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Пак е 6 май – Гергьов-
ден. Денят на Свети Геор-
ги Победоносец, Ден на 
храбростта и на Българска-
та армия.

За 19 път Пещера праз-
нува своя празник.

Удоволствие за нас е, 
уважаеми съграждани, да   
Ви поздравим с празника на 
Пещера.

Нека Свети Георги Побе-
доносец  закриля всички ни, 
дава сили и вяра в общите 
усилия за просперитета на 
града ни.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,

Предстои ни още много 
работа, за да  стане още 
по-красив и привлекателен 
градьт ни.

Честит да бъде праз-
никът на всички пещерци, 
свързали живота си и с 
Българската армия.

Приемете най-сърдечни-
те ни пожелания за здраве 
и благоденствие, за успех 
във всяко начинание.

Мир, радост и разбира-
телство да цари в домо-
вете ви!

Честит  да бъде празни-
кът на  всички именици!

На добър час, Пещера, 
към добруване за всички 
нас!

За много години!

АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - ПЕЩЕРА                

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ
КМЕТ 

НА 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013
НА ТЕЗИ ИЗБОРИ

В навечерието сме на  един от най-големите християнски 
празници – 6 май – ден на храбростта и българската армия, 
Празника на пещера и на запасното войство.

Денят е посветен на Свети  Георги победоносец, който е 
патрон на много армии от християнския свят.   Този ден е сим-
вол на войското мъжество и героизъм.

С Указ No13 от 13.01.1880 г. българският княз Александър 
първи Батенберг обявява 6 май за празник на доблестната 
ни войска. От своето създаване досега БА няма поражение 
на бойното поле и  пленено бойно знаме, с което може да се 
гордее всеки българин.

Ето защо по традиция 6 май се празнува като Ден на храб-
ростта, а от 1993 г. с Постановление на МС No15 и министер-
ска заповед No 111 е определен за празник на БА.

Свети Георги победоносец се прочул с храбростта си още 
като 18-годишен младеж, а от мъченическата му смърт през 
303 година на нашата ера той е  синоним на храбростта.

От 1880 г. насам празникът  е честван винаги в  мир и бран, 
във възход и крушение. Сутринта на празника се извеждат 
бойните знамена, посрещат се от войските и последвани от 
кавалерите на ордена „За храброст” се отправят на мястото 
за провеждане на парада. Вечерта се провежда тържествена 
заря.

При провеждане на зарята отчетливо и високо се отброя-
ват 7  удара на барабана, символизиращи седем решителни 
битки, допринесли за развитието на военното изкуство.

26.07.811 г. - Битката при върбишкия проход на хан Крум 
срещу император Никифор.

20.08.917 г. - Битката при Ахелой на цар Симеон срещу  
Магистър  Лъв Фока.

14.04.1205 г. - Победата на цар Калоян при Одрин над 
кръстоносците на балдуин.

09.03. 1230 г. -  Битката при Клокотница на цар Иван Асен 
Втори срещу Кир Тодор  Комнин.

27.09.1885 - Контранастъплението на БА през Сръбско-
българската война.Победата на капитаните.

11-13.03.1913 г. - Решителната атака на Одринската кре-
пост. Урок по военно изкуство и майсторство.

06 -19.03.1945 г. - Участието на първа  българска армия в 
Дравската  отбранителна операция.

Уважаеми господа офицери, сержанти и войници 
от запаса, драги фронтоваци,
Скъпи съграждани,

 6 май - истински ден на спойка между трудолюбивия бъл-
гарски  народ и неговото безстрашно  войство.

Уважаеми колеги офицери и сержанти 
от запаса и резерва, драги съграждани,

Най-сърдечно  ви  поздравявам с празника на Българската 
армия, СОСЗР и град Пещера и Ви пожелавам да съхраните до 

дълбоки старини най-искрени чувства на гордост и уважение 
към нашата армия.

Честит празник на   Българската армия и запасното вой-
ство, символизиращи храбростта и героичните подвизи на 
хиляди български воини.
Честит празник, жители и гости на пещера и общината.

Председател на ОбС на СОСЗР
Полк. О.р. Д. Гюрджеклиев

НА ТЕЗИ ИЗБОРИЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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СЕКЦИЯ: 001
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес: ул. „Младост” No 10
гр. Пещера

Бизнес център, кв. „Луковица”

СЕКЦИЯ: 002
ГР. ПЕЩЕРА 

ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес: ул. „Младост” No 10
гр. Пещера

Магазин на ул. „Свобода” No 13Б 

СЕКЦИЯ: 003
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„

гр. Пещера
ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 004
ГР. ПЕЩЕРА 

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„

гр. Пещера
ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 005
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„

гр. Пещера

Сградата на Общинска 
администрация

СЕКЦИЯ: 006
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„

гр. Пещера

Сградата на Общинска 
администрация

СЕКЦИЯ: 007
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„
Адрес: ул. „Й. Ковачев” No 30-34

„

гр. Пещера
ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 008
ГР. ПЕЩЕРА

ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ИМОТ НА 
ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ИМОТ НА 
ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПОМЕЩЕНИЕ – ЧАСТ ОТ ИМОТ НА 

Адрес: ул. „Сабахатин Али” No 6

Кафе-сладкарница 
на ул. „М. Такев” No 28А

СЕКЦИЯ: 009
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес: ул. „Васил Левски” No 3
гр. Пещера

Сградата на Общинска 
администрация

СЕКЦИЯ: 010
ГР. ПЕЩЕРА

НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес: ул. „Иван Попов” No 1-7
гр. Пещера

Сградата на Общинска 
администрация

СЕКЦИЯ: 011
ГР. ПЕЩЕРА 

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес: ул. „Васил Левски” No 3
гр. Пещера

ОДЗ „Иглика”

СЕКЦИЯ: 012
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”
Адрес: ул. „Васил Левски” No 3
гр. Пещера

ОДЗ „Иглика”

СЕКЦИЯ: 013
ГР. ПЕЩЕРА

СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
Адрес: ул. „Димчо Дебелянов” No 4
гр. Пещера

СОУ „Св. Кл. Охридски”

СЕКЦИЯ: 014
ГР. ПЕЩЕРА

СОУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
Адрес: ул. „Димчо Дебелянов” No 4
гр. Пещера

СОУ „Св. Кл. Охридски”

СЕКЦИЯ: 015
ГР. ПЕЩЕРА

ПГХВТ „АТ. ЧЕНГЕЛЕВ”
Адрес: ул. „Чаталджа” No 1
гр. Пещера

ПГХВТ „Ат. Ченгелев”

СЕКЦИЯ: 016
ГР. ПЕЩЕРА

НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес: ул. „Иван Попов” No 1-7
гр. Пещера

Сградата на Общинска 
администрация

СЕКЦИЯ: 017
ГР. ПЕЩЕРА

НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ”
Адрес: ул. „Иван Попов” No 1-7
гр. Пещера

Сградата на Общинска 
администрация

СЕКЦИЯ: 018
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес: ул. „Г. Кьосеиванов” No 3
гр. Пещера

ОДЗ „Изгрев”

СЕКЦИЯ: 019
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес: ул. „Г. Кьосеиванов” No 3
гр. Пещера

ОУ „П. Р. Славейков”

СЕКЦИЯ: 020
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
Адрес: ул. „Г. Кьосеиванов” No 3
гр. Пещера

ОУ „П. Р. Славейков” 

СЕКЦИЯ: 021
ГР. ПЕЩЕРА

Търговски обект „Сириус”
Адрес: ул. „Симон Налбант” No 53
гр. Пещера

Цех за обувки в кв. „Изгрев” (бивш 
магазин „Идеан”)

СЕКЦИЯ: 022
ГР. ПЕЩЕРА

ОФИС НА ОББ, КВ. „ИЗГРЕВ”
Адрес: ул. „Хан Пресиян” No 1
гр. Пещера

ОФИС НА ОББ, кв. „ИЗГРЕВ”
Адрес: ул. „Хан Пресиян” No 1

СЕКЦИЯ: 023
ГР. ПЕЩЕРА

ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”
Адрес: ул. „Младост” No 10
гр. Пещерагр. Пещера

Магазин на ул. „Свобода” No 13Б 

ЗАПОВЕД на кмета
на община Пещера Георги Козарев

ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

На 16 април 2013 г. Общинската ор-
ганизация на хората с увреждания в 
Пещера проведе годишно-отчетното си 
събрание в Клуба на пенсионера.

Гости бяха Кирил Анов – председа-
тел на регионалната организация на 
Сюза на инвалидите в България, и Птя 
Маринова – координатор на СИБ – Па-
зарджик и Николай Гълъбов – секретар 
на община Пещера.

След приемането на материалите от 
събранието, започнаха изказванията. 
Повечето от въпросите бяха към г-н Гъ-

лъбов, на които отговори много добре.
Г-н Анов също поздрави присъства-

щите и похвали ръководството за до-
брата работа през 2012 г.

Ръководството на Клуба изказва 
благодарност на всички членове на 
клуба за присъствието им. Благодарим 
и на Кирил Анов, Петя Маринова и Нико-
лай Гълъбов, че ни уважиха на нашето 
събрание.

Дафинка Василева
Председател на Клуба на хората с 

увреждания в Пещера

Тодор Върбанов Банчев е роден в град 
Батак през 1813 година. Той е третия син 
на Върбан Кавлаков. Неговите братя са: 
Вълю, Димитър и Петър. Тодор учи в Батак 
и Пазарджик. Непокорният Тодор прого-
нен от турците пристига в Радилово през 
1843 година като става учител, а по-късно 
работи като търговец на дървен материал. 
Жени се за Тана Мали нова и има 9 деца: 
пет сина - Георги, Иван, Никола, Димитър 

и Малин /по-късно всички вземат участие в борбите на 
нашият народ за свобода) и четири дъщери - Лаза, Ружа, 
Софка и Катерина.

След Кримската война 1856 година в Пазарджишко, 
пещерско и по Родопите се появили разбойнически 

шайки от арнаути, помаци и турци. Една такава банда 
напад нала Радилово и ограбила селото. По разкази на 
внука на Тодор Банчев - Петър, една вечер през 1854 го-
дина, когато Тодор Банчев е отсъствал заради търговия с 
дървен материал, в дома му, пристигнали четирима турци, 
яли, пили и накрая откраднали коня и овцете му. Когато 
Тодор се прибрал и жена му разказала какво се е случи-
ло, той събрал другарите си – Насо Качака, Кочо Миндов, 
Никола Мишев, Никола Кътев и Георги Ангелиев, убили 
трима от турците, а четвъртия успял да избяга. След тази 
случка, по общо съгласие между селяните, Тодор Банчев 
излиза с малка дружи на смели мъже, за да преследва и 
брани съселяните си от турските набези. . В дружината 
му участват Атанас Малинов и Георги (Гого) Ангелиев (с. 
Радилово), Иван Тупаров - Тупарата, Иван Чепинеца (с. Ра-
китово), Киро Донков и Сарафина (Батак), Петър Иванов 
(Брацигово), Христо Дин ков (Пещера), Стоян Маринов 
(Бяга), Димитър Тошков (Паталеница) По същото време 
действа и четата на Бейко войвода от село Калугерово. 
Банчевата и Бейковата чета се обединяват и за три – чети-
ри години успяват да прочистят горите от разбойниците. 
Банчевата дружината действа десет години из Чепинско-

то корито и по Родопите, а след това и Средногорието и 
пази българското население от разбойническите шайки, 
местни властници и отделни злосторници, като извършва 
много подвизи. Турците така са наплашени, че не смеят 
да носят оръжие извън селищата си. Тодор Банчев има 
укриватели в много села на Пазарджишка околия. На-
мира убежище и в Баткунския манастир „Св. Св. Петър 
и Павел”. Турците непрекъснато преследвали четата, но 
немогли да я унищожат. За хайдутството на Банчев се 
разказват много легенди. В една от тях се разказва как 
Кара Асан организирал турска потеря, за да бъде хванат 
Банчев и да му отреже главата. Известен за намерението 
му, Банчев сам намерил турците и ги избил. На труповете 
им написал следната бележка: Аз съм хайдут Тодор, убих 
вашите хора. Елате си ги преберете.” Пашата поискал да 
го види с очите си. Банчев отишъл облечен с фльока. Ко-
гато пашата го попитал защо е убил турците, той отгово-
рил: Мирните не съм убивал, заварих тези турци при жена 
си. Ти ако си нямали да ги убиеш?” Пашата го освободил 
и му дал тескере, за да се движи свободно. По този начин 
действал Банчев. Всявал страх у разбойниците и насаж-
дал вяра в българите. Така ги наплашил, че те несмеели 
да направят и най-малката злина на радиловци.

По-късно от четата му се отделил Бейко войвода и ор-
ганизирал своя чета. Иван Тупаров бил убит в месността 
„Никулска черква”, Радиловско землище, а Атанас Мали-
нов бил заловен жив и изпратен във Видинската крепост, 
в която стоял седем години. Бейко по-късно бил убит от 
две гърчета, които го убили край село Паничери, Плов-
дивско. След десет годишно хайдутуване, през 1867 годи-
на, Тодор Банчев, по застъпничеството на Найден Геров, 
руски консул по това време в Пловдив, бил амнистиран и 
се установил в Пазарджик, където отново започнал да се 
занимава с търговия на дървен материал.

След разпускане на четата Банчев заминава за 
Влашко. 

Запазен е спомен, че Тодор Банчев е участвал в 

Херцеговското въстание през 1875 година. Запознал се 
с Бенковски и другите млади революционери от Гюргев-
ския революционен комитет.

По-късно старият патриот взел участие в подготовка-
та на Априлското въстание. По време на агитационните 
обиколки на Георги Бенковски, Тодор Банчев придружа-
вал Апостола и с негова помощ били образувани някои 
от комитетите в Радилово, Брацигово, Пещера, Перущица 
и др.

На събранието на "Оборище" Тодор Банчев бил опре-
делен от Бенковски за началник на стражата, която охра-
нявала събранието.

При избухването на въстанието, Тодор Банчев е участ-
ник в Хвърковатата чета на Георги Бенковски и един от 
героите при отбраната на Панагюрище, отличил се с из-
ключителната си храброст. По време на Априлското въ-
стание е бил в личната охрана на Бенковски. Борбения си 
дух Банчев предава на своите деца. Синовете му активно 
участват във Априлското въстание Иван - в Брацигово, 
Малин - в Панагюрище и Никола - в Бельовския въста-
нически пункт, а по-късно и освободителната война. На 6 
януари /по стар стил/ 1878 година с пристигане на руските 
войски в Радилово синът на Банчев Димитър заминава 
с полковник Максимов, който му подсигурява обучение 
в Русия. 

След потушаване на Априлското въстание, макар и 
ранен, Тодор Банчев успява да се спаси и се присъеди-
нява към избягали от обсадата на Брацигово, начело с 
Георги Ангелиев, въстаници от селото. Там се среща със 
синовете си Иван и Никола. След амнистия от османската 
власт въстаниците се прибират от Балкана. Съкрушен от 
неуспеха на въстанието Тодор не дочаква избухването 
на Руско-турската война (1877-1878), донесла толкова 
жадуваното от него освобождение на българския народ.
През месец февруари 1877 година, в самото навечерие на 
Освободителната война, старият поборник починал. 

Марена Вачкова

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

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

информатика.
Срок на обучение - 4 години
В този профил ще овладеете:
◆�Работата с програмите от Мicrosoft Office;
◆�WEB дизайн;
◆�Локални и глобални мрежи, безжични технологии;
◆�Етика и грамотност в информационното общество.
… и още отлична подготовка по английски език, български език и ли-

тература и останалите общообразователни предмети, което е гаранция за 
успешното Ви представяне на държавните зрелостни изпити.

Срокове за подаване на документи:
I класиране – 03-05.07.2013 г.

II класиране – 11.07.2013 г.
III класиране – 19.07.2013 г.

За контакти:
гр. Пещера, Ул. ”Димчо Дебелянов” No5, тел. 0350/ 6 36 41

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

Продължава победни-
ят ход на баскетболния 
отбор на момичетата /5-7 
клас/ на ОУ „П. Р. Сла-
вейков”. Възпитаничките 
на треньора Щ. Бадалов 
завоюваха първо място 
на зоналния турнир, съ-
стоял се на 19.04.2012 г. 
в зала „В. Левски” гр. Па-
зарджик. На него те успя-
ха да надиграят отборите 

на Златоград и Първома-
й,които представляваха 
смолянска и пловдивска 
област. Сега ги очакват 
републиканските финали, 
които ще се състоят в 
Разград на 6-9 юни. Това 
е уникален пробив не 
само в ученическия, но 
и в клубния спорт в града 
ни за последните години, 
доволен е Щ. Бадалов. 

Започваме кампания по 
организирането и финан-
сирането на участието 
още от сега. Трудно ще 
е, но победите на уче-
ниците ни задължават 
да се справим. Ученици, 
учители, родители, общи-
на трябва да бъдем един 
отбор–отбора на Пещера, 
заяви директорът на учи-
лището П. Христоскова.

Батак през 1813 година. Той е третия син 
на Върбан Кавлаков. Неговите братя са: 
Вълю, Димитър и Петър. Тодор учи в Батак 
и Пазарджик. Непокорният Тодор прого-
нен от турците пристига в Радилово през 
1843 година като става учител, а по-късно 
работи като търговец на дървен материал. 
Жени се за Тана Мали нова и има 9 деца: 
пет сина - Георги, Иван, Никола, Димитър 

и Малин /по-късно всички вземат участие в борбите на 

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

ТОДОР БАНЧЕВ – УЧАСТНИК В ЧЕТАТА НА ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

ОУ „П. Р. Славейков” на 
републикански финали

ОТЧЕТОХА ПОЛЗОТВОРНА ДЕЙНОСТ

СОУ ”Св. Климент Охридски” - гр. Пещера
Обявява

Прием за учебната 2013/14 г.
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Продавам ливада 
в местността Дъбовик – 11 декара.

Тел. 089 78 70 317

ОБЯВИ * ОБЯВИ * ОБЯВИ * ОБЯВИ

Продавам 
апартамент – център.

Тел. 089 09 02 667

Собственик продава помещения /подходящи за офиси, магазини, 
заведения/ в бизнес център Актив, площад „България” № 1, 

идеалeн център на Пещера. Телефон за връзка: 032/ 604710, 0887 706 814

По повод 23 април 
– Световния ден на 
книгата, традиция стана 
библиотеката при НЧ 
„Развитие-1873“ да ор-
ганизира средношкол-
ско състезание „В света 
на книгата“.

Участваха три отбора 
– на СОУ „Св. Кл. Охрид-
ски“, на ПГ по хранител-
но-вкусови технологии 
„Атанас Ченгелев“ и ПГ 
по лека промишленост и 
машиностроене „Васил 
Левски“. Всеки отбор бе 
от петима участници.

Състезанието бе ор-
ганизирано в два кръга 
с въпроси, обхващащи  
учебния материал.

Двата отбора показа-
ха отлични познания по 
литература.

Този път имаше  два 
отбора с еднакъв брой 
точки и две първи места 
– на ПГ по хранително-
вкусови технологии и 
на СОУ „Св. Кл. Охрид-
ски“. Втори се класира 
отборът на ПГ по лека 

промишленост и ма-
шиностроене „Васил  
Левски“.

От името на чита-
лищното настоятелство 
Цветана Дашинова връ-
чи на всички участници 
грамоти.

Спонсорът на състе-
занието Йорданка Фи-
лева награди отборите с 
подходящи подаръци.

Водеща бе Мария  
Златкова.

Автор на сценария бе 
гл. библиотекар Богдана 
Сиракова.

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата и 
сервирането на спиртни напитки в 
търговските обекти и заведенията 
за обществено хранене на тери-
торията на община Пещера на 12 
май 2013 г. от 00,00 часа до 24,00 
часа.

2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането 
на прояви на открито на територи-
ята на община Пещера, създава-
щи предпоставки за нарушаване 
на обществения ред на 11 и 12 май 
2013 г.

3. Въведените забрани не се от-
насят за обществените заведения, 
в които ще се извършват семейни 
и обредни ритуали (абитуриентски 
празненства, сватби, кръщенета и 
помени), както и за продажба на 
алкохолни напитки на едро.

4. При констатирано неизпълне-
ние на въведените забрани да се 
ангажира административнонака-
зателната отговорност на винов-
ните лица.

Копие от настоящата заповед 

да се връчи на собствениците 
(управителите) на търговски обек-
ти и заведенията за обществено 
хранене, и развлечения.

Заповедта да се постави на 
информационното табло, на инте-
ренет-страницата на Общината и 
да се направят съобщения чрез 
общинските медии. 

Кметовете на с. Радилово и 
с. Кап. Димитриево да предпри-
емат необходимите действия за 
своевременно уведомяване на 
собствениците (управителите) на 
търговски обекти и обществените 
заведенията на територията на съ-
ответните кметства.

Контрол по спазване на въ-
ведените забрани възлагам на 
началника на РУ „Полиция“ гр. 
Пещера.

Копие на заповедта да се из-
прати на началника на РУП - Пеще-
ра и кметовете на населени места.

КМЕТ: /П/
/Г. КОЗАРЕВ/

Над сто жители на ромските квартали „Пирин“ и „Луковица“ се 
включиха в кампанията за Пролетното почистване. Доброволците на 
Сдружение „Слънце за Всеки“ и Центърът за развитие на общността 
почистиха районите които бяха отбелязани като замърсени от Об-
щина Пещера, благодарение на подкрепата на общината и ОП „Чисто-
та“ кварталите се превърнаха в едно по добро място за живеене.

Юксел Яшаров

ОУ „П. Р. Славейков“ 
представи положител-
на педагогическа прак-
тика пред 25 учители от 
пазарджишка област. 
Откритият урок бе по 
БЕЛ на тема: „Искам 
Родината да опозная 
- Що е татковина?“. 
Представиха го пър-
вокласниците с класен 
ръководител Т. Аргиро-
ва. С вълнение децата 
четоха, писаха стих-
чета и пяха песни за 
Родината, разгледаха 

фотоси от най-красиви-
те кътчета на България, 
показаха свои рисунки 
от красивата ни татко-
вина, запознаха се с 
картата на България и 
най-важното; разбраха, 
че няма кът по-свиден 
и мил от родното място, 
от България.

Урокът е от най-до-
брите образци на ме-
тодиката по български 
език в начален етап, 
подчерта експерт на-
чална педагогика към 

РИО Пазарджик И. Пет-
рова. За пореден път 
училището ни показа, 
че педагогическият ни 
екип е от най-добрите 
в областта и има какво 
да покаже на колегите 
си. Не случайно един-
ствената положителна 
практика в начален 
етап на образованието 
в града ни бе показана 
в ОУ „П. Р. Славейков“, 
със задоволство заяви 
и директорът на учили-
щето П. Христоскова.

О Б Я В А
От офиса за военен отчет в Община Пещера

За приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание 
за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

Със Заповед №ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната 
на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните 

формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български 
граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС както следва:

СВ - общо 699 длъжности;
ВВС - общо 395 длъжности;
ВМС - общо 105 длъжности.

С пълния списък на длъжностите за кандидатстване можете да се запознаете 
на информационното табло на Областен военен отдел - Пазарджик, 

ул. “Втори януари” №10, ет. 3, тел.: 034/445-463, 
на сайта на Централно военно окръжие - София: www.comd.bg

и в офиса за военен отчет в Община Пещера, ет. 2, стая №8, тел.: 0350/622 12, 
младши експерт Петьо Русеков

„В СВЕТА НА КНИГАТА“
Средношколско състезание

ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА

Учители от областта се равняват по 
колегите си от ОУ „П. Р. Славейков“

Йорданка Филева /в средата/, 
спонсор на състезанието награди участниците

З А П О В Е Д
№ 223

Гр. Пещера 19.04.2013 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, 
насрочени за 12 май 2013 г., с цел опазване на обществения ред и осигуряване 

на условия за нормално и спокойно произвеждане на изборите, 
на основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :



На 25 
април 2013 г. от 11 ч. в 

залата на Общинския съ-
вет – Пещера се проведе 
пресконференция на тема 
„Перистера – трезорът на 
византийската войска”.

Показани бяха новите 
уникални  открития, напра-
вени на крепостта „Перис-
тера” при археологически-
те разкопки във връзка с 
реализирането на  проекта 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие” за 
възстановяване на кре-
постта.

Пресконференцията от-
кри Димитър Павлов – гл.  
ескперт „Култура”  на об-
щина Пещера..

Тук бяха кметът на 
общината Георги Коза-
рев, председателят на 
Общинския съвет Анас-
тасия Младенова, Бони 
Петрунова-  ръководител 
на археологическия екип 
и заместник-директор на 

Института по археология с 
музей при БАН.

Кметът Георги Козарев 
на пресконференцията 
подчерта, че му е изклю-
чително приятно да говори 

по този  значим за община-
та проект. След реализира-
нето му  Пещера  ще бъде 
с друга визия, ще се по-
пуляризира общината като 
място за дребна култура. 
Пещера влиза културният  
туризъм. Надяваме се той 
да  бъде  част от иконо-
миката ни – подчерта  г-н 
Козарев.

Заместник-директорът 
на Института по  археоло-
гия с музей при БАН Бони 
Петрунова благодари на 
общината и лично на кмета 
Георги Козарев, който оце-
ни какво се крие на този 
хълм и какво може да до-
несе на Пещера..

На Балканите има само 
две такива крепости. Наме-
рени са нови 13  златни мо-
нети. Тя  разказа интересни 
археологически факти. 

Надявам се крепостта да 
се превърне в един велико-
лепен исторически парк,да 
дойдат много туристи – 
наши и чужди, защото  кул-
турният туризъм е един от 
печелившите бизнеси. Това 
е един поздрав от предците 
ви. Всяка  находка носи ис-
тория – каза в заключение 
г-жа Петрунова.

Величка Токмакова

429 април 2013 г.

4550 Пещера
ул. „Димитър Горов“ 6 А,

GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32 
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg

Гл. редактор: Величка Токмакова
Предпечатна подготовка и печат:

„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

ИЗЛОЖБА на ЛАРИСА НИНОВА

30.04.2013 г.
р-т „Виктория“
от 17.30 ч.

Среща-разговор 
с писателката 
Людмила Филипова

30.04.2013 г.
с. К. Димитриево
от 20.00 ч.

„Прослава на Априлци“ - 
честване на 137 г. 
от участието на 
с. К. Димитриево 
в Априлското въстание

5.05.2013 г.
с. Радилово
от 19.00 ч.

Празник на с. Радилово - 
посвещава се на 137 г. 
от участието на селото 
в Априлското въстание

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 18.00 ч.

Концерт на духов 
оркестър и мажоретен 
състав от Велинград

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 18.30 ч.

Концерт 
на Николай Учкунов, 
Райна и група „5-те сезона“

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 20.45 ч.

Празнична заря 
за Деня на Пещера

5.05.2013 г.
пл. „България“
от 21.15 ч.

Концерт на DEEP ZONE 
PROJECT с Nadia и Shiny 
Dolls 

6.05.2013 г.
хр. „Св. Георги“
от 9.00 ч.

Празнична Гергьовска 
литургия

6.05.2013 г.
пл. „България“
от 10.30 ч.

Концерт на  ансамбъл 
„Славейче“ 
и Румяна Попова

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  
в Програмата за празниците 

на културата, посветени на 6 май

Децата от НУ "Михаил Каролиди" също 
се включиха в инициативата "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ".

Първокласниците от 
пещерските училища 
станаха читатели на 
детския отдел на библио-
теката. Библоетарката 
Цветана Йовчева им връ-
чи безплатни читателски 
карти и ги запозна с отде-
лите в библиотеката.

В изпълнение на чл. 134, ал. 3 от 
Изборния кодекс и Решение No 2202-
НС от 23.03.2013 г. на Централната 
избирателна комисия на основание 
чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация

НАРЕЖДАМ:
1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поста-

вяне на агитационни материали на 
територията на община Пещера, както 
следва:

а) на общинските места, предназна-
чени за залепване на афиши и обяви;

б) на билбордовете и др. места, 
определени за поставяне на рекламни 
материали;

в) на клубове и помещения, полз-
вани от политическите партии и коа-
лиции.

2. ЗАБРАНЯВАМ:
2.1. Поставянето на агитационни 

материали на сгради и имоти – общин-
ска собственост (административни 
сгради, училища, детски заведения, 
читалища, Общински културен дом, 
музей и др. подобни), както и на тър-
говските щандове на ОП „Паркинги и 
пазари”.

2.2. Поставянето на агитационни 
материали на сгради на общинските 
търговски дружества и общински 

предприятия, както и на обекти - част-
на общинска собственост, независимо 
от съгласието на наемателите (полз-
вателите); елементи от общинската 
инфраструктура, декоративни еле-
менти, автобусни спирки, пътни знаци, 
електрически стълбове, дървета и др. 
подобни.

2.3. Използването на общински 
транспортни средства за предизборна 
агитация.

3. Поставянето на агитационни 
материали на сгради, огради, витрини 
и др. под., които не са общинска соб-
ственост може да се извършва само 
след разрешение на собственика или 
управителя на имота.

4. В срок до три дни след изборния 
ден партиите, коалициите от партии и 
инициативните комитети премахват 
поставените от тях агитационни мате-
риали по повод на вече приключилите 
избори.

5. При неизпълнение на задълже-
нието за премахване на агитационен 
материал по чл. 134, ал. 9 от Изборния 
кодекс ще се търси административно-
наказателна отговорност на лицето, 
което представлява партията или 
инициативния комитет, или на лицата, 
които представляват коалицията от 
партии, съгласно Изборния кодекс.

ЗАПОВЕД 
на кмета на община Пещера Георги Козарев

Относно: Определяне на местата 
за поставяне на агитационни материали

На 23 април в Градската галерия самосто-
ятелна изложба откри Лариса Нинова.
 Изложбата уважиха кметът на община-
та г-н Георги Козарев, председателят на 
Общинския съвет Анастасия Младенова, 
много нейни почитатели.
Лариса Нинова благодари  за топлото по-
срещане в община Пещера 

КРАСОТА И ВДЪХНОВЕНИЕ

ВСЯКА НАХОДКА 

НОСИ ИСТОРИЯ „ПЕРИСТЕРА - ТРЕЗОРЪТ 
НА ВИЗАНТИЙСКА ВОЙСКА”




