
Община Мизия се 
намира в Северозапад-
на България, област 
Враца и е най-ниската 
точка по поречието на 
река Дунав.

В началото на месец 
август 2014 г. засиле-
ните валежи в Западна 
Европа, Сърбия, както 
и на територията на 
България, доведоха 
до покачване нивото 
на Дунав и на реките, 
преминаващи през те-
риторията на община 
Мизия. Това доведе 
до компрометиране 
на водните басейни и 
хидросъоръжения, до 
мащабен разлив на 

реките. Вследствие на 
предизвиканите навод-
нения, на 2 август 2014 
г. двама души загинаха 
по време на прилив-
ната вълна, стотици 
къщи бяха потопени 
под вода, над 40 от 
тях рухнаха в първите 
часове. Хиляди декари 
земеделска земя са 
наводнени, а селскос-
топанската продукция 
е унищожена.

През август Община 
Пещера обяви  кам-
пания за набиране на 
помощи за пострада-
лата от наводнението 
община Мизия. 

След приключване 

на кампанията, на 10 
септември 2014 г. Об-
щина Пещера, със съ-
действието на кмета  
г-н  Георги Козарев, 
организира извозва-
нето и доставката  на 
събраните от жителите 
на общината помощи. 
Това са: минерална 
вода, олио, консерви, 
чаршафи, одеяла, дре-
хи, хранителни про-
дукти (спагети, ориз, 
брашно), памперси, по-
чистващи препарати, 
веро, сапун, гъбички.

Представител от 
Община Пещера при-
дружаваше пратката, 
която бе разтоварена 

в сградата на Домашен 
социален патронаж 
– гр. Мизия. Дарението 
бе предоставено в раз-
пореждане на кмета 

д-р Виолин Крушовен-
ски за разпределение 
на пострадалите от на-
воднението и прието с 
благодарности.

Пратениците на Об-
щина Пещера направи-
ха и обиколка на града, 
за да се запознаят със 
състоянието, в което се 
намира Мизия в момен-
та, около 40 дни след 
голямото наводнение. 
От получената инфор-
мация става ясно, че 

по предварителни 
данни около 1,1 млн. 
лева са необходими за 
покриване на щетите 
в публичния сектор 
в Мизия – училища, 
детски градини, пътни 
съоръжения (мостове, 
улична настилка), как-
то и за изграждане на 
временни селища. Към 
тази цифра трябва да 
се прибави и оценката 
на щетите върху имоти-
те. Общо 828 имота са 
наводнени, 120 от тях 

са негодни за живее-
не, тъй като 27 къщи 
са напълно срутени и 
предстои да бъдат съ-
борени още 98 къщи, 
за да бъдат построени 
отново.

Мизия скоро ще 
бъде изправена пред 
проблема за изхран-
ване на над 300 души. 
Военнополевата кухня 
е прекратила своята 
дейност. Храната ще се 
осигурява с продукти 
чрез дарения.
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ДАРЕНИЕ ЗА ГРАД МИЗИЯ

На 7 септември ет-
нотанцова  формация 
„Кулминация” към НЧ 
„Развитие - 1873” с 
художествен ръково-
дител Елена Баренска 
участва в V-я Hациона-
лен етнофестивал „Кул-
турата на моя етнос” в 

с. Горно Съхране.
Формацията получи 

голямата награда на 
фестивала.

Участие взеха и 
Валентин и Цветан  
Кичукови от група „Чу-
чулига” с художествен 
ръководител Павел 

Куцев, а Васка Даска-
лова получи специална 
награда за оригинален 
костюм.

Благодарност НЧ 
„Развитие - 1873” из-
казва на Община Пе-
щера за осигурения 
транспорт.

Кръвен център – гр. 
Пловдив, със съдей-
ствието на Община 
Пещера, организира 
акция за безвъз-
мездно и доброволно 
кръводаряване за 
гражданите и гостите 
на Пещера. 

Акцията ще се про-
веде на 26 септември 
2014 г. от 9 до 12:30 
часа пред сградата на 
Общината. За целта 
Кръвен център – гр. 
Пловдив, разполага 
с подвижен кабинет 
за кръводаряване, за 

удобство на желае-
щите да се включат в 
това благородно дело.

Призоваваме граж-
даните да се отзоват 
и да дарят кръв, като 
се надяваме с общи 
усилия да успеем да 
съхраним традиция-
та в безвъзмездното 
кръводаряване. Нека 
гражданското общест-
во на Пещера покаже 
своята съпричастност, 
човешка отговорност 
и хуманност!

ДАРЕТЕ КРЪВ, ДАРЕТЕ КРЪВ, 
ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

ЕТНОТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „КУЛМИНАЦИЯ”„КУЛМИНАЦИЯ” 
СПЕЧЕЛИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ДАРЕТЕ КРЪВ, 
ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕЩЕРА 

п р еп р е д л а г ад л а г а ::
- професионални и езикови курсове;
- ползване на компютърна зала и зала за обучение и срещи;
- превод и легализация на документи – всички езици;
- кредитиране от Българска банка за развитие – лихва 6%;
- офис услуги - копиране, принтиране, подвързване, ламиниране, сканиране.

на стр.на стр.444

РАДИЛОВО

На 21 и 22 На 21 и 22 
септември септември 

в с. Радилово в с. Радилово 
ще се проведе ще се проведе 
Национален Национален 
фестивал фестивал 

на кешкека на кешкека 
и народните и народните 

уменияумения

ПРОГРАМАТА 
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За достоверността на обявата 
отговорност носи лично подателят.

Съзнавам, че е трудно 
да се говори за Елена 
Гавраилова, която бе 
обикновена и необикно-
вена, но толкова извисе-
на, извървяла трудния и 
трънлив път на борбата.

В многолюдния отряд 
на борците от младежкото 
революционно движение 
в България нейната коло-
ритна фигура се извисява 
високо през 30-те и 40-те 
години на миналия век.

Тя е едно явление, из-
лъчващо ярка светлина 
и уникално богатство от 
полезна и многостранна 
дейност, изключителна 
всеотдайност, работо-
способност, твърдост, 
издръжливост и реши-
телност в съпротивата 
срещу монархо-фашист-
ката власт.

Но корените на ней-
ното кредо в живота, в 
борбата са в родовия й 
корен, в семейната среда, 
в родния град Пещера, в 
атмосферата на ранното 

детство, а по-късно и в 
съзряването. 

Родена е на 14 април  
1915 година в град Пе-
щера в семейството на 
Генчо Гуджев – ветерина-
рен лекар от гр. Стрелча, 
и Карамфилка Ракова 
– пещерка от занаятчий-
ския възрожденски род 
Ракови.

Времето, в което Еле-
на расте, е неспокойно. 
Това са години на войни 
и национални бедствия 
– преврати, въстания, на-
ционални катастрофи.

През 1924 година се-
мейството се заселва в 
София. Тук, в прогимна-
зията и гимназията, Еле-
на показва многостран-
ни интереси и отличен 
успех.

Юридическия факул-
тет на СУ завършва през 
1941 година. Тя участва 
активно в младежкото ре-
волюционно движение, 
като член на РМС и БОНС 
от редови член до член 
на ЦК.

Организира събрания, 
стачки, демонстрации, 
бойни групи, явки в не-
легални квартири. Раз-
пространява позиви, лис-
товки, призиви, вестници. 
Участва активно в меж-
дународни конференции 
на легални и нелегални 
организации против вой-
ната в Париж, Лондон, 
Брюксел, Виена.

Работи непосредстве-
но със секретарите на 

ЦК на РМС – Йорданка 
Чанкалова, Александър 
Димитров, Свилен Ру-
сев, които високо ценят 
нейната всеотдайност в 
борбата. 

Многократно тя попа-
да в лапите на фашистки-
те палачи, включително в 
ада на полицията. Побои-
ща, очни ставки, насилия, 
поставяне на електри-
ческия стол я съпътстват.  
Хитрият полицай Никола 
Гашев не успява да я сло-
ми и изтръгне показания. 

Елена заболява от 
туберкулоза и излиза от 
каушите смляна от бой, с 
две каверни, със счупени 
крака.

Интернирана е в кон-
цлагерите в Добруджа, 
Златоград и Лудогорието. 
При големия провал на 
ЦК на РМС е отново за-
държана и съдена. Полу-
чава две смъртни присъ-
ди, които не са изпълнени 
поради тежкото заболя-
ване от туберкулоза.

След 9 септември 1944 
година нейният трудов 
път е сложен, отговорен 
и труден в продължение 
на три десетилетия – до 
1973-а, когато се пенсио-
нира.

В трудовата й парабо-
ла на живота са изписани 
следните дейности:

· 1944-1971 г. – Десети 
конгрес на БКП, непре-
къснато е избирана за 
член на ЦК;

· 1947-1951 г. – работи 

като главен секретар на 
КНИК;

· 1955-1962 г. – работи 
като главен директор на 
БТА;

· 1962-1967 г. – завеж-
да отдел „Международни 
връзки и международна 
политика” при ЦК на пар-
тията;

· 1967-1973 г. – посла-
ник е на НРБ в ООН в Ню 
Йорк.

На обществени нача-
ла до 1989 година Елена 
Гавраилова е член на 
Бюрото на Национал-
ния комитет за защита 
на мира.  Тя участва в 
редица международни 
конгреси и конференции. 
В същото време е и за-
местник-председател на 
Българското дружество 
за съдействие на ООН.

Елена Гавраилова без-
пределно обичаше своя 
роден град и пещерци и 
не прекъсва връзката си 
с тях.  Тя остава в лето-
писа на Пещера и като 
дарителка на своя дял от 
бащиния дом в града на 
Дружеството за дружба 
и приятелство с народи-
те на Русия и ОНД, който 
дом откри на 19 януари 
1980 година.

Със своя съпруг о.з. 
полковник Милко Щърба-
нов създават прекрасно 
семейство и отглеждат 
двама сина. 

Е. Гавраилова почива 
през 2001 г. в София, къ-
дето е погребана.

Пословичната й 
скромност и стеснител-
ност не изчерпват инте-
лектуалната й същност. 
Зад тях се крият органи-
зираност и темперамент, 
чиято енергия често 
изненадва със своя Ре-
несансов блясък и бун-
тарство. Тази енергична 
жена умее не само да се 
бори, но и непрекъсна-
то да твори и да живее, 
дори и в преизподнята на 
фашисткия ад.

Всичко в нея – мъд-
рост, чувства, които не са 
лишени от силни токове, 
е жизнено необходимо 
на попрището на борбата, 
дипломацията и култура-
та. И в същото време тя 
е ръководител от нов тип, 
човек на дълбоките усе-
щания, на драматичните 
сблъсъци в историята 
на онези духовни изпи-
тания, които разкъсват 
личността. 

Тук няма случайност 
или противоречия, има 
една истинска хармония, 
която привлича хората, с 
които работи и общува. 
Боркинята Елена блести с 
добродетел, която е чуж-
да на грубото, грозното и 
вулгарното в живота. Това 
е нейният морал, религия, 
която усъвършенства не 
само сетивата, но и мисли-
те, чувствата и идеите й.

Всичко, сътворено от 
нея, а това са десетки и 
стотици речи, изявления, 
декларации, доклади, за-

писани в стенограмите и 
на магнетофонните ленти 
на различните форуми, е 
плод на уникална култура 
и духовност.

При нея няма нищо 
елементарно или слу-
чайно, изсмукано от 
пръстите, недокоснато от 
движението на човешкия 
дух. Жаждата й да се до-
косне до великото, до ис-
тинското в живота е била 
съкровената й мечта.

Всъщност в своя съ-
знателен живот Елена 
Гавраилова е била една 
зряла и универсална лич-
ност, която знае какво 
цени и защо го цени.

И го постига.
През целия си не-

спокоен живот на борба 
и строителство на ново-
то тя излъчва енергия и 
една особена младост, 
която и днес възхищава.

Животът се постара да 
изпита волята й и крех-
кия кристал на душата й 
от времето на монархо-
фашизма, та до края на 
живота й.

Защото тя през целия 
си напрегнат живот е 
била гражданка, човек на 
дълга и делото. Общест-
вото – ето нейното истин-
ско Отечество. И това не е 
биографична подробност. 
Това е съдба. Онази пред-
определеност на сърцето, 
за да стигне до себе си и 
до всички нас!

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

Дирекция „Бюро по 
труда” в Пещера органи-
зира трудова борса.

Тя бе открита от ди-
ректора на дирекция 
„Бюро по труда” Димитър 
Търпов.

Тук бяха кметът на об-
щината Георги Козарев, 
секретарят на Общината 
Николай Гълъбов, Петър 
Стоилов – от Бизнес цен-
тър – Пещера.

Приветствие към при-
състващите поднесе кме-
тът Георги Козарев.

29 работодатели са  
участвали в борсата.  Обя-
вените свободни работни 
места са били за шивачи, 
кроячи, монтировачи.

Борсата е била посе-
тена от над 230 търсещи 
работа лица, с някои от 
тях е била  постигната 
договореност за работа  
още тогава, на място.

За пореден път

ТРУДОВА БОРСА В ПЕЩЕРА

Поради ремонт, Ветеринарната аптека на 
“БИОВЕТ” временно няма да работи.

ТЪРСИ СЕ
квартира за младо семейство.

За контакти: 0884 25 82 04

Продава се земеделска земя 
- 2 декара -

в местността Широките ливади
край Пещера.

Тел. 0886 813 315

ПРОДАВА СЕ
къща с гараж,

стопански постройки
и двор в центъра на Пещера.

Тел. 0350/6 67 27

НАШАТА СЪГРАЖДАНКА ЕЛЕНА ГАВРАИЛОВА, 
ПРЕМИНАЛА ПРЕЗ ПРЕИЗПОДНЯТА НА ФАШИСТКИТЕ 
КОНЦЛАГЕРИ, Е БИЛА ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ В ООН
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от деветосептемврийска-
та антифашистка победа 
се състоя на 9 септември 
2014 г. от 18 ч. пред Па-
метника-костница в Цен-
тралния парк.

То бе организирано от 
Общинския съвет на БСП 
в Пещера.

Тържеството започна 
с поднасяне на букети 
цветя пред Паметника-
костница.

Сред присъстващите 
бяха кандидатите за на-
родни представители 

Йордан Младенов, Диана 
Варникова, д-р Петров и 
Георги Керелов.

Тук бе и кметът на 
община Пещера Георги 
Козарев.

С встъпителни думи 
тържеството откри пред-

седателят на БСП в Пеще-
ра Анастасия Младенова. 
Тя подчерта значението 
на 9 септември – паметна 
дата за историята на Бъл-
гария.

С минута мълчание и 
сведени глави присъства-

щите почетоха паметта на 
жертвите в антифашист-
ката борба.

Слово за 9 септември 
произнесе Георги Сми-
лянов – председател на 
младежкото обединение 
в БСП – Пещера.

Обръщение направи 
д-р Петров. В слово-
то си той подчерта, че 
Коалиция „БСП – Лява 
България” е за единение 
на страната, социална 
справедливост и по-до-
бър живот.

За доброто настрое-
ние, с патриотични бъл-
гарски и руски песни, се 
погрижи  квартет „Армей-
ска песен”.

В края на август бе организирано 
честване по повод 70 години от анти-
фашистката борба в м. Лунгурлии до 
Широка поляна.

Участие взеха общинските организа-
ции на БСП в Батак, Пещера и Пловдив.

Честването бе организирано от сдру-

жение „Памет и бъдеще”.
Участниците видяха землянката, в 

която са се укривали партизаните от от-
ряд „Антон Иванов”.

Поднесени бяха цветя и венци.
Слово произнесе председателят на 

БСП в Пещера Анастасия Младенова

На 11 септември 2014 г. в залата на Общински съвет – Пещера, се проведе 
51-вото /извънредно/ заседание на ОбС, открито и ръководено от неговия пред-
седател Анастасия Младенова.

ДНЕВНИЯТ РЕД ВКЛЮЧВАШЕ:

- Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в 
град Пещера, община Пещера – 1 брой, с капацитет 14 места по проект BG051-
PO001-5.2.12-0044-С0001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване 
на човешките ресурси”.

- Одобряване на длъжностно разписание на Звено за социални услуги в 
домашна среда към Домашен социален патронаж - град Пещера, считано от 
15.09.2014 г.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТПОКЛОН
ПРЕД ПОДВИГА

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни
„Нов шанс за успех“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Трета поредна година ПГЛПМ „Ва-
сил Левски“ приключва успешно обу-
чението по проект BG051PO001- 4.3-01 
„Нов шанс за успех“ – Ограмотяване 
на възрастни, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Европей-
ския социален фонд на Европейския 
съюз. 

48 лица получиха сертификат за за-
вършен V, VI и VII клас, който ще им даде 
възможност за успешно включване в 
пазара на труда. Курсистите бяха подпо-
могнати със стипендия в размер на 4.00 
лв. на ден за периода на участие. 

Целта на проекта е да бъде осигуре-
но организирано и методично обучение 
на неграмотни и слабограмотни лица 
над 16-годишна възраст.

АНТИВАНДАЛИЗЪМ 
В ДЕЙСТВИЕ

К а м п а н и я

Община Пещера 
стартира кампания 
под мотото „Антиван-
дализъм в действие”.

Основната причина 
са зачестилите про-
яви на вандализъм, 
посегателствата върху 
публичната инфрас-
труктура и рушене на 
общинската собстве-
ност. 

Нанесените щети са 
за хиляди левове, из-
числили са от Общин-
ска администрация и 
предприемат крайни 
мерки за борба с ван-
дализма, за да бъдат 
заловени и наказани 
извършителите.

„Целта на кампани-
ята е да повлияем на 
общественото мнение, 
като насърчим негова-
та по-голяма чувстви-
телност и ангажира-

ност срещу всякакъв 
род вандализъм и 
безотговорно социал-
но поведение, да про-
вокираме промяна на 
обществените нагласи, 
като извадим от ано-
нимност всяка подоб-
на проява”, уточняват 
от Общината.

Община Пещера 
очаква съдействие от 
гражданите при съ-
мнение за нарушаване 

на реда. 

Сигнали могат да 
се подават на горещия 
телефон на Общината: 

0350/6-22-03 
от 8:30 до 17:30 ч., 

0350/6-22-16 
от 17:30 до 8:30 ч. 
и на телефона на 

Районно полицейско 
управление -
гр. Пещера:
0350/6-24-71.

ЧЕСТВАНЕ
70-ГОДИШНИНАТА

21.09.2014 г.
11.00 ч. - Откриване на фестивала
Представяне легенда за кешкека
През целия ден:
На открита сцена
- ще се представят обичаи и фол-

клор от Радилово и гостуващи съста-
ви;

- ще се предлагат на изложба базар 
храни, земеделски продукти, сувенири 
на площада и пред откритата сцена и 
готов кешкек;

Панаир на продуктите от Пазарджиш-
ки регион

20.00 ч. - Концерт на  ансамбъл 
“Зора” при НЧ “Зора - 1903”, с. Ради-
лово 

22.09.2014 г.
На открита сцена
11.00 ч. - Надиграване на танцови 

групи и формации
- Брейк турнир и занимателни игри
През целия ден:
- ще се предлагат на изложба базар 

храни, земеделски продукти, сувенири 
на площада и пред откритата сцена.

Панаир на 
продуктите от 
Пазарджишки 
регион

Приложни 
ателиета - в 
Музейна сбир-
ка и църква 
“Св. Теодор 
Тирон”:

- мелене на 
жито на воде-
ничен камък;

- ретро фото;
- тъкане на 

стан;
- биене на 

масло в бутилка;
- месене на обредни хлябове и пити;
- песните и танците на Радилово;
- ателие - портрет от натура от про-

фесионален художник;
- интерактивна игра за деца от 3 до 5 

години “Бабо, какво е това?”. 
19.00 ч. – Закриване на фестивала 

с миниконцерт от научените песни и 
танци по време на фестивала.

ИЗЖИВЕЙТЕ ПРИЯТНИ 
МИГОВЕ 

С АТРАКЦИИТЕ НА 
ФЕСТИВАЛА! 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА-1903” С . РАДИЛОВО, 
С ПОДКРЕПАТА НА КМЕТСТВО РАДИЛОВО 

И ОБЩИНА ПЕЩЕРА, 

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ 
НА „НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ РАДИЛОВО 2014” 

НА 21 И 22 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. НА ПЛОЩАДА В СЕЛО РАДИЛОВО.

РАДИЛОВО
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На 3 септември 
2014 г. в залата на Об-
щинския съвет се про-
веде заключителна 
пресконференция по 
проект „Многоцветна 
дъга”, който бе реали-
зиран в ОДЗ „Дени-
ца”.

Директорът на дет-
ското заведение г-жа 
Верка Климентова за-

позна присъстващите 
с работата по проекта 
– основната и специ-
фична цел, дейности-
те, които са били пред-
видени, резултатите.

Отзивите за проек-
та бяха много добри.

Р ъ к о в о д и т е л я т 
му  г-жа Маргарита 
Врачовска каза, че 
реализирането на та-

къв проект никак не е 
леко и изказа своето 
задоволство от много 
добрата работа на ко-
лектива.

Госпожа Врачовска 
връчи удостоверения 
на всички участвали 
в проекта и грамота на 
директорката  Верка 
Климентова за успеш-
ното му завършване.

ПРОЕКТ „„МНОГОЦВЕТНА ДЪГАМНОГОЦВЕТНА ДЪГА””
З А К Л ЮЧ И Т Е Л Н А  П Р Е С КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Във връзка с из-
граждането Дом на 
покойника в Пещера 
продължава дарител-
ската кампания.

 Желаещите да 
се включат могат да 
дарят пари, като из-
ползват банковата 
сметка или специал-
ните кутии, поставени  
в търговска верига 
„Лазур”, Мегамаркет, 
магазин за цветя на 
Общински пазар и в 

магазина срещу бив-
шата казарма.

Приканват се 
всички фирми на те-
риторията на община 
Пещера и гражданите 
да дадат своята леп-
та за построяване на 
сградата в Централ-
ния гробищен парк. 
Всеки, който иска да 
бъде съпричастен с 
начинанието, може да 
помогне. 

ДА ПОМОГНЕМ

ОБЩИНСКА БАНКАОБЩИНСКА БАНКА 

B I G :  S O M B B G S FB I G :  S O M B B G S F

IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

ШОФИРАЙТЕ МОТОЦИКЛЕТА ЗА УДОВОЛСТВИЕ
Пещерското момиче 

Анна Паскова, която 
е деветокласничка в  
СОУ „Любен Караве-
лов” в Пловдив с про-
фил „Музика”, участва 
в IV-я Световен шам-
пионат „Световен фол-
клор” в Обзор.

Оттам Анна се за-
върна със златен ме-
дал. Връчени й бяха 
още дипломи и Почетна 
награда за значителен 
принос в запазване и 

развитие на световните 
традиционни фолклор-
ни изкуства.

За този успех за-
слуга има и преподава-
телката й по родопско 
пеене – певицата Ма-
рия Каменова, а с на-
родната певица Росица 
Пейчева имат съвмест-
ни изяви.

През лятото Анна 
имаше участия и в 
Полша, Чехия и Маке-
дония.

КАСКА: Най-често при произшествие ударът се понася от главата! Без каска, дори и леко под-
хлъзване на пътя може да доведе до смърт или трайни мозъчни и лицеви увреждания.

НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПЪТЯ БЕЗ КАСКА! КОГАТО ВОЗИТЕ ПЪТНИК, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ОБЕЗОПАСИТЕ И НЕГОНЕ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПЪТЯ БЕЗ КАСКА! КОГАТО ВОЗИТЕ ПЪТНИК, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ОБЕЗОПАСИТЕ И НЕГО!

ЕКИП: Асфалтът е много силен абразив в контакт с тялото! При произшествие с 20 км/ч. и без 
подходяща екипировка кожата на водача се изтрива за секунди. Най-уязвими са главата, ръцете 
и краката. Шофирането без подходящ екип е ненужен риск, дори при кратки пътувания.

НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПЪТ БЕЗ ЕКИП! КОГАТО ВОЗИТЕ ПЪТНИК, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ОБЕЗОПАСИТЕ И НЕГО!НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПЪТ БЕЗ ЕКИП! КОГАТО ВОЗИТЕ ПЪТНИК, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ОБЕЗОПАСИТЕ И НЕГО!

СКОРОСТ: Скоростта е убиец! При шофиране с превишена скорост на мотоциклет контролът 
върху него е минимален, а когато сте в завой, е нулев. Когато шофирате с превишена скорост и 
попаднете на неравност или пясък, скъсате верига, спукате гума или навлезете в мокър или неста-
билен участък от пътя, инцидентът е почти неизбежен. Не разчитайте на добър късмет и случайно 
разминаване с произшествие – помислете преди да ускорите!

НЕ ОСТАВЯЙТЕ МОТОЦИКЛЕТА ДА ВИ КОНТРОЛИРА! ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПАЗИ!НЕ ОСТАВЯЙТЕ МОТОЦИКЛЕТА ДА ВИ КОНТРОЛИРА! ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПАЗИ!

ПРАВОСПОСОБНОСТ: Мотоциклетът и мотопедът не са играчки! Те са по-нестабилни, по-
незащитени и по-незабележими от останалите превозни средства. За да шофирате двуколесно 
моторно превозно средство и да се справяте с рискови ситуации, се изисква подготовка и на-
вършване на определена възраст.

НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ДЕЦАТА СИ НА РИСК! НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА ШОФИРАТ БЕЗ ПРАВОСПОСОБНОСТ!НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ДЕЦАТА СИ НА РИСК! НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА ШОФИРАТ БЕЗ ПРАВОСПОСОБНОСТ!

• Осигурявайте предимство и бъдете толерантни към останалите водачи!
• Много често сте незабележими на пътя. Сигнализирайте маневрите си отрано!
• Винаги спазвайте дистанция! Уверете се, че шофьорът пред вас ви вижда!
• Опитайте се да предвиждате опасностите на пътя. Карайте внимателно в завой!
• Не се движете с превишена скорост! Шофирайте мотоциклета за удоволствие!

ДЕВЕТОКЛАСНИЧКА 
С НАГРАДИ ОТ ФЕСТИВАЛИ

Вестник

„РОДОПСКА ИСКРА”„РОДОПСКА ИСКРА”
М О Ж ЕМ О Ж Е

да четете да четете 
и в електронен варианти в електронен вариант

на страницата на Община Пещерана страницата на Община Пещера

За втора година 
ученици от ПГЛПМ 
„Васил Левски” – гр. 
Пещера, участваха в 
проект „Ученически 

практики”. 24 младежи 
завършиха успешно 
проекта, като усвоиха 
много нови знания и 
умения и  получиха 

възнаграждение от 300 
лв. за отработените 240 
часа в реална работна 
среда.

Партньори по про-

екта са фирмите: 
– „Тара” ЕООД – про-

изводство на обувки, 
където стажантите 
усвояваха тънкостта на 
професията „Оператор 
в обувно и кожено-га-
лантерийно производ-
ство”;

– ЕТ „Симеонов – Г. 
Димитров” – производ-
ство на матраци, където 
учениците разшириха 
познанията си по про-
фесията „Оператор в 
дървообработването”;

– „Ден-Вес” ООД 
– производство на 
обувки, където младите 
хора обогатиха знани-
ята си по професиите 
„Оператор в обувно и 
кожено-галантерийно 
производство” и „Ма-
шинен монтьор”.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален фондЕвропейски съюз

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА


