
ОНЛАЙН МАГАЗИН 
НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ 
ОТ ПАЗАРДЖИШКИ РЕГИОН

рическата ни съдба.“
Слово за 2 юни 

произнесе секретарят 

на Община Пещера 
Николай Гълъбов.

С падане на колене 

и с едноминутно мъл-
чание присъстващите 
почетоха паметта на 
Христо Ботев и на за-
гиналите за България.

Пред паметника 
венци и цветя под-
несоха кметът Георги 
Козарев, народният 
представител от Ко-
алиция за България 
Йордан Младенов, от 
Общинския съвет на 
БСП, Съюза на офи-
церите и сержантите 
от запаса и резерва, 
граждани.

В 12 часа по тради-
ция Денят на Ботев и 
на загиналите за сво-
бодата на родината бе 
отбелязан със сигнал 
на сирените в цялата 
страна.
Величка ТОКМАКОВА

ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 11 /894/ ГОДИНА ХХХVII

12 юни 2013 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

ДАДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ 
К У П Е Н АК 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 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ, ЧЕГРАЖДАНИ, ЧЕ::

1. В резервата е забранена всякакъв вид 
човешка дейност!

2. Преминаването през резервата е раз-
решено само по маркираните туристически 
пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощно на-
блюдение и охрана.

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

На 2 юни 2013 г. 
пред паметника на 
Христо Ботев в Пеще-

ра от 11.30 ч. Община 
Пещера организира 
поклонение по повод 
137-годишнината от 
гибелта на Ботев и в 
памет на загиналите 
герои за свободата 
и независимостта на 
България.

Тук бяха кметът на 
общината Георги Ко-
зарев, председателят 

на Общинския съвет 
Анастасия Младено-
ва, народният пред-
ставител от Коалиция 
за България Йордан 
Младенов, замест-
ник-кметовете Стефан 
Балабанов и Николай 
Атанасов,  секретарят 

на Общината Николай 
Гълъбов.

При откриването во-

дещият Стоян Йовчев 
каза: „В националния 
ни календар 2 юни е 
ден на почит и прекло-
нение, на проверка и 
размисъл, ден, в който 
съизмеряваме сторе-
ното със завещаното. 
Днес воят на сирените 

не е зловещ. Той напо-
мня за себеотрицани-
ето на Ботев и на за-
гиналите за България 
и изисква днешната 
наша жертвоготовност 
и честност, патриотизъм 
и гражданска доблест.

Пътят от Козлодуй до 
Околчица е най-слав-
ният път в българската 
история. Това е нашият 
път на самопознанието, 

на откриването на исти-
ната за самите нас сред 
превратностите на исто-

ПЕЩЕРА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ПАМЕТТА НА БОТЕВ ПЕЩЕРА СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ПАМЕТТА НА БОТЕВ 
И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТАИ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА

5 ДНИ ПРОДЪЛЖИ 5 ДНИ ПРОДЪЛЖИ 
ЕТНОЕТНО
ФЕСТИВАЛЪТФЕСТИВАЛЪТ

ДИМИТЪР ГОРОВ – ДИМИТЪР ГОРОВ – 
ЕДИН ОТ НАЙ-БЛИЗКИТЕ ЕДИН ОТ НАЙ-БЛИЗКИТЕ 
ПРИЯТЕЛИ НА ХРИСТО ПРИЯТЕЛИ НА ХРИСТО 
БОТЕВБОТЕВ стр. 2
В ДЕНЯ БЕЗ В ДЕНЯ БЕЗ 
ТЮТЮНЕВ ДИМТЮТЮНЕВ ДИМ

Библиотеката 
при НЧ „Зора -   
1903” - село Ради-
лово, община Пе-
щера, ще реализи-
ра проект „Онлайн 
магазин на местни 
продукти от Пазар-
джишки регион” 
по Грантова  схема 
за финансиране 
на иновативни 
проекти към про-
грама „Глоб@лни 
библиотеки  - Бъл-

гария”. Целта му  
е популяризиране 
на местните тра-
диции с помощта 
на ИКТ в библио-
теката. Съвместно 
с библиотеките от 
областта ще бъдат 
поканени местни 
занаятчии, земе-
делски производи-
тели, художници, 
билкари, пчелари, 
винари, шивачки 
на гоблени и бро-

дерии, плетачки  и 
други производи-
тели, които живеят  
в Пазарджишка 
област, да включат 
свои продукти в 
онлайн  магазина. 
В рамките на про-
екта ще се прове-
де  форум среща 
с производители, 
панаир на продук-
тите  и създаване 
на уебсайт.

Марена ВАЧКОВА

стр. 33

стр. 4



2 12 юни 2013 г.

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Име, фамилия ......................................................................................................................
Адрес ....................................................................................................................................
Текст .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в редакцията на вестник „Ро-
допска искра“ на адрес: Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/.

За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.

Димитър Ива-
нов Горов е 
една от голе-
мите истори-

чески личности на нашия 
град, с огромен принос 
в революционните бор-
би на българския народ 
през Възраждането, един 
от символите на онази 
епоха и на онова револю-
ционно общество, които 
така ни възхищават и по-
коряват и днес.

Ако трябва да съпо-
ставим ръста на Димитър 
Горов като революци-
онен деец и мащаба на 
неговата личност в наци-
оналноосвободителната 
борба, то неговото място 
е сред елита на българ-
ските революционери, 
сред поборниците на 
българската свобода, от-
давна станали легенда - 
Любен Каравелов, Васил 
Левски, Христо Ботев, 
Панайот Хитов, Стефан 
Стамболов и др.

Горов е роден в Пеще-
ра през 1840 г. След като 
се изучил в местното учи-
лище и той, както много 
българи по онова време, 
емигрира в Румъния 
– в град Браила, където 
живеело семейството на 
сестра му Султана. През 
1868 г. заедно с майка си 
и брат си Атанас се пре-
местват в Гюргево. През 
тези години той става 
състоятелен занаятчия 
– занимава се с произ-
водство на сапун и све-
щи. Той е един от малкото 
български емигранти, съ-
здали добро материално 
положение и уважавано 
име пред румънските 
власти. Изгражда и доб-
ро семейство - съпругата 
му Иванка е сестра на 
революционера Ангел 
Кънчев. Пред него е пер-
спективата на един оси-
гурен и спокоен живот 
на проспериращ човек. 
Определено Горов не спа-
да към онези известни 
емигранти - гладуващи, 
студуващи, бедстващи, 

напуснали родните си до-
мове, оставили родители, 
семейства, близки, избра-
ли свободата, скитащи 
немили-недраги в негос-
топриемната чужбина. За-
хари Стоянов го нарича 
„бащата на хъшовете” и 
„банкерът на хъшовете”, 
заради грижите, които 
полага за тях - пари, хра-
на, подслон, гаранции 

пред румънските власти, 
дава всичко, което може 
за великата идея на сво-
бодата.

Още в Браила Дими-
тър Горов става един от 
най-близките приятели 
на младия поет и рево-
люционер Христо Ботев. 
Отношенията между тях 
до края ще останат сър-
дечни и непомрачени. 
През 1875 г. в Букурещ 
излиза от печат стихо-
сбирката „Песни от Бот-
йова и Стамболова”, като 
забележителното е, че 
неин издател е Димитър 
Горов. Неоценима е него-

вата заслуга да осигури и 
финансира отпечатването 
на безсмъртните и вечни 
стихотворения на Христо 
Ботев. Само този негов 
жест му определя почет-
но място в духовното раз-
витие на нашата нация в 
появата на този недости-
жим връх в българската 
литература. Както твърди 
Стоян Заимов, едно от 
най-хубавите си стихо-
творения – одата „Хаджи 
Димитър”, Христо Ботев е 
написал именно в дома 
на своя приятел Горов, и 
то за една вечер.

ИМЕТО НА ДИМИТЪР 
ГОРОВ

е свързано с почти всич-
ки революционни крое-
жи на българската емиг-
рация в Румъния през 
последното десетилетие 
на османското влади-
чество. Той е учредител 
и член на Българския 
революционен центра-
лен комитет в Букурещ 
през 1869 г. с председа-
тел Любен Каравелов, 
по-късно с председател 
Христо Ботев. През 1868 г. 
Горов оказва неоценима 
помощ при формирането 
четата на Хаджи Димитър 
и Стефан Караджа. Анга-
жира се със събирането 
на четници, набавянето 
на оръжия и боеприпаси 
и дава свои средства.

В края на 1875 г. цен-
търът на революционно-
то движение се пренася 
от Букурещ в Гюргево. 
Тук, в къщата на Димитър 
Горов, се съставя новият 
Революционен центра-
лен комитет, известен 
като Гюргевския комитет, 
взел съдбовното реше-
ние през пролетта на 1876 
г. да вдигне всеобщо 
въстание в български-
те земи. За нуждите на 
организацията Горов на-
мира една самостоятелна 
къща, на която плаща 
наема и я предоставя на 
хъшовете /те я нарекли 
„Казармата”/. Известно е, 
че той става отговорник 
за една много опасна 
дейност - тайната поща 
на комитета. Отговаря за 
снабдяването с оръжие и 
екипировка и прехвърля-
нето им в България. Това 

е времето, в което Горов 
изцяло се отдава на ре-
волюционното движение. 
Той е в стихията си в из-
пълнение на поставените 
задачи.
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 

ПРЕЗ 1876 г.
е връхната точка в наци-
оналноосвободителните 
борби на българския на-
род срещу османското 
владичество. И един от 
главните му организато-
ри е пещерецът Димитър 
Горов. В дните на въста-
нието Централният коми-
тет задължава Горов да 
остане в Гюргево, да не 
преминава в поробеното 
отечество с апостолите, 
а да бъде представител 
и координатор на коми-
тета зад граница. В тази 
напрегната обстановка с 
неимоверни усилия той е 
в центъра и на организи-
рането четата на Христо 
Ботев, в създаването на 
нейния план за действие, 
в осигуряването на зна-
ме. В четата се включва 
и малкият му брат Атанас 
Горов. Той, най-младият 
четник, едва деветнаде-
сетгодишен, ще загине 
още в първото сражение 
на 18 май 1876 г. на Ми-
лин камък - една свидна 
жертва, носеща слава и 
гордост на нашия град 
в онова героично време. 
Димитър Горов изпълня-
ва и една друга важна 
историческа мисия. Кач-
вайки се на кораба „Ра-
децки” и отплавайки за 
Козлодуй, Христо Ботев 
предава на него, един от 
най-добрите му приятели, 
писмото-завет до жена си 
Венета, личния си архив 
с писма до другарите и 
джобно тефтерче, теле-
грами към европейските 
вестници.

С обявяването на Рус-
ко-турската война през 
1877 г. Горов продава 
всичкия си недвижим 
имот, разплаща големите 
си задължения в Гюргево 
и заедно с жена си зами-
нава за България. Заради 
разклатеното си здраве, 
тя остава в родния си 
град Трявна, където ско-
ро и умира, а той тръгва 
за Стара планина. Поста-

вя се на разположение на 
Руската армия като пре-
водач. Бил е изпълнител 
на много по-отговорната 
работа по разузнаването 
в българските земи. И 
в този случай приносът 
му към извоюването на 
жадуваната свобода е за-
бележителен.
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ДИМИТЪР ГОРОВ
се установява в Трявна, 
където се опитва да въз-
станови производството 
на сапун и свещи, но на-
чинанието не потръгва и 
работилницата е затво-
рена. 

Тук той се венчава по-
вторно. На сватбата му с 
Цветана, която е дъщеря 
на местния патриот поп 
Кою Витанов, кумува 
лично старият му при-
ятел Стефан Стамболов.

Тъй като го налегнала 
сиромашията, се налага 
Д. Горов да тръгне да 
търси работа. Заради за-
слугите към свободното 
Отечество, Стамболов му 
предлага и го принужда-
ва да заеме някаква дър-
жавна служба. Отначало 
той отказва, но неволята 
го принуждава и става 
околийски началник в 
с. Дерманци, по-късно в 
Разград и Плевен. 

През 1881 г. Горов се 
разболява тежко и умира 
твърде млад – само на 
41 години. Погребан е с 
почести в Трявна, а през 
1950-а останките му са 
пренесени в Пещера, не-
говия роден град, и са 
положени тържествено 
в паметника-костница 
в градския парк. Има 
бюст-паметник в парка 
пред съда, изработен от 
скулпторката Олга Наз-
драчева.

Димитър Горов не е 
гордост и слава само на 
Пещера, той е гордост и 
слава на цяла България. 
И не може да бъде при-
низен като личност от 
местно значение. Той е 
ярка личност от нацио-
нално значение, която ще 
продължи да покорява и 
днешното, и утрешното 
поколение.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

БЛАГОДАРСТВЕНО 
ПИСМО

Директорката на ОУ „П. Р. Славейков” Пенка 
Христоскова е изпратила благодарствено писмо до 
директора на „Биовет” АД Ангел Желязков, в което 
се казва:

„Изказвам своята искрена благодарност, 
както и тази на педагогическия екип, ученици-
те и техните родители, за отзивчивостта и 
разбирането, които проявихте към проблема на 
училището ни относно отремонтиране помпите 
на парноотоплителната  инсталация.

Надяваме се съвместната ни работа да про-
дължи, защото виждаме във Ваше лице хора, съ-

хранили обичта си към родното училище.”

ДИМИТЪР ГОРОВ – ЕДИН ОТ ДИМИТЪР ГОРОВ – ЕДИН ОТ 
НАЙ-БЛИЗКИТЕ ПРИЯТЕЛИ НАЙ-БЛИЗКИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
НА ХРИСТО БОТЕВНА ХРИСТО БОТЕВ

ПРИНОСЪТ НА ДИМИТЪР ГОРОВ В НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА
173 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО МУ

Димитър Горов и съпругата му Иванка

Клуб „Арт студио” при Начално училище „Михаил Куманов” организира Клуб „Арт студио” при Начално училище „Михаил Куманов” организира 
представителна изява в читалището.представителна изява в читалището.

ВЕТЕРИНАРНА 
АПТЕКА

• БИОВЕТ •
Работи всеки ден

/без събота и неделя/

от 11 до 12 ч.

и от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разно-

образие от ветери-

нарномедицински 

продукти за вашите 

любимци.

Ул. „Петър Раков” 

№39 

/до входа 

на „Биовет”/.

Тел. 0350/6-56-29

GSM 0889 888 119

Тел. 0350/6 26 70 ПРОДАВА голяма бяла 
нафтова печка - като мебел, подходяща за 

магазин, заведения и за апартамент.

Собственик ПРОДАВА помещения, 
подходящи за офиси, магазини, заведения, 

в бизнес център „Актив“, пл. „България“ №1, 
идеалeн център на Пещера. 

Телефон за връзка: 032/604 710, 0887 706 814



ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
В ПЕЩЕРА НА ОБЛАСТНИЯ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

312 юни 2013 г.

Първи клас - общообразователна паралелка.
Пети клас - общообразователна паралелка.
Девети клас - профил „Технологичен” - Информационни технологии.
Начин за кандидатстване - прием по документи.
Балообразуващи предмети: оценките по БЕЛ и ИТ, среден успех от свиде-

телството за основно образование.
Профилиращи предмети: информационни технологии, английски език, 

информатика.
Срок на обучение - 4 години.
В този профил ще овладеете:
 работата с програмите от Мicrosoft Office
 WEB дизайн
 локални и глобални мрежи, безжични технологии
 етика и грамотност в информационното общество

…и още - отлична подготовка по английски език, БЕЛ и останалите общо-
образователни предмети, което е гаранция за успешното ви представяне на 
държавните зрелостни изпити.

Срокове за подаване на документи:
I класиране – 3 - 5.07.2013 г.
II класиране – 11.07.2013 г.
III класиране – 19.07.2013 г.

За контакти:
гр. Пещера, ул. „Димчо Дебелянов” № 5, тел. 0350/6 36 41

e-mail: ohridski@abv.bg  www.ohridski-peshtera.eu

СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Пещера
обявява

прием за учебната 2013/2014 г.

На 28 май 2013 г. от 
10 часа в заседателна-
та зала на Общински 
съвет – Пещера, Об-
ластният информаци-
онен център проведе 
поредната си среща.

Към събитието 
беше проявен голям  
интерес. Участие взе-
ха представители на  
Общинската админис-
трация, на училища, 

детски градини, чита-
лища.

Екипът на Област-
ния информационен 
център представи кон-
цепция на ОП „Наука и 
образование за инте-
лигентен растеж 2014 
- 2020 г.”. Лекцията 
представи Анна Генче-
ва – експерт „Комуни-
кация, информация и 
логистика”.

Пред участниците 
бяха представени кон-
цепция на ОП „Раз-
витие на човешките 
ресурси 2014 - 2020 г.” 
и управление на про-
екти. Модул 2 - подбор 
на проектни предложе-
ния.

Лекциите предста-
ви Радослав Пешалов 
- управител на ОИЦ 
- Пазарджик.

31 май се отбеляз-
ва всяка година като 
Световен ден за борба 
с тютюнопушенето. По 
този повод Община 
Пещера, в лицето на 
МКБППМН и предста-
вители на РЗИ - Па-
зарджик, проведоха 
информационна кам-
пания, която е предви-
дена в общия План за 
дейности за 2013 г. Д-р 
Палийска и експертът 
от РЗИ Ирина Атанасо-
ва изнесоха урок-пре-
зентация за вредата 
от тютюнопушенето в 
ЦДГ „Сокола”. На де-
цата бяха раздадени 
информационни книж-
ки „Патилата на Мрав-

чо или колко опасни 
са цигарите”, в които 
по достъпен начин е 
представен рискът от 

вредния навик тютю-
нопушене.

Съвместно с учени-
ци от ОУ „П. Р. Славей-

ков” беше реализирана 
и инициативата „Изх-
върли цигара - спече-
ли награда”, в която 

граждани - пушачи, се 
включиха добровол-
но, като изхвърляха 1 
цигара и получаваха 

награда от чувала, в 
който сами имаха въз-
можност да бръкнат.

Любка ТАКЕВА

Д-р Георги Йорда-
нов - зъболекар: съ-
временно и безболез-
нено лечение на ваши-
те стоматологични 
проблеми!

гр. Пещера,
ул. „Дойранска епопея” 
№5 (бившето АПК), ет. 3
GSM: 0895/703978

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Мо-
дернизация на интегрирания воден цикъл на 
гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на 
съществуващата ВиК мрежа и изграждане на 
Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. 
Пещера” ще бъдат въведени временни ограни-
чения на движението и местодомуването на 
моторни превозни средства, както и ползването 
на съществуващи гаражи в гр. Пещера, с пълно 
затваряне на улици както следва:

• Улица „Йордан Ковачев” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 29.05.2013 г. до 20.06.2013 г. и от 14.07.2013 г. 
до 24.07.2013 г. 

• Улица „Оборище” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 29.05.2013 г. до 07.06.2013 г.
• Улица „Хан Пресиян” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 29.05.2013 г. до 24.08.2013 г.
• Улица „Веселин Стайков” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 29.05.2013 г. до 08.06.2013 г.
• Улица „Св. Константин”
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 29.05.2013 г. до 11.09.2013 г.
• Улица „Петър Казов”
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 29.05.2013 г. до 07.06.2013 г.
• Улица „Иван Пенков” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 29.05.2013 г. до 03.06.2013 г.

• Улица „Богдан Миндизов” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 04.06.2013 г. до 21.06.2013 г.

• Улица „Оборище” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 08.06.2013 г. до 22.06.2013 г.

• Улица „Симон Налбант”
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 08.06.2013 г. до 05.07.2013 г.

• Улица „Пирин” 
Срок на действие на ограничението:
8.00 ч. на 09.06.2013 г. до 22.06.2013 г.

В случай на допълнително възникнали не-
предвидени работи, срокът за приключване на 
строителните дейности за всяка от изброените 
улици може да бъде продължен.

ПГЛПМ „Васил Левски“ - ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС:

1. ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

2. ПРОФЕСИЯ: МАШИНЕН ОПЕРАТОР
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС:

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВНИ и
КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ

ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VI КЛАС:

ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ

ЗА КОНТАКТИ: тел. 035062140 
www.pg-vlevski.alle.bg, pg_v.levski@abv.bg

Проектът има за цел постигане подобряването качеството на професионалното 
обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на сис-
темата на ПОО в национален мащаб. Партньори са фирмите „ТАРА” ООД и „Симе-
онов - Георги Димитров” ЕТ, където се обучават 12 ученици в продължение на 240 
часа. При успешно завършване на практиките всеки ученик ще получи стипендия 
в размер на 300 лева.

ВЪВЕЖДАТ СЕ ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

В ДЕНЯ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

ПГЛПМ „Васил Левски“ участва в проект 
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

Народно Народно 

читалищечиталище  

„РАЗВИТИЕ-1873”„РАЗВИТИЕ-1873”  

о р г а н и з и р ао р г а н и з и р а   

среща-разговорсреща-разговор  

с Елена Хайтова с Елена Хайтова 

и Никола Гигови Никола Гигов  

и представянеи представяне  

на новите на новите 

им книгиим книги

на 11 юни на 11 юни 

от 17.30 часаот 17.30 часа

в ресторанта в ресторанта 

на ТК „Виктория”.на ТК „Виктория”.  

В изпълнение на До-
говор за безвъзмездна 
финансова помощ по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
(2007 - 2013 г.), схема за 
предоставяне на без-
възмездна финансова 
помощ: BG161PO001/

1.1-10/2010 „Подкрепа 
за създаване и промо-
тиране на иновативни 
културни събития“ 
за реализация на 
проект „Създаване и 
промотиране на Ет-
нокултурен фестивал 
в община Пещера“, 

Община Пещера ор-
ганизира петдневен 
Етнокултурен фести-
вал „Културата на бъ-
дещето и бъдещето на 
културата“, включващ 
различни културни 
изяви в периода от 
29.05.2013 г.

ПЕТ ДНИ ПРОДЪЛЖИ ЕТНОКУЛТУРНИЯТ ФЕСТИВАЛПЕТ ДНИ ПРОДЪЛЖИ ЕТНОКУЛТУРНИЯТ ФЕСТИВАЛ

На 1 юни на площада се състоя демонстрация на обичаи, обреди и На 1 юни на площада се състоя демонстрация на обичаи, обреди и 
кулинарни традиции от културата и бита на различните етничес-кулинарни традиции от културата и бита на различните етничес-
ки групи. На снимката – специалитети от Капитан Димитриево.ки групи. На снимката – специалитети от Капитан Димитриево.

 В залата на Общинския съвет се прове- В залата на Общинския съвет се прове-
де литературен форум на тема: „Младеж-де литературен форум на тема: „Младеж-
та за диалог и  взаимно разбирателство”.та за диалог и  взаимно разбирателство”.

В Художествена галерия „Проф. Веселин Стайков” бе уредена Етнографска изложба на В Художествена галерия „Проф. Веселин Стайков” бе уредена Етнографска изложба на 
експонати от културното и историческо наследство на различните етнически групи.експонати от културното и историческо наследство на различните етнически групи.

На площад „България” се проведе детски карнавал-парад на тема „Моите любими герои На площад „България” се проведе детски карнавал-парад на тема „Моите любими герои 
от приказки и легенди от литературното и културно наследство на различните етноси”.от приказки и легенди от литературното и културно наследство на различните етноси”.

П О К А Н А  З А  Т Е А Т Ъ РП О К А Н А  З А  Т Е А Т Ъ Р
На 14 юни от 18 часа в читалището

Продавам ливада 
в местността Дъбовик,

11 декара.
Тел. 089 78 70 317

Продавам апартамент, 
център.

Тел. 089 09 02 667

О Б Я В И

„КУЛТУРАТА НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА КУЛТУРАТА”„КУЛТУРАТА НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА КУЛТУРАТА”




