 
– активно ангажирана 
гражданска мрежа, което 
ще гарантира устойчи-
востта и ефективността 
на гражданското участие 
в процеса на отчетност на 
съдебната система.

Позициониране на На-
ционалната НПО мрежа 
за гражданско наблю-
дение на съда, като клю-
чов фактор в съдебната 
реформа. 

Проектът „Право-
съдие близо до хората: 
втора фаза“ е продъл-
жение на осъществения 
през 2010-2011 г. проект 
„Правосъдие близо до 

хората“, реализиран в 
Северна България. В ре-
зултат Центърът на НПО 
в Разград издаде Доклад 
за напредъка на съда в 
Северна България. Доку-
ментът беше представен 
на Национална конфе-
ренция в София, прове-
дена на 28.06.2011 г. под 
егидата на министъра на 
правосъдието Маргарита 
Попова.

Обект на гражданско 
наблюдение са 24 съди-
лища в 24 града в Южна 
България, разделени в 4 
групи по 6 града (4 район-
ни и 2 окръжни), със срок 
за наблюдение по три 
месеца всеки.

Международният ден за съпричастност със 
засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва в све-
товен мащаб и в България ежегодно третата 
неделя от месец май. Тази година това е датата 
20 май. В тази връзка са предвидени дейности 
в „Общинска програма за превенция на ХИВ/
СПИН и злоупотреба с вещества, предизвиква-
щи зависимост, в община Пещера за 2012 г.“, ко-
ято се изпълнява съвместно с Районна здравна 
инспекция – Пазарджик. Кампанията „Да бъдем 
съпричастни към болните от СПИН“ е насрочена 
от Община Пещера за 18.05.2012 г. от 13.30 ч. 
на пл. „България“ в гр. Пещера. Ще бъдат раз-
дадени информационни брошури и материали. 
Приканваме гражданите да вземат участие в ме-
роприятието и да изразят своята съпричастност 
към пострадалите.

ОТЛИЧИЯ ЗА ЖЕНСКАТА
ФОЛКЛОРНА ГРУПА

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

„ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: ВТОРА ФАЗА“

На 7 май в гражданската зала  
на Районен съд – Пещера, се съ-
стоя пресконференция. Неговият 
председател – Стефка Стайкова, 
представи отчет за дейността  
му през 2011 г.

Георги Милков - председател на 
УС, представи Националната мре-
жа за гражданско наблюдение на съ-
дебната система, която реализира 
Проект за наблюдение „Правосъдие 
близо до хората: втора фаза“.

Пресконференцията бе откри-
та от Петър Стоилов.

В нея участва и председате-
лят на Общинския съвет в Пещера 
Анастасия Младенова.

НОВА КНИГА НА
ЛАЗАР ГРОЗДАНОВ

„НА ЗАПАД ОТ БЪЛГАРИЯ“

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ
СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

Най-ентусиазираните участ-
ници от Радилово в кампани-
ята „Да изчистим България“ 

– наградени с грамоти за 
отлично представяне в 

инициативата.

РАДИЛОВО

Учениците от IV а клас
при ОУ „П. Р. Славейков“ - гр. Пещера,

с желание участваха в кампанията
„Да изчистим България за един ден“
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Ръкописи не се връщат

Под този наслов на 15 
май във фоайето на читали-
щето бе открита изложба от 
фотоси.

Изложбата уважиха 
председателят на Общин-
ския съвет Анастасия Мла-
денова, заместник-кметът  
Стефан Балабанов, пред-
седателят на Комисията по 
култура в Общинския съвет 
Гълъбина Куцева, общински 
съветници, ученици, граж-
дани.

За библиотеките като 
хранилища на националната 
книжнина говори гл. библио-
текар Богдана Сиракова.

След откриването на из-
ложбата се проведе среща 
на читалищното настоятел-

ство с председателя на Об-
щинския съвет Анастасия 
Младенова.

Какво ни е нужно в тъм-
нината, в отчаянието, в без-
изходицата? Светлина, само-
чувствие и нова надежда!

Както живото цвете, 
затиснато от камък, ако до-
стигне до него светлинка и 
въздух, то ще се изправи, ще 
разпери нежни листица и ще 
тръгне нагоре към слънцето, 
към простора и светлината. 
Само е нужно някой да по-
вдигне тежкия, затискащ го 
камък - някой, който е осъ-
знал, че цветето боледува, 
загива и че му е нужно да 
бъде спасено.

Хилендарският монах 
Паисий, пътуващ из поробе-
ните български земи, съзира 
огромната безизходица и 
тежко положение на народа 
си.

Огорчен и наранен от 
озлобените нападки на гръц-
ките монаси в Атон срещу 
себе си и своя произход, 
решава да освети, да въз-
роди българското минало, 
неговите славни моменти и 
да даде светлина на рода си, 
да възкръсне той из под ка-
мъка, да събере нови сили от 
своите корени, да ги укрепи 
и израсне нагоре, за да раз-
цъфти неговият дух, неговата 
вяра и бъдеще.

Паисий - родолюбецът, 
осъзнава дълбоко в своето 
човешко, благородно сърце, 
че за да го има бъдещето, 
трябва да има минало. И това 
минало трябва да се знае от 
всеки българин – простичко, 
достъпно разказано, за да е 
ясно и разбираемо и за най-
неукия, най-непросветения. 
Да достигне до сърцата и ду-
шите на обикновените, отру-
дени и измъчени хора, да ги 
вдъхнови, да им даде надеж-

да и вяра. Да знаят те какви 
са били корените им, кои са 
били дедите им – славните 
смели създатели и творци на 
родината – ханове, князе и 
царе, воювали и създавали, 
покорявали и властвали над 
други царе и държави.

Но как да достигне свет-
линката и да пропъди тежкия 
мрак?

Той – духовният човек, 
знае – чрез словото, изпъл-
нено с любов и искреност.

Две години търси, изравя 
от забравата, от влагата и 
прахта на атонските манасти-
ри историята – българската. 
Чете жадно и помни, пише, 
перото скърца, мастилница 
след мастилница свършва, 
силите се губят, тялото отказ-
ва, но духът е жив, волята, 
великата идея да дари на-
рода си с нов живот го води 
напред непрекъснато.

Народа той зове към про-
буждане, към отхвърляне 
на чуждото, гняв и мъка се 
процеждат от възгласа му 
„О неразумний юроде! Защо 
се срамуваш да се наречеш 
българин и не четеш, и не 
говориш на своя език?“.

Тази болка го разкъсва 
и той – българинът, укорява, 
обвинява: „Но виж, неразум-
ни, от гърците има много на-
роди по-мъдри и по-славни. 
Оставя ли някой грък своя 
език и учение и род, както ти, 
безумни...“

И обръща се монахът към 
вярата, тая, която е оцеляла 
и държала българското, за 
да докаже на неразумните и 
тези, които обичат своя род 
и език, че важно е да пазят 
духовното, истински ценното 
и родното – езика и паметта 
на дедите си, защото така 

ще запазят себе си и своите 
деца за бъдното.

Разказва, реди простич-
ко, сладкодумно – дума след 
дума, ред след ред, страница 
подир страница, подобно 
вълшебна приказка за това, 
как се появили „безстраш-
ните и силни във война, люти 
като лъвове“ първи българи, 
наричани „непобедими“ от 
своите врагове, от същите 
тези гърци, на които безрод-
ници се кланят.

Реди своите разкази мо-
нахът и влага сърце и душа 
в тях, за да докоснат и раз-
будят българското в душите 
на другите.

И ето я – книжката, мал-
ка, а така ценна, така нужна. 
Паисий я понася със себе си 
в далечната 1762-ра. Носи 
пламъчето, за да стопли 
отчаяните, потънали в без-
просветен мрак души. Сее 
семенцата на пробуждането, 
на възкресението на духа 
и те покълват, макар и не 
веднага, десетилетия след 
неговия земен път, из цялата 
българска земя.

Всеки народ има тежки 
и трудни моменти в своя ис-
торически път, но винаги из 
недрата на душата му изник-
ва един Прометей, понесъл 
пламъка, защото дълго се е 
застоял мракът. Там, където 
има мрак - няма живот, къде-
то е тъмно – не вирее нищо и 
животът угасва. И ако се по-
яви дори един лъч, след него 
ще проникнат и други.

А когато мракът се раз-
пръсне, остава светлина.

Цветелина Щерева 
БАДАЛОВА, 

ученичка в седми клас 
при СОУ „Свети Климент 

Охридски“, гр. Пещера

В Пещера се проведе 
конкурс за детска фото-
графия на тема „Пещера - 
мой роден град, древен и 
млад“.

На 6 май във фоайето 
на читалището се откри из-

ложба от фотографиите на 
децата. Заместник-кметът 

Стефан Балабанов награди 
победителите. Първо място 
спечели Анна-Мария Гатева 
от ОУ „Св. Патриарх Евти-

мий“ със снимката „Здра-
вей, Пещера!“, второ място 
получи Нели Недялкова от 
ОУ „П. Р. Славейков“ със 

снимка „Стара и позната“ 
и третото място е за Никол 

Щерева от Школата по изо-
бразително изкуство към 
Културен дом - Пещера, със 
снимка „В търсене...“.

Изложбата бе органи-

зирана от Община Пещера, 
ОУ „Петко Рачов Славей-
ков” и Културния дом и бе 
посветена на 6 май – Деня 
на град Пещера.

На 5.05.2012 г. самодейци от НЧ „Зора - 1903 г.”, Ра-
дилово пресъздадоха събитията от 1876 г. Празникът на 
Радилово бе достойно отбелязан с възстановка на револю-
ционния борчески дух на героите от Априлската епопея.

Фотоконкурсът има за 
цел да провокира худо-
жественото мислене на 
децата. Снимайки различни 
обекти, композирайки ги 
правилно и овладявайки 
пространството около обек-
та, започват да обръщат 
по-голямо внимание на 
заобикалящата ги среда и 
действителност. По този на-
чин участниците във фото-
конкурса създадоха своите 
художествени фотографии.

Всеки, който е изпаднал 
в ситуация да остане без 
работа знае колко е стре-
сиращо и обидно. За моя 
радост, съдбата ми поднесе 
втори шанс. Регистрирайки 
се в Бюрото по труда – гр. 
Пещера, получих предло-
жение да се възползвам от 
европрограма за предпри-
емчивите българи в курс 
„Бизнес услуги”. Получих 
информацията от служите-
лите на отдел „Услуги по за-
етостта” в Бюрото по труда. 
Подробно и изчерпателно 
бях информирана от Мария 
Атанасова и Спаска Колун-
чева за учебната програма 
и възможността да бъда 
полезна за себе си и жите-
лите на община Пещера. В 
лицето на Иванка Георгиева 
и Анастасия Шикренова от 
отдел „Програми за мерки 
за заетостта” получихме 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ФОТОГРАФИЯ

„За рода и историята 
според Паисий Хилендарски”

ВТОРИ ШАНСВТОРИ ШАНС

На 11 май се на-
вършиха 115 години от 
нелепата смърт на 
Щастливеца. Цветя 
на паметника на Але-
ко Константинов бяха 
поднесени от Кмет-
ство Радилово и НЧ 
„Зора – 1903 г.“

„ПЕЩЕРА - МОЙ РОДЕН ГРАД, ДРЕВЕН И МЛАД“
НИКОЛА РУКОВ – 
ПРЕПОДАВАТЕЛ 
ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО:

компетентно и търпеливо съ-
действие за оформянето на 
пакета документи на сфор-
миралата се група. Старти-
рахме на 27.02.2012 г.

Курсът се проведе под 
ръководството на Наци-
онална мрежа за бизнес 
развитие, в местния Бизнес 
център с ръководител г-н 
Йордан Младенов. Бяхме 
приятно изненадани от об-
становката, добре оборуд-
ваните стаи и невероятно 
ерудирания млад и амби-
циозен преподавателски 
екип. В спокойна творческа 
обстановка ние получихме 
подробна информация в раз-
лични направления. Групата 
ни е благодарна на Стоян 
Антонов, Йордан Славов, 
Мария Вачкова, Анета Кара-
джова и Спаска Грудева за 
изключително добре обмис-
лените програми, поднесени 
достъпно и реалистично. 
Постоянно получавахме по-
лезни съвети за бъдещата ни 
дейност. Всеки от нас имаше 
възможност да се включва в 
дебати, да споделя, да ана-
лизира и да се консултира с 

оглед собствената си идея за 
бизнес развитие.

Ежедневните срещи в 
учебните зали ни дадоха и 
нещо, което допълнително 
осмисли ежедневието ни, 
а именно – приятелството. 
Очарована съм от съкурсис-
тите си, които, като нов жи-
тел на общината, ме приеха и 
всячески ми съдействаха да 
се чувствам уютно във все 
още непознатия за мен град. 
И макар че реално ние сме 
конкуренти, при изготвянето 
на бизнес програмите си над 
всичко ще си останат топли-
те приятелски отношения. 
Така че благодаря на вас, 
мили приятели,  за всичко, 
което преживяхме през пе-
риода на обучение. 

Задавам си въпроса: 
„Дали ще успеем в бъдещи-
те си начинания?” Може би. 
Но както споделих, важното 
е, че получихме шанса да 
търсим нови възможности, 
да опитваме и да се над-
яваме, че някои от нас ще 
успеят да осъществят меч-
тите си. 

Мая КРЪСТАНОВА

/Есето получи първа награда на литературния конкурс/

ОБЯВА
Заменям тристаен тухлен 
апартамент в Пазарджик 

за подобен в Пещера.
Тел. 0889 222 947

дом. тел. 034/992 120

Здравей, Пещера!Здравей, Пещера!

„БИБЛИОТЕКИТЕ –ПАМЕТТА НА НАЦИЯТА“„БИБЛИОТЕКИТЕ –ПАМЕТТА НА НАЦИЯТА“

Анна-Мария Гатева Анна-Мария Гатева 
първо мястопърво място

Нели Недялкова Нели Недялкова 
второ мястовторо място

Никол ЩереваНикол Щерева
трето мястотрето място


