
ИЗЛИЗА 
ОТ 1975 г. 
БР. 10 /945/ ГОДИНА ХХХX
24 юни 2016 г. 
цена 0.20 лв.

заседание Общински 
съвет – Пещера акту-
ализира бюджета на 
Общината чрез ком-
пенсирани промени, 
за да се включи в спе-
циален фонд за подпо-

магане обитателите на 
незаконно построени 
жилища в м. Орешака.

Във въпросната 
местност през 2008 г. е 
стартирана процедура 
по събарянето на неза-
конно построени вър-
ху чужда собственост 
жилища. Съставени са 
констативни протоко-
ли от РДНСК – Пазар-
джик. Към настоящия 

момент сградите не са 
съборени. Поради по-
стъпили инвестицион-
ни намерения на „Био-
вет“ АД , на чиято те-
ритория са незаконно 
построените сгради, 
предстои събаряне на 

същите по съответната 
процедура. 

В същото вре-
ме  Европейският съд 
по правата на човека 
(ЕСПЧ), Комитетът по 
правата на човека на 
ООН и Европейският 
комитет по социални 
права вече са осъж-
дали страната ни по 
сходни казуси, при-
емайки, че събаряне-

то на единствените 
жилища на бедни 
семейства, били те и 
незаконни, нарушава 
международното пра-
во. Европейският съд 
по правата на човека е 
уведомил българското 

правителство, че ще 
изиска спиране на съ-
барянето на ромските 
къщи, ако преди това 
не бъде поет ангажи-
мент за осигуряване 
на алтернативен под-
слон.

Община Пещера не 
разполага със свобод-
ни общински жилища  
за настаняване на 
нуждаещи се граж-

дани, няма оборотни 
жилища, фургони или 
други постройки, в 
които могат да бъдат 
настанени евентуално 
жителите на къщите, 
определени за съба-
ряне.

Поради тази причи-
на и със съдействието 
на „Биовет“ АД, Тръст 
за социална алтерна-
тива и Фондация „Аме-
рика за България“ бе 
организирана среща 
в община Пещера, на 
която се взе решение 
да бъде подготвен 
финансов фонд, чието 
предназначение да 
бъде за финансиране 
на наемни отношения 
между наемодатели 
и живеещите в жили-
щата, определени за 
събаряне. Средствата 
да бъдат формирани 
поравно от „Биовет“ 
АД, Тръст за социална 
алтернатива и Община 
Пещера. Стойността на 
партньорското участие 
на всяка от страните е 
9000 лв., като общата 
стойност да осигури 
едногодишните наеми 
на жителите на събо-
рените къщи.

Средствата ще 
бъдат отпускани по 
специални правила и 
предварително под-
писан тристранен 
договор между на-
емател, наемодател и 
Община Пещера, като 
наемната сума ще се 
превежда директно на 
наемодателя от Общи-
на Пещера.

За първи път в Капитан Димитриево се проведе 
среща на жителите на селото с кмета на общината 
Николай Зайчев, председателя на Общинския съвет 
д-р Цветана Лепарова, народния представител Де-
сислава Костадинова, заместник-кмета Стефан Ба-
лабанов, кмета на населеното място Иван Златинов 
и общински съветници. В продължение на 2 часа при-
състващите имаха възможност да задават въпроси 
към представителите на институции, както и да 
поставят на вниманието им проблеми от бита на 
капитанци. Това бе втората среща в този формат. 
Първата се състоя в Радилово.
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ЗДАДЕД ДЩЕЩ СЪСЪЗСБЕВ НАРА ЕПВ ПЕЩЕРА БЕ СЪЗДАДЕН
ДДДФФФС ОС НН ФОНЕНАНРАНРАСТИРИТРИСТРАНЕН ФОНДСТРАНЕН Ф

НА СЪБОР
НА СЪБОР



ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име, фамилия ........................................................................................................................

Адрес .....................................................................................................................................

Текст ......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в редакцията на вестник „Родопска искра” 
на адрес: Пещера, ул. „Дойранска епопея” 17 или на e-mail:rodopska_iskra@dir.bg.  
За достоверността на обявата отговорност носи лично подателят.

24 юни 2016 г.

Родопска
 Искра
РодопскаРодопска
  ИскраИскра2

Неизвестни вандали 
оскверниха параклиса 
„Св. св. Константин и Еле-
на“ на курорта. От молит-
вения дом е открадната 
касата, в която хората пус-
кат парите за запалените 
свещи. Липсата е устано-
вена в една сутрин, когато 
на нея се натъкнал един 
от постоянните жители на 
вилното селище, който се 
грижи за параклиса. 

Това провокира по-
стоянно пребиваващи-
те на летовище „Свети 
Константин” да вземат 
решение за поставяне на 
камери за наблюдение в 
едноименния параклис.

Неведнъж Божият 
храм е ставал обект на 
кражби, затова миряните 
вярват, че камерите ще 
държат крадците по-дале-
че от мястото.

КАТАСТРОФА ПО 

ПЪТЯ ЗА КУРОРТА
64-годишният Т.С. от Пещера е навлязъл с 

пежото си в лентата за насрещно движение 
в района на летовище „Св. Константин”, край 
яз. „Батак”. Последвал е удар в джип „Опел”, 
с водач Т.С. – 44 г., от Пазарджик. Пострадала 
е возещата се в леката кола, съпруга на шо-
фьора. Жената е транспортирана и настанена 
в МБАЛ „Д. Ранев” – Пещера, с фрактура на 
дясното рамо. Органите на полицията са из-
вършили оглед и са образували дознание.

Питейна вода е 
изтичала през послед-
ните няколко години в 
Стара река. Аварира-
лото място е било ло-
кализирано и от „ВКС“ 
ЕООД отстраниха ава-
рията. Пробивът е ста-
нал близо до отбивката 
за пещера Снежанка, 
обясни управителят на 
„ВКС” инж. Звезделин 
Вукев. Аварирал е но-
вомахленският водо-
провод, който захранва 
с питейна вода основно 
блоковете на изхода на 
града по посока Батак. 
В реката ежедневно са 
изтичали по 5-6 литра 
в секунда, коментира 
инж. Вукев. Работни-
ците на Водното дру-
жество са прекъснали 
отклоненията по по-
сока старите варници. 
Загубата на водата е 
била една от причините 
за проблемите с водо-
снабдяването на тази 
част от Пещера.

„БИО МЕС ИНВЕСТ“ ООД
със седалище и адрес 
на управление: обл. Па-
зарджик, гр. Пазарджик, 
ул. „Есперанто“ №6

Уведомява заинтере-
сованото население и об-
ществеността за инвести-
ционно предложение:

„Инвестиционен проект 
за изграждане на овце-
ферма  за производство 
на овче мляко с капацитет 
1 200 овце майки“, с мес-
тонахождение: обл. Па-
зарджик, общ. Пещера, 
гр. Пещера, м. Долна бял-
ча, ПИ с идентификатори: 
56277.1.154, 56277.1.185, 
56277.1.184, 56277.1.175.

• • •
На основание чл. 6, 

ал. 10, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за из-
вършване на оценка на 
въздействието върху окол-
ната среда,

Община Пещера осигу-
рява обществен достъп в 
14-дневен срок, считано от 
17.06.2016 г., до информа-
ция по Приложение №2 към 
чл. 6 от Наредба за услови-
ята и реда за извършване 
на оценка на въздействие-
то върху околната среда за 
Инвестиционно предложе-
ние на „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ 
ЕООД за изграждане на 
СВИНЕФЕРМА на площад-
ка с местонахождение: гр. 
Пещера, обл. Пазарджик 
в УПИ IV-11584, за произ-
водствена и животновъдна 
дейност в ПИ с идентифи-
катор 56277.3.1584 в м. Су-
хия дъбовик.

Информацията е на раз-
положение на заинтересо-
ваните лица за изразяване 
на становища, всеки рабо-
тен ден от 8.30 до 12.30 и от 
13.30 до 17.30 ч. в стая №5, 
ет. III на Общинска адми-
нистрация – Пещера.

Пещера почете па-
метта на Осман Нури 
Ахмед, известен като 
Осман ефенди. През 
2016-а се навършват 
176 г. от рождението 
и 120 г. от смъртта 
на видния пещерски 
гражданин. Десетки 
дойдоха да отдадат 
значимото уважение 
и признателността 
си към личността на 
Осман Нури Ефенди, 
която е вплетена в 
съдбата на Пещера и 
Радилово, в славни-
те и трагични дни на 
Априлското въстание 
от 1876 г. Пред памет-
ната плоча на остана-
лия в историята като 
Спасителя на Пещера 
се поклониха кметът 
Николай Зайчев, не-
говите заместници, 
представители на по-
литически партии и 

много граждани, сред 
които правнукът на 
Осман Ефенди Сурай 
Мюфтиев и неговата 

дъщеричка Ирен. 
След Освобождени-

ето Осман Нури Ефен-
ди е обявен за наро-

ден герой и получава 
пенсия като български 
герой и борец, припо-
мни пред присъства-

щите заместник-кметът 
Зехра Алиш. Делата 
му започват с това, че 
неведнъж спира баши-
бозуците да разграб-
ват и убиват мирното 
население, спира мю-
сюлманите, които след 
Априлското въстание 
искат да избиват, като 
сам застава пред една 
орда на башибозуците 
с думите, че трябва 
да минат през трупа 
му. Като главен мюф-
тия, Осман никога не 
е забравял празника 
на спасеното от него 
население на Пещера 
(19 януари). Винаги 
пристигал официално 
облечен, декориран с 
ордените си. Присъ-
ствал на водосвета и 
на военния парад при 
Кавака, където подна-
сял поздравленията си 
на видните граждани. 

ОБЯВА
Георги Велков

Пещера, ул. „Дойранска епопея” 5А
Извършва:

- счетоводство с офис програма;
-  решаване на икономически задачи за учени-

ци и студенти;
- оценка на движимо и недвижимо имущество. 

Контакти: 08976 769 236

Общинският съвет на 
Пещера актуализира съста-
ва на Общинската комисия 
по безопасност на движе-
нието по пътищата. Ето кои 
са нейните членове, както 
следва:

Председател: 
Стефан Балабанов – 

зам.-кмет на община Пеще-
ра;

Зам.-председател: 
Стоян Пейчинов – ин-

спектор „ПК” в РУ – Пеще-
ра;

Секретар: 
Димитър Симонов – гл. 

специалист „ОСН”;
Членове:
1. Борис Фолев – ИД сек-

ретар на Община Пещера;
2. инж. Димитър Миразчи-

ев – началник на РСПБЗН – 
Пещера;

3. Иво Шуманов – ин-
спектор в РУ – Пещера;

4. Галина Стоянова – ди-
ректор на дирекция „ХД” в 
Община Пещера;

5. инж. Стела Павлова – 
директор на дирекция 
„ТСУ” в Община Пещера;

6. Али Чешмеджиев – гл. 
експерт „СДИ” в Община 
Пещера;

7. Зафир Танкинов – на-
чалник „РПС” – Пещера;

8. д-р Стоил Апосто-
лов – управител на МБАЛ 
„Проф. Д. Ранев” ООД – гр. 
Пещера;

9. Иван Спиров – дирек-
тор на ОП „ЧПОИ”;

10. Анета Шопова – ди-
ректор на ОП „ПП”;

11. Звезделин Вукев – 
представител на „ВКС” 
ЕООД – гр. Пещера.

ПОСЕГНАХА НА ПАРАКЛИСА НАПОСЕГНАХА НА ПАРАКЛИСА НА
„СВЕТИ КОНСТАНТИН“„СВЕТИ КОНСТАНТИН“

АКТУАЛИЗИРАХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

СЪОБЩЕНИЯ 
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ÏÎ×ÅÒÎÕÌÅ È ÎÑÌÀÍ ÅÔÅÍÄÈÏÎ×ÅÒÎÕÌÅ È ÎÑÌÀÍ ÅÔÅÍÄÈ
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По предложение на кмета Николай Зайчев 
от тази година Община Пещера ще финанси-
ра издаването на поне една книга от местен 
автор. Идеята бе подкрепена от членовете на 
Консултативния съвет по култура към кмета.

Очаква се Литературният клуб в града да 
посочи първия автор, който има готовност за 
издаване на книга.

„Основната ни цел е да подпомогнем мест-
ните творци. На художниците предоставяме 
галерия, в която да излагат творбите си, само-
дейците имат сцена за изява. С отпечатването 
на книга искаме да съдействаме и на писатели-
те в Пещера“, коментира градоначалникът.

Изложба на ОУ „Пет-
ко Р. Славейков“ бе от-
крита в художествената 
галерия „Проф. Весе-
лин Стайков“. Ученици 
от всички  класове в 
училището са творили 
в различни стилове – 
рисунка, графика, жи-
вопис, малка пластика, 
акварели и видео арт. 
Всеки посетител на га-
лерията може да види 
80-те творби и виде-
оинсталацията. Най-
много са творбите на 
Томина Жилева от VII 
„б” и на Стоян Лазаров 
от VII „а” клас. 

„Училищната из-
ложба в края на учеб-
ната година е втора 
поредна за нас. Като 
преподавател съм 
доволен, че имаме 
възможност да пред-

ставим нашата работа 
през годината. Децата 
пък са щастливи, че 

могат да покажат своя 
талант в изобразител-
ното изкуство“, споде-

ли преподавателят по 
творческия предмет 
Никола Руков.

Децата от ОДЗ „Иглика” 
в Пещера посрещнаха гос-
ти от Америка. При малчуга-
ните дойдоха доброволци 
от фондация „Пинк”, която 
подпомага училища и дет-
ски градини. Гостите пода-
риха на децата дидактични 
игри, материали по изобра-
зителни дейности и им до-
ставиха много забавления. 
Освен това те осигуриха и 
три пикник маси за двора 
на детското заведение, по-
хвали се Катя Грозева – ди-
ректор на градината. 

В Пещера „Пинк“ вече 
си партнира с ОУ „Патри-
арх Евтимий“ и Професио-
налната гимназия „Васил 
Левски“.

Това е пети, юбилеен 
сезон на Националната 
кампания за възстановя-
ване на летните кина в 
България! Досега Пътува-
щото кино измина 20 000 
километра, 70 000 души 
гледаха 126 прожекции 
под открито небе. 

На 15 юли Лятно кино 
с БНТ 1, най-големият 
киносалон на открито, с 
„Пътуващата детска би-
блиотека“ ще гостуват в 
Пещера.

На площад „Бълга-
рия” от около 19 ч. „Пъту-
ващата библиотека” ще 
отвори врати. Ще бъде 
поставен гигантският 
стол на четенето и книги 

за размяна – детско-
юношеска литература, 
така че родители и деца 
ще могат да си донесат 
книжка от домашната 
библиотека, която да 
разменят с друга – от 
„Пътуващата библиоте-
ка“. Децата ще могат да 
се покатерят на стола, да 
си направят снимки, да 
прочетат от книжка, да 
декламират и пеят, да на-
пишат посланието си до 
следващия читател и т.н. 

21.00 е началният час 
на прожекцията на пл. 
„България”. Ще бъде 
прожектиран български-
ят игрален филм „Бар-
тер”.

Риболовният сезон бе от-
крит със състезание на яз. 
„Капитан Димитриево” край 
едноименното село. В над-
преварата взеха участие 34 
риболовци от всички въз-
растови групи. На същите, 
според класирането, бяха по-
дарени предметни награди. Те 
се връчиха от дългогодишния 
деятел на дружината Тодор 
Лазаров. Организацията на 
състезанието се проведе на 
много високо ниво под ръко-
водството на председателя на 
дружината Иван Мутафчиев. В 
краткото приветствие, което 
направи, председателят на 
сдружението Иван Джинев 
благодари на участниците в 
състезанието и на присъства-
щите около 200 души, като по-
жела за в бъдеще традицията 
да се спази и мероприятието 
да се превърне в събор на 
селото и околността, за попу-
ляризирането на риболовния 
спорт сред младите хора под 
надслов „Детето риболовец 
може без дрога“.

Най-добрата ни 
тенисистка – Цветана 
Пиронкова, ще става 
пещерска снаха, до-
вери сигурен източник 
на „Родопска искра“. 
Цвети ще каже „да” 
на дългогодишния 
си приятел – бившия 
футболист на „Локо” 
(Пловдив) Михаил 
Мирчев, който е син на 

Катя и Румен Мирчеви 
от Пещера.

Двамата са сгодени 
вече повече от две го-
дини, но отлагат съби-
тието заради участията 
на Цвети по турнири. 
Сватбата ще е в София, 
а младите планират да 
поканят видни гости и 
пещерци, довери из-
точникът ни.

Няма нищо по хубаво от
спокойни сутрини, в които за-
обиколени от зеленина, да си 
пием кафето, както и от спо-
койното завършване на деня 
в двора. Представете си чаша 
вино в лятна нощ сред добре 
ухаещи цветя. Размечтах ви, 
нали? Аранжирането на расте-
ния във всяка градина е нещо 
специално за всеки любител 
на зеленината, независимо от 
формите и размерите й. Хубаво 
е да добавите индивидуализъм 
и стил във всяко кътче, добре е 
да знаете как ще изглежда след 
месеци или година посаденото 
от вас растение. И ако се грижи-
те подобаващо, не прекалявате 
с орнаментите и спазвате стила 
в подредбата, скоро ще станете 
собственик на райско кътче в 
дома си. Пещерци обичат двор-
ните им градини да изглеждат 
добре, да привличат хорския 
поглед. Сигурно тази е причина-
та заведенията в града да обез-
людяват вечер за сметка на ти-
хите и напоителни приятелски 
разговори между единомишле-
ници в градината. Обикновено 
това място го свързваме със 
спокойствие и красота. Място, 
където можем да прекараме 
част от деня си с хубава ком-
пания, със семейството или 
да се насладим на песента на 
птиците. Правилното съчетание 
между аксесоари и растения е 
ключ към успешното създаване 
на приятна атмосфера. Малки 
фонтанчета, калдъръмени пъ-

течки, зелени лабиринти от нис-
ки храсти, цъфтящи цветя в раз-
лични цветове и декоративни 
дръвчета са част от елементите, 
които ще направят престоя ви в 
градината незабравим. Цветя, 
храсти, дървета, алеи и пътечки 
– всеки един детайл лека-по-
лека идва на мястото си, за да 
създаде в крайна сметка една 
радваща очите и душата пре-
лестна и изобилстваща от цве-
тове картина. 

Вестник „Родопска искра” 
ще публикува снимки на ваши-
те любими дворни кътчета на 
своите страници. Добре дошло, 
лято! Нека започнем... 

Очакваме вашите попадения 
в аранжирането на простран-
ството на 

е-mail: rodopska_iskra@dir.bg.

ОБЩИНАТА В ПОДКРЕПА 
НА МЕСТНИТЕ АВТОРИ

Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÀ ÈÇËÎÆÁÀ Â ÃÀËÅÐÈßÒÀÓ×ÅÍÈ×ÅÑÊÀ ÈÇËÎÆÁÀ Â ÃÀËÅÐÈßÒÀÓ×ÅÍÈ×ÅÑÊÀ ÈÇËÎÆÁÀ Â ÃÀËÅÐÈßÒÀ

ДЕТЕТО РИБОЛОВЕЦ 
МОЖЕ БЕЗ ДРОГА

ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÎ, ËßÒÎ!ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÎ, ËßÒÎ!

Входът е свободен.
Среща – точно под звездите.

ПИРОНКОВА СТАВА 
ПЕЩЕРСКА СНАХА
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В ОБЩИНА ПЕЩЕРА РАБОТИ 

“ГОРЕЩ ТЕЛЕФОНГОРЕЩ ТЕЛЕФОН” 
На номер 0350/6-22-16 всеки работен ден от 

8.30 до 17.30 ч. се приемат сигнали за забеля-
зани нередности и нарушения на територията 
на града, Радилово и Капитан Димитриево. За 
да се приеме за действителен, при подаването 
на сигнал трябва да се посочат име, адрес и 
телефон за връзка.
АНОНИМНИ СИГНАЛИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

!

ХИСАРЯ
Отлично предста-

вяне на участниците 
от Пещера на юбилей-
ното пето издание на 
Балкански шампионат 
по фолклор „Евро 
фолк – Жива вода“ 
– Хисаря 2016. Теодо-
ра Иванова спечели 
златен медал. Таня 
Дамянова и Детската 
вокална група „Пет-
ленце“ към читалище 
„Развитие - 1873“ пък 
се завърнаха с бронзо-
ви отличия. Най-щас-
тлив от постиженията 
на изпълнителите е 
техният ръководител 
Николай Балабанов. 
Той сподели, че „Пет-

ленце“ са получили и 
препоръка за участие 
на Европейския шам-
пионат в Несебър.

Музикалните праз-
ници „Евро фолк” се 
състоят от 45 музикал-
ни фестивала и се про-
веждат под егидата на 
Европейска асоциа-
ция на фолклорните 
фестивали (ЕАFF) в 
различни европейски 
градове. Основно съ-
битие на Музикални 
празници „Евро фолк” 
е Фестивал №1 в Ев-
ропа на традиционни-
те народни изкуства 
– Старопланински съ-
бор „Балкан фолк” в 
България. В него еже-

годно участват от 7 
000 до 15 000 музикан-
ти, певци и танцьори.

с. ЛЕВСКИ
Петя Билбилева от-

ново спечели диплом 
и първо място за учас-
тието си в Регионален 
певчески фолклорен 
фестивал „Ха, надпей 
ме”, който се прове-
де в с. Левски, общ. 
Панагюрище. Органи-
затор на фолклорното 
събитие бе Народно 
читалище „Христо Бо-
тев - 1927”. 

Петя се представи 
с тракийските песни 
„Жъни, наливай, не-
вясто” и „Проклет да 

бъде този ерген”. Гла-
совите способности и 
майсторството на Петя 
е забелязала Светла-
на Караджова – пред-
седател на журито. 

Конкурсът се про-
вежда за четвърта 
година под това име 
и е продължение на 
предишните конкурси 
„С песните на Надка 
Караджова”. 

КИТЕН
Дамска фолклорна 

група „Капитанка” при 
НЧ „Сергей Румян-
цев - 1909”, Капитан 
Димитриево бе отли-
чена с почетен медал 
за участието си в V-я 
Международен фес-
тивал „Атлиманска 
огърлица”, който се 
проведе в гр. Китен. 

КАЗАНЛЪК
Анна Паскова бе от-

личена с първо място 
и диплом за участието 
си в конкурс за народ-
ни песни, който се про-
веде в Града на розите 
– Казанлък. Пещерка-
та спечели овациите 
на присъстващите 
и професионалното 
жури с изпълнението 
си на две народни 
песни от родопската 
фолклорна област. 

Пещера бе домакин на тридневен пленер 
за детски рисунки, който събра 27 ученици от 
7 селища в страната – Варна, Пловдив, Благо-
евград, Девин, Нови Искър и Пещера. Организа-
тор на проявата бе читалище „Развитие - 1873“.

В първия ден на пленера участниците рису-
ваха на крепостта Перистера. Творческата дей-

ност продължи в музея на село Радилово. 
В петък младите художници посетиха Плов-

див, изложбата на Цанко Лавренов и прочутия 
Капан. Старинният град бе очарователно мяс-
то, на което те пресъздадоха улици и къщи с 
причудливи архитектурни форми, еркери и 
рисунки.

Пленерът завърши с изложба на сътворено-
то в трите дни на пленера.

КМЕТЪТ НА ПЕЩЕРА 

ПРИЕМА ГРАЖДАНИ ВСЕКИ ПЪРВИ 
И ТРЕТИ ПОНЕДЕЛНИК НА МЕСЕЦА 

ОТ 14 ДО 17 ЧАСА.

Всеки желаещ да се запише за приемния ден 
трябва да подаде заявление в Центъра за работа 
с граждани на входа на Общината. Допускането 
до градоначалника ще става по реда на подаване 
на заявлението, уточниха от администрацията.

УПРАВИТЕЛЯТ НА „ВКС“ ЕООД, 
П Е Щ Е РА

инж. ЗВЕЗДЕЛИН ВУКЕВ 

ПРИЕМА ГРАЖДАНИ 
ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 14 ДО 17 ЧАСА.

Всеки желаещ да се запише за приемния 

ден трябва да се обади на тел. 0350/6-21-31. 

След 2-годишна суша, чешмичката в горна-
та част на централния градски парк в Пеще-
ра отново потече. Така в летните горещини 
хората пак могат да разчитат да утолят 
жаждата си.

Ф ОЛ К Л О Р Н А  П Е Щ Е РА ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ 
К Р А И Щ А  К Р А И Щ А  

Н А  Б Ъ Л Г А Р И Я  Н А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Р И С У В А Х А  Р И С У В А Х А  
В  П Е Щ Е Р АВ  П Е Щ Е Р А


