
участие на е–mail: ekolog-
ia@peshtera.bg. В срок до 
30 април, на същия този  
е-mail може да изпращате 
и ваши сигнали за замър-
сени терени, придружени 
със снимков материал. 

Повече информация 
около събитието в подкре-
па на кампанията ще бъде 
публикувана на страни-
цата на Община Пещера: 
http://www.peshtera.bg и 
медийните партньори на 

общината - Информацио-
нен сайт: рeshterainfo.com 
и  в-к „Родопска искра”. 

Нека всички подкре-
пим идеята и почистим 
България, като дадем 
своя принос.
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„СПАС ЗАФИРОВ“

  
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

  
1000 МАРТЕНИЧКИ - 
1000 ПОЖЕЛАНИЯ
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Честването на На-
ционалния празник 
на България – 3 март, 
в Пещера започна  с 
поднасяне на венци 
и цветя на признател-
ност пред паметника 
на капитан Николай 
Сафонов и пред памет-
ника на Братя Горови.

На площад „Бъл-
гария” трибагреникът 
беше издигнат под 
звуците на национал-
ния химн от кмета на 
общината Георги Ко-
зарев. За празника той 
произнесе слово.

Сред присъстващи-
те бяха  председателят 

ПОКЛОН И ПРОСЛАВА НА ПОДВИГАПОКЛОН И ПРОСЛАВА НА ПОДВИГА
на Общинския съвет 
Анастасия Младенова, 
заместник-кметовете 
Стефан Балабанов 
и  Николай Атанасов, 
секретарят на Общи-
ната Николай Гълъбов, 
общински съветници, 
запасни офицери…

Честването продъл-
жи с голям концерт 
под наслов „Богослов 
за България”, в който 
участваха  ансамбъл 
„Славейче” с худо-
жествен ръководител 
Елена Баренска, на-
родният изпълнител 
Иван Дяков и дует 
„Червено и черно”.

На 29 февруари и 1 
март 2012 г.  в хотел „Де-
деман Принцес”, зала 
„Диамант”, се проведе 
Общо събрание на На-
ционалното сдружение 
на общините в Република 
България.

В него участваха пред-
седателят на Общинския 
съвет г-жа Анастасия 
Младенова и кметът на 
община  Пещера г-н Геор-
ги Козарев.

Това е 24-ото Общо съ-
брание на сдружението.

В дневния ред на Об-
щото събрание заедно с 
приемането на  Програма 
за дейността на Национал-
ното сдружение на общи-
ните за 2012 г., приемане 

на отчета за бюджета за 
2011-а и проектобюджета 
за 2012 г., се избра Управи-
телен съвет и членове на 
Контролния съвет на На-
ционалното сдружение.

Преди Общото събра-
ние по региони бяха но-
минирани кандидат-чле-
новете на Управителния 
и на Контролния съвет 
по правила, определени 
в Устава на Националното 
сдружение.

В Управителния съвет 
се номинираха кметове 
на малки, средни и голе-
ми общини и общини със 
смесено население.

На заседанието  деле-
гатите не отвориха лис-
тите на номинираните за 

членове на Управителния 
съвет, а приеха да се пре-
мине към утвърждаване-
то им с тайно гласуване. 

КМЕТЪТ НА ОБЩИ-
НА ПЕЩЕРА Г-Н ГЕОРГИ 
КОЗАРЕВ БЕ ИЗБРАН 
ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИ-
ТЕЛНИЯ СЪВЕТ с убеди-
телните 419  гласа от 484 
гласували.

За председател на На-
ционалното сдружение 
на общините в Република 
България бе избран кме-
тът на  община Пазарджик 
Тодор Попов. За него с 
тайно гласуване дадоха 
гласа си 305 делегати от 
463 гласували. В своята 
15-годишна история На-
ционалното сдружение 

на общините в Република 
България е било винаги 
съпричастно с работата 
на общините и е помага-
ло в много направления 
- предлагане на проекти 
за наредби и закони, обу-
чения, безлихвени заеми 
по фонд „ФЛАГ” и др.

С актуални въпроси 
за взаимодействие на 
общините  през 2012 г. с 
делегатите се срещнаха  
Лиляна Павлова – минис-
тър на регионалното раз-
витие и благоустройство, 
Нона Караджова – минис-
тър на околната среда и 
водите, и Томислав Дон-
чев – министър по управ-
ление на средствата от 
Европейския съюз. 

И Пещера се присъ-
едини към националната 
доброволческа инициа-
тива „Да изчистим Бълга-
рия за един ден”. Датата 
на голямото чистене е 12 
май. Всеки, който иска да 
се включи в почистване-
то може да заяви своето 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА И КМЕТЪТ
НА ОБЩИНАТА ГЕОРГИ КОЗАРЕВ УЧАСТВАХА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пещерският състе-
зател по спортни танци 
Васко Йовчев замина 
за Виетнам, където ще 
участва в телевизионния 
формат Dancing Stars.  
Пред над 45-милионната 
публика на телевизия 
VTV 3 на нашия Васко ще 
партнира виетнамската 
звезда, 21-год. актриса и 
модел, изключителната 
красавица Van Trang. Гру-
пата от 9-има български 
танцьори е била посрещ-
ната на летището в гр. Хо 
Ши Мин /Сайгон/ от екип 
на телевизията и про-
следена чак до първата 
им вечеря в хотела. На 
23 февруари преди обяд 
бе първата пресконфе-
ренция за представяне 

На добър час, Васко!

на професионалните тан-
цьори. Телевизионният 
формат започва на 18 
март и завършва на 21 
юни. Може да бъде про-
следен онлайн по VTV 3.

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”ПРЕДСТОЯЩО
на стр. 3

на стр. 4

на стр. 3
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Подобряването на комуникацията между 
уязвимите етнически групи и системата на МВР 
е сред основните приоритети на Стратегията за 
ромското общество и Наредбата за обществения 
ред в община Пещера.

РУ – Пещера подпомогна през 2011 г. дейнос-
тите за овладяване на разрастващото се разпро-
странение на наркотични вещества на регионал-
но ниво, като създаде нов специализиран екип, 
който прегърна каузата и съдейства на регионал-
но и национално ниво. Благодарност към екипа 
на РУ – Пещера, който работи изключително 
професионално и е отдаден на каузата за по-
добър живот в община Пещера. Резултатите от 
действията на полицаите до момента са повече 
от впечатляващи и вярваме, че в бъдеще ще се 
разрастват и това ще се превърне в добра прак-
тика – ще се мултиплицират и в други области 
на незаконни прояви. Като граждани на Пещера 
сме готови да съдействаме за подобряване вза-
имоотношенията при уязвимите малцинствени 
групи.

Ангажиментът и признанието на кв. „Пирин“ 
към РУ – Пещера, които работят по залавянето на 

разпространителите на наркотични вещества е 
доказателство за добре свършена работа и ефек-
тивни съвместни усилия. Изключително важно е 
във всяка община да има такъв специализиран 
екип, които да съдейства на държавата, както и 
в работата с уязвимите групи. Това е гарант за 
добре свършена работа и проява на отговорност 
към здравето на цялото общество.

Отправената благодарност е към служители-
те на РУ – Пещера, съдействали при откриване 
и залавянето на лица, разпространяващи нар-
котични вещества. Впечатлени сме от бързата 
реакция, своевременната и компетентна намеса 
на полицейските служители, обслужващи те-
риторията на Пещера, както и при връчване на 

документи, касаещи дейността на компетентните 
органи. Взаимодействието между компетентните 
държавни органи е гаранция за високата ефек-
тивност на вашите служители при изпълнение на 
възложените им със закон задължения. Изразя-
ваме благодарност за навременната и ефективна 
намеса на полицай Васил Минков и разбира се, 
към г-н Атанас Топчиев, началник РУ – Пещера. 
След жалба от гражданите проблемът се решава 
още на следващия ден след подадения сигнал. 
Вашият служител е отзивчив, намесата е неза-
бавна и много помага, за което ние сърдечно 
благодарим.

С цел ограничаване предпоставките и усло-
вията за извършване на нарушения на об-
ществения ред и предотвратяване на нещастни 
инциденти, тази година РУ – Пещера създаде 
организация за гарантиране реда и сигурността 
на общината.

Кв. „Пирин“ е по-спокойно място за живеене, 
ние сме по-спокойни за нашите деца.

Уважаеми г-н Топчиев, пожелаваме Ви успеш-
на работа с екипа на РУ – Пещера. 

С благодарност: гражданите от кв. „Пирин“

И тази учебна година 
беше продължена 
традицията в ОУ „П. Р. 

Славейков” – ученици и учите-
ли посрещнаха Националния 
празник с училищно тържество 
„Аз обичам България”.

В залата зазвъняха трепет-
ни детски гласове за Трети 
март – тази незаличима дата от 
вечния календар на българите. 
Повтаряха се клетвени думи за 
вярност към родината, призна-
телност пред подвига на хиля-
дите знайни и незнайни герои, 
донесли Освобождението на 
България:

„Мила Българийо,
с кости е посипана

земята ти, хайдушки вятър
люшка звездите в

столетните
клони на твоя Балкан.

Героите няма да бъдат за-
бравени,

те ще живеят във
всеки от нас,

в полета на птиците,
в будната съвест
на поколенията.”

За учениците и учителите от 
ОУ „П. Р. Славейков” Трети март 
се превърна в едно вътрешно 
преосмисляне на национално-
то достойнство, защото тази 
дата ни въздига, но ни задава 
и въпроси: Днес, когато сме 
свободни, същите ли са наша-
та чест и достойнство? Същите 
ли са нашата гордост и нашето 
самочувствие?

Великолепните изпълнения 
на учениците доказаха, че 
пазим яснотата на народното 
самосъзнание. Част от цялост-
ната атмосфера беше прекрас-
ното изпълнение на възрож-
денски песни.

Доказателство за артистич-
ните заложби на децата беше 
драматизацията на разказа 
„Една българка” от Иван Ва-
зов.

С магията на изкуството за-
владяха публиката и я убеди-
ха, че те всичко ще направят, 
за да свети Отечеството ни 
– копнеж и мечта, стремеж и 
дело, минал, настоящ и утре-
шен ден.

М. ИЛИНОВА

Пещерският райо-
нен съд признава под-
съдимия Йонко Анге-
лов Матрев, роден на 
27.12.1994 г. в Пещера, 
с постоянен адрес в 
гр. Пещера, ул „Едел-
вайс“ № 3, български 
гражданин, с основно 
образование, неже-
нен, безработен, нео-
съждан, за виновен в 
това, че на 24  август 
2011 г. в гр. Пещера, 
при условията на про-
дължавано престъпле-
ние, в съучастие като 
извършители с подсъ-
димите Георги Хрис-
тов Петров, Йордан 
Милков Чиков и Цанко 
Насков Велев, про-
тивозаконно умишле-

но унищожил чуждо 
движимо имущество, 
като е причинена обща 
вреда на собственици-
те в размер на 331,92 
лева, поради което и  
на основание чл. 216,  
ал. 1 НК и чл. 26, ал. 1 
НК и чл. 20, ал. 2 НК и 
чл. 63, ал. 1, т. 4 НК, във 
връзка с чл. 55, ал. 1, т. 
2 б. ”б” НК, му налага 
наказание обществено 
порицание.

Пещерският ра-
йонен съд признава 
подсъдимия Йордан 
Милков Чиков, роден 
на 27.07.1994 г. в гр. 
Пещера, с постоянен 
адрес в гр. Пещера, ул. 
„Извън регулацията“, 
български гражданин, 

с основно образова-
ние, неженен, безра-
ботен, неосъждан, за 
виновен в това, че на 
24 август 2011 г. в гр. 
Пещера в съучастие 
като извършители с 
подсъдимите Георги 
Христов Петров, Йонко 
Ангелов Матрев и Цан-
ко Насков Велев про-
тивозаконно умишле-
но унищожил чуждо 
движимо имущество 
на стойност 252,40 
лева, поради което и 
на основание чл. 216, 
ал. 1 НК и чл. 20, ал. 2 
НК и чл. 63, ал. 1, т. 4 
НК, във връзка с чл. 55, 
ал. 1, т. 2 б. ”б” НК, му 
налага наказание об-
ществено порицание.

Изложбата „Гра-
фични намерения 2” на 
малките художници от 
ОУ „Петко Р. Славейков” 
беше открита на 1 март 
във фоайето на читали-
ще „Развитие” от Вио-
лета Банева - директор 
на училището, в при-
съствие на ученици и 

гости. За втора поред-
на година, под умелото 
ръководство на  младия 
и амбициозен учител 
Никола Руков, учени-
ци от пети до осми 
клас представиха свои 
гравюри на дърво и ли-
ногравюри. Г-жа Мария 
Златкова - секретар на 

читалището, благодари 
на даровитите деца и 
техния вдъхновител и 
учител и припомни на 
всички присъстващи, че 
откриването на излож-
бата съвпада с чества-
нето на 1 март – Ден на 
самодееца. 

До РУ „Полиция“ – Пещера
от гражданите, живеещи

в община Пещера, кв. „Пирин“

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

 НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ, С УЧИЛИЩНО ТЪРЖЕСТВО „АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“
ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ПОСРЕЩНА ТРЕТИ МАРТ -

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ „ГРАФИЧНИ НАМЕРЕНИЯ 2“

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
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В изпълнение на дей-
ностите по Проект „И 
аз имам семейство“ по 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ 2007-2013 г., 
схема за директно пре-
доставяне на безвъз-
мездна финансова по-
мощ BG051PO001-5.2.11 
„Приеми ме“, Община 
Пещера, в качеството 
си на партньор на бене-
фициента – Агенция за 
социално подпомагане, 
сформира Екип по при-
емна грижа, състоящ се 
от двама социални ра-
ботници. 

Проектът се реали-
зира в изпълнение на 
Националната стратегия 
„Визия на деинституци-
онализацията на децата 
в РБългария“ и плана 
за действие за нейното 

изпълнение, като проект-
ните дейности ще се из-
пълняват до 31.10.2013 г. 

Общата стойност на 
проекта „И аз имам се-
мейство” е 14 990 037.70 
лв. и се изпълнява на 
територията на цялата 
страна в партньорство с 
82 общини. 

П Р Е Д С Т О Я Щ И Т Е 
ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ 
са свързани с участие 
на социалните работни-
ци от Екипа по приемна 
грижа в Община Пещера 
в национално обучение, 
след което ще започне 
реалното предоставяне 
на социалната услуга 
„Приемна грижа” в об-
щина Пещера.

Към настоящия мо-
мент, с цел набирането 
на кандидати за приемни 
родители в гр. Пещера,  

с. Радилово и с. Кап. 
Димитриево, социални-
те работници от Екипа 
по приемна грижа про-
веждат информационни 
срещи с граждани от 
общината за популяри-
зиране на дейностите по 
проекта и изпълнение на 
основните и специфич-
ните му цели. 

По достъпен начин и 
в детайли на гражданите 
се дава информация за 
процеса на кандидат-
стване и одобряване на 
приемните семейства, 
критериите за неодоб-
ряване на кандидатите 
за приемни семейства. 
Социалните работници 
отговарят на поставени-
те специфични въпроси 
на гражданите, с което 
ги насърчават да вземат 
решение за кандидат-

стване. 
На информационни-

те срещи с безработни 
лица Екипът по приемна 
грижа дава подробни 
разяснения за предви-
дените финансови сред-
ства за професионалните 
приемни семейства – за 
трудови възнаграждения 
на приемните родители и 
издръжка на настанените 
деца, с цел постигане на 
положителна мотивация 
и включването им в про-
цеса на кандидатстване.

Акцентът на срещите 
с безработни лица от 
трите населени места е 
разясняване на възмож-
ностите за получаване 
на трудови възнагражде-
ния на професионалните 
приемни семейства и 
месечните средства за 
издръжка на настанени-

те в приемни семейства 
деца. 

Предвидените по 
проекта средства за от-
глеждане и възпитание 
са в зависимост от въз-
растта и потребностите 
на детето, както следва: 
от 0 до 3 г. – 4-кратният 
размер на гарантирания 
минимален доход /ГМД/ 
- 260 лв.; за дете от 3 до 
14 г. – 3,5-кратният раз-
мер на ГМД - 227,5 лв. 
Приемен родител, който 
полага грижи за дете във 
възрастовата група от 14 
до 18 г., а ако учи, до за-
вършване на средно об-
разование, но не повече 
от 20-годишна възраст, 
ще получава 4-кратния 
размер на ГМД - 260 лв. 
За дете с увреждане, 
настанено в приемно се-
мейство, към посочените 

по-горе средства е пред-
видена добавка в размер 
на 78 лв.

За трудовите възна-
граждения на професио-
налните приемни родите-
ли средствата са:

• На приемен родител 
с едно дете – 130 % от 
минималната работна за-
плата – 351.00 лв.

• На приемен родител 
с две деца – 140 % от 
минималната работна за-
плата – 378.00 лв.

• На приемен родител 
с три деца – 150 % от 
минималната работна за-
плата – 405.00 лв.

От 17.01.2012 г. до 
настоящия момент са 
проведени 12 групови и 
16 индивидуални инфор-
мационни срещи. 

Галина СТОЯНОВА
администратор по проекта

На 1 март в библиотеката в НЧ 
„Сергей Румянцев - 1909”, село 
Капитан Димитриево, тържествено 
бяха отбелязани  Баба Марта и Денят на 
самодееца.

Жените самодейки от певческата 
група бяха поздравени от кмета 

Иван Златинов. На малчуганите от 
ЦДГ „Еделвайс” Баба Марта върза 
мартеници. Деца и баби си размениха 
мартеници и благопожелания: „Да са 
живи и здрави, румени, засмени!”

Стоянка ИВАНОВА
секретар на читалището

На основание чл. 16 (2), т. 1 
от ЗНЧ и чл. 19, т. 1 от Устава на 
читалището, Настоятелството 
свиква Общо събрание на НЧ 
„Развитие - 1873” на 21 март 
2012 г. от 17.30 ч. в салона на 
читалището

Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейност-
та на читалището през 2011 г.

2. Отчет за изпълнение на го-
дишния бюджет за 2011 г.

3. Доклад на Проверителната 
комисия.

4. Приемане на план за работа 
през 2012 г.

5. Приемане бюджет на чита-
лището за 2012 г.

6. Оповестяване счетовод-
ната политика на читалището и 
приемане на Бюджет за стопан-
ска дейност за 2012 г.

7. Избор на Настоятелство, 
председател и Проверителна 
комисия.

С мартеничка кой ще ме закичи –
с Пижо – момък аленочервен,
с Пенда – белоснежното момиче,
в месеца с рождения ми ден?

Колко Баби Марти си минӚха
и априли – без прелитащ щърк!
Месеци години размотаха,
изплатих ли към Родина дълг?

Празници, приятелските сбирки,
Коледа, Великден, Зарезан,

Осми март – далече са те всички,
в обичаите на стария Балкан.

Но все нявга куфара ще взема
за към къщи, за към у дома.
Не станӚх присадка тук – калема,
все избива старата кора.

С мартеничка някой ще ме кичи,
щом завърна се след Трифон Зарезан – 
с Пижо, с Пенда и с едно кокиче,
цъфнало във родния Балкан.

Красимира СТОЙНОВА

Търся да наема лозе 
в землището на гр. Пе-
щера.
Тел. 035066870, 0897382048

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001

„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

ДВА ПРАЗНИКА В ЕДИН ДЕН

По повод 290 г. от рождението на Паисий Хилендарски - български народен 
будител, пръв идеолог на Българското национално възраждане, 

и 250 г. от написването на „История славянобългарска” 
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”, ГР. ПЕЩЕРА

ВИ КАНИ
ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ”

ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА
„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

В конкурса могат да участват ученици от 7-и до 12-и клас.
Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към 

темата, както и да показват езиковата култура на автора.
Парични награди за спечелилите конкурса осигуряват Община Пещера и 

спонсорът ЕТ „Рико - Мариана Узунова”. 
Срокът за внасяне на конкурсните есета е до 18.00 часа на 23.04.2012 г. - Све-

товен ден на книгата.
Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека на място или 

по поща на адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Димитър Горов” № 4, или на e-mail: razvi-
tie_pestera@abv.bg

В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: трите имена, 
възраст, адрес, клас, училище, телефон за контакт.

Номинираните за отличия ще бъдат поканени при връчването на наградите на 
11.05.2012 г. - Ден на библиотекаря.

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО ПИЖО И ПЕНДА 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ”
„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
При изгарянето им 

в атмосферата се от-
делят въглероден окис, 
циановодород, метан, 
тежки метали, фурани и 
диоксини. Тези вещества 
са канцерогенни и причи-
няват тежки увреждания. 
Така рискувате здравето 
си и нарушавате Закона 
за чистотата на атмос-
ферния въздух и Закона 
за управление на отпа-
дъците.

Глобите за нарушение-
то им са големи:

1. За граждани – от 300 
до 1000 лв.

2. За фирми – от 2000 
до 40 000 лв.

НЕ ПАЛЕТЕ 
АВТОМОБИЛНИ 

ГУМИ
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РА Д И Л О В ОРА Д И Л О В О

„РОДОПСКА ИСКРА”
п у б л и к у в а  

ПО ЗДРАВЛЕНИЯ  
за рождени и именни дни, 

юбилеи, сватби и чествания 
по други поводи.

1000 мартенич-
ки изработиха и 
подариха учени-
ци от ателие „Да 
съхраним българ-
ското” по Проект 
B G 0 5 1 P 0 0 0 1 - 
4.2.05 „Да напра-
вим училището 

привлекателно 
за мл адите хо ра, 
Училище за себе-
утвърждаване и 
подготовка към 
европейски хори-
зонти” (УСПЕХ) 
към ПГХВТ „Ата-
нас Ченгелев”. 

Ученици от 
ателието закичи-
ха с мартенички 
с пожелание за 
здраве и късмет 
деца и ученици 
от общинските 
детски градини 
и училища в гр. 

Пещера, Дневния 
център за деца 
с увреждания, 
Дневния център 
за възрастни 
хора с уврежда-
ния, служителите 
в Община Пеще-
ра и РИО  - гр. 

Пазарджик.
Рамо до рамо 

с учениците от  
ателие „Да съхра-
ним българското” 
бяха  и членовете 
на клуб „Млад 
ж у р н а л и с т ” ,             
които заснеха 

благотворителна-
та акция на свои-
те съученици.

Атанас УЧКУНОВ 
клуб „Млад 
журналист” 

ПГХВТ „Атанас 
Ченгелев”

За това, че 
учениците  от VI-
те класове на ОУ 
„П. Р. Славейков” 
с преподаватели 
А. Спасова и Р. 
Бабова желаят 
планетата им да 
е чиста, говори 
изнесеният урок 
по екология в 
часа по англий-
ски език. Гости 
бяха директорът 
Виолета Банева, 
пом.-директорът 

УРОК ПО ЕКОЛОГИЯ В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ

Венета Гудова, препода-
ватели  от училището и 
представители от отдел 

„Екология” към Община 
Пещера.

 П. ЛЮТАКОВ

Под наслов „С 
песните на Добри 
Чинтулов” на 2 март 
в салона на читали-
ще „Развитие - 1873” 
ученици от СОУ „Св. 
Климент Охридски” 
с  преподавател Нели 
Славова изнесоха 
художествена компо-
зиция по творби на 
наши поети.

Тържеството, по-
светено на 3 март 

- Националния ни 
празник, продължи с 
изпълнение на въз-
рожденски песни 
от ученици от три 
училища - СОУ „Св. 
Климент Охридски” 
с директор Пипина 
Кълвачева и музи-
кален  ръководител 
Нина Русанова,  ОУ 
„Петко Р. Славейков” 
с директор Виолета 
Банева и музикален 

ръководител Таня 
Лупанова и ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий” 
с директор Елена 
Ацинова и музикален 
ръководител Николай 
Балабанов.

След всяко изпъл-
нение  нестихващи 
бяха аплодисментите 
на публиката.

Водеща на тър-
жеството бе Цветана 
Йовчева.

ВЕЧНО ЖИВИТЕ ПЕСНИ

След тези бели, студени и много 
красиви зимни дни в Радилово по-
срещнаха първия пролетен месец.

Баба Марта (Недка Ташева) заки-
чи с мартенички малки и големи с 
пожелание за здраве, късмет и про-
летно настроение.

Кметът на Радилово - г-жа Рядко-
ва, благодари на Въла Пенева – не-
уморната председателка на Клуба на 
пенсионера, за добрата организация 
на милите и задружни тържества, ко-
ито внасят топлина в ежедневието ни.

С тържествен концерт  в Радило-
во бе отбелязан Националният ни 
празник  - Трети март.

Концертът се състоя в навечери-
ето на празника в салона на читали-
щето. Гости бяха зам.-кметовете на 
община Пещера Никола Атанасов и 
Стефан Балабанов. 

ПОСРЕЩНАХА ПЪРВИЯ 
ПРОЛЕТЕН МЕСЕЦ
ПОСРЕЩНАХА ПЪРВИЯ 
ПРОЛЕТЕН МЕСЕЦ

10001000  МАРТЕНИЧКИМАРТЕНИЧКИ – 1000 ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ – 1000 ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ


