
големите инфраструк-
турни проекти са важ-
ни, за мен е важно да 
не забравяме и разви-
тието на малките насе-
лени места – каза г-жа  
Павлова. – Надявам 
се, че градът ще при-
влече инвеститори и 
това ще даде възмож-
ност за създаване на 
нови работни места – 
добави тя и  честити 
новата придобивка на 
пещерци.

Лиляна  Павлова и 
кметът на община Пе-

щера Георги Козарев 
прерязаха лентата. 
След това  г-жа Павло-

ва се разходи из парка 
и не скри възхищение-
то си от направеното.

На 23 август гост на 
Пещера бе министъ-
рът на регионалното 
развитие и благоус-
тройството Лиляна  
Павлова. Поводът – от-
криване на централна-
та градска среда.

Тук бяха още д-р 
Дончо Баксанов – об-
ластен управител на 
Пазарджишка област, 
Гинче Караминова – 
народен представи-
тел, Деница  Николо-
ва – ръководител на 
управляващия орган 
на Оперативна про-
грама по регионално 
развитие.

Водосвет за здраве 
отслужи отец Дими-
тър.

Кметът на общи-
ната Георги Козарев 
отбеляза, че проек-
тът „Подобряване на 
физическата среда и 
превенция на риска за 
повишаване привле-
кателността на община 

Пещера” се реализира 
от общината с финан-
совата подкрепа на 
оперативна програма 

„Регионално разви-
тие”, съфинансирана 
от Европейския съюз 
чрез Европейския 
фонд за регионално 
развитие. Общата 
стойност е 5 785 358 
лева. С тези средства 
са обновени 11 обекта 
с обществено пред-
назначение. Нашият 

град се преобразява. 
Той тръгва по нов път 
на развитие – каза 
при откриването на 

централния  парк г-н 
Козарев.

Министърът на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството 
Лиляна  Павлова от-
прави поздравително 
слово към присъства-
щите на церемонията 
по откриването.

– Независимо, че 

ИЗЛИЗА 
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО, 
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На 28 август т.г. бе 
проведен разговор с 
директора на Държав-
но горско стопанство 
инж. Гърков във връзка 
с безпокойството на 
гражданите на Пещера 
за снабдяване с дърва  
през предстоящия отоп-
лителен сезон.

Инж. Гърков е уверил 
ръководството на об-
щината, че са обявени 
допълнителни райони 
за изсичане на дървес-
на маса за снабдяване 
на населението с дърва. 
Директорът на Горското 

стопанство категорично 
е заявил, че всички в 
одобрените списъци от 
кмета на общината Геор-
ги Козарев - повече от 
790 човека - инвалиди, 
пенсионери и социално 
слаби граждани и допъл-
нително записали се, ще 
бъдат снабдени с дърва 
през месец септември по 
домовете. Има опреде-
лени и около 800 кубика 
дърва, които гражданите 
сами могат да си добият,   
съобщи заместник-кме-
тът на общината г-н Сте-
фан Балабанов.

ДЪРВА ЩЕ СЕ ДОСТАВЯТ ПРЕЗ 
СЕПТЕМВРИ ПО ДОМОВЕТЕ

В акцията за съ-
биране на подписи 
за референдум за 
АЕЦ „Белене” Об-
щинският съвет на 
БСП в  Пещера е 
събрал най-много 
подписи в Пазар-
джишка област.

Това бе отчетено 
лично от предсе-
дателя на партията 
Сергей Станишев 
на тазгодишния тра-
диционен събор на 
Бузлуджа.
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ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ НА БСП
В ПЕЩЕРА -
С НАЙ-МНОГО
ПОДПИСИ

Лиляна Лиляна ППавлова и кметът на общината авлова и кметът на общината 
Георги Козарев прерязаха лентата Георги Козарев прерязаха лентата 
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Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в 
редакцията на вестник „Родопска искра“ на адрес: 
Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/. 
За достоверността на обявата отговорност 

носи лично подателят.

На 10 юли 2012 г. 
се навършиха 35 го-
дини от смъртта на та-
лантливия български 
художник, майстор на 
графиката със светов-
на известност проф. 
Веселин Стайков.

Това е конкретният 
повод отново днес да 
се вгледаме в таланта 
и обаянието му на уни-
кален творец, заемащ 
определено място в 
интелектуалния живот 
на Пещера, Родопите и 
България.

Жизненият му път 
започва на 18 юли 1906 
г. в Пещера в семей-
ството на Георги Стай-
ков и Милка Цикалова.

Запленен от прелес-
тите на дивната красо-
та на Родопа, още като 
ученик в прогимназия-
та усеща влечение към 
рисуването, за да се из-
бистри по-късно това 
чувство и да се пре-
върне в цел, когато по-
стъпва в Пловдивската 
гимназия и в Художест-
вената академия.

Към факторите тряб-
ва да добавим и благо-

приятната атмосфера в 
бащиния дом, където 
открива в библиотеката 
богатите илюстрации 
на руското списание 
„Нива“ и чудните гра-
вюри на Гюстав Доре в 
книгата „Ад“ на Данте 
Алигери.

На живопис Весе-
лин Стайков се учи от 
талантливия си препо-
давател  Никола Мари-
нов, а на графика - от 
проф. Васил Захариев, 
на когото в графичното 
изкуство става достоен 
продължител.

Блестящ е неговият 
дебют на изложбата 
живопис на академич-
ния випуск 1932 г. Това 
е повод авторитетният 
критик Сирак Скитник 
да отбележи появата 
на ново и светло да-
рование в изобрази-
телното изкуство. След 
това се редят години 
на напрегнат творчес-

ки път в живописта и 
графиката.

Огромни са успехи-
те му у нас и в чужбина 
в дърворезбата, участ-
ва в международни 
изложби в Чикаго, Вар-
шава и Парижкото из-
ложение във Франция.

Получените в тези 
изложби награди – 
почетни дипломи, гра-
моти, златен медал – 
разгарят амбициите 
му да се занимава 
само с графика, за да 
се утвърди в следва-
щите десетилетия като 
художник график с на-
ционална и междуна-
родна известност.

Наслаждава се на 
най-богатите в света 
графични сбирки в 
Мюнхен и Виена. Оча-
рован е от творчество-
то на  Рембранд и Гоя. 
Властно го завладява 
Жак Кало. Жадно по-
глъща богатите идеи в 

изкуството на италиан-
ския Ренесанс.

Ателиетата му се 
пълнят с рисунки и 
скици, живопис от мно-
гократните посещения 
на чудните и омайващи 
кътове на България – 
Райково, Чепеларе, 
Велико Търново, Мел-
ник, изгледи от Париж,  
Сена, Англия, Гърция, 
Венеция…

Първата му графи-
ка е „Сечище“, а след 
това се зареждат „Жът-
ва“, „Рибари“, „Градът“, 
„Кавака“ и др.

Многобройните му 
самостоятелни из-
ложби, като участие 
във Венецианското 
биенале, изложбата му 
в Прага, в Берлин, пър-
вата му самостоятелна 
изложба у нас през 
1953 г., както и двете 
му посмъртни изложби 
са истински триумф на  
неговото трудолюбие и 

талант, оценени по до-
стойнство от художест-
вената критика.

За Стайков открива-
нето на народната ду-
шевност се осъществя-
ва чрез могъщата сила 
на родната природа и 
творческото ежедне-
вие на българина.

Проф. Веселин 
Стайков се занимава 
не само с гравиране 
на дърво и литогра-
фия. Той е майстор на 
приложната графика – 
оформление и илюс-
триране на книги и 
проекти за пощенски 
марки. Негови са илюс-
трациите на такива 
книги като „Четите на 
България“, „Априлско-
то въстание“, „Крали 
Марко“ и др.

През октомври 
1946 г., след спечелен 
конкурс, е назначен в 
Художествената ака-
демия за доцент по 
графика, а по-късно е 
хабилитиран за про-
фесор.

Участва в ръковод-
ството на Съюза на 
Българските художни-

ци и в неговите много-
бройни прояви. През 
1952 г. за творческите 
си успехи е удостоен 
със званието „Лауреат“ 
и „Заслужил худож-
ник“.

През 1986 г. в Пеще-
ра посмъртно бе устро-
ена изложба на проф. 
Стайков с негови гра-
фики, открита от проф. 
Божков.

За увековечаване 
на паметта му в родния 
град неговите близки 
подаряват 23 картини – 
безценни бисери, с 
които през 1995 г. по 
инициатива на кмета 
Георги Петърнейчев бе 
открита картинна га-
лерия „Проф. Веселин 
Стайков“.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

Във връзка със заповед на областния упра-
вител бе свикана Общинската епизоотична 
комисия за разработване и приемане на мерки 
срещу появата на африканска чума по свинете 
на територията на община Пещера.

Комисията с председател зам.-кмета на общи-
на Пещера Ст. Балабанов се запозна подробно 
със спецификата на заболяването, обстановката 
в страната и въз основа на указанията на Българ-
ската агенция по безопасност на храните, прие 
няколко превантивни мерки.

Да се засили контролът по нерегламентирано-
то изхвърляне на отпадъци в населените места, 
да не се допуска нерегламентирана търговия с 
животни на територията на община Пещера и 
да се наблюдава популацията на диви свине от 
ловните дружинки. 

При констатиране на заболели животни тряб-
ва да се сигнализира незабавно обслужващият 
ветеринарен лекар.

Заболяването африканска чума по свинете не 
е опасно за здравето и живота на хората. От него 
боледуват домашни и диви прасета.

Със Заповед № 502/16.07.2012 г. на кмета 
на община Пещера е създадена организация 
за получаване, регистриране и действия при 
постъпване на информация за нарушения на 
обществения ред, увреждане на общинско 
имущество и други нарушения на наредбите 
на Общински съвет - Пещера.

Сигналите ще се приемат денонощно на 
тел. 0350/6-22-16 от служителите по Общински 
съвет за сигурност на община Пещера.

Ръководството на община Пещера очаква 
активна гражданска позиция и сигнализиране 
при всеки конкретен случай на нарушения.

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно заповед на министъра на отбраната 

на Република България № ОХ - 541/07.08.2012 г., 
са обявени вакантни длъжности за резервисти, 
както следва: в СВ - 254, във ВВС - 94, и във ВМС 
- 52, за конкурс през месец октомври 2012 г.

Срок за подаване на документи за кандидат-
стване за служба в доброволния резерв в съ-
ответната териториална структура за водене на 
военния отчет - до 27.09.2012 г. включително.

За подробна информация - младши експерт 
в Областен военен отдел - Пазарджик, за об-
щини Пещера и Брацигово Петьо Русеков или в 
ОВО - Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел. 
034/44 54 63.

ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗКУСТВО

МАЙСТОРЪТ НА ПРИЛОЖНАТА ГРАФИКАМАЙСТОРЪТ НА ПРИЛОЖНАТА ГРАФИКА
ПРОФЕСОР ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ – 
СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ХУДОЖНИК ГРАФИК

ПРИЕТИ СА 
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

ОТ ВОЕНЕН ОТДЕЛ СЪОБЩАВАТ

През август 2012 г. експертите на РИОСВ из-
вършиха проверки в 13 пункта за изкупуване на 
билки, предвид активния сезон за събирането 
им. За констатирани административни нару-
шения са съставени 4 акта - на собственика на 
пункт, извършващ дейността без регистрация в 
с. Дорково и за наличие на количества зелена 
шипка в пунктове в селата Поибрене, Левски и 
Радилово. При проверки на пунктове в Ракито-
во, Смилец, Злокучене, Карабунар, Виноградец, 
Мененкьово и Поибрене не са констатирани на-
рушения. Дадени са пет предписания за подоб-
ряване на дейността и спазване изискванията на 
Закона за лечебните растения.

РИОСВ - Пазарджик, ежегодно предписва на 
общините и държавните лесничейства да не из-
дават позволителни за събиране на плод шипка 
преди настъпване на зрялост. Препоръките за 
ограничаване събирането на зелени плодове са 
в съответствие с позициите на България като из-
носител на билки и билкови продукти. За непра-
вилно събиране на билки в Закона за лечебните 
растения е предвидена глоба до 3 000 лева.

Експерти на РИОСВ 
съставиха 4 акта на 
собственици на пунктове 
за изкупуване на билки
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Във връзка с провеждане 
на открита процедура за въз-
лагане на обществена поръч-
ка с предмет „Изпълнение на 
СМР на Проект: „Консервация, 
реставрация и експониране 
на антична и средновековна 
крепост „Перистера“, разпо-
ложена на хълма Света Петка, 
град Пещера“ на 28.08.2012 
г. от 13.30 часа в Пленарната 
зала на Община Пещера се 
проведе публично отваряне 
на офертите във връзка с горе-
цитираната процедура. 

Проект „Консервация, рес-
таврация и експониране на 
антична и средновековна кре-
пост „Перистера“, разположе-
на на хълма Света Петка, град 
Пещера“ се реализира от Об-
щина Пещера с финансовата 
подкрепа на Оперативна про-
грама „Регионално развитие“ 

2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионално 
развитие. 

Общата цел на проекта е 
превръщане на античната и 
средновековна крепост „Пе-
ристера“ в град Пещера в 
атрактивна и привлекателна 
дестинация за български и 
чуждестранни туристи. Реали-
зирането на проектното пред-
ложение ще допринесе за по-
добряване, обновяване и до-
развиване на туристическите 
атракции в община Пещера и 
популяризиране на общината 
като място на древна култура. 
Чрез планиране на интегри-
рани действия и реализиране 
на мерки за рехабилитация, 
реконструкция и експониране 
на историческата забележи-
телност, реализацията на про-

екта ще осигури и повишаване 
атрактивността и достъпността 
до обекта с туристическо и 
културно-историческо значе-
ние на територията на Пещера. 
Античната и средновековна 
крепост „Перистера“, която е 
културно-исторически памет-
ник с национално значение, е 
открита по време на разкопки 
през периода 2007 - 2010 г.

„Този документ е създаден в рамките 
на Проект „Консервация, реставрация и 
експониране на антична и средновековна 
крепост „Перистера“, разположена на 
хълма Света Петка, град Пещера“, който 
се осъществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Регионално 
развитие“ 2007 - 2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на пуб-
ликацията се носи от Община Пещера и 
при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европей-
ския съюз и Управляващия орган.”

Искам да разкажа за 
един от членовете на нашия 
клуб, за неговия талант, за 
сръчните му ръце, за него-
вата дарба и красота, вло-
жени при изработването на 
красивите му дърворезби.

Това е г-н Димитър Симе-
онов Симеонов, който про-
слави своето име, а и името 
на нашия клуб и на нашия 
град Пещера.

Със своите чудни кар-
тини - дърворезби, той бе 
участник в Петия много-
жанров фестивал на хората 
с увреждания с участието 
на балканските народи в 

Перник и бе отличен със 
специалната награда - „Пла-
кет“.

Всичко това бе отразено 
в Информационен бюлетин 
на Съюза на инвалидите 
в България от месец март 
2012 г.

Но това не свърши дотук. 
Г-н Симеонов беше поканен 
да участва в националната 
изложба на хората с увреж-
дания в София, която се 
състоя  през месец април 
т.г. в галерията на Съюза на 
българските художници на 
ул. „Шипка“ № 6. В София 
бе експонирана първата по 

своя характер в страната 
национална изложба на 
творби на хора с увреж-
дания. Тези творби бяха 
изложени в Народното съ-
брание от 29 февруари до 9 
март 2012 г.

Г-н Симеонов участва 
с картината дърворезба 
„Копривщица“. На откри-
ването на изложбата присъ-
ства и министърът на труда 
и социалната политика Тотю 
Младенов.

Участието на Димитър 
Симеонов в изложбата бе 
отразено в списание „Ку-
раж“. За да участва в нея, 

Общината в лицето на кме-
та Георги Козарев отпусна 
безплатен превоз. Благо-
дарим за вниманието, което 
ни оказа Общината!

Не бе забравен и нашият 
клуб от г-н Симеонов. И ние 
получихме подарък – карти-
на дърворезба на старинни 
къщи.

Сложихме я на видно 
място, за да се вижда от 
всички, които посещават 
клуба. Това е гордост за на-
шия клуб, за което благода-
рим на Димитър Симеонов.

Нека се множат хората с 
такива дарби в нашия клуб 
в нашия град Пещера!

Дафинка ВАСИЛЕВА,
председател на ОО 

на инвалидите в Пещера

I. Резюме на инвести-
ционното предложение.

Предложението е свър-
зано с промени в работата 
на инсталациите, касаещи  
капацитета, произвежда-
ните продукти и използва-
ните суровини. Планира-
ните промени ще засегнат 
работата на всички инста-
лации на площадката на 
Биовет АД. За по-голяма 
яснота по-долу са описани 
промените за всяка инста-
лация поотделно.

1. Ще бъдат изградени 
и две нови инсталации за 
гранулиране на фуражни 
добавки и фармацевтични 
продукти. Инсталациите 
ще бъдат част от структу-
рата на ОПК 5 и ще са  раз-
положени на територията 
на основната площадка 
на „Биовет” АД. На инста-
лациите ще се извършват 
следните основни етапи: 
смесване, гранулиране, 
сушене, пресяване, раз-
фасоване. 

2. Ще бъдат изградени 

три броя стандартизаци-
онни линии. Те ще са част 
от структурата на ОПК 5 
и ще са разположени в 
съществуващи сгради на 
територията на основната 
площадка на „Биовет” АД. 
На стандартизационните 
линии се извършва смес-
ване на междинни про-
дукти с пълнител и разфа-
соване. Две от линиите ще 
имат локални аспирации 
без изход в атмосферата.

Емисиите в атмосфера-
та, съставът на отпадните 
води и формираните от-
падъци няма да се разли-
чават по състав. 

3. В ОПК 5 ще се из-
вършва стандартизиране 
и гранулиране на фар-
мацевтични продукти. 
Промяната засяга съ-
ществуващите инстала-
ции за стандартизация и 
гранулиране. Промяната 
не е свързана с промяна 
в оборудването. Стандар-
тизиране и гранулиране 
ще се извършва както 

на продукти на „Биовет” 
АД, така и на продукти от 
други производители. Ще 
бъде изграден нов склад 
за суровини и междинни 
продукти.

5. Без да засягат дей-
ността на която и да е от 
инсталациите, на площад-
ката ще бъдат изградени 
нова административна 
сграда и склад за съхра-
нение на суровини и опа-
ковъчни материали.

И н в е с т и ц и о н н о т о 
предложение не е свърза-
но с изграждане на нова 
инфраструктура.

При изпълнение на 
инвестиционното предло-
жение се предвиждат из-
копни работи при изграж-
дането на инсталацията за 
гранулиране и админис-
тративната сграда. Пред-
полагаемата дълбочина на 
изкопите е 2 м.

II. Връзка с други съ-
ществуващи и одобрени 
с устройствен или друг 
план дейности.

Инвестиционното пред-
ложение ще се осъщест-
вява на производствената 
площадка на „Биовет” 
АД, одобрена с ПУП на гр. 
Пещера, утвърден със За-
повед № РД – 14021144 от 
04.12.1985 г. на министъра 
по строителството.

III. Местоположение 
на площадката.

Местоположение – УПИ 
II ЗМП кв. 132 по плана на 
гр. Пещера.

IV. Природни ресурси, 
предвидени за използ-
ване по време на строи-
телството и експлоата-
цията.

По време на експлоа-
тацията ще се използват 
води, доставяни по про-
мишлен водопровод от 
яз. „Батак”. „Биовет” АД 
има издадено разреши-
телно за водовземане и 
сключен договор с НЕК 
„Язовири и каскади“. 

V. Отпадъци, които се 
очаква да се генерират 
- видове, количества и 

начин на третиране.
По време на строител-

ните работи ще се генери-
рат строителни отпадъци 
при извършване на изкоп-
ните работи, които ще бъ-
дат предадени на общин-
ското депо за неопасни 
отпадъци. Количеството 
на строителните отпадъци 
ще бъде приблизително 
600 м3. 

При експлоатацията 
на инсталацията ще се 
генерират отпадъци от 
опаковки (пластмасови и 
хартиени), които ще бъдат 
събирани разделно и пре-
давани за оползотворява-
не. Допълнително ще се 
генерират 70 т хартиени и 
15 тона пластмасови опа-
ковки.

От пречиствателните 
съоръжения за въздух ще 
отпадат ръкавни филтри. 
Такъв отпадък се форми-
ра и от използваните към 
момента пречиствателни 
съоръжения  в предпри-
ятието. 

VI. Очаквани коли-
чества и тип отпадъчни 
води, предвиден начин на 
тяхното третиране.

След реализацията на 
инвестиционното пред-
ложение няма да се про-
мени типът на отпадъчните 
води. От ферментацион-
ните цехове се изпускат 
охлаждащи води, които 
се заустват във водо-
приемника, посредством 
Първи и Втори колектор 
за условно чисти води. 
При измиването на фер-
ментаторите се формират 
замърсени води, които 
се изпускат към ПСОВ. 
От стандартизационните 
линии и гранулаторите се 
формират отпадни води 
при почистване на инста-
лациите.

Не се очаква увели-
чаване на количеството 
отпадни води, изпускани 
към ПСОВ. 

Вследствие премина-
ването към употреба на 
директна вода за охлаж-
дане в ОПК 3 се очаква 
увеличаване на коли-
чеството на заустваните 
охлаждащи води.

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за 
регионално развитие

Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/039 за проект „Консервация, 
реставрация и експониране на антична и средновековна крепост 
„Перистера“, разположена на хълма Света Петка, град Пещера“

„БИОВЕТ” АД

Инвестиционно предложение

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ В ПЕЩЕРАОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ В ПЕЩЕРА
ГОРДОСТ ЗА КЛУБ „ОПТИМИСТ”

На 28 август 2012 г. 
със заповед на кмета 
на общината Георги 
Козарев бе назначена 
комисия за провеж-
дане на процедура 
за възлагане на об-
ществена поръчка с 
предмет „Изпълнение 
на СМР на Проект „Кон-
сервация, реставрация 
и експониране на ан-
тична и средновековна 
крепост „Перистера“, 
разположена на хълма 
Света Петка край Пе-
щера”.

Председател на ко-
мисията е г-н Стефан 

Балабанов – замест-
ник-кмет на община 
Пещера. Представител 
на управляващия ор-
ган е Гинка Василева 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството.

Оферти за участие 
са подали две фирми – 
Обединение „Перисте-
ра - 2012“ – София, и 
Обединение „Археоло-
гия и реставрация“ – 
Пловдив.

До 9 ноември ще 
бъде известно името на 
фирмата, която ще рес-
таврира крепостта.

ЩЕ СЕ РЕСТАВРИРА 
КРЕПОСТТА „ПЕРИСТЕРА”
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„Беллопринт“ – Пазарджик
Ръкописи не се връщат

На последното за 
сезона Национално 
първенство по ракето-
моделизъм за юноши и 
конструктори, състояло 
се на 21-22 юли 2012 г. 
в гр. Плиска (първата 
българска столица), 
състезателите от РМК 
„Кондор“ – Пещера, 
завоюваха 6 златни, 2 
сребърни и 2 бронзови 

медала и добавиха към 
колекцията си и трета 
златна купа, този път 
при юношите. С това 
пещерските ракетомо-
делисти затвърдиха от-
личното си представя-
не за 2012 г. във всич-
ки възрастови групи. 
Това бе най-голямото и 
най-масово състезание 
в последните години 

до момента, 
на което се 
събраха 3 
поколения 
ракетомоде-
листи от ця-
лата страна. 
След като 
с п е ч е л и х а 
всички злат-
ни купи на 
н а ц и о н а л -
ните детско-
ю н о ш е с к и 
първенства, 
сега състе-
зателите, ко-
ито са част 
от национал-
ния отбор на 
страната, са 

устремени към пред-
стоящото световно 
първенство, което ще 
се състои от 1 до 9 сеп-
тември 2012 г. в Слова-
кия.  В момента тече 
усилена подготовка за 
достойно представяне 
на това първенство, на 
което ще вземат учас-
тие около 30 страни 

с над 350 участници. 
Стремежите ни са да 
се включим в челната 
тройка, а при повече 
късмет, защо не и да 
затвърдим шампион-
ската титла отпреди 20 
години. В свободното 
си време през вакан-
цията най-добрите 
деца и юноши от клуба 
се включват активно в 
подготовка-
та на моде-
ли, с което 
ул е с н я в ат 
р а б о т а т а 
и набират 
опит. 

Ръковод-
ството на 
Ра к е т о м о -
делен клуб 
„ К о н д о р “ 
– гр. Пеще-
ра, изказва 
поредната 
голяма бла-
го д а р н о с т 
на роди-
телите на 

юношите за гласувано-
то доверие. Без тяхна-
та подкрепа участието 
и на това първенство 
не би могло да се слу-
чи. Нашият апел е още 
веднъж към всички 
радетели за развитие-
то на ракетомоделния 
спорт в града ни за 
финансова подкре-
па на РМК „Кондор“ 

– Пещера, за участие 
и достойно предста-
вяне в предстоящото 
световно първенство. 
До края на м. август 
остава малко време. 
Очакваме с надежда 
нашите радетели. 

За повече информа-
ция: 
www.condor-pestera.hit.bg

От ръководството

Деца – читатели на библиотеката, празнуват 
рожден ден в парка пред читалището 

в с. Капитан Димитриево.
Теди е много щастлива, приятелите й също.

Отличие за женската фолклорна група 
при НЧ „Сергей Румянцев – 1909“,

с. Капитан Димитриево за участие 
в XIV Международен фестивал 

за автентичен фолклор Дорково – 2012

На 28 юли 2012 година бе На 28 юли 2012 година бе 

сватбеното тържество на Ди-сватбеното тържество на Ди-

митрина Зафирова Клисурано-митрина Зафирова Клисурано-

ва и Йордан Атанасов Славов.ва и Йордан Атанасов Славов.

В красивата обстановка В красивата обстановка 

на Ритуалната зала в Пещера на Ритуалната зала в Пещера 

младите тържествено казаха младите тържествено казаха 

„Да“, а в църквата „Св. Бого-„Да“, а в църквата „Св. Бого-

родица“ пред Бога се врекоха родица“ пред Бога се врекоха 

вечно да се обичат и узакониха вечно да се обичат и узакониха 

съвместния си живот.съвместния си живот.

Сватбеното тържество Сватбеното тържество 

продължи в празнично украсе-продължи в празнично украсе-

ната зала на ресторант гранд ната зала на ресторант гранд 

хотел „Хебър“ – гр. Пазар-хотел „Хебър“ – гр. Пазар-

джик.джик.

Бъдете изпълнени с много Бъдете изпълнени с много 

любов, скъпи младоженци! Бъде-любов, скъпи младоженци! Бъде-

те щастливи и отпразнувайте те щастливи и отпразнувайте 

не само сребърната и златната, не само сребърната и златната, 

но и платинената си сватба.но и платинената си сватба.

С много обич:С много обич:

Театрално студио 
„МУК“ с ръководител г-
жа Таня Мишева започна 
работата си след края на 
учебната година. Децата, 
участници в дейността 
на студиото, са от нача-
лен етап. Идеята на фор-
мацията е да предаде на 
ученическата ваканция 
нов смисъл и съдържа-
ние чрез представяне 
на драматизации на при-
казки и куклен театър. 

Първата представи-
телна изява бе на 14 
август 2012 г. пред роди-
тели и приятели. В акто-
вата зала на училището 
участниците в клуба с 
много ентусиазъм пред-
ставиха драматизации 
на народните приказки 
„Най-хубавите ръце“ и 

„Кой бил по-трудолю-
бив“ и куклен театър 
– „Аладин“ и „Ариел“.

На 23 август 2012 г. 
се състоя втора пред-
ставителна изява на 
децата от театралното 
студио. Гости на спек-
такъла бяха деца от 
ЦДГ „Сокола“, учители, 
родители и приятели. 
Представлението за-
почна с драматизацията 
„Бърканица в приказ-
ките“ по Джани Родари, 
последвана от куклен 
театър на други три 
приказки, – „Червената 
шапчица“, „Снежанка 
и седемте джуджета“ 

и „Дар от сърцето“. 
Младите актьори пока-
заха завиден талант и 
умения, необходими за 
театралната сцена. Чрез 
своята игра те разкриха 
чудния свят на приказ-
ките, в който мъдростта 
и красотата побеждават 
глупостта и грозотата.

Работата по проект 
„УСПЕХ“ даде възмож-
ност на учениците да 
разкрият своите спо-
собности и талант, да 
открият един по-добър 
начин за оползотво-
ряване на свободното 
време.

Цветка ПЕТКОВА

ТРЕТА ЗЛАТНА КУПА ЗА 2012 г. В КОЛЕКЦИЯТА НА КЛУБА
Ракетомоделен клуб „Кондор“

ТЕАТРАЛНО СТУДИО „МУК“ –
ЛЕТЕН ЩРИХ В ПАЛИТРАТА

От дейности по проект „УСПЕХ“ 
на СОУ„Св. Климент Охридски“ – гр. Пещера

Кумове: Ели и Йордан Кумове: Ели и Йордан 

             Сиракови             Сиракови

Родители: Елена и Атанас СлавовиРодители: Елена и Атанас Славови

           Тодорка и Зафир Клисуранови           Тодорка и Зафир Клисуранови

На многая
лета!

Капитан ДимитриевоКапитан Димитриево


