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УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ 
И ЖИТЕЛИ 
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,

Наближават най-дългоочакваните и сияйни празници - Ко-
леда и Нова година.

Отброяваме последните дни на 2013-а. Година трудна, но и 
успешна за общината ни.

Виждайки резултатите от труда ни, с увереност и с отговор-
ност ще посрещнем предизвикателствата на времето, водени 
от една цел - успешно развитие и просперитет на община Пе-
щера.

На всички вас искрено пожелавам да посрещнете празни-
ците с настроение, нестихващи надежди и вяра за по-добри 
дни.

Нека домът ви се изпълва с топлина, спокойствие и уют и се 
радвате на щастие, мир и здраве!

АРМЕЙСКИ НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ
Общинският съвет на СОСЗР поздравява запасното 

войнство (офицери, сержанти и войници), ветераните от 
войната, служителите на МВР, Общинска администрация 
и  кметствата, гражданството на гр. Пещера, с. Радилово 
и с. Капитан Димитриево, работодатели, ръководители на 
политически партии и съюзи и техните членове с Коледни-
те и Новогодишни празници.

Пожелаваме на всички вас 
крепко здраве, 

щастие и благоденствие 
през Новата 2014 година!

Председател на ОбС на СОСЗР - Пещера
полк.р. Димитър ГЮРДЖЕКЛИЕВ

На 5 декември в 
кафе-сладкарница „Ве-
нера” бе представена 

втората стихосбирка 
на младата поетеса 
Виктория Симонова 

- „Пориви 
и мечти”. 
Промоци-
ята беше 
б е л я з а н а 
от небивал 
интерес от 
страна на 
пещерска-
та общест-
веност в 
лицето на 
п о ч и т а -
телите на 
м е р е н а т а 
реч.

В и к -
тория е 

ученичка в СОУ „Св. 
Климент Охридски” и 

е член на Литературен 
клуб „Искри” към На-
родно читалище „Раз-
витие - 1873”, Пещера. 
Това накара двете ин-
ституции да си партни-
рат в организирането 
на промоцията в наве-
черието на патронния 
празник на пещерската 
гимназия. Вики беше 
поздравена от дирек-
тора на училището 
Пипина Кълвачева, от 
секретаря на читали-
щето Мария Златкова, 
от нейните съученици 
и приятели, роднини 
и други поетично на-
строени души.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА 
ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА 2014 ГОДИНА!

ВИКТОРИЯ СИМОНОВА ЗАРАДВА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА ПОЕЗИЯТА
12.12.2013 г.12.12.2013 г. “Приказка за снежния 
ч-ще ”Развитие”ч-ще ”Развитие” човек” - детски театър
от 13.30 ч.от 13.30 ч. 

14.12.2013 г.14.12.2013 г. Обща годишна изложба 
галериягалерия на Клуб  на  
”В. Стайков””В. Стайков” художниците „П. Стайков”
от 11.00 ч.от 11.00 ч. 

18.12.2013 г.18.12.2013 г. “Какво стана снощи” 
ч-ще “Развитие”ч-ще “Развитие” - постановка на 
от 18.00 ч.от 18.00 ч. ДТ ”Невена Коканова”

19.12.2013 г.19.12.2013 г. “Честито Рождество”  
ч-ще “Развитие”ч-ще “Развитие” - концерт на съставите
от 17.30 ч. от 17.30 ч.  при ч-ще “Развитие”

20.12.2013 г.20.12.2013 г. “Пещерската Коледа”  
дискотека “НЕАТ”дискотека “НЕАТ” - благотворителен бал
от 15.00 ч.от 15.00 ч. за децата сираци

21.12.2013 г.21.12.2013 г. Щастлива младост 
ч-ще “Развитие”ч-ще “Развитие” за Мария Даракчиева  
от 18.00 ч.от 18.00 ч. - благотворителен концерт

П Р О Г Р А М А
ЗА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Уважаеми съграждани,
Уважаеми дами и господа!

Изпращаме още една календарна година!
Може и трудна, но мирна и с надежда идващата да бъде по-

успешна.
Под Коледното дърво на надеждата във всеки дом нека да 

има най-големия подарък - здраве, мир, сили за ползотворни 
дела, топлота и доброта.

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници 
приемете моите поздрави за светли дни, изпълнени с надеж-
да за добри дела, и с общи усилия направим нашата община 
още по-добър дом за живеене!

                                                           С уважение:
                                                  ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

  народен представител от Коалиция за България

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! ВЕСЕЛА КОЛЕДА! 
МИРНА И ЩАСТЛИВА МИРНА И ЩАСТЛИВА 
ДА БЪДЕ НОВАТА ДА БЪДЕ НОВАТА 
2014 ГОДИНА!2014 ГОДИНА!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА! 
МИРНА И ЩАСТЛИВА ДА БЪДЕ НОВАТА 2014 ГОДИНА!

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ
кмет на община Пещера
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Във връзка с изграж-
дане Дом на покойника 
в Пещера започва дари-
телска кампания.

Желаещите да се 
включат могат да дарят 
пари, като използват 
банковата сметка или 
специалните кутии, ко-
ито ще бъдат поставени  
в търговска верига „Ла-
зур”, Мегамаркет, мага-
зин за цветя на Общин-

ски пазар и в магазина 
срещу бившата казарма.

Приканват се всички 
фирми на територията 
на община Пещера и 
гражданите да дадат 
своята лепта за по-
строяване на сградата 
в Централния гробищен 
парк. Всеки, който иска 
да бъде съпричастен с 
начинанието, може да 
помогне. 

ДА ПОМОГНЕМ

ОБЩИНСКА БАНКА 
B I G :  S O M B B G S F

IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

Град Пещера. Тук, в 
полите на Родопите, под 
гордата осанка на вечно 
зелените върхове на 
Орфеевата планина се 
ражда цяла плеяда от 
изтъкнати българи, без 
които нашата история би 
била скучна и равна.

В столетието след 
Освобождението през 
1878 г. Пещера дава на 
родината стотици бойци 
и командири. Сред тях 
се открояват имената на 
двамата генерали от Бъл-
гарската армия – Атила 

Зафиров и Стоян Тренда-
филов.

Атила се ражда в 
родолюбивото възрож-
денско семейство на 
пещерския учител Спас 
Зафиров и калоферката  
Лала Първова.

В атмосфера на 
копнеж по свободата и 
омраза към поробителите 
расте той. Включва се в 
Доброволческия отряд, 
който по-късно ще пре-
расне във Военно учили-
ще. Атила Зафиров, като 
възпитаник на същото, 
получава първото си офи-
церско звание и избира 
да служи в пехотата. 

Русофил до мозъка 
на костите си, Зафиров 
участва в преврата срещу 
княза и е принуден след 
контрапреврата да емиг-
рира в Москва, където 

престоява 11 години.
Участва в Балканската 

война през 1912-1913 г. 
като командир на Дваде-
сет и шести пехотен пер-
нишки полк. Беловласият 
командир спасява войни-
ците си от бялата смърт.

В края на Междусъюз-
ническата война, която за 
него е четвърта, завърши-
ла като Първа национал-
на катастрофа за Бълга-
рия, полкът на Атила води 
успешно ожесточените 
Злетовски, Брегалнишки 
и Калимански боеве.

В края на 1913 г. полк. 
Зафиров поема команд-
ването на Първа бригада 
от Девета беломорска 
дивизия в Ксанти, където 
го заварва и участието 
на България в Първата 
световна война - петата, в 
която той участва.

През 1916 г. му е въз-
ложено командването 
на Трета бригада на 
Добруджанския фронт 
срещу румънската армия, 
заграбила Южна До-
бруджа. Бригадата му се 
превръща в страшилище 
в Силистренската и Тутра-
канската епопея.

За подвизите си 
полк. Зафиров получа-
ва генералски пагони и 
„Орден за храброст”, а 
признателните жители на 
селото през 1940 г., след 
връщането на Южна До-
бруджа към България, на-
именуват селото Генерал 
Зафирово.

Атила умира в мизе-
рия през 1923-а, преди 90 
години, в Княжево, Со-
фийско, където живее със 
семейството си в един 
фургон. Няколко години 

той раздава и последния 
лев от малката си пенсия 
за издръжка на 45 сира-
чета от войните. 

За него ген. Тошев 
пише: „Така умират за-
служилите  хора у нас, 
като запасния генерал 
Атила Зафиров, прине-
съл всичко свое в жертва 
на родината. Не оставил 
нищо за себе си и умрял 
без никакви средства. 

И умря той безкорист-
ник, отчаян и грозно ра-
зочарован, непогледнат 
от познати и другарите. 
Па даже и от натрупали-
те по време на войните 
„тилови герои” огромни 
богатства. Ужасно!” – въз-
мущава се генералът.

Ген. Зафиров е исто-
рическа личност, която 
заслужава почит и той ще  
продължава да ни внуша-

ва гордост, че сме бълга-
ри и воини от СОСЗР. 

В знак на благодар-
ност към неговите под-
визи, ОбС на СОСЗР в 
Пещера определи същия 
за свой патрон.

Животът на ген. Атила 
Зафиров бе изследван 
пълно и обективно на 
база спомените на него-
вите близки и докумен-
тите, съхранявани в ЦВА 
във Велико Търново. 

Историкът краевед 
Илия Маринов написа до-
кументално-исторически 
очерк.

В чест на 90-годишни-
ната от кончината на ген. 
Атила Зафиров нека се 
преклоним пред светлата 
му памет!

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

90 ГОДИНИ 
ОТ НЕГОВАТА 
КОНЧИНА

ЕПОПЕЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТИЛА ЗАФИРОВ - УЧАСТНИК В ПЕТ ВОЙНИ,
ОСТАВИЛ ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ В ПОДВИГА ЗА РОДИНАТА

В рамките на пред-
видените дейности по 
„Общинска програма за 
превенция на ХИВ/СПИН 
и злоупотреба с вещества, 
предизвикващи зависи-
мост в община Пещера”, 
която се изпълнява от Об-
щина Пещера (в лицето на 
МКБППМН) и РЗИ – Пазар-

джик, на 12.12.2013 г. бе 
проведено безплатно из-
мерване на въглеродния 
монооксид в издишания 
въздух на ученици и учи-
тели от ОУ „Любен Кара-
велов” – гр. Пещера.

На всеки желаещ ак-
тивен или пасивен пушач 
беше направено измер-

ване на количеството 
въглероден монооксид в 
издишания въздух и коли-
чеството на карбоксхемог-
лобина в кръвта с апарата 
Smoker liser.

На учениците бяха пре-
доставени специални ал-
коочила, с които можеха 
да усетят какво ще е въз-

действието на алкохола 
върху тях. Проведени бяха 
редица игри с тези очила, 
благодарение на което 
подрастващите имаха въз-
можността да се убедят 
в пагубното влияние на 
алкохола върху младия 
организъм. 

Любка ТАКЕВА

УБЕДИХА СЕ В ПАГУБНОТО ВЛИЯНИЕ НА АЛКОХОЛА

Стартира военното 
обучение за учениците 
от IX и X клас на ПГХВТ 
„Атанас Ченгелев”. Тази 
подготовка е в рамките 
на 5 часа. Това е допъл-
нително към 20-те часа за 
придобиване на умения 

за реакции при криза и 
различни бедствия.

Обучението се про-
вежда в часа на класа.  То 
се провежда от класния 
ръководител и от военно-
служещ, определен със 
заповед на министъра на 

отбраната, цивилен слу-
жител от териториалните 
структури на Централно-
то военно окръжие.

Темите за IX клас са: 
„Същност и съдържание 
на гражданско-военните 
отношения”, „Действия 
за оцеляване при актове 
от терористични, екс-
тремистки и престъпни 
групировки и военни 
действия, както и при 
откриване на невзривени 
бойни припаси”, „Задъл-
жения на гражданите 
на Република България 
по отбраната на страна-
та”, „Критична инфрас-
труктура. Спасителни и 
евакуационни дейности 
с участието на въоръже-

ните сили” и „Оказване 
помощ на населението 
от въоръжените сили 
при кризи от военен ха-
рактер”.

Десетокласниците ще 
учат: „Въоръжените сили 
на Република България 
– история и настояще”, 
„Въоръжения и екипиров-
ка на военнослужещите 
във видовете въоръжени 
сили”, „Мисия и задачи 
на въоръжените сили 
на Република България. 
Участие в операции и ми-
сии извън територията на 
страната”, „Приемане на 
военна служба и на служ-
ба в резерва на въоръже-
ните сили на Република 
България”, „Същност, 
цели и задачи на резерва 
на въоръжените сили на 
Република България”.

Клуб „Млад журналист”

в Капитан Димитриево отпразнува 3 декември 
– Международния ден на инвалидите, в Дневен 
център „Доверие”. Дружеството се състои от 48 
членове.

Обядът ни бе осигурен от постоянния спонсор 
Димитър Игнатов, а десертът - от Димитър Хаджиев.

На празника зададохме 75 гатанки, а позналите 
отговорите получаваха малки подаръци. 

Ето една, която трябва да отгатваме ежедневно:
„Без сладило – подсладява,
без горчило – огорчава,
плач на радост преобръща,
като тръгне – не се връща.”

                                                 /Думата/

Таня ПОПОВА
Дружество „Вяра и Надежда”

ДРУЖЕСТВО ”ВЯРА И НАДЕЖДА”

СТАРТИРА ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ

Идват светли праз-
ници.

Редят се дни, изпъл-
нени с весели поводи, 
а заедно с тях и пода-
ръци.

Нека се замислим 
какво да направим 
всички тези опаковки – 
кутии, панделки, хартии, 
торбички и други…

Има няколко въз-
можности:

1. Сигурната - всеки 
от нас да използва по 

предназначение пре-
доставените от „ЕКО-
ПАК” АД в града ни 
цветни контейнери за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки: 

• Синият контейнер е 
за хартиени, картонени 
отпадъци, кутии, които 
е добре предварително 
да са разгънати, за да се 
използва максимално 
вместимостта на кон-
тейнера. 

• Жълтият контей-
нер е за пластмасови 

и метални отпадъци и 
опаковки.

• Зеленият контейнер 
е за стъклени отпадъци 
(бутилки, буркани).

Правилната употреба 
на цветните контейнери 
от нас със СИГУРНОСТ 
допринася за това - съ-
браните отпадъци да 
бъдат рециклирани и 
използвани повторно, 
което спестява много 
ресурси.

2. Ползотворната 
– с много от опаковките 
може да се изработят 
уникални неща (да се 
направят украси) – всич-
ко е въпрос на фантазия 
и добра воля, а защо да 
не включим и децата в 
това? Има редица сай-
тове, които могат да ни 
предложат страхотни 
идеи. Много от опаков-
ките няма да бъдат из-
хвърлени, а ще бъдат 
ОПОЛЗОТВОРЕНИ.

ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

На 12 декември 2013 
година в залата на Об-
щинския съвет се прове-
де пресконференция във 
връзка със стартирането 
на проект „Многоцветна 
дъга“ /модел за образова-
телна интеграция на деца 
от предучилищна възраст 
в междукултурна среда/.

Проектът се осъ-
ществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“, 
съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд 
на Европейския съюз в 
рамките на схема BG0-
51PO001-4.1.05“ „Обра-
зователна интеграция на 
децата и учениците от ет-
ническите малцинства“.

Пресконференцията 
уважиха председателят 
на Общинския съвет 

Анастасия Младенова и 
директорът на дирекция 
„Хуманитарни дейности 
и интеграция“ на община 
Пещера Галина Стоянова.

Проектът е разработен 
и се изпълнява от сдру-
жение „Елисавета Кларк 
и Пенка Касабова“ в парт-
ньорство с ОДЗ No36 „Пе-
перуда“ – София, и ОДЗ 
„Деница“ – Пещера.

Във встъпителните си 
думи ръководителят на 
проекта Маргарита Вра-
човска разказа подробно 
за неговите цели.

Продължителността 
му е 11 месеца – от 10 
октомври 2013-а до 10 
септември 2014 г., общата 
му стойност - 73 188,30 лв.

Целта на проекта е да 
подпомогне по-успеш-
ната социална и трудова 
реализация на децата от 

ромски произход чрез 
разработване и реализи-
ране на модел за обра-
зователна интеграция в  
детските градини.

Директорката на ОДЗ 
„Деница“ Верка Климен-
това изрази благодар-
ността си към г-жа Вра-
човска, която им е подала 
ръка и ги е включила като 
партньори в различните 
клубове. „Децата чакат с 
нетърпение тези клубове 
– каза г-жа Климентова.  
– Основният ни приоритет 
е овладяването на бъл-
гарския език, за да могат 
да бъдат подготвени за 
първи клас.” Тя изказа 
благодарността си и към 
г-жа Младенова и г-жа 
Стоянова за подкрепата.

Председателят на Об-
щинския съвет Анастасия 
Младенова приветства 

старта на проекта и из-
рази подкрепата на Об-
щинската администрация 
и Общинския съвет.

Учители споделиха 
мнението си като обу-
чители какво се случва 
в клубовете. Има доста 
публични изяви, там ще 
проличат  резултатите. 
Планира се издаването 
на сборник с добри прак-
тики.

В Художествената галерия „Проф. Веселин Стайков“ на 14 декември 
2013 г. бе открита традиционната годишна изложба на Клуба на художни-
ците „Петър Стайков“ в Пещера.

Във встъпителните си думи началникът на управление „Култура“ 
Димитър Павлов подчерта, че клубът се е утвърдил трайно в духовния 
живот на общината.

В 44-ата изложба участват 10 творци с над 50 произведения. Те бяха 
подробно представени от Стоимен Стоименов – член на Съюза на българ-
ските художници.

Официално изложбата бе открита от председателя на Общинския съ-
вет Анастасия Младенова с пожелание за нови творчески вдъхновения и 
весело посрещане на Коледните и Новогодишните празници.

Четири училища от Пещера ще 
участват в двугодишната програма „На-
маляване отпадането на ромските деца 
от училище“ на център „Амалипе“, реа-
лизираща се с подкрепата на Тръст за 
социална алтернатива. Работата по про-
грамата започва от средата на декември 
2013-а и ще продължи до 30.06.2015 г. 

Директорите на ОУ „Л. Каравелов“, 
НУ „М. Куманов“, ПГ по ЛПМ „В. Лев-
ски“, ОУ „П. Р. Славейков“ участваха 
на 10.12.2013 г. в работна среща в гр. 
Ихтиман, организирана от ЦМЕДТ „Ама-
липе“ за всички директори на училища 
от Югозападна България, включени в 
проекта. Срещата премина под мотото 
на новия проект „Всеки ученик може 

да бъде отличник“. Неговата цел е чрез 
разнообразни дейности с родители, уче-
ници и учители да се намали броят на 
безпричинните отсъствия и на отпадна-
лите от училище ученици, да се увеличи 
броят на продължаващите средното си 
образование ромски деца. Срещата бе 
организирана от Атанас Кузманов - ре-
гионален организатор за Югозападна 
България на ЦМЕДТ „Амалипе“. Присъ-
стваха представители на РИО - София-
област, РИО - Пазарджик, зам.-кметът 
на община Ихтиман, които изразиха 
пълната си подкрепа в усилията на об-
ществото ни да интегрира в училище 
ромските деца, както и да ги насърчава 
да продължат образованието си.

ОУ „П. Р. Славейков“ се 
включи в третия, заключи-
телен, етап от 3-годишния 
проект „Да направим учи-
лището привлекателно за 
младите хора“ – УСПЕХ, с 
24 групи за извънкласни 
дейности. Първите два 
етапа от проекта протекоха 
при изключителен интерес 
от страна на учениците и 
пълна подкрепа от родите-
лите, затова и третият етап 
стартира с рекорден брой 
групи.

Продължават работата 
си клубовете в областта на 
спорта - „Баскетбол“, „Фут-
бол“, а новият - „Фитнес“, 
провежда занятията си в 
спортната зала на учили-
щето на професионални 
фитнес уреди. 

Студио „Приятели на 
музиката“ развива не само 
певческите умения на уче-
ниците, но и познанията им 
в областта на музиката. 

Най-малките ученици 
са насочили интереса си 
основно към приказките и 
света на животните. 

В два от клубовете уче-
ниците ще затвърждават 
уменията си да комуники-
рат на английски език. 

Българските обичаи, 
традиции, историята и на-
стоящето на родния град, 
ценностите в живота на 
човека, елементите на 
културното поведение ще 

се изучават в няколко от 
групите. 

Приложни дейности в 
областта на модния дизайн 
и акварела ще усвояват 
учениците в други два 
клуба.

Екологичното възпита-
ние е основната цел на „Зе-
лено сърце“, а в „Европей-
ска кухня“ учениците ще 
приготвят ястия от кухнята 
на европейските народи. 

Фотографския си усет 

и поглед към красивото 
ще развиват участниците в 
клуб „Снимай своя свят“.

Всички сформирани 
групи са съобразени на-
пълно с интересите на 
учениците, което прави 
ОУ „П. Р. Славейков“ мно-
го по-привлекателно за 
младите хора и подпомага 
ценностното изграждане 
на личността им, подчерта 
директорът на училището 
П. Христоскова.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „МНОГОЦВЕТНА ДЪГА“ 
В ОДЗ „ДЕНИЦА“

ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА 
КЛУБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ

Пещерски училища в програмата
„Всеки ученик 
може да бъде отличник“

ОУ „П. Р. Славейков“ – 
с рекорден брой клубове по проект УСПЕХ

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА

„БИОВЕТ“
Работи всеки ден /без събота и неделя/

от 11.00 до 12.00 ч. 
от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разнообразие от ветеринарномедицински 
продукти за вашите любимци.

Ул. „П. Раков“ No 39 /до входа на „Биовет“/,
тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО!

ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Общинският съвет на БСП поздравява 
своите членове, симпатизанти, съграждани 
с настъпващите Коледни и Новогодишни 
празници.

Празничните послания са за много здраве 
във всеки дом, вяра и надежда за утрешния 
ден, наздравица за много години.

ОбС на БСП - Пещера
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Здрава, 
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и успешна 

2014 г.!


