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На 29.06.2013 г. в 
гр. Калофер се про-
веде Първи младежки 
фолклорен събор под 
патронажа на кмета 
на Калофер г-н Румен 
Стоянов. В него взе 
участие и Вокален 
квартет „Челебии” при 
НЧ „Развитие – 1873”, 
гр. Пещера, с диригент 
Николай Балабанов, 
който завоюва пре-
стижния сребърен 
медал от всичките 
100 състави, явили се 
в конкурсната част. 
Съборът завърши с 

галаконцерт, в който 
пещерският квартет 
вдигна публиката на 
крака с изпълнението  
на песента „Заспало 
е челебийче”. Журито 
бе в състав: доц. д-р 
Костадин Бураджиев 
– диригент, компози-
тор и  председател, ас. 
Данка Цветкова – во-
кален педагог и пре-
подавател по пеене в 
АМТИИ - гр. Пловдив, 
Ваня Монева – про-
дуцент на Дирекция 
„Музика” към БНР и 
диригент на  хор „Кос-

мически гласове на 
България”, Наньо Чом-
палов – диригент и пе-
вец, и Диана Добрева 
– хореограф. Квартет 
„Челебии” участваха 
и в директното пре-
даване на БНР „Имат 
ли песните спиране” с 
автор и водещ Цвети 
Радева. 

 Успехите на мом-
четата от квартета не 
спират дотук. На след-
ващия ден – 30 юни, в 
с. Столетово, Карлов-
ско, се проведе Шести 
национален фолкло-
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рен фестивал „Сто-
летово пее и танцува 
2013”. Там пещерските 

сладкопойци завою-
ваха първа награда и 
защитиха за пореден 

път достойно името на 
НЧ „Развитие – 1873”, 
гр. Пещера.

В дните от 27 до 29 
юни  2013 г.  в гр. Пеще-

ра Център „Амалипе” 
организира съвместно 

обучение на общностни 
модератори от Цен-

тровете за развитие на 
общността.  Срещата се 
проведе  в хотел „Хийт”.

За да уважат общ-
ностните модератори, 
бяха дошли председа-
телят на Общинския 
съвет Анастасия Мла-
денова, заместник-
кметът Стефан Балаба-
нов и Галина Стоянова 
- директор на Дирек-
ция „Хуманитарни 
дейности, интеграция, 
регионално развитие 
и програми“ в Община 
Пещера. 

Госпожа Младенова 
поздрави всички участ-
ници и подчерта, че 
Пещера е пример за ет-

ническа толерантност.
Участници бяха 

общностните модера-
тори от 11  Центъра за 
развитие на общност-
та, ситуирани в об-
щините Бяла Слатина, 
Етрополе, Нови пазар, 
Павликени, Пеще-
ра,  Камено, Кнежа, 
Лясковец, Стражица, 
Долна баня и Велико 
Търново.  Целта на 
работното обучение  е 
да се представи опи-
тът на отделните екипи 
при реализирането на 
проектните дейности, 
както и да се планират 
съвместни инициативи 
между отделните еки-

пи по региони за опти-
мизиране работата  на 
Центровете. 

Центровете реали-
зират дейностите си 
в рамките на проек-
тите „Крачка напред 
- овластяване на мла-
дите хора и жените от 
местната ромска  общ-
ност” и „Насърчаване 
на социалното включ-
ване на  млади хора в 
уязвимите селски общ-
ности”, изпълнявани 
от Център „Амалипе”, в 
рамките на които е съ-
здадена и иновативна-
та услуга в общността 
– Център за развитие 
на общността.

ПЕЩЕРА БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА 
НА ОБЩНОСТНИ МОДЕРНА ОБЩНОСТНИ МОДЕРАТОРИАТОРИ
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На 24.06.2013 г. ОУ „Л. Каравелов” откри 
своята годишна изложба в читалище „Раз-
витие”. Всички клубове по проект „УСПЕХ” 
представиха дейността си през учебната 
година. Мотото на проекта е „Да напра-
вим училището привлекателно за младите 
хора”.

На изложбата посетителите се запознаха 
с уменията на децата, техните оригинални 
идеи, сръчност, въображение и усет към де-
тайлите. Богат снимков материал е запеча-
тал много и интересни моменти от дейност-
та на клубовете. Работата, която извършват 

ръководителите на групите е изключително 
сериозна и резултатна. Това направи извън-
класните занимания интересни както за по-
малките, така и за по-големите ученици.

С помощта на проект „УСПЕХ” в българ-
ското училище се възроди една забравена 
традиция – извънкласната дейност. И през 
новата учебна година ще продължи рабо-
тата по проекта, защото интересът на уче-
ниците към дейността е огромен. По този 
начин се разгръща талантът на децата и се 
осмисля свободното им време.

Вили ВАСИЛЕВА

До живота на 
Петър Раков са 
се докосвали в 
различни пуб-

ликации краеведите Иван 
Попов, Петър Велков, 
Иван Карнабатлов, Ди-
митър Калинов, Анастас 
Пунев, Христо Грънчаров, 
Стефан Попчев.

Не може да отминем 
спомените на неговите 
съвременници - Елин 
Пелин, Трайко Кунев, 
Димитър Бояджиев, Пею 
Яворов, чиито оценки са 
най-автентични и силни.

Петър Раков е роден 
в семейството на Хрис-
тодор Раков – устабашия 
на Кожарския еснаф в 
Пещера, дарил 100 злат-
ни лева за строежа на 
новия читалищен дом 
в Пещера през 1902 г.  
Неговият дядо Атанас е 
страстен радетел за бъл-
гарско училище и църква 
в Пещера.

Здравите сокове на 
патриотизма и истинско-
то родолюбие той пие не 
само от българщината 
в семейството, но и от 
българското училище, 
в което учи – началното 
и основното в Пещера,  
средното в София.

Първоначално, за 

една година учителства 
в Пещера. Повишените 
му интереси към истори-
ческите и философски 
знания го отвеждат в 
престижните универси-
тети в Германия и Русия. 
Там натрупва много зна-
ния. Усвоява перфектно 
няколко езика и изпитва 
идейното влияние на фи-
лософите със световна 
известност Георг Хегел и 
Людвиг Фоербах. Но вис-
шето си образование със 
специалности история и 
литература завършва в 
СУ в Историко-филологи-
ческия факултет.

Летните месеци пре-
карва в Пещера, сред 
будните младежи. А на 
20 юли 1893 г. го откри-
ваме в местността Божи 
чучур край Пещера на 
учредителното събрание 
на читалище „Развитие“. 
Избран е за член на УС 
като отговорник на би-
блиотеката и член на ко-
мисията по подготовката 
на проектоустава.

След дипломирането 

си работи като учител по 
история в гимназиите в 
Пловдив и София и в края 
на живота си, от 1904 до 
1906 г., в Солунската „Св. 
Кл. Охридски“.

Софийският период 
е най-зрелият етап в 
живота му. Тук той по-
пада в средата на група 
от млади интелектуалци 
– студенти, писатели, по-
ети, общественици. Това 
са най-талантливите 
творци като Ел. Пелин, 
П. Яворов, Д. Бояджиев, 
Тр. Кунев, П. Денев, А. 
Протич, Ал. Божков, а по-
късно и Д. Дебелянов. В 
този кръг владеят духът 
и идеите на дейците на 
Македонското освободи-
телно движение. Раков 
заживява с тях.

За няколко месеца в 
София той работи като 
началник на протокола 
във Външно министер-
ство и началник Бюро по 
печата. Този чиновничес-
ки живот – тъп, безличен, 
безидеен, не му харесва и 
си подава оставката.

Как протича животът 
му в Солунската гимна-

зия?
През есента на 1902 г., 

под влияние на Яворов и 
Герджиков, Раков зажи-
вява определено с идея-
та за освобождението на 
Македония.

Назначен е за учител 
в Солунската гимназия. 
Елин Пелин за този пери-
од от живота му е отбеля-
зал: „Него го вълнуваше 
една радост, че отива в 
една страна, където кипи 
трескаво ту явна, ту скри-
та, ту глуха борба за сво-
бодата, че там расте едно 
гигантско дело, което 
зове и увлича. Той беше 
вече човек, посветен на 
делото.“

Учениците в Солун-
ската гимназия живеят 
с идеите на Гоце, Даме и 
Яне Сандански. Органи-
зиран е революционен 
комитет с ръководител 
Петър Раков. В борбата е 
целият учителски колек-
тив начело с директора 
на гимназията. Но поради 

предателство органи-
заторите са хвърлени в 
затвора „Еди коле“. Тук 
престояват десет месеца, 
до насрочване на делото 
срещу тях. От съдебния 
процес се интересува 
европейската обществе-
ност. Видни журналисти 
от Франция, Германия, 
Англия, САЩ посеща-
ват главния обвиняем в 
делото - Петър Раков, и 
публикуват прочувстве-
ни статии в различни 
престижни вестници. 
Протестират срещу след-
ствените инквизиции.

Петър Раков се дър-
жи доблестно и гордо. 
Произнася в съда смела 
реч, в която обосновава 
спокойно мотивите за 
участието си в борбата.

Как завършва живота 
си Петър Раков?

От „Еди коле“ той е 
прехвърлен за три месе-
ца в най-лошия затвор, в 
гр. Смирна. Оттук в малка 
дървена лодка, в бурно 
море го откарват на ост-
ров Родос, осъден на 101 
години заточение.

Раков пише много 
писма до родителите и 
приятелите си, в които 
описва своя възторг, че 
е без вериги. Но здравето 

му е силно разклатено от 
изтезанията, преумората 
и пробитите му от тубер-
кулозата гърди. Повреде-
но е и сърцето му.

Почива на 21 юни 1907 
г., преди 106 години, вне-
запно, от инфаркт.

Елин Пелин е написал: 
„Има на света хора, които 
човек обиква от първо-
то запознанство и към 
които сърцето никога не 
се лъже в чувствата. От 
тия хора, които приличат 
на нежни цветя, с нежни 
краски, с дъх приятен, 
но вечно траен, с нежни 
сърца беше и Петър Ра-
ков... Този човек с чисто 
сърце, с детска наивност, 
дух, свободен от оковите, 
отдаден изцяло на бор-
бата, в разцвета на своя 
живот, едва 30-годишен, 
почива далеч от близките 
и другарите в условията 
на вечно заточение.“

И в завършека на 
спомените си Елин Пе-
лин пише: „Далече, на 
поетичния остров Родос, 
в някой тих кът и необи-
таем, в гроб, непосетен от 
никого, неизвестен нико-
му, спи вечен сън бедният 
Раков!“

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

130 години от рождението и 
106 години от смъртта му

ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА КЛУБОВЕТЕ ПО ПРОЕКТ 
„УСПЕХ” ОТ ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - ПЕЩЕРА„УСПЕХ” ОТ ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - ПЕЩЕРА

ДАДА ОПАЗИМ ОПАЗИМ 
РЕЗЕРВАТРЕЗЕРВАТ 

„КУПЕНКУПЕНА“
Във връзка с катастро-

фалното състояние на био-
сферен резерват „КУПЕНА” 
от незаконна сеч и унищо-
жаване на вододайните 
зони за гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ
ВСИЧКИ

ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забране-

на всякакъв вид човешка 
дейност!

2. Преминаването през 
резервата е разрешено 
само по маркираните ту-
ристически пътеки!

3. Резерватът се намира 
под денонощно наблюде-
ние и охрана.

Съгласно Закона за 
защитените територии, 

на нарушителите 
ще бъдат налагани 

санкции.

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА •БИОВЕТ•
Работи всеки ден /без събота и неделя/

от 11 до 12 ч. и от 16.30 до 17.30 ч.
Предлага разнообразие от ветеринарномедицински 

продукти за вашите любимци.
Ул. „Петър Раков” № 39 /до входа на „Биовет”/.

Тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119

Петър Раков – заточеникът на остров Родос Петър Раков – заточеникът на остров Родос 
и борецът за свободата на Македонияи борецът за свободата на Македония



Заедно в 21-ви век

Обучение по следните езици: английски, руски и немски  

Професионална гимназия 
по хранително-вкусови 

технологии
„Атанас Ченгелев“ - Пещера
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През месец април се 
проведе Национален кон-
курс „Зелена планета 2013”, 
който е част от Междуна-
родния ученически конкурс 
„Заедно в 21-ви век”.

М е ж д у н а р о д н и я т 
ученически конкурс се 
организира с подкрепата 
на Фондация „Устойчиво 
развитие за България”, Син-
диката на българските учи-
тели, Централния съвет на 
Българския антифашистки 
съюз, Националния дворец 
на културата, Федерацията 
за приятелство с народите 
на Русия и ОНД, Сдружение 
на приятелите на Русия „Ал. 
Невски”, Национално дви-
жение „Русофили”, Форум 
„България - Русия”, Феде-
рация „Съюз на на съоте-
чествениците”, МКДЦ „Дом 
на Москва в София”, Руския 
културно-информационен 
център, Съюза на прияте-
лите на България - Москва, 
СОК „Камчия„ ЕАД, ГАУ 
„МЦДСОО”, МОО „СОДО”, с 
подкрепата на МОНМ и под 
патронажа на Посолството 
на Руската федерация в Ре-
публика България.

Националният конкурс 
„Зелена планета 2013” е част 
от Международния детски 
екологичен форум „Зелена 
планета 2013”, провеждащ 
се по инициатива на Общо-

руското обществено детско 
екологично движение 
„Зелена планета” в рамките 
на Международната му про-
грама „Диалог на културите: 
от запознанството към ува-

жението”.
В началото на м. юни се 

състоя награждаването на 
номинираните участници и 
техните ръководители. От 
19-и до 28-и юни включи-
телно се проведе органи-
зирана творческа почивка 
на педагозите, подготвили 
участниците в конкурса. 
Ръководителите на децата 
имаха възможността да по-
чиват в курортен комплекс 
„Камчия”, да се запознаят 
с базата на СОК „Камчия”, 
със свои руски колеги и да 
споделят опит и положител-
ни педагогически практики. 
Участниците в конкурса, 
спечелили първо място, са 
наградени с екскурзия до 
Москва, а вторите места - с 
едноседмична почивка в к. 
к. „Камчия”.

Ученичката Ана Азовска 
от III „б” кл. при ОУ „Любен 
Каравелов” - гр. Пещера, с 
класен ръководител Дафин-
ка Самарджиева, участва в 
направлението „Приложни 
изкуства” и бе между на-
градените. 

Ние, учителите на тези 
талантливи деца, участвали 

в конкурса, имахме възмож-
ността да се докоснем до 
едно невероятно красиво, 
тихо и в същото време не-
имоверно динамично място, 
където кипеше творчески 

живот. Запознахме се с 
една база, която е същест-
вувала само в мечтите ни. 
Видяхме и се запознахме 
с едни деца, които сякаш 
идваха от друго измерение. 
Невероятната организация 
и самоорганизация, които 
царяха в комплекса те карат 
да настръхнеш от почитание. 
Деца от различни училища 
в Москва и от различни 
селища от Подмосковието 
се събират на това място за 
21 дни, в които учат, творят 
и правят невероятни неща, 
подчинени на една идея. 
Всяка 21-дневна смяна е 
подчинена на определена 
идея и има своята тематич-
на насоченост. Малчуганите 
от смяната, която тече в 
момента и  с които се запо-
знахме, творят под надслов 
„Город добра” - „Градът на 
доброто”. Бяхме свидетели 
на невероятни концерти, 
подготвени от самите деца. 
Има какво да се разкаже и 
всеки, който се интересува, 
може да намери информа-
ция на сайта на СОК „Кам-
чия”.

Дафи САМАРДЖИЕВА

I. Минимални и специфични изисквания 
за заемане на длъжността.

Длъжност: Счетоводител, специалист 
„ЧР”, домакин и касиер на ОП „Паркинги 
и пазари”, гр. Пещера - половин щатна 
бройка.

1.1 Минимални изисквания:
- степен на образование - средно специ-

ално икономическо, с най-малко 5 години 
професионален опит в областа на счетовод-
ството, висше - бакалавър или магистър, от 
области на Класификатор на областите на 
висше образование и професионалните 
направления - икономика, специалист -
счетоводство и контрол, с професионална 
квалификация - икономист. Минимален 
професионален опит - не по-малко от 2 го-
дини в областта на счетоводството.

1.2 Специфични изисквания:
- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за умишлено пре-

стъпление от общ характер и да не е ли-
шено по съдебен ред от правото да заема 
съответната длъжност.

1.3 Допълнителни изисквания:
- компютърна компетентност - MS office; 

Excel; internet, счетоводни продукти;
- познания по нормативната уредба, 

специфична за работата, като: Закон за 
счетоводството, Закон за задълженията и 
договорите, Закон за обществените поръч-
ки, ЗКПО, ЗДДС, ЗОДФЛ, Кодекс на труда, 
Кодекс за социалното осигуряване и други 
нормативни актове;

- да притежава организационна компе-
тентност, способност да планира, организи-
ра и контролира работата си, способност да 
работи в екип.

II. Кратко описание на длъжността по 
длъжностна характеристика:

- приема и проверява по форма и съдър-
жание първични счетоводни документи, 
като контролира правилното им оформяне 
и представяне в счетоводството; 

- води счетоводните документи по 
определените му аналитични и синтетични 
сметки;

- подготвя отделните статии за съставя-
не баланса на общината;

- осчетоводява приходните и раз-
ходните средства от и за Републиканския 
бюджет;

- счетоводно отчитане на материалите 
- групировка и оценка;

- счетоводно отчитане на доходите на 
персонала и на разходите, които предпри-
ятието понася във връзка с осигуряването 
на тези доходи;

- счетоводно отчитане разчетите на ОП 
„ПП” с доставчици, клиенти и други;

- счетоводно отчитане на приходите и 
разходите за дейности по икономически 

елементи и по видове дейности;
- проверява правилното отразяване на 

стопанските операции, изготвя извлечения 
и оборотни ведомости;

- изчислява и осчетоводява вноските за 
държавния и общински бюджет, за ДОО и 
за фонд „Професионална квалификация и 
безработица”;

- подготвя данни за статистическите 
отчети и формуляри и приключването на 
съответните отчетни периоди;

- изготвя ведомости за заплати;
- в дейността „ЧР” изготвя заповеди 

за назначаване, освобождаване от работа, 
оформя трудови книжки, изготвя УП-2, УП-3, 
съхранява ведомости и досиета;

- отговаря за архива на предприятието, 
извършва инвентаризации и проверки на 
материалноотговорни лица;

- изпълнява и други конкретно възло-
жени задачи, свързани с длъжноста.

III. Начин за провеждане на конкурса:
- I етап: подбор по документи.
- II етап: тест.
- III етап: интервю.
IV. Документи за участие в конкурсната 

процедура:
Кандидатите за участие в конкурса 

представят следните документи:
1. Заявление до директора на ОП „Пар-

кинги и пазари” - Пещера, за участие в кон-
курса /свободна форма/.

2. Професионална автобиография.
3. Копия от документи за придобита 

образователно-квалификационна степен и 
квалификации.

4. Копие от документи, удостоверяващи 
продължителността на професионалния 
опит.

5. Удостоверения и/или сертификати за 
придобита допълнителна квалификация.

6. Декларация от лицето, че е дееспо-
собно и не е осъждано за умишлено пре-
стъпление от общ характер и не е лишено 
по съдебен ред от правото да заема съот-
ветната длъжност /свободна форма/.

V. Място и срок за подаване на докумен-
ти за участие:

Документи за участие в конкурса се по-
дават в 30-дневен срок от публикуване на 
обявлението чрез централния или местен 
печат всеки работен ден от 8,30 до 17,00 
часа в ОП „Паркинги и пазари” - Пещера, 
ул. „П. Раков” № 35, лично от кандидатите 
или от техни упълномощени представители 
с нотариално заверено пълномощно.

Списъците и всички съобщения във 
връзка с конкурса се обявяват на Инфор-
мационното табло пред сградата на Общин-
ска администрация - Пещера.

За връзка: тел. 0350/6 56 84
Димитър ПОПОВ - директор

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 38/08.07.2013 г.

директорът на ОП ”Паркинги и пазари” - гр. Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЧЕТОВОДИТЕЛ, СПЕЦИАЛИСТ ”ЧР”, ДОМАКИН и КАСИЕР 
на ОП ”Паркинги и пазари”, гр. Пещера - половин щатна бройка

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. 0350/6 21 40 
www.pg-vlevski.alle.bg, pg_v.levski@abv.bg

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 микробиологичен контрол 
в хранително-вкусови произ-
водства“

Професия: Ресторантьор – 5 
год. срок на обучение

Специалност: „Производство 
и обслужване в заведенията 
за хранене и развлечения“

С интензивно изучаване на
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

След VIII клас:
Професия: Лаборант – 5 год. 

срок на обучение

Специалност: „Технологичен 
и микробиологичен контрол 
в хранително-вкусови произ-
водства“

Професия: Икономист – 4 год.
срок на обучение

Специалност: „Земеделско 
стопанство“

Професия: Ресторантьор – 4 
год. срок на обучение

Специалност: „Производство 
и обслужване в заведенията 
за хранене и развлечения“
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Ръкописи не се връщат

В годината на своя 
сто и пети юбилей СОУ 
„Св. Климент Охрид-
ски“ отново доказа, че 
неговите възпитаници  
са едни от най-добрите  
в общината. Учебната 
година завърши както 
с награди в различни 
извънкласни дейнос-
ти, така и със значими 
резултати на матурите 
– среден успех 4,61 по 
биология и ЗО и 4,29 по 
БЕЛ.  Успехът и по двата 
предмета е по-висок от 
средния за страната.

Началото на тър-
жествата за получа-
ване на документите 
за завършена степен 
сложиха осмокласни-
ците на 21 юни. „Мал-
ките“ абитуриенти, 
които по елегантност 
не отстъпваха на 
дванадесетокласни-
ците, бяха подготвили 

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
УПОРИТ ТРУД - ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИУПОРИТ ТРУД - ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

специална програма и 
изненадаха  гостите с 
прекрасни песни, ре-
цитации и  много цветя. 
А сълзите, породени от 
раздялата с любимите 
учители, бързо изсъх-
наха, защото повечето 
ученици са сигурни, че 
единствено Пещерска-
та гимназия ще им даде 
най-доброто средно об-
разование.

Много повече емо-
ции имаше на дипло-
мирането на учениците 
от 12-и клас. Вълнение 
личеше в погледите на 
абитуриентите, в речите 
на директора г-жа Къл-
вачева и на класния ръ-
ководител г-жа Мулета-
рова, в приветствието 
на заместник-кмета г-н 
Балабанов, в благосло-
ва и напътствията на 
отец Димитър. Особено 
щастливи бяха отлич-
ниците, чиито усилия 
през годините получи-
ха и материален резул-
тат – парични награди 

от Банка ДСК.
В края на тази учеб-

на година отличниците 
от всички класове на 
гимназията на специал-
но тържество получиха  
златен медал. Тази све-
жа идея на г-жа Кълва-
чева подчерта тяхното 
постоянство, труд и 
старание.

Всички ученици 
с право се гордеят с 
резултатите си в края 
на годината, защото са 
ги постигнали със соб-
ствен труд, без да раз-
читат на „бонуси“ при 
оценяването. 

Големият брой от-
личници дава осно-
вание на СОУ „Св. 
Климент Охридски“ да 
се гордее, че е учебно 
заведение, в което рас-
тат прекрасни млади 
хора, добре подготвени 
и уверени в своите зна-
ния, достойни за името 
на своето училище.

Валентин СТОЯНОВ
 учител по БЕЛ

- Иван Бъклев от 7-и клас – второ място на олим-
пиада по физика и трето място на областен кръг на 
олимпиада по химия;

- Ангелина Якимова от 6-и клас - отлична оценка 
на областен кръг на олимпиада по БЕЛ;

- Риза Асанов от 6-и клас - второ място  в кон-

курса за комикс на ИК „Анубис” и издателство 
„Булвест 2000” сред повече от 1000 рисунки;  

- Мая Костадинчева от 6-и клас - трето място в 
Национален конкурс за есе на фондация „Българ-
ка”;

- Калина Кочева и Мартин Каменов от 2-ри клас 
- второ и трето място  на Национален  конкурс „Аз 
съм българче”;

- Катерина Бурова от 9-и клас - два златни меда-
ла на Национален конкурс по класически, харак-
терни и модерни танци  в Казанлък;

- Велина Симеонова от 6-и клас - златен медал 
по плуване на регионално първенство;

- Николай Рядков от 12-и клас - като част от 
Националния отбор по ракетомоделизъм - при-
зово четвърто място на Световното първенство в 
Словакия;

- училищен отбор по шах, заел второ място на 
областно първенство;

- отбор от гимназисти - първо място на Общин-
ското литературно състезание „В света на книги-
те”.

Гордеем се с възпитаниците на СОУ „Свети Кли-
мент Охридски”, взели участие в представителни 

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЗАЕДНОУЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЗАЕДНО  
ПО ЕДИН ОБЩ ПЪТ - ПЪТЯ КЪМ УСПЕХАПО ЕДИН ОБЩ ПЪТ - ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА

изяви - концерти, тържества, пленери, турнири,  
и  защитили достойно  името на своето училище. 
Гордеем се и с учителите, които не пестиха труд и 
енергия в подготовката на най-добрите.

Всички заедно вървим уверено по един общ 
път – пътя към успеха!

Утвърдена практика 
на СОУ „Св. Климент 
Охридски” е  да развива 
творческите способности 
и талантите на учениците, 
да уплътнява свободното 
им време и да осмисля  
престоя им в училище в 
извънкласни форми. Ан-
гажирането по естествен 
начин на въображението, 
способностите и интере-
сите на децата  съдейства 
за тяхното интелектуал-
но, физическо и личност-
но развитие. 

За тази цел се из-
ползват различните 
форми на СИП и тези по 
проект „УСПЕХ”.        

Всяка от деветте фор-
ми по проект „УСПЕХ” 
имаше представителни 
изяви. Ученици, родите-
ли, учители и граждани  
станаха свидетели на 
постигнатото от децата 

в различни  области 
- наука, култура, спорт, 
здравословен начин 
на живот, кулинария. 
Заниманията по проект 
„УСПЕХ” бяха забав-
ление, удоволствие и 
удовлетворение за уче-
ниците.

Формите на СИП 
– „Аз и книгата”, „Ев-

ропа и аз”, „Това е моят 
бизнес”, „Родолюбие” и 

„Шахмат”, дадоха въз-
можност на учениците 

да станат по-
организирани, 
самоуверени, 
к р е а т и в н и , 
то л е р а н т н и 
и отговорни 
л и ч н о с т и , 
които умеят 
да работят в 

екип, успешно  да кому-

никират помежду си и 
със света и да участват в 

изготвянето на проекти.
В СОУ „Свети Кли-

мент Охридски” бе съ-
здаден и първият  на 
територията на община 
Пещера Ученически съ-
вет. През тази година 
учениците работиха под 
амбициозното ръковод-
ство на г-жа Павлинка 

ПОСТОЯНСТВО И АМБИЦИЯ СА РАВНИ НА УСПЕХПОСТОЯНСТВО И АМБИЦИЯ СА РАВНИ НА УСПЕХ
Шопова - Начкова и 
реализираха богата и 
разнообразна дейност. 
Участието в различни  
акции и инициативи, 
организирането на учи-
лищни партита и праз-
ненства, отбелязването 
на значими събития  
са част от дейностите, 
с които Ученическият 
съвет обогати и разно-
образи  ежедневието 
на ученици и учители. 

Възпитаниците на  
СОУ „Свети Климент 

Охридски”  имат своето 
място и роля в живота 
на учебното заведе-
ние. С инициативите 
и дейностите си те де-
монстрират активност, 
позиция, морал. По-
казват се като търсе-
щи и реализиращи се 
личности и се ползват 
с пълната подкрепа на 
съученици, учители и 
директори.

Цветка ПЕТКОВА 
и Нели СЛАВОВА

 учители по БЕЛ




