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С ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
БЕ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА
БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
На 11 октомври т.г. в залата на Общинския съвет
се състоя тържествено заседание, посветено на Деня
на българската община – 12
октомври.
От 20 години насам не са
се събирали толкова много
общинари. По покана на
председателя на Общинския

съвет Анастасия Младенова
се отзоваха бивши председатели на Общинския съвет,
кметове, секретари на общината, общественици.
В заседанието участва
и народният представител
Георги Петърнейчев.
То бе открито с встъпително слово от председателя на

Общинския съвет Анастасия
Младенова.
Доклад на тема „Пещера
– днес и утре“ изнесе кметът
на община Пещера Георги
Козарев.
Присъстващите
бяха
приветствани от Костадин
Ташков – бивш секретар на
общината.

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:

ОБЩИНАТА ПРИДОБИВА
СЪВРЕМЕНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛИК
През миналата година поставихме началото на един
от най-важните етапи от развитието на община Пещера
в близко бъдеще, а именно
реализиране на спечелените
проекти по Оперативните
програми на Европейския
съюз. Именно тези години,
когато ще усвоим десетки милиони от Европейските програми ще променят коренно
облика на нашата община и
ще очертаят бъдещото развитие на град Пещера като съвременен европейски град.
Ще си позволя още веднъж
да припомня проектите, които предстои да реализираме
през следващите три години:
„Водния цикъл на град Пещера”, „Водоснабдяване и канализация на с. Радилово и с. К.
Димитриево”, „Консервация,
реставрация и експониране
на антична и средновековна
крепост „Перистера“, „Етнокултурен фестива в община
Пещера”, „Център за настаняване от семеен тип за деца
с увреждания“.
Някои от тях са вече реализирани и завършени, имам
предвид проекта „Подобряване на физическата среда и
превенция на риска за повишаване на привлекателността на община Пещера“.
Парковете и зоните за отдих в нашия град са вече с
нова визия. Нашите съграждани се движат по нови и добре осветени паркови алеи,
разхождаме се по брега на
водното огледало – езерото,
има съвременни системи за
поливане на тревните площи.
Наред с парковете, са
цялостно обновени с нови
водопроводни и канализационни мрежи, с нови тротоари и асфалтови настилки

улиците „Георги Зафиров“,
„Александър Стамболийски“
и „Свобода“.
И още нещо - всички зони
за обществен отдих са съобразени със съвременните
модерни изисквания за достъпна среда за хора с физически увреждания, така че те
да могат да ги посещават без
ограничение.
И всичко това, уважаеми
дами и господа, в името на
нас, жителите на нашия град,
за да живеем и работим тук, в
нашата Пещера.
Всичко това ще промени
не само инфрастуктурата на
нашата община, но ще допринесе изключително много
за развитието на малкия и
среден бизнес, ще даде възможност за летящ старт на
развитието на туризма в нашия град.
Реализирането на проекта
за крепостта „Перистера“ ще
окаже ключово въздействие
върху развитието на културния туризъм в Пещерския
регион за десетилетия напред. Досегашната културна
оферта на региона включва
етнографски туризъм и посещения на събития, свързани
с
религиозно-фолклорния
обреден календар и събития
от революционната история
на населението от този край
на България. Крепостта „Перистера“ ще е първият социализиран археологически
обект по трасето на западния
античен презродопски път,
свързващ Западната тракийска равнина с Беломорието
и Македония. Крепостта „Перистера“ ще бъде основополагащият репер на културния
туризъм в тази част на Родопите и ще докаже, че бъдещето на Пещера е в туризма във

всичките му разновидности.
С преотреждането на
част от терените в района
на бившата казарма за изграждане на културна и
спортна
инфраструктура,
ние ще очертаем за години
напред посоката на развитие
на Пещера и ще дадем възможност на управленците
след нас да доразвиват и
надграждат това, което ще
им оставим в наследство.
Това трябва да бъде завет за всеки, който дръзне
да управлява нашия красив
град - да оставя добро наследство и възможност за
бъдещото му развитие. Защото Пещера не започва от
днес, няма да започне и от
утре. Пещера има минало,
с което се гордее, има и настояще, но бъдете сигурни,
че Пещера ще има светло
бъдеще, за което всички ние
трябва да работим с много
хъс и постоянство.
С перспективата, която
очертах, убеден съм, че община Пещера ще бъде един
оазис на спокойствието в
нелеките времена на криза
и нека заедно да работим
за по-голямото ни самочувствие и гордост от това,
че градът ни се развива и
хубавее.
Бъдещето на община
Пещера аз виждам в нейното най-голямо богатство
– хората. Тя ще се превърне
в община, в която нашите
съграждани ще живеят и
работят достойно, община на
щастливи хора с щастливи
съдби.
Щастлив съм, че и аз ще
дам своя принос за развитието и просперитета на нашата община, на нашия красив
родопски град Пещера.

АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА:

ДА ЗАПАЗИМ ДУХА,ТРАДИЦИИТЕ И
ДОСТОЙНСТВОТО НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
12 октомври е Ден на българската община. За 15-и път 264 български общини отбелязват своя
празник.
Защо 12 октомври е избран за
такъв ден? Преди 130 години на
този ден - 12.10.1882 г., във Велико
Търново е приет първият Закон за
общините и градското управление.
От 1998 г. по решение на УС на
НСОРБ денят е обявен за Ден на
българската община и става празник за всички, ангажирани с местното самоуправление, и на организациите в подкрепа на местните
власти в РБългария.
Целта на този празник е продиктувана от възможността да се
популяризира дейността на местните власти, да се постигне по-добро
обществено разбиране за ролята
им в развитие на обществото, както
и активизиране и съпричастност и
гражданско участие в решаване на
проблемите.
Богата и многовековна е историята на нашата община. И днешният
празник ни помага не само да се
върнем към родолюбивите дела на
нашите предци, но и да осъзнаем
демократичната роля на местната
власт.
От първия кмет Иван Раков, избран през 1878 г. по обичайните
норми на българската Община, до
днес преминават 62 кметове, председатели на тричленки, председатели на общински съвети, кметове
с нов статут, стотици общински съветници, служители в Общината.
Всеки един от тях е оставил следа в
общинските дела.
И днес продължаваме да търсим
отговор на въпроси като:
Какво искат нашите съграждани?
Как да го осигурим?

Какво още да направим, за да
бъде общината ни добро място за
живеене?
Това е общинският дневен ред.
На него са подчинени приоритетите
и действията на местната власт.
Хората искат да живеят в сигурна и чиста среда, без престъпност,
без боклуци и мръсен въздух, искат
силна местна власт с много възможности за работа. Да живеят във
възможно социално справедлива
общност. Това е бъдещето, което
всички ние искаме.
Общината остава най-близо до
хората.
Денят на българската община
обединява възрожденските ни
традиции и европейските перспективи.
Определението общинар не
е длъжност, нито пост, а мисия в
служба на съгражданите.
В Общински съвет сме различни
по политически възгледи, но полагаме една клетва – да работим за
благоденствието на гражданите в
община Пещера. А когато има диалог и консенсус по проблемите на
местното самоуправление – те се
решават. И може би сме по-силни,
когато сме различни, но успяваме
да водим диалог. Доказателство за
това е, че и днес сме заедно - общинари от последните 20 години.
Общинската работа е трудна, но
дава самочувствие.
Ще си позволя да цитирам познат общинар:
„Това, което човек прави за
себе си, си отива с него, но това,
което прави за хората, остава и
след него.“
Да запазим духа, традициите и
достойнството на община Пещера в
името на бъдещето й, което всички
искаме!
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ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА
Щ
ЗА НЕЗАКОННОТО
СТРОИТЕЛСТВО В М. ОРЕШАКА
По покана на кмета на
община Пещера Георги Козарев на 22 октомври се проведе втора работна среща на
общинското ръководство с
представители на м. Орешака във връзка с незаконното
строителство.
В срещата участваха народните представители д-р
Красимира Симеонова и
Георги Петърнейчев, председателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова, общински съветници от
различни политически сили,
представители на областта,
хора, живеещи в квартал

Орешака.
Изслушани бяха всички страни, дадоха се много
предложения и идеи за това
как да бъде решен въпросът
с незаконното строителство,
който е отпреди повече от
20 години и сегашното ръководство няма никаква вина
за създалата се ситуация.
Въпреки рушенето на къщи,
строителството в квартала продължава. Държавата
трябва да вземе адекватни
мерки за спиране на незаконното строителство. Но
постоянно решение на този
въпрос може да бъде из-

вършено от Парламента и
Правителството – бе едно от
предложенията, които се дадоха на срещата.
Най-важното, което се постави бе как ще презимуват
хората, останали без покрив.
Общината няма общински
жилища, затова трябва да се
намери изход. Ще бъдат осигурени фургони за хората,
които няма къде да живеят.
Изводите, които се направиха са че проблемът не
може да се реши изведнъж
с магическа пръчка. Н икакво незаконно строителство
– бе изводът от срещата.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ – 2007-2013 г.

ПОДПИСАН
Д
ЕД
ДОГОВОР ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН Ф
ФЕСТИВАЛ
В изпълнение на Договор за безвъзмездна
финансова помощ по
Оперативна
програма
«Регионално
развитие»
(2007-2013 г.), схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-10/2010
„Подкрепа за създаване
и промотиране на иновативни културни събития“
за реализация на проект
„Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера“ Община Пещера подписа договор № BG161PO001/1.110/2010/038-U-07 с ДЗЗД
„Консорциум за Етнокултурен фестивал в община
Пещера“ с предмет „Подготовка и провеждане на
художествената реализация на етнокултурен фестивал в Община Пещера
по проект „Създаване и

промотиране на Етнокултурен фестивал в Община
Пещера“.
Целта, която община
Пещера си е поставила е
да стимулира значението и ролята на културата
и културното наследство
в процеса на социалната
интеграция като насърчи
участието на различните и
многообразни етнически
групи – българи, роми,
турци, армъни и гърци в
съхранението,
обогатяването и промотирането
на културните традиции и
поставянето им на качествено ново ниво.
В рамките на договора ще бъде организиран
и проведен пет дневен
етнокултурен фестивал
„Културата на бъдещето и
бъдещето на културата“:
¸ 1 –ви ден: Етнографска изложба на експонати

от културното и историческо наследство на различните етнически групи;
¸ 2- ри ден: Детски
карнавал – парад на тема
„Моите любими герои от
приказки и легенди от
литературното и културно
наследство на различните етноси“ и литературен
форум – „Младежта за
диалог и взаимно разбирателство“
¸ 3-ти ден: Етнофолклорен концерт с песни и тан-

ци от културното наследство на различните етнически групи, които живеят
на територията на община
Пещера – българи, роми,
турци, армъни и гърци;
¸ 4- ти ден: Демонстрация на обичаи, обряди и
кулинарни традиции от
културата и бита на различните етнически групи
¸ 5- ти ден: Пленер на
детската рисунка на тема
„Ръка за ръка, децата променят света“

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“ 2007-2013 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.“

На 16.10.2012 г. от 15.00
часа в НЧ „Развитие - 1873“,
гр. Пещера се проведе кастинг за участници от общината, които ще имат възможността да бъдат обучени и да
вземат участие в провеждането на Етнокултурния фестивал в общината. Ще бъдат
подготвени групи и отделни
изпълнители за предстоящите им изяви:
¸ Пленер на детската рисунка на тема „Ръка
за ръка, децата променят

света“;
¸ 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;
¸ Детски карнавал – парад на тема „Моите любими
герои от приказки и легенди
от литературното и културно
наследство на различните
етноси“

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“ 2007-2013 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.“

Д
ВРЕМЕ
ТАЛАНТИ ОТ
О ОУ
О „ПЕТКО
„
О ОСМИСЛЯТ СВОБОДНОТО
Р. СЛАВЕЙКОВ“ ПЕЩЕРА
Щ
СЪС
С
СС
СВОЯ
О ИЗЛОЖБА
З О
Изложба от над 20 графики-линогравюра, монотипия, гравюра на дърво,
суха игла ,представиха
ученици от ОУ „Петко Р.
Славейков” Пещера във
фоайето на РИО Пазарджик.Творбите са дело
на ученици от 5-8 клас ,
изработени в часовете по
изобразително изкуство
с преподавател Никола
Руков, чиято специалност
е именно графики.Откриването на изложбата, което се състоя на 15.10.12
г. уважи лично началника на РИО Пазарджик
Йордан Чалъков. Радвам
се, че нашето училище е
едно от малкото в областта, където в часовете по
изобразително изкуство
се изучават подобни техники на рисуване. Техниките са трудни, творче-

ският процес е бавен и
трудоемък , но интересът
и ентусиазмът на учениците е голям. А резултатите са завидни, поясни
директорката на учили-

щето Пенка Христоскова.
Други обществени институции също са проявили
интерес към оригиналните творби на малките художници.

На 16 октомври започнаха да работят
първите групи по проект „Успех“ в ОУ „П. Р.
Славейков“.
Общият
брой групи които ще
работят през учебната
2012-2013 г. е 11, броят
на учениците е 123. Различни и разнообразни са направленията
по които ще се работи
– спорт, здравословно
хранене, опазване на
околната среда, а наймалките ще се докоснат
отново до чудният свят
на приказките. Занятията ще се провеждат
извън учебно време,
през ваканциите и в събота и неделя. Целта на
проекта е да се осмисли
свободното време на
учениците и чрез специфични извънкласни и
извънучилищни форми
на работа да се повиши
мотивацията на учениците за участие в обра-

зователно-възпитателния процес, съобразно
техните интереси и потребности.
Конкретен бенефициент на безвъзмездна
финансова помощ по
процедура за директно
предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите

хора“ по Оперативна
програма „Развитие на
човешките
ресурси“,
съфинансирана от Европейския
социален
фонд за финансовата
рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на
образованието, младежта и науката.
П. Лютаков
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ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА
На 19 октомври в
залата на Районен съд
– Пещера се проведе
брифинг, на който бяха
отчетени
резултатите
от проект „Правосъдие
близо да хората – втора
фаза”.
Ръководителят
на
проекта Георги Милков
благодари за добрата работа и връчи грамоти на
Районен съд и на Бизнес
център Пещера.
В доклада от мониторинга са формулирани
основните резултати от
тримесечно наблюдение
на дейността на съдилищата. Възоснова на резултатите са представени
изводи и препоръки.
Целта на доклада е да
покаже как гражданите
възприемат процесите в
съдебната институция.
Проектът има за цел
да подобри отчетността,
прозрачността и етиката
в съдебната система в
България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда
на национално ниво.
Наблюдавани са ключови области от съдебната дейност от значение
за съдебната реформа
на местно ниво в различни съдилища в Южна
България на районно и
окръжно ниво:

ТПК ”ПЕТЪР МИШЕВ” - ПЕЩЕРА
извършва следните услуги:
• ключарски,
• тапицерски,
• кантиране на пътеки, килими,
• пренавиване на всякакъв вид мотори и др.
Тел. 0350 6-58-52

„АЛГАСИ” ООД
информира обществеността и жителите на
гр. Пещера за следното инвестиционно намерение:
Разширяване на дейността на складова база за
търговия с авточасти, включващо търговия, производство, временно съхраняване на ИУМПС, разкомплектоване на ИУМПС, автоуслуги, търговия с черни и
цветни метали, продажба на части (нови и втора употреба) за МПС и продажба на МПС втора употреба.
Площадката се намира в индустриалната зона на
гр. Пещера в УПИ XIX – Т.У и Производство, кв. 80
- етично поведение и
конфликт на интереси;
- Закон за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
и Кодекс за етично поведение на българските
магистрати;
-отчетност,
публичност
и
прозрачност
– интернетстраници; визуализация; електронни
услуги - електронно правосъдие; съдебни такси
(договори,
начин
на

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

плащане, комисиионни,
посредници);
-случайното разпределение на постъпилите
съдебни дела и публикуване на съдебните актове
на електронните страници на съдилищата;
- правосъдие за деца
– Закон за закрила на
детето, Семеен кодекс,
Закон за защита от домашно насилие, Указ за
борба с дребното хулиганство, Закон за борба

с противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни.
Председателят на Районния съд Стефка Стайкова направи коментар
на наблюдението.
Брифинга
уважи
председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова. Тя благодари на председателя на
Районния съд и колектива за добре свършената
работа.

На 18 октомври Общинският съвет на ветераните
от войните проведе своето годишно събрание във
Военния клуб.
Доклад за едногодишната дейност на ветераните
от войните изнесе председателят Христо Батаклиев.
В него беше отчетена ползотворна дейност, не
беше подминато вниманието и грижите от Общината
по повод коледните и новогодишните празници и по
други поводи. Ветераните са доволни – осигурени им
са по четири кубика дърва за зимата.
Отчетена бе и добрата съвместна дейност с Общинския съвет на СОСЗР и Областното ръководство на
ветераните от войните в Пазарджик.

• да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2003 / 2007 (Word,
Excel, Outlook);
• да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип.
Банка ДСК предлага:
• работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на
пазара;
• възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
• атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.
Необходими документи за кандидатстване:
• мотивационно писмо;
• професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.
Документите изпращайте в срок до: 09/11/2012 г.
на e-mail: Slaveya.Gerasimova@dskbank.bg
Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.
Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под
каквато и да е форма.

ЦДГ „Слънчо”
„За животните с любов”
в Клиниката за животни в Стара Загора
- база на Тракийския
университет и зоопарка в града.
Целта ни е да включим децата в дейности,
богати на много преживявания, интересни

седмица децата наблюдаваха ферми с различни домашни животни и посетиха пещера
„Снежанка”, която се
намира в околностите
на Пещера.
Много интересно за
тях беше посещението

С ГРИЖА И ВНИМАНИЕ

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ”
за клон Пещера към Регионален център Пловдив

Основни задължения:
• Консултира и обслужва клиентите на банката и извършва продажба по предлаганите продукти и услуги в лева и валута.
• Регистрира и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната система.
• Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
• Осъществява продажби на кредитни карти, стокови карти и кредит-овърдрафт.
• Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки.
• Извършва сделки, свързани с покупко-продажбата на валута.
• Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.
Изисквания за заемане на длъжността:
• образование – средно икономическо;
• професионален опит – предимство е трудов стаж в банкова или финансова
институция;
• да притежава сертификат за работа с валута;
• да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;

През юни 2012 г. ЦДГ
”Слънчо” - Пещера спечели проект на МОСВПУДОС на тема „За
животните с любов”. С
новата учебна година
започна реализирането
на дейностите по проекта. През изминалата

ТПК ”ПЕТЪР МИШЕВ” - ПЕЩЕРА
продава поземлен имот с площ от 914 кв.м,
находящ се в Пещера, ул. „Михаил Такев” –13.
Тел. 0889 313 335

и
удовлетворяващи
децата, които ще оставят трайни следи в
тяхното съзнание. Така
допринасяме не само
за създаване на екологосъобразно, но и на
гражданско поведение.
Д. ГЬОШЕВА
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НЧ „ РАЗВИТИЕ - 1873
1873””

В Деня на българския художник – 18
октомври, НЧ „Развитие - 1873” в Пещера
организира изложба
„Батик” на Мая Кръстанова и нейните възпитаници.
При откриването на
изложбата художничката бе представена от
Стоян Йовчев. Тук бе
гл. експерт „Култура”
на Община Пещера Ди-

митър Павлов.
Мая
Кръстанова
разказа най-подробно
пред публиката за стила батик, за необходимите неща при него.
На пръв поглед
батикът не е сложна
техника. Необходимите
неща при него са три:
восък, текстилна тъкан
и багрила. Най-подходящ е пчелният восък,
но поради това, че той

ИЗЛОЖБА В ДЕНЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ХУДОЖНИК
е по-скъп от обикновения восък, използван
при производството на
свещи, някои предпочитат да го смесват.
Разтопеният восък
се нанася върху тъканите, преди те да се
потопят в боите. Местата, покрити с восък,
не поемат цвета. Ако
авторът желае да оцвети тъканите в няколко
цвята, тогава е необходимо да повтори процедурите по багрене,
сушене и нанасяне на
восъка, докато получи
желания ефект.
При работата, ако
е необходимо да се
получат тънки линии,
се ползва специален
инструмент с дървена
дръжка, който има малък метален контейнер,
в повечето случаи конусовиден, с малък отвор в края, от който се

излива течният восък.
Восъкът може да се
нанася върху тъканите
и по други начини: изливане върху плата,
рисуване с четка, както
и нанасяне с предварително подготвен печат
от метал или дърво.
Признак за по-високо ниво на умение
е ако батикът има еднакви изображения от
двете страни на плата.
Това подсказва, че рисунката е била направена от двете страни
на тъканта с помощта
на споменатия по-горе
инструмент или с помощта на огледални
печати.
След
последното
оцветяване тъканта се
изсушава и се потапя
в разтворител, чреэ
който се отстранява
восъкът. Той може да

топи платът във вряща
вода или като се изглади между две книжни
кърпи или страници
на вестник. Така, след
като восъкът е отстранен, цветовете се
разкриват в цялата им
дълбочина и богатство.
Присъстващите на из-

ложбата разгледаха с
голям интерес творбите.
Секретарят на читалището Мария Златкова благодари на даровитата художничка за
вдъхновените картини
и пожела нови творчески успехи.

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

а севернякът паднали задуха.

Не! Ще по
да се пора
без спомен
Каква ли п

Надвиснала е бялата бреза
замислено над запустяла пейка
в завойчето край тихата река.
Жълтей и съхне в

Каквото е
Дошло е, изживяла съм го вече...
Но всичко кръговрат е и кълбо –
ново старо надалече.

сука

По глухите алеи ш
единствено ветре
и пейката като че
а там отсреща вс

На 13.Х. 2012 г. Фолклорната група при НЧ „Сергей Румянцев
- 1909”, с. Капитан Димитриево, добре се представи във фолклорния фестивал в местността Надпяването край Батак. Средствата
за участие бяха осигурени по проект за развитие на рибарството
в Батак, Девин и Доспат.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ „ К У П Е Н А “
Във връзка с катастрофалното състояние на биосферен резерват
„КУПЕНА” от незаконна сеч и унищожаване на вододайните зони за
гр. Пещера,

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

же до безкрайност все тъга!
сени и зими тъжни, жалки,
ет горе, в празните гнезда,
върчат
ърчат пак птички пойни, малки.
малк

Тъмнеят в клони
дори и вятърът д
и той ще ме остави сам-сама,
за да прибягна пак до някой спомен.

Поклон пред подвига
По случай 100 години от Балканската война бяха поднесени цветя на
признателност пред паметната плоча на патрона на селото капитан Димитър
Николов Дамянов и на Паметника на загиналите през войните герои от
с. Капитан Димитриево.
По време на Балканската война от Капитан Димитриево дават живота си:

Кузманъ Костадиновъ Стефановъ
Спасъ Стаменовъ Костадиновъ
Атанасъ Костадиновъ Тановъ
Петко Димитровъ Симоновъ
Стоянка ИВАНОВА

1. В резервата е забранена всякакъв вид човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено само по маркираните
туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии,
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

ата, затрупана в листак
а шума, под снега скована,
ще грейне чистичко измита пак –
и пак на нея, пак ще сме си двама.

Вече 37 години...
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