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Уважаеми съграждани, дами и господа,

Пак е Гергьовден!
За 18 път празнуваме празника на нашата Община.
В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите
пролетни празници. Според народните предания
„Св. Георги Победоносец” тръгва да обикаля полята
и посевите. Нали от там започва животът – от човешкия труд.
Не случайно е празник на Пещера. Гергьовден е част
от българската традиционна култура и празник
на храбростта, на Българската армия.
Имаме удоволствието, уважаеми съграждани,
да Ви поздравим послучай празника на нашата Община,
Анастасия Младенова
Председател на Общински
съвет- Пещера

да поздравим всички носещи името на Свети Георги
Победоносец, да поздравим всички свързани с трудните
и героични делници и празници на българското воинство,
да поздравим всички наши съграждани.
И като на празник да Ви пожелаем здраве и благополучие
в семействата Ви, вяра и взаимно уважение в изпълнение на общата цел – да направим Общината ни привлекателна, обичана и
подкрепяна във всяко начинание от Вас –
в името на нашата Община – Община Пещера.

Весел и благословен да бъде Ден – Гергьовден!

Георги Козарев
Кмет на Община Пещера

УЧАСТВАЙ В
РАДИО „ПЕЩЕРА“ – РАДИОТО,
НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
БЕЗ КОЕТО ПЕЩЕРЦИ НЕ МОГАТ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ!
ВОДЕЩИЯТ ДИМИТЪР НАСКОВ – ГЛАСЪТ НА ПЕЩЕРА
Анкета показа, че часът
на радио „Пещера“ се чака
всеки ден с нетърпение.
По повод 64 години от
създаването му, водещият
Димитър Насков каза:
- Стремя се хората да
бъдат информирани, да
знаят за работата на Общинската администрация
и Общинския съвет, с
интервюта и анкети се
опитваме да бъдем мост
между слушатели и кмета
на общината, за да има
по-добра връзка. Ценно е,
че няма цензура, говорят
се нещата такива, каквито
са. Постепенно ще влязат
нови, още по-интересни
рубрики,
залегнали
в
новия лиценз на медията. Предстои поетапна
подмяна на кабелно-разпределителната мрежа в
целия град.
Радиото се слуша от

всички възрасти.
Опитвам се да пускам
музика, която не звучи
вече по националното
радио. Идеята ми е да има
мелодии за всеки.
Хората, като ме срещат,

ми дават съвети, просто
съм гласът на пещерци.
Пожелавам на уважаемите слушатели да имат
сетива и усет за всичко
хубаво, да вдигнат очи и
въпреки неволите, да ви-

дят своите приятели.
В деня на празника на
радиото им подавам приятелска десница и ги здрависвам, където и да са, и
им благодаря, че са верни
на радио „Пещера“.

От това модерно студио предава водещият Димитър Насков

ВКЛЮЧИ СЕ В ГОЛЯМОТО ЧИСТЕНЕ

НА 12 МАЙ!
НАПРАВИ ПЕЩЕРА ПО-ЧИСТО
И ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ!
МЕСТАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

на стр. 3

ПОКАНА ОТ
РАДИО „ПЕЩЕРА“
По повод 64 години от създаването си
радио „Пещера“ ви кани
на голям празничен концерт
на 4 май 2012 г. от 17.30 ч. в читалището.

136 ГОДИНИ
ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
В РАДИЛОВО
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

КАКВО ОЩЕ ПРЕДСТОИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
04.05.2012 г.
Концерт по случай
ч-ще „Развитие“ 64 години от създаването
от 17.30 ч.
на радио „Пещера“

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 20.45 ч.

Празнична заря
за Деня на Пещера

4.05.2012 г.
с. Радилово
от 19.00 ч.

Празник на с. Радилово.
Посвещава се на 136 г.
от участието на селото в
Априлското въстание

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 21.15 ч.

Концерт на Гергана

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 18.30 ч.

Концерт на духов оркестър
и мажоретен състав
от Велинград

6.05.2012 г.
хр. „Св. Георги“
от 9.00 ч.

Празнична
Гергьовска литургия

5.05.2012 г.
пл. „България“
от 19.10 ч.

Концерт на
Радостина Паньова
и група „Прима виста“

6.05.2012 г.
пл. „България“
от 11.00 ч.

Концерт на ансамбъл „Славейче“,
Николай Славеев с танцова
формация „Антик“

4.05.2012 г.
19.45 ч. –
20.30 ч. –
21.20 ч. –

Откриване изложба на радиловските
художници в Ритуалната зала
Тържествен митинг-заря
Празничен концерт
5.05.2012 г.

19.00 ч. –
19.30 ч. –

20.00 ч. –

Отворени врати на Музея
Панихида в памет на загиналите в
Априлското въстание в с. Радилово
– параклис „Св. Атанасий”
Възстановка на Априлското въстание
6.05.2012 г.

10.30 ч. –
12.00 ч. –

Празнична литургия в местността
Гергьовска черква
Народно веселие
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УЧЕНИЦИ ДЕМОНСТРИРАХА
КАК ДА РЕАГИРАМЕ ПРИ БЕДСТВИЯ
ПЪРВИ Е ОТБОРЪТ
НА СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
На 21 април 2012 г. от 14
ч. се проведе традиционното общинско състезание
сред учащата се младеж
„Защита
при
бедствия,
пожари и извънредни ситуации”. Състезанието се
организира и провежда от
ГД ПБЗН, Министерство на
образованието,
младежта
и науката и Националния
дворец на децата. Мероприятието е залегнало в Националния календарен план
за извънучилищни дейности
за учебната 2011/2012 г.
Подготовката на учениците за действия при бедствия, пожари, извънредни
ситуации и оказване на
първа помощ е важна и отговорна задача. Познанията
за бедствията, правилата
за поведение и защита и
действията, които следва да
се извършат за тяхното недопускане или намаляване
на вредните им последици
са важна предпоставка за
адекватно поведение при
евентуално
възникване
на дадено събитие. Усвояването и изграждането на
трайни знания и умения за
действие са предпоставка
за запазване живота и здравето на децата.
Обучението и провеждането на ученически състезания по „Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации” са елементи от
превантивната работа по защита на населението и стоят
с особена важност на дневен ред пред Европейския
съюз, Съвета на Европа и
техните структури.
Състезанието откри Димитър Симонов – представител на Община Пещера.
Домакин тази година
беше СОУ „Св. Климент
На 21 април 2012 г.
ОПО на БСП - с. Радилово, отбеляза 68-ата
годишнина от убийството
на Илия Митков /Коба/
и Александър Смирнов
/Калин/ - партизани от
отряд „Антон Иванов”.
Всяка година на този ден
по традиция социалисти
и симпатизанти организират поход до лобните места на двамата партизани и
до последния партизански бивак в местността
Никулска черква.
Като ученик в Пещерската гимназия, Илия се
свързва с ремсисти от Батак, Радилово, Пещера и
Брацигово и се включва
активно в революционното антифашистко движение сред учениците в
гимназията.
Полицията
го дебне непрекъснато.
Правят се обиски в ученическата му квартира. През
есента на 1943 г. активната дейност на градската
партийна организация е
прекъсната поради провал. През октомври същата година ремсистите
от гимназията отказват
да отидат на поклонение
на цар Борис в Рилския
манастир.
Училищното
ръководство беснее. След

ПОКАНА
Управителният съвет на сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб Свобода 2011” кани всички членове на сдруженито на годишно отчетно общо събрание,
което ще се проведе на 5.06.2012 г. от 18 ч. в залата на
Общински съвет при следния дневен ред:
1. Изслушване, обсъждане и приемане отчета за
дейноста на УС на сдружението с нестопанска
цел „Футболен клуб Свобода 2011” за изминалия
период от учредяването до края на футболното
първенство 2011/2012 г.
2. Обсъждане и приемане бюджета на сдружението
„Футболен клуб Свобода 2011” за следващата състезателна 2012/2013 година.
Проекторешения:
1. Общото събрание приема отчета за дейността на УС.
2. Общото събрание приема бюджета на сдружението.
3. Общото събрание освобождава от отговорност УС.
От Управителния съвет

Охридски”. Участваха четири училища – СОУ „Св.
Климент Охридски”, ОУ
„Петко Р. Славейков”, ОУ
„Св. Патриарх Евтимий” и
ОУ „Любен Каравелов”.
Домакините се бяха постарали да създадат отлични условия за участниците.
Получи се доста интересно
състезание, в което учениците показаха какво са
усвоили и как да реагират
при евентуални извънредни
ситуации.
Ето и крайното класиране:
На първо място е отборът
на СОУ „Св. Кл. Охридски” с
350.5 точки.
Втори е отборът на ОУ
„Петко Р. Славейков” с 345
точки.
Трети – отборът
на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” с 328
точки.
Чевтърти – отборът на ОУ „Любен Каравелов” с
318 точки.
СОУ „Свети
Климент
Охридски” отново защити позициите на

община Пещера за добро
представяне в ученическите състезания „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации”.
На 25.04.2012 г. бе проведено 13-ото областно
ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари
и извънредни ситуации”
в парк-остров „Свобода”.
Негови организатори са
ОУ „Пожарна безопасност
и защита на населението”,
Областната администрация,
РИО и БЧК, със съдействието на Община Пазарджик.
Надпреварата беше открита
от заместник областния
управител Ваня Минкова,
която на финала връчи и
наградите, осигурени от Областната администрация.

ГЕРГАНА
ВРАНЧЕВА,
ЕЛЕНА МАРКОВА, МОНИКА
ДИМИТРОВА и МАРТИН
ИВАНОВ от отбора, представител на община Пещера - СОУ „Свети Климент
Охридски”,
завоюваха
почетното второ място, затвърждавайки традицията
да бъдем винаги в челото в
последните 6 години.
В тазгодишното издание
взеха участие 10 отбора,
излъчени като първенци от
проведените преди това общински състезания. Учениците трябваше да проявят
своите знания и умения в
пет основни центъра – защита при бедствия; защита
при промишлени аварии;
индивидуални средства за
защита и единен европейски номер за спешни повиквания 112; първа помощ;
пожарна безопасност.
След оспорваната надпревара призовите места
бяха заети от СОУ „Нешо
Бончев” - Панагюрище, с
359 точки, СОУ „Св. Климент
Охридски” - Пещера, с 343.5
точки и СОУ „Александър
Иванов – Чапай” - Белово, с
338 точки.

МИНАЛО
НЕЗАБРАВИМО
тази случка оставането на
Илия в гимназията е невъзможно. Подгонен, той
заминава за Брацигово,
откъдето е установена
връзка с отряд „Антон
Иванов”. На 20 октомври
той е приет като редник
в отряда с партизанското
име Коба.
Александър
Николов Смирнов е роден
на 10 юни 1903 г. в Киев
- Украйна.
Великата октомврийска
социалистическа
революция го заварва
ученик в 10-и клас. Когато
под напора на Чрвената
армия белогвардейците
напускат Киев, насилствено
принуждават
младежи и граждани да
напуснат родния град, закарват ги в Одеса, където
ги товарят на параходи и
ги насочват към Турция.
Сред тях е и Александър,
но той успява да се отдели и се отправя към

България. Установява се
в Перник, където започва
работа в каменовъглените мини. Още в юношеска
възраст, в родния дом
Саша е закърмен с комунистическите идеи под
въздействието на своя
по-голям брат - офицер от
Червената армия. Оженва
се за българка, раждат им
се две деца.
Подгонен от полицията, през 1933 г. със семейството си се премества
в с. Владая, Софийско.
Но и тук полицията не
престава да го следи. Заедно с други комунисти
Александър Смирнов е
интерниран в концлагера
„Кръсто поле”, откъдето
успява да избяга. Установява се на работа при
каменоделци от Пещера.
Настъпва тежката и
сурова зима на 1944 г.
Отрядът води героични
сражения срещу 18-хилядна армия в местността

Сухото дере. От 153-ма
партизани малцина остават живи.
Петима от тях - Александър Смирнов /Калин/,
Илия Митков /Коба/, Жельо Димитров /Любен/
Димитър Попов /Здравко/
и Петър Мадин /Симо/, се
отправят към Радилово и
под закрилата на тамошната партийна организация и РМС биват изведени в местността Никулска
черква, където е направена землянка.
Сашо Смирнов, този
кален с желязна воля
комунист, понася ранения
си другар на гръб. Но обръчът около тях се свива.
Тогава Коба прошепва:
„Остави ме, брат, бягай
да предупредиш другарите...”
Виждайки приближаващите го преследвачи,
Коба изпълнява партизанската си клетва - да не
се предава жив на врага.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с ремонта на улиците „Георги
Зафиров” и „Александър Стамболийски” ще
бъде спирано водоподаването, за което Община
Пещера се извинява за временното неудобство.
Един изстрел от собствения му пистолет слага
край на краткия му живот.
„Смърт на фашизма свобода на народа” - това
е клетвата на ремсистите
край полуголото тяло на
Коба, да се борят и отмъстят за него и Калин,
и за другите жертви на
фашисткия терор.
Въоръжен с два пистолета, Смирнов продължава да се отбранява, но
картечен откос го сразява. Така на 40-годишна
възраст, далеч от роден
дом, на българска земя в
бой с фашистите загива
Александър Смирнов.
Застанали пред възпоменателната плоча на
последния партизански
бивак с цветя в ръце, радиловските социалисти
за пореден път си припомниха миналото на това
историческо за селището им място – Никулска
черква.
Оттук още в древни
времена е минавал път,
по който търговците са
превозвали своите стоки с кервани. Тук е бил
хайдушкият бивак на
четата на Тодор Банчев
/Хайдутина/. Повече от 10
години тази чета е брани-

ла населението от набезите на турци и арнаути,
а през зимата на 1944 г.
тук са намерили закрила
петимата оцелели партизани от отряд „Антон
Иванов”. Вековните буки
в подножието на хълма
още помнят изстрелите
на техните оръжия, шумът
на върхарите им нашепва
за техния безпределен героизъм и саможертва, за
вярата им в доброто.
И за да съхранят историята на тази местност, и
за да увековечат подвига
на двамата герои - Коба
и Калин, социалистите от
Радилово решиха за тях
този връх от днес да се
нарича Малка Бузлуджа.
Това решение беше заклеймено с много български и руски песни, които
огласиха балкана.
Сега, от разстоянието
на толкова години, в несигурното време на криворазбраната демокрация
много от нас се питат: да
помним или да забравим
миналото? Аз ви приканвам - в името на великите
идеи, за осъществяването
на които много хора проляха кръвта си – нека помним! Сега и завинаги.
Мария КАНДЕВА
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
ДЕВЕТОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ
„ПОЛИЦИЯ” - ПЕЩЕРА
На 27 април 2012 г. Общинският съвет проведе
деветото си заседание.
Общинските съветници изслушаха отчети:
- За дейността на
МБАЛ „Проф. Димитър
Ранев” ООД и „Медицински център” ООД - гр.
Пещера.
- За икономическите
резултати от дейността на

„ВКС” ЕООД - гр. Пещера
за 2011 г.
- За икономическите
резултати от дейността на
ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” за 2011 г.
- За икономическите
резултати от дейността на
ОП „Паркинги и пазари”
за 2011 г.
- За икономическите

резултати от дейността на
ОП „Обредни дейности”
за 2011 г.
Направен бе отчет
по изпълнение Плана за
развитие на социалните
услуги за 2011 г. и приет
План за развитие на социалните услуги на Община
Пещера за 2013 г.
Приети бяха Отчет по
изпълнение на Общинска-

та програма за закрила на
детето за 2011 г. и Общинска програма за закрила
на детето - 2012 г.
Разгледана бе информация за ученическото и
детското здравеопазване
в община Пещера.
В дневния ред бяха
включени и текущи точки, по които се взеха целесъобразни решения.

ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е В КНИГИТЕ

СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ
„В СВЕТА НА КНИГАТА”
ПЪРВИ Е ОТБОРЪТ НА
СОУ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ”
Библиотеката при НЧ
„Развитие - 1873” организира средношколско
състезание „В света на
книгите” по повод 23 април – Световния ден на
книгата.
В него участваха отбори от петима ученици
от трите средни училища
в нашия град.
В два кръга бяха задавани въпроси за герои,
книги и автори, обхващащи учебния материал.
След класирането се
оказа, че най-много знае
по литература отборът на
СОУ „Св. Кл. Охридски,
който е на първо място.
Втори са ПГХВТ „Атанас
Ченгелев” и трети –
ПГЛПМ „Васил Левски”.
Спонсорът
„Пасат
линк” ООД в лицето на
Йорданка Филева връчи
награди на всички отбори.

ДЕН НА ПРОФЕСИИТЕ
На 26 април в ПГХВТ
„Атанас Ченгелев” се проведе Ден на професиите.
Готвачи, ресторантьори и
икономисти представиха
своите професии пред
ученици от седмите и
осмите класове от основните училища в града.
На мероприятието по
повод 69-ата годишнина
от основаването на професионалната гимназия
гостите бяха почерпени
с изкушения, приготвени
от ателие „Вкусни вълшебства от европейската
кухня”. Клуб „Млад журналист” раздаде брой от
своя вестник „Училищен
свят”. Презентация и
рекламни брошури на
новите специалности за
следващата учебна година изготви клуб „Уеб
дизайн”. Ателие „Да съхраним българското” изработи поканите за празника. Табло с природните
забележителности
в
околността на Пещера
представи клуб „Пещера
- минало, настояще и бъ-

деще”.
На изявените ученици

за спортни изяви бяха
раздадени грамоти и

предметни награди.
Клуб „Млад журналист”

УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани, че ще се проведе преглед на всички ППС с животинска тяга /каруци/,
както следва:
За гр. Пещера провеждането на прегледа на
ППС – каруци, ще се извърши на 9 май 2012 г. в
местността Широките ливади, до Градския стадион от 9 часа.
Представените на прегледа ППС с животинска тяга /каруци/ трябва да са боядисани в жълт
цвят, да имат поставени два червени, симетрично разположени светлоотразителя на задната си
част и два бели на предната.
Всички водачи на посочените ППС трябва да
имат светлоотразителни жилетки.
На водачите на ППС с животинска тяга
/каруци/, непредставени на преглед и необорудвани съобразно посоченото по-горе, ще бъдат
налагани глоби съгласно Закона за движение по
пътищата.

ИЗЛЕЗ НА 12 МАЙ,
ВЗЕМИ ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ
ОТ НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ТЕБ
ПУНКТ И СТАНИ ЧАСТ ОТ
НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ!
МЕСТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ПУНКТОВЕ, КЪДЕТО ЩЕ
СЕ РАЗДАВАТ ЧУВАЛИ И
РЪКАВИЦИ

1. Летовище Свети
Константин и
прилежащите площи
по пътя към него

- обръщалото на изхода
за летовището

2. М. Чепински вриз

- обръщалото на изхода
за летовището

3. Ул. „Стефан Кънчев”
/градините/

- пред супермаркет
„Лазур” на ул. „Св.
Константин”

4. Районът около
Часовниковата кула

- пред Търговска къща
„Виктория”

5. Прилежащите площи
по пътя Пещера-Батак

- до бензиностанция
„Лукойл”

6. Прилежащите площи
по пътя за пещера
Снежанка
7. Околовръстният път
и междублоковото
пространство, кв.
„Изгрев”
8. Междублоковото
пространство, кв.
„Сокола”

- на моста за пещера
Снежанка
- пред супермаркет
„Лазур” в кв. „Изгрев”
- на беседката в
квартала

9. Районът на жп гара
Пещера

- на паркинга до жп гара
Пещера

10. Кв. „Пирин”

- на площада в квартала

11. Кв. „Луковица”

- на площада в квартала

12. М. Широките ливади
/ливадите преди
и след стадиона
и теренът срещу
„Биовет” АД/

- пред хотел „Биовет”

Капитан Димитриево

Прослава на априлци
На 30 април в Капитан Димитриево се проведе
митинг-концерт под наслов „Прослава на априлци”,
посветен на 136 години от Априлската епопея в
Капитан Димитриево. Хората се веселиха с оркестър
„Канарите”.
Програмата за празничните дни включваше още
дискотека за младите хора, републиканско състезание - надтегляне с коне тежковози, демонстративно
състезание по стрелба с ловно оръжие и др.
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„ДА ЖИВЕЕМ РАЗУМНО,
ДА РЕДУЦИРАМЕ НАШИЯ
ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК!“

На 21.04.2012 г. се проведе екопанаир „Да живеем разумно, да редуцираме нашия екологичен
отпечатък!“ пред входа
на Морската градина във
Варна. Организатори на
инициативата са Варненска търговска гимназия
„Георги Стойков Раковски“ и Националният ученически
екопарламент.
Участие взеха учители,
ученици от различни
градове на страната и
неправителствени организации.
Целта на тази инициатива е да съберат младите
хора от различни градове
в България, да се срещнат със специалисти от

неправителствени организации и да споделят
опит, идеи и съвети как
да се намали нашият
екологичен отпечатък и

да се обърне внимание
на гражданите от нашия
град към този проблем.
Ученици от ПГЛПМ
„Васил Левски“ – Пещера, участваха в екопанаира, където представиха
предмети, изработени от
използвани
материали
на тема „Икономия на
ресурси“.
Участниците са ученици от XI а клас: Георги Запрянов Данчев, Данаил
Спасов Михаилов, Денис
Джеид Юсеин, с ръководители Иванка Блажева и
Сребрина Цветкова.
За успешното представяне беше връчена
грамота от НУЕП.
Сребрина ЦВЕТКОВА

„СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”
Публична дискусия „Солидарност между поколенията”
На 25 април 2012 г.
в залата на НЧ”Сергей
Румянцев -1909 „ с. Капитан Димитриево се
проведе среща дискусия
„Солидарност
между
поколенията” по случай
29.04.2012 г. -Европейски
ден на солидарността
между поколенията и
Европейската година на
активния живот на възрастните хора.

В дискусията взеха
участие учители пенсионери, настоящи, деца
читатели на библиотеката
и самодейци.
Самодейците
поздравиха
присъстващите.Децата
рецитираха
стихове.
Младите
учители
почерпиха и обмениха
мнения.
Учителите–пенсионе-

ри доволни от събеседването и отделеното внимание благодариха и се
разделиха с уверението,
че са оптимисти.
Времето е трудно за
всички, но се надяват за
по добро бъдеще.
Пожелаха на младите
творческо дръзновение,
а на децата - успех и слънчеви усмивки.
Стоянка Иванова
На 21.04.2012 г. отбор по шахмат от СОУ „Свети Климент Охридски“
– гр. Пещера, в състав Йордан Георгиев Шопов, Виктор Иринов Чешличевски,
Джошкун Тасин Мехмед и Мария Петрова Кънева /VIII-X кл./ с ръководител
Юсуф Мехмедов взе участие в зонално първенство в гр. Пловдив и се класира на трето място.

ОТЧЕТОХА ПОЛЗОТВОРНА ДЕЙНОСТ
Общинската организация на хората с увреждания в нашия град проведе
своето отчетно-изборно събрание на 26 април 2012 г. в
Клуба на пенсионера.
За да почетат хората
от организацията, бяха
дошли заместник-кметът
на общината Стефан Балабанов, директорът на
Бюрото по труда Димитър
Търпов, представители на
регионалната организация
на Съюза на инвалидите в
Пазарджик.
Доклад за изминалия
период изнесе председа-

телят на организацията
Дафинка Василева, в който
бяха отчетени извършените многобройни полезни
дела.
Отправени
бяха
благодарности към спонсорите, които помагат за

осъществяване на много
инициативи.
За председател на Общинската организация на
хората с увреждания бе
преизбрана Дафинка Василева.

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
Гл. редактор: Величка Токмакова
Предпечатна подготовка и печат:
„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

