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Инвестираме във Вашето бъдеще!Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Община Пещера изпълнява успешно проект „Консерва-
ция, реставрация и експониране на антична и средновековна 
крепост Перистера, разположена на хълма Света Петка, град 
Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за раз-
витието на природни, културни и исторически атракции”.  Про-
ектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 
3 618 355,03 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

Общата цел на проекта е превръщане на античната и сред-
новековна крепост Перистера в гр. Пещера в атрактивна и при-
влекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. 
Реализирането на проектното предложение ще допринесе за 
подобряване, обновяване и доразвиване на туристическите 
атракции в община Пещера и популяризиране на общината като 
място на древна култура. Чрез планиране на интегрирани дей-
ствия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция 
и експониране на историческата забележителност, реализа-
цията на проекта ще осигури и повишаване атрактивността и 
достъпността до обекта с туристическо и културно-историческо 
значение на територията на Пещера.  Античната и средновеков-
на крепост Перистера, която е културно-исторически паметник 
с национално значение, е открита по време на разкопки през 
периода 2007-2010 г.  

    Постигнати резултати по проекта:
 Сформиран и действащ екип за управление на проекта.
 Създадена и функционираща организационна система, 

която гарантира гладкото изпълнение на дейностите по проекта.
 Създадена система за вътрешен мониторинг на проект-

ните дейности.
 Изготвени технически отчети на тримесечие.
 Извършени доклади от проверки на място на избраните 

изпълнители.
 Регулярни работни срещи на екипа.
 Поставени временни табели за проекта на обекта - 7 бр.
 Изготвени доклади до кмета на община Пещера за напре-

дък по проекта.
 Възстановени средства по подадено искане за плащане 

на средства, разплатени преди подписване на Договора за без-
възмездна финансова помощ.

 Проведена обществена поръчка  за реализация на обект:  
„Изпълнение на СМР по проект „Консервация, реставрация и 
експониране на антична и средновековна крепост Перистера, 
разположена на хълма Света Петка, град Пещера“.

 Проведена обществена поръчка  за реализация на обект  

„Осъществяване на строителен надзор за изпълнение на СМР 
по проект „Консервация, реставрация и експониране на антична 
и средновековна крепост Перистера, разположена на хълма 
Света Петка, град Пещера“.

 Проведена обществена поръчка  за реализация на обект 
„Осъществяване на информиране, публичност, визуална и 
изработване и разпространение на рекламни материали, орга-
низиране на събития в района на туристическите атракции“ по 
проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и 
средновековна крепост Перистера, разположена на хълма Света 
Петка, град Пещера“.

 Проведена обществена поръчка  за реализация на обект  
„Осъществяване на авторски надзор за изпълнение на СМР по 
проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и 
средновековна крепост Перистера, разположена на хълма Света 
Петка, град Пещера“.

 На 21.02.2013 г. Община Пещера сключи договор 
BG161PO001/3.1.-03/2010/039 - U-09 за реализация на обект „Осъ-
ществяване на строителен надзор за изпълнение на СМР по 
проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и 
средновековна крепост Перистера, разположена на хълма Све-
та Петка, град Пещера“ с избрания изпълнител ДЗЗД “ЕКО БУЛ 
СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ”.

 На 08.03.2013 г. Община Пещера сключи договор 
BG161PO001/3.1.-03/2010/039 - U-10 за реализация на обект 
„Осъществяване на информиране, публичност, визуална и 
изработване и разпространение на рекламни материали, орга-
низиране на събития в района на туристическите атракции“  по 
проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и 
средновековна крепост Перистера, разположена на хълма Све-
та Петка, град Пещера“ с избрания изпълнител “Издателство 
стандарт” ЕАД.

 На 19.03.2013 г. Община Пещера сключи договор 
BG161PO001/3.1.-03/2010/039 - S-11 за реализация на обект 
„Изпълнение на СМР по проект „Консервация, реставрация и 
експониране на антична и средновековна крепост Перистера, 
разположена на хълма Света Петка, град Пещера“ с избрания 
изпълнител ДЗЗД “Перистера 2012”.

 На 26.04.2013 г. Община Пещера сключи договор 
BG161PO001/3.1.-03/2010/039 - U-12 за реализация на обект 
„Осъществяване на авторски надзор за изпълнение на СМР по 
проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и 
средновековна крепост Перистера, разположена на хълма Света 
Петка, град Пещера“ с избрания изпълнител „Резидент 5” ООД.

 Подготвени и изпратени преписки за последващ контрол 
на процедури за избор на изпълнител СМР, строителен надзор, 
изпълнител, осъществяващ информация и публичност.

 Община Пещера е депозирала искане за авансово 
плащане в „Южен централен район за планиране“ с вх. № 576/
27.03.2013 г. 

 Верификация на искане за авансово и междинно плащане.
 Община Пещера е обявила процедура  за избор на оди-

тор с Решение на кмета на община Пещера  № 24/30.04.2013 г.
 В срок до 31.07.2013 г. ще има избрани изпълнители по 

следните процедури: „Изпълнение на финансов одит“ и „Заку-
пуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане“ „Консерва-
ция, реставрация и експониране на антична и средновековна 
крепост Перистера, разположена на хълма Света Петка, град 
Пещера“, “Избор на изпълнител, провеждащ обучения, пряко 
свързани с подкрепяните атракции и съоръжения”.

 Срокът на изпълнение на договорите за строителство и 
строителен надзор започват да текат от датата на подписване на 
Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техни-
ческата инфраструктура (съгласно Наредба № 3 за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 
15.08.2003 г.) до съставяне на Констативен акт обр. 15 за устано-
вяване годността за приемане на строежа.

 Изпълнението на строително-монтажните работи се из-
вършва в срок, съгласно линейните календарни графици, съ-
блюдавайки техническите спецификации и проекти.

 На 10.04.2013 г. в сградата на Общинска администрация - 
гр. Пещера, се проведе встъпителна  пресконференция с участие 
на кмета на община Пещера Георги Козарев, заместник-кмета 
Стефан Балабанов, представители на изпълнителите на СМР, ав-
торски и строителен надзор,членовете на екипа по управление 
на проекта и представители на местни медии.

 Прессъобщения за интернет сайта на Община Пещера.
 Поставена информационна табела /винил/ за проекта в 

сградата на Общината.
 Информиране на обществеността за развитието и изпъл-

нението на проекта.
 Популяризиране на получената финансова подкрепа от 

Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие в съответствия с правила-
та на ЕС за информация и публичност.

На 8 юни 2013 г. Групата 
за стари градски песни 
„Еделвайс” с ръководител 
Рашко Тилев при  НЧ „Раз-
витие - 1873” участва в 13-
ия фестивал на българска-
та градска песен „Нежни 
чувства - Пловдив 2013 г.”.

Групата се представи 
блестящо и завоюва първа 
награда в конкурсната про-
грама.

Членовете на журито 
Мими Иванова и Развигор 
Попов изразиха възхище-

нието си от творческото по-
стижение на нашата  група. 
Дълги и нестихващи бяха 
аплодисментите към ав-
торската песен „Пещерска 
жена” по текст на  Стоян-
ка Динева, музика - Спас 
Спасов.

На творческата фор-
мация пожелаваме нови 
творчески постижения.

… ... ...
На 8 юни възпитаници-

те на Николай Балабанов 
от Детска вокална група  

„Петленце” при НЧ „Раз-
витие - 1873” участваха в 
Международен фолклорен 
фестивал „Песни и танци 
без граници” в Свилен-
град.

С магнетичните си из-
пълнения групата  завоюва 
златен медал в категория 
Певчески групи за автенти-
чен фолклор до 16 години.

С трета награда за ин-
дивидуални изпълнители 
на народна песен бе отли-
чена 7-годишната Теодора 

Балабанова.
На малките талантливи 

деца пожелаваме с любов 
да съхраняват и обогатяват 
фолклорните традиции и 
развиват своето дарова-
ние.

Ръководството на НЧ 
„Развитие - 1873” изказва 
своята сърдечна благодар-
ност на Община Пещера и 
лично на секретаря Нико-
лай Гълъбов за осигурения 
транспорт за участие на 
групите във фестивалите.

“Този документ е създаден в рамките на проект за безвъзмездна помощ по 
договор № BG161PO001/3.1-03/2010/039: „Консервация, реставрация и експо-
ниране на антична и средновековна крепост Перистера, разположена на хъл-
ма Света Петка, град Пещера”, 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.”

Групата бе наградена лично от Мими Иванова 
и от Карамфила Йоргова - директор на фестивала

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ИЗПЪЛНЯВА УСПЕШНО ПРОЕКТ „КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ
И ЕКСПОНИРАНЕ НА АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПЕРИСТЕРАПЕРИСТЕРА
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АА настас Пунев 
е роден на 21 
юни 1920 г. в 
семейството 

на Благоя и Невена Пуне-
ви - клон от големия въз-
рожденски баташки род 
Христоскови, взел актив-
но участие в Априлското 
въстание в Батак.

Темата за него е нео-
бятна и за Анастас Пунев 
може да се разказва 
дълго и интересно. Името 
му е забулено с ореола 
на един стар пътник, 
минал през битието на 
пещерската земя, извър-
шил много и благородни 
дела.

Той е една ярка лич-
ност, в чийто житейски 
път се пресичат много 
пътеки и пътища, от кои-
то се излъчва надежда, 
вяра, светлина и духовна 
извисеност.

Параболата на 
трудовия му път като 
специалист в областта 
на финансите и иконо-
миката преминава през 
напрегнатото ежедневие 
на Околийския народен 
съвет - Пещера, и Об-
ластния съвет - Пловдив, 
като инспектор по финан-
си; „Биовет” - Пещера, и 
ДДЗ „Антон Иванов” като 
зам.-директор и дирек-
тор, дал своя принос за 
изграждане на съвремен-
на научна организация 

на труда, модернизация 
и реконструкция на двата 
престижни завода.

Като управленец през 
1990-1991 г. оглавява и 
успешно ръководи дей-
ността на ВИК, с който 
започват демократични-
те промени в Пещерската 
община. Но той се раз-
личава от своите съвре-
менници демократи по 
това, че запазва своето 
достойнство и живее без 
илюзии, без да се подда-
де на съблазните, на из-
кушенията на властта.

Анастас Пунев, след-
вайки примера на своите 
деди - сродниците Драган 
Манчов - голям и рядък 
български възрожден-
ски журналист, издател 
на стотици книги и вест-
ници, и Христо Пунев, 
неговият чичо - издател 
и редактор на вестници 
и автор на книги, се по-
свещава на пещерското 
краезнание. Той обича 
безпределно и искрено 
Пещера и затова става 
плодовит и прекрасен 
краевед, черпейки опит 
и от видните български 
историци – пещерците 
проф. Янко Тодоров и 
Иван Попов. И той не ги 
засрамва, защото е блес-
тящ ерудит и истински 
интелектуалец в тази об-
ласт, без да е професио-
нален историк.

Като краевед той 
ще остане най-точната 
„матрица” на своя „Ен-
циклопедичен речник 
- Пещера”.

Анастас Пунев никога 
не подцени проблемите 
на изследователската 
работа в краезнанието 
на Пещера, нито хората, 
за които търси истина-
та. Обича с трогателна 
сантименталност съ-
бирателската работа, на 
която посвещава много 
труд и енергия. За него 
краезнанието е не само 
страст, увлечение, а и 
истинска магия. И това 
занимание го държи в 
прегръдките си четвърт 
век. Дава си ясна сметка 
за цялата отговорност, 
последици, минуси при 
допуснати пристрастия 
в оценката на събития и 
личности.

И той не сгреши. Бе и 
ще остане като краевед в 
максимална степен обек-
тивен, чужд на нихилиз-
ма към миналото, чужд 
на новите „модерни про-
чити” на историята на Пе-
щера, ръководейки се от 
принципа, че историята е 
такава, каквато е.

Докосва се до много 
и разнообразни теми от 
миналото и настоящето 
на Пещерската община 
като терен за изследване 
на родния край.

Не допуска да из-
следва и митовете и 
феномените за Пещера 
и пещерци – „Чаршия-
та”, „Левски и Пещера”, 
„Алеко и Пещера”, „Пе-
щерското читалище”, 
„Димитър Горов” и още 
десетки други.

Докосва се компе-
тентно до голямата тема 
за бита, душевността и 
народопсихологията на 
пещерци, по-точно до 
нравствеността, пред-
приемчивостта, говора, 
демократичността и исто-
рическата памет.

Тропа на много за-
творени врати, за да съ-
бере разпилените трохи 
от богатата трапеза на 
миналото на Пещера. 
Сблъсква се с уникати, 
но и с унищожени архи-
ви, изчезнали летописни 
книги, забравени факти и 
др. И въпреки всичко не 
се предава.

Стотици дни отделя, за 
да компенсира пропусна-
тото за работа в архивите 
на ЦДИА - София, НБКМ 
- София, ЦВИА - Велико 
Търново, ОДА - Пловдив, 
Пазарджик и т.н.

На помощ му идва и 
другото хоби. Като турист 
и фотограф посещава 
много известни турис-
тически, архитектурни и 
исторически обекти у нас 
и в чужбина, обладан от 

вечния стремеж и коп-
неж за среща с хората и 
с други светове, посетил 
36 европейски града в 
10 държави. В резултат 
събира 10 хиляди кадъра 
в личния си фотоархив 
и 5 хиляди фиша от до-
кументи.

Творчеството на Анас-
тас Пунев е просторно и 
се състои от 20 моногра-
фични труда, 12 от които 
отпечатани, десетки на-
учни студии в местния, 
окръжния и централния 
печат.

Върхът на неговата 
изследователска и изда-
телска дейност е изляз-
лата от печат през 2000 г. 
рядка книга „Енциклопе-
дичен речник - Пещера”.  
С нея Пещера влиза в 
националната ни исто-
рия като втори град след 
Кюстендил. За съжале-
ние, авторът не дочака 
отпечатването на труда 
му. Дори само тази свое-
образна „Енциклопедия 
за Пещера” е достатъчна 
неговото име да се запи-
ше и увековечи в аналите 
на Пещера.

До последните миго-
ве от своя живот Пунев 
остава непримирим боец 
срещу деформациите, 
злоупотребите, корупци-
ята и деградацията на 
духовните и моралните 
ценности.

Неговото име е си-
ноним на гражданско 
неспокойствие и знак 
на откровена съпротива 
срещу общественото 
зло.

Анастас Пунев е от-
личен съпруг и баща. 
Съпругата му – талантлив 
педагог в детските за-
ведения, умира твърде 
рано и той цели 16 годи-
ни осмисля живота си с 
напрегната краеведска 
дейност, посвещавайки 
отпечатаните книги на 
нея като израз на голяма-
та си скръб.

Неговият син - Бла-
говест Пунев, отличен 
юрист - блюстител на 
законността, е достоен 
за делата на своите ро-
дители.

Справедливо оценя-
вайки приноса на Анас-
тас Пунев за развитието 
на Пещера, Общинският 
съвет с Решение 425 от 
8 октомври 1998 г. го обя-
вява за почетен гражда-
нин на Пещера. 

Почива на 23.07.1999 г.
Личности като Анас-

тас Пунев не се забра-
вят. Той носи и ще носи 
в себе си и времето на 
Пещера. Дирята, която 
оставя, е дълбока. Тя ще 
остане в живота да кълни 
непрекъснато.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

На 13.06.2013 г. се 
проведе представителна 
изява в читалище „Раз-
витие” на единадесетте 
клуба от училището, 
работили през учебната 
година по проект BG 
051PO001-4.2.05-0001 „Да 
направим училището 
привлекателно за млади-
те хора - „УСПЕХ”. Всеки 
клуб показа снимков 
материал от дейностите 
си през годината. Три от 
тях - „Театрално студио”, 
„Приказките оживяват” и 
„Да изразя себе си чрез 
песен и танц”, се пред-
ставиха на сцената на чи-
талището с театрална по-
становка, драматизация 

на български народни 
приказки и изпълнения 
на песни. Голям интерес 
у посетителите предиз-
вика изложбата на участ-
ниците в клубове „Млад 
приложник”, „Приложни 
дейности и акварел” и 
„Приказен свят”. Малки-
те приложници показаха 
своите експонати, изра-
ботени в извънкласните 
часове – битови пана от 
вълна, направени чрез 
техника мокър фелтинг, 
коледни пана от салфет-
ки върху дървени плос-
кости – техника декупаж, 
великденски картички 
– апликация и квилинг, 
цветя от хартия, пей-

зажи от родината и др. 
Първокласниците, участ-
ващи в клуб „Приказен 
свят”, се представиха с 
рисунки на моменти от 
приказки и любими при-
казни герои.

През новата учебна 
година ще продължи 
работата по проекта, 
защото интересът на 
учениците и родителите 
към дейностите е много 
голям. Това е една чу-
десна възможност да се 
разгърнат талантът и въз-
можностите на ученици-
те, както и да се осмисли 
свободното им време.

Таня АРГИРОВА
главен учител

На 18.05.2013 г. в Художествената галерия бе от-
крита изложба на четирима пазарджишки художни-
ци – Константин Анастасов, Петър Момчилов, Стоян 
Димитров и Стефан Лютов. Те изразиха възхищение-
то си от галерията в Пещера, с каквато малко градове 
могат да се похвалят. Изложбата откри Димитър Пав-
лов – главен експерт „Култура” на община Пещера.

АНАСТАС ПУНЕВ - БЕЛЕЖИТ ГРАЖДАНИН, АНАСТАС ПУНЕВ - БЕЛЕЖИТ ГРАЖДАНИН, 
ОБЩЕСТВЕНИК, КРАЕВЕД НА ПЕЩЕРАОБЩЕСТВЕНИК, КРАЕВЕД НА ПЕЩЕРА

Представителна изява на клубовете по проект 
„УСПЕХ” от ОУ „П. Р. Славейков” – Пещера

Проект
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ в ПГЛПМ „Васил Левски“

Специалност „Производство на обувни изделия“ 
във фирма  „ТАРА“ ЕООД

Специалност „Производство на мебели“
във фирма „СИМЕОНОВ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ ЕТ
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УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с издаване на Запис на заповед от 
кмета на община Пещера в полза на ДФ „Земе-
делие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
плащане на данък върху добавената стойност по 
договори с № 13/321/00745 от 23.10.2009 г., 13/321/
00746 от 23.10.2009 г., 13/321/00747 от 23.10.2009 г., 
13/321/00749 от 23.10.2009 г., Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските 
райони“ от ПРСР и анекси към тях на обща стой-
ност 14 035 756 лв., сключени между Община 
Пещера и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция и на основание чл. 15 от Закона за об-
щинския дълг, каня местната общност, синдикал-
ни и бизнес организации, неправителствени ор-
ганизации, търговски дружества и юридически 
лица с нестопанска цел, които имат регистрация, 
осъществяват дейност или ползват услуги на те-
риторията на община Пещера, ръководители на 
бюджетни звена, кметове и км. наместници, об-
щински съветници, медии, второстепенни разпо-
редители с бюджетни кредити на Община Пеще-
ра за ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМА-
НЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБ-
ЩИНА ПЕЩЕРА. Този дълг цели обезпечаването 
на авансовите плащания на допустимия ДДС за 
реализирането на проектите, финансирани от ДФ 
„Земеделие“ – Програма за развитие на селски-
те райони за периода 2007-2013 г., както следва:

1. Издаване на Запис на заповед за обезпеча-
ване на 110 % от стойността на допустимия ДДС 
на извършено авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 13/321/00745 

от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони“ 
за проект „Реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитри-
ево и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадни води, с. Капитан Димитриево, община 
Пещера“ в размер до 569 809,46 лв. 

2. Издаване на Запис на заповед за обезпеча-
ване на 110 % от стойността на допустимия ДДС 
на извършено авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 13/321/00746 
от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони“ 
за проект „Реконструкция и рехабилитация на 
канализационна мрежа в с. Радилово – северна 
част, и с. Капитан Димитриево, община Пещера“  
в размер до 459 515,54 лв.

3. Издаване на Запис на заповед за обезпеча-
ване на 110 % от стойността на допустимия ДДС 
на извършено авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 13/321/00747 
от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони“ 
за проект „Реконструкция и рехабилитация на 
канализационна мрежа в с. Радилово – южна 
част, община Пещера“  в размер до 185 817,06 
лв.

4. Запис на заповед за обезпечаване на 110 % 
от стойността на допустимия ДДС на извършено 
авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 13/321/00749 от 23.10.2009 
г. по мярка 321 „Основни услуги за население-
то и икономиката в селските райони“ за проект 
„Реконструкция и рехабилитация на водоснаб-
дителна мрежа в с. Радилово, община Пещера“  
в размер до 328 791,10 лв.

Проектите са на обща стойност 14 035 756 лв. 
със срок на изпълнение 30 месеца, от датата на  
получаване на решението на фонда за съгласу-
ване на процедурата за избор на изпълнител на 
СМР по проектите.

Записите на заповед са платими на предявя-
ване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на 
срока за изпълнение на инвестицията.

Проектите включват изграждане на пречист-
вателна станция за отпадъчни води в с. Капитан 
Димитриево, реконструкция и рехабилитация 
на канализационнна и водопроводна мрежа в 
с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община 
Пещера.

Предвижда се дългосрочният общински дълг 
в размер до 1 543 933,16 лв., представляващи 
110 % от левовата равностойност на заявените 
авансови плащания, да бъде обезпечен с бъде-
щи вземания на Община Пещера.

Общественото обсъждане ще се проведе на 
28.06.2013 г. (петък) от 17,00 часа в заседателната 
зала на Общински съвет в сградата на Община 
Пещера.

За място за свободен достъп до материалите 
по проекта се определя стая № 5 на Общинска 
администрация от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 
16.00 ч. всеки работен ден и на Интернет страни-
цата на Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите 
могат да се изпращат на електронната поща на 
Общината е-mail:mayor@peshtera.bg и в ОЦУИГ 
на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, ул. 
„Дойранска епопея“ № 17.

С уважение,
Георги КОЗАРЕВ

кмет на община Пещера

СОУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Пещера

О Б Я В Я В А
прием за учебната 2013/2014 г.

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

технологии „Атанас Ченгелев“ - Пещера

Първи клас - общообразовател-
на паралелка.

Пети клас - общообразователна 
паралелка.

Девети клас - профил „Техноло-
гичен“ - Информационни техноло-
гии.

Начин за кандидатстване - прием 
по документи.

Балообразуващи предмети: 
оценките по БЕЛ и ИТ, среден успех 
от свидетелството за основно обра-
зование.

Профилиращи предмети: инфор-
мационни технологии, английски 
език, информатика.

Срок на обучение - 4 години.
В този профил ще овладеете:
 работата с програмите от Мicro-

soft Office

 WEB дизайн
 локални и глобални мрежи, без-

жични технологии
 етика и грамотност в информа-

ционното общество
…и още - отлична подготовка по 

английски език, БЕЛ и останали-
те общообразователни предмети, 
което е гаранция за успешното ви 
представяне на държавните зре-
лостни 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

Обучение по следните езици: английски, руски и немски  

Ïðåäëàãà ïðèåì çà ó÷åáíàòà 2013/2014 ã.
ïî ñëåäíèòå ñïåöèàëíîñòè è ïðîôåñèè:

След VII клас:
Професия: „Лаборант“ – 5 год. срок на 

обучение
Специалност: „Технологичен и микроби-

ологичен контрол в хранително-вкусови 

производства“

Професия: „Ресторантьор“ – 5 год. срок 
на обучение

Специалност: „Производство и обслужва-

не в заведенията за хранене и развлече-

ния“

С интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК

След VIII клас:
Професия: „Лаборант“ – 5 год. срок на 

обучение
Специалност: „Технологичен и микроби-

ологичен контрол в хранително-вкусови 

производства“

Професия: „Икономист“ – 4 год. срок на 
обучение

Специалност: „Земеделско стопанство“

Професия: „Ресторантьор“ – 4 год. срок 
на обучение

Специалност: „Производство и обслужва-

не в заведенията за хранене и развлече-

ния“

ДАДА  ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ  
„„КУПЕНАКУПЕНА ““

Във връзка с катастрофалното състояние 
на биосферен резерват „КУПЕНА” от незакон-
на сеч и унищожаване на вододайните зони за 
гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ
ГРАЖДАНИ, 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.
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

419 юни 2013 г.

Художествената галерия за изобразително 
изкуство отвори вратите си на 4 май 2011 г.  Тя 
е разположена в центъра на Пещера на мястото, 
където се намираха бившите хали.

Със средства на Общината се извършиха 
редица подобрения и помещението придоби 
нов съвременен вид, подходящ за показ на ху-
дожествени творби - картини, скулптури и пана. 
Галерията за изкуство постепенно и сигурно се 
превърна в един храм на духа, който събира и 
вдъхновява творци, граждани, приятели и цени-
тели на  културата. В нея се показват многократ-
но художествени творби на местни художници и 
на гостуващи творци от цялата страна и чужби-
на, прилагали различни методи и стилове.

За тези две години и два месеца галерията 
се превърна в нов притегателен център на цени-
тели от  различни поколения. Обмениха се мне-
ния за творчеството на художниците за повече  
хармония и по-голяма любов, вложени в тема-
тиката на художествените ценности. Рисуването 
е вътрешно състояние на духа на твореца и по-
требност на художника да работи.

От откриването на галерията пред посетите-
лите и специалистите на културните ценности 
минаха 16 изложби. Самостоятелни изложби 
показаха Стоимен Стоименов - Тимчо от Дру-
жеството на пазарджишките художници, Илия 
Тончев от Пещера, Елеонора Хаджиниколова 
от Пещера, Елена Арнаудова от Пещера, Сне-
жана Генева – Батак, Любомир Станков – Батак, 
Маргарита Иванова – Пазарджик, Спас Киричев 
- Пазарджик, Лариса Нинова – от Украинската 

организация в България.
В общи художествени изложби по случай но-

вогодишните празници редовно участват с нови 
творби гилдията на художниците от Пещера – 
Свилен Атанасов, Иван Гарабитов, Васил Велич-
ков, Димитър Симеонов, Борис Стайков, Михаил 
Воденичаров, Милена Балтаджиева и др.

Изяви с живопис показаха и млади талантли-
ви художници и ученици от града, чието твор-
чество е начало и надежда за по-нататъшното 
тяхно развитие.

През този период от време се проведоха и 
четири детски изложби от училищата за радост 
на посетителите в галерията.

Вярвам, че в бъдеще Общината и отдел 
„Култура“ ще отделят по-голямо внимание на 
художниците от града с финансови средства 
за закупуване на някои достойни и тематични 
творби - картини, за по-пълно разкриване на 
целия потенциал. Нека да се създаде каталог на 
творбите на пещерските художници от страна на 
Общината.

Фирмите „Биовет“, „Винпром Пещера“ и 
много други ценители от града да подпомогнат 
художниците от Пещера като закупят идейни и 
качествени картини.

Убеден съм, че Художествената галерия за 
изкуство в Пещера ще продължава да бъде 
предпочитан домакин на престижни експонати 
от цяла България и чужбина.

Иван ГАРАБИТОВ
художник от Пещера

„Бай Ганьо – мили-
ардера“ и „Книга за 
смет“ са двете нови 
книги на Стоянка Дине-
ва, чието представяне 
организира НЧ „Раз-
витие - 1873“. Пред-
седателката на литера-
турния клуб при чита-
лището Минка Гемиева 
направи рецензия 
на стихосбирките на 
Стоянка Динева. Свои 
мисли по двете книги 
изразиха почитатели 
на авторката, дошли да 
я уважат. Своята благо-
дарност към Ст. Динева   
изказа председателят 
на читалището Мария 
Златкова с голям букет 
цветя и с пожелания за 
много години живот и 
творчески успехи.

През изтеклата 
учебна година, а и две 
седмици след това, 
учениците от I а клас от 
НУ„Михаил Каролиди“ 
под ръководството на 
техния класен ръко-
водител г-жа Калинка 
Павлова често се пре-
насяха във вълшебния 
свят на приказките 
- царство на щастието, 
на правдата, хубостта 
и вечното добро, чрез 
заниманията на клуб 
„Приказен свят“ към 
проект „УСПЕХ” - „Да 
направим училището 
привлекателно за мла-
дите хора“.

Да, изключително 
привлекателна за мал-
ките първокласници 
беше тази извънклас-
на дейност. Проведе-
ните занимания бяха 
вълнуващи мигове на 
съприкосновение с 

приказките – вечните 
спътници на човечест-
вото. Участниците в 
клуба четоха, наблю-
даваха на мултимедия 
анимирани варианти 
или диафилми на лю-
бими детски приказки, 
преразказваха ги и ги 
драматизираха, влиза-
ха в ролята на приказ-
ни герои. Изработваха 
красиви илюстрации, 
пъстри апликации, 
интересни маски и 
др. На първи юни по-
сетиха Държавен кук-
лен театър - Пловдив, 
където изгледаха по-
становката „Дъщерята 
на магьосника“ и бяха 
поздравени и награ-
дени по случай Деня 
на детето. Специално 
за учениците от клуб 
„Приказен свят“ в НУ 
„Михаил Каролиди“ бе 
поканен куклен театър 

от гр. Пазарджик, който 
представи приказката 
„Момче и вятър“.

Във времето, когато 
мишката изяде книж-
ката ентусиазираните 
малки читатели от 
клуба с огромно жела-
ние посетиха Детския 
отдел на библиотеката 
в града ни и избраха 
една от първите си 
книги за четене. Посе-
тиха и книжарницата, 
откъдето си закупиха 
книжки с приказки.

На 8.06.2013 г. пър-
вокласниците приклю-
чиха своето участие 
в дейността на клуба 
с представителна из-
ява пред родителите 
– представлението „В 
света на приказките“. 
Децата се вживяха в 
ролите си. Представиха 
се като истински артис-
ти, танцьори, певци. 

Трогнаха до сълзи сво-
ите родители.

Приказката е най-
добрият приятел на 
детето. Навлизайки в 
нейния свят, малки-
те приказници от НУ 
„М. Каролиди“, умело 
ръководени от г-жа 
Павлова, се учеха на 

това какво е истинско-
то приятелство, как да 
бъдат добри и на много 
човешки добродетели. 
Те разбраха, че човек 
рано или късно ще 
бъде възнаграден за 
добрината си.

Обикнаха приказки-
те и се научиха да ги 

четат, търсейки тяхното 
скрито послание. Усе-
тиха голямото щастие 
от съприкосновението 
с вълшебния свят. От-
кликнаха и ще продъл-
жат да следват  призи-
ва: „Обичайте приказ-
ките и ги четете!“

Калинка ПАВЛОВА

Осмокласниците от ОУ „П. Р. Славейков“ с класни 
ръководители Добринка Иванова и Анелия Мими-
шева получиха своите свидетелства за завършено 
основно образование в тържествена обстановка в 
Историческия музей на града. Важният  момент бе 
споделен от техните родители и учители. На милото 
тържество присъства и началната учителка на ви-
пуск 2013 г. - Капка Тикова. Дипломите бяха връчени 
от г-жа Галя Стоянова, директор на дирекция „Хума-
нитарни дейности, интеграция, регионално развитие 
и програми” в Община Пещера, и от директора на 
училището П. Христоскова. Отличниците на випуска 
- Цветелина Тахова, Никола Колишиков и Алексан-
дра Анева, бяха премирани с грамота и материална 
награда. Мили думи към младите хора отправи и 
Рени Колишикова - родител на осмокласник.

На 15 и 16 юни 2013 г. велоклуб към ТД „Купена“ проведе поход с На 15 и 16 юни 2013 г. велоклуб към ТД „Купена“ проведе поход с 
маршрут х. Върховръх, с. Лилково, с. Храбрино, хижа Равнища. маршрут х. Върховръх, с. Лилково, с. Храбрино, хижа Равнища. 

В мероприятието взеха участие 12 човека. Променливото време В мероприятието взеха участие 12 човека. Променливото време 
не затрудни участниците по 63-километровия маршрут.не затрудни участниците по 63-километровия маршрут.

Красива изложба на шест клуба по проект 
„УСПЕХ“ в НУ „Михаил Каролиди“ бе уредена във 
фоайето на читалището.

В света на приказкитеВ света на приказките

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ 
НА СВИДЕТЕЛСТВАНА СВИДЕТЕЛСТВА
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