
ПЕРИСТЕРА  
ВТОРА В „ЧУДЕСАТА 

НА БЪЛГАРИЯ”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпращаме още 
една година. Посреща-
ме Новата с надежда 
за мирни дни, много 
здраве, много радост и 
благоденствие във все-
ки дом. Очакваме бъде-
щи успехи през Новата 
2015-а.

Това са посланията 
от името на Общински съвет - Пещера.

В навечерието на светлия празник 
Рождество Христово Коледната звезда 
да дари всички ни със сила и мъдрост!

Мирна и успешна да бъде
Новата 2015 година!

ИЗЛИЗА 
ОТ 1975 г. 
БР. 15 /920/ ГОДИНА ХХХVIII 

19 декември 2014 г. 
цена 0.20 лв.

ГЕОРГИ КОЗАРЕВ 
кмет на община Пещера

На 10 декември 2014 г. 
министърът на Регионал-
ното развитие и благо-
устройството и кметът на 
София Йорданка Фандъ-
кова раздадоха традици-
онните награди за най-
добри бенефициенти на 
ОП „Регионално 
развитие” 2007-
2013 г.

От всички 
264 общини в 
страната, отли-
чени бяха само 
12, сред тях и 
Пещера, а на-
градата получи 
лично кметът   
Георги Козарев.

Призът бе присъден 
на община Пещера в 
категория „Социална ин-
фраструктура”. Отличие 
в тази категория получи-
ха още общините Плов-
див, Търговище, Червен 
бряг и Самоков. Всички 
те бяха отличени за из-
граждане на центрове от 
семеен тип.

Това отличие бе да-
дено на годишна конфе-
ренция на ОП „Регионал-

но развитие”.
Над 750 проекта са 

реализирани със сред-
ства по ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 
досега в цялата страна.

Наградата за община 
Пещера е признание 

за успешното 
управление, ко-
ето кметският  
екип  постига 
чрез  реализира-
не на проекти с 
европейско фи-
нансиране.

Още  една 
награда на 10 
декември бе да-

дена на община  Пещера 
в националния конкурс 
„Сграда на годината”.

В категория „Градска 
среда и ландшафтни 
паркове” бе отличена об-
щина Пещера за антич-
ната и средновековна 
крепост Перистера.

Церемонията по 
връчване на  наградите 
в националния конкурс 
„Сграда на годината” се 
състоя на 10  декември 
2014 г. в София.

П Р И З Н А Н И Е

На 10 декември 2014 г. но развитие”.

ДВА ПРИЗА ЗА 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
В ЕДИН ДЕН

Общинският съвет на БСП – Пещера 

П О З Д Р А В Я В А  

всички свои съграждани 
и приятели с най-светлите 

празници, идващи 
с Новата година.  

Здраве и благополучие 
във всеки дом!

Дръзновение и успех 
във всяко начинание!

Весела  Коледа  и щастлива 
да бъде Новата 2015 година!

Общински съвет на БСП - Пещера

АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА
председател на Общински съвет - Пещера

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
 www.bgregio.eu

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор NoBG161PO001/3.2-03/2012/013 “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг 
на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

Инвестираме във Вашето бъдеще!
На 15.12.2014 г., в хотел “Домейн” - Пещера в изпъл-

нение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регио-
налния туристически продукт и маркетинг на дестинациите 
II” за реализацията на Проект „Развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родоп-
ска приказка” на територията на общините Пещера, Батак 
и Ракитово”, се проведе конференция за представяне на 
дестинацията „Родопска приказка“, която включва региона 
на община Пещера, община Батак и община Ракитово пред 
агенции, туроператори, журналисти, представители на ин-
ституции и неправителствени организации.

В конференцията взеха участие кметът на община Пе-
щера Георги Козарев, Стефан Балабанов - заместник-кмет 
и ръководител проект, г-жа Анастасия Младенова - предсе-
дател на Общински  съвет - Пещера, представители на парт-
ньорите Община Батак и Община Ракитово, туроператори, 
хотелиери, туристически дружества и медии. 

Бяха презентирани разработените и диверсифицирани в 

изпълнение на проекта 32 туристически пакета, разработе-
ни в десет тематични линии: „Земята до човека“, „Свещената 
планина“, „Долината на светците“, „Крепостите на Родопите“, 

„Приключението Родопи“, „Автентичните Родопи“, „Живата 
култура/Събитиен туризъм“, „Живата култура/Кулинарен ту-
ризъм“, „Събитиен туризъм“ и „Екстремен туризъм“. 

Бе обсъдено и успешното участие на Община Пещера в 
националната туристическа борса „Планините на България 
– гостоприемство на четири сезона” – Смолян, на най-голя-
мото Word Travel Market (WTM) в Лондон, Великобритания и 
Туристическо изложение Touristik & Caravaning International, 
Лайпциг, Германия.

В рамките на конференцията бяха показани рекламните 
клипове, които се излъчват и по Националната телевизия 
БНТ 2, и промоционален филм за дестинацията „Родопска 
приказка“, изработени в изпълнение на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на реги-
оналния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска 
приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”,  
Договор NoBG161PO001/3.2-03/2012/013, който се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното станови-
ще на Европейския съюз и Управляващия орган.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ
И ЖИТЕЛИ 

НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА,
В навечерието сме 

на светлия християн-
ски празник Рождество 
Христово и Новата 
2015 година. Тези дни 
са едни от най-тър-
жествените в календа-
ра ни –  изпълнени са с  
празнично настроение  
и нови надежди.

Отиващата си вече 2014 година беше 
изпълнена с много предизвикателства, 
но много успешна за община Пещера. 
С много труд, последователност и от-
говорност  реализирахме няколко големи 
проекта на територията на общината.

Уверявам ви, че и през предстоящата 
2015 година ще работим така, че вие да 
почувствате положителната промяна в 
още по-добрия начин на живот.

Да си пожелаем заедно повече стабил-
ност и сигурност, повече човечност и 
добродушие.

Нека напълним чашите и вдигнем наз-
дравица с надежда и вяра в просперите-
та на нашата община. 

ДА Е МИРНА, ЗДРАВА, СИЛНА 
И ЩЕДРА НОВАТА 2015 ГОДИНА!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА
И ЧЕСТИТА 

НОВА ГОДИНА!
Армейски  по з дра в !

Пожелаваме ви крепко 
здраве, щастие 
и благоденствие 

през Новата 2015 година!
Председател на ОбС 
на СОСЗР - Пещера

полк.о.р. Димитър Гюрджеклиев

На 17 декември 2014 г. от 18,30 ч., пряко по БНТ - Канал 1, 
стана ясно, че крепостта Перистера в Пещера се нареди 
на второ място в класацията „Чудесата на България”.

Крепостта бе защитавана от кмета на общината 
Георги Козарев и археолога Филип Петрунов.

Лично  министърът на туризма Николина Ангелкова 
връчи престижното отличие на Георги Козарев и обеща да 
посети крепостта Перистера.

Предстои издаването на книга за историята на проект 
“Перистера”.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА
И ЧЕСТИТА 

НОВА ГОДИНА!

ДА Е МИРНА, ЗДРАВА, СИЛНА 
И ЩЕДРА НОВАТА 2015 ГОДИНА!
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Навършват се 129 
години от избухването 
и края на Сръбско-бъл-
гарската война - събитие 
съдбовно в новата исто-
рия на България, чрез 
което е защитено дело-
то на  Съединението на 
Княжество България и 
Източна  Румелия.

По своя характер 
войната за Сърбия е 
завоевателна, а за Бъл-
гария е справедлива 
в истинския смисъл - 
Отечествена, защото на-
влиза в български земи, 
населени с изконно бъл-
гарско население.

Войната по своите 
мащаби, продължител-
ност, обхват на армии, 
територии е влязла в 
световната история като 
„миниатюрна”, продъл-
жила две седмици – от 2 
до 17 ноември 1885 г.

 За  безстрашието на 
българския боец народ-
ният поет Иван Вазов 
сътворява един от най-
силните си стихове:

„Българийо, за тебе 
те умряха,
една бе ти, 
достойна зарад тях.
И те за теб 
достойни, майко, 
бяха,
и твойто име 
само кат’ мълвяха,
умираха без страх!”

Участието на Пещера 
и пещерци във войната 
е наша гордост.

Една от дружините 
на Източния корпус 
е Четвърта пещерска 
дружина, която при обя-
вяването квартирува в 
Пещера.

Изключителен е под-
вигът на  дружината за 

превземането на Черни 
връх на 14 ноември 
през нощта. Боят е кръ-
вопролитен. Бойците 
начело с офицерите се 
вдигат няколко пъти 
в атаки и с мощното 
българско „Ура” до-
стигат върха, контра-
атакуван от сръбските 
батареи и роти. Падат 
скъпи жертви. Загиват 
48 души, 136 са ранени 
и 27 пленени.

С това Пещерската 
дружина открива пътя 
към Пирот за Българ-
ската армия. Коман-
дирът на дружината, 
по-късно  вече с чин 
подполковник, о.з. Енчо 
Денчев е описал под-
робно атаката на Черни 
връх в своя дневник, 
предаден в ЦВИА във 
Велико Търново, откъ-
дето получихме препис, 

съхранен в Общинския 
исторически музей в 
Пещера. В списъка са 
посочени  имената на 21 
пещерци.

Значението на Сръб-
ско-българската война е 
голямо. В нея се поста-
вят основите на българ-
ското военно изкуство. 
Пещерската дружина 
натрупва ценен опит, 
който прилага в следва-
щите войни.

Настъпателният бой 
се води от дружината 
и нейния командир ре-
шително,  стремително, 
бързо. Издигнати са 
ролята на сражението, 
шиковият удар и ръко-
пашният бой.

Ярка проява на тази 
атака на дружината е 
насрещният бой при 
с. Гурголят, в който се 
проявяват смелостта, 

инициативата и съобра-
зителността на команд-
ния състав.

Пещерската дружина 
има още един принос 
във военното изкуство 
- тя провежда първото 
нощно сражение при за-
вземането на Черни връх.

Не можем да не 
споменем с чувство на 
гордост  и подвига на 
пещереца капитан Ати-
ла Зафиров - командир 
на Комщийския отряд. В 
боя той използва смела-
та маневра, която става 
класическа във военно-
то дело.

Краят на Сръбско-
българската война се 
поставя на 16 ноември 
1885 г., когато, при-
теснен от разгрома 
на  Сръбската армия и 
победите на Българска-
та, австро-унгарският 

военен аташе – граф 
Кевенхюлер, се явява  
в щаба на Българската 
армия. Той настоява и 
заплашва, че ако не се 
прекратят военните дей-
ствия от БА, ще се наме-
си Австро-Унгария.

На 7 декември във 
Виена група  военни 
аташета подготвят усло-
вията за примирието, а 
на 19 февруари 1886 г. 
в Букурещ е подписан 
т. нар. Букурещки мирен  
договор с два пункта: 
признаване на Съеди-
нението на Княжество 
България и Източна 
Румелия и възстано-
вяване на мира между 
България и Сърбия.

С това нараства пре-
стижът на България в 
международния живот.

Стефан ПОПЧЕВ
историк-краевед

И УЧАСТИЕТО НА ЧЕТВЪРТА ПЕЩЕРСКА ДРУЖИНА В НЕЯ
129 ГОДИНИ ОТ  СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА

По повод 3 декем-
ври – Международен 
ден на хората с увреж-
дания, Общинската 
организация в Пещера 
организира тържест-
во.

То бе открито с из-
пълненията на пев-
ческа група „Горска 
теменужка” към клуб 
„Оптимист” с худо-
жествен ръководител 
Рашко Тилев. Групата е 
носител на множество 
отличия на регионал-
но и национално ниво.

Гост на празника 
бе Николай Гълъбов 
– секретар на Община 
Пещера.

Доклад за напра-
веното през годината 
изнесе председателят 
на Общинската орга-
низация на инвалида 
Дафинка Василева. 
В края на своето  из-
ложение тя благодари 
на Община Пещера в 
лицето на кмета Геор-
ги Козарев, на предсе-
дателя на Общинския 
съвет Анастасия Мла-
денова, на секретаря 
Николай Гълъбов, на 
всички спонсори за 
подкрепата, която 
оказват на Клуба на 
инвалида.

Приветствие към 
присъстващите под-

несе секретарят на 
Общината Николай Гъ-
лъбов. Той ги увери, че 
Общината винаги се 
е отнасяла с грижа и 
внимание към хората с 
увреждания и пожела  
здраве и оптимизъм.

П о з д р а в и т е л е н 

адрес бе изпратен от 
председателя на Об-
щинския съвет Анас-
тасия Младенова.

Тържеството про-
дължи с песните на  
група „Горска теме-
нужка”, със сладка 
раздумка и веселие.

На 20.11.2014 г. в 
СОУ „Св. Климент 

Охридски” - Пещера с 
учениците от начален 

етап и техните въз-
питатели Анастасия 
Москова, Спаска Ди-
мова, Нина Михайло-
ва и Надя Петкова бе 
отбелязан големият 
християнски празник 
Въведение Богородич-
но – Ден на православ-
ната християнска мла-
деж и семейство. Отец 
Христо от катедралния 
храм „Св. Димитър” 
увлекателно разказа 
на учениците от I до IV 
клас за въвеждането 
на Мария от нейните 
родители в Йерусалим-

ския храм, за да служи 
на Бога. Отец Христо 
изтъкна смисъла на 
този светъл празник 
като символ на влиза-
нето на младите хора 
и децата в лоното на 
църквата и значението 
на вярата при възпи-
танието в християнски 
дух и в непреходните 
християнски ценности.

Беседата завърши 
с песента „Молитва”, 
която учениците из-
пяха с много нежност 
и вяра.

Анастасия МОСКОВА

Красимир Узунов 
- автор на „Бойните 
маршове за честта и 
славата на България“, 
лично представи кни-
гата си и диска към 
нея пред педагогичес-
кия екип  на ОУ „П.Р. 
Славейков“ и учени-
ци. Срещата бе част от 
„Славейковите дни“, 

посветени на праз-
ника на училището. 
Именитият ни съграж-
данин разказа  коло-
ритни случки  от уче-
ническите си години, 
от Военното училище, 
от етажите на властта. 
С неподправеното си 
родолюбие собстве-
никът на агенция и 

радио „Фокус“ запали 
оживена дискусия. 
Защо да бъдем горди 
българи, как да по-
казваме родолюбието 
си, как да защитаваме 
историята си от под-
мяна и присвояване 
- това бяха част от 
дискутираните теми. 
Интересът към 17-те 

български паметни 
бранни песни е много 
голям и най-вероятно 
ще бъдат преиздаде-
ни, а впоследствие и 
допълнени с други, 
поясни авторът  и раз-
каза за пълните зали с 
хора, пеещи песните 
заедно с академичния 
хор „Гусла“.

В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

На 28 ноември 2014 година в Клуба на пенсио-
нера в село Радилово Тодор Балкански предста-
ви книгата „Радилово: последната хекатомба за 
България” на авторите Лазар Грозданов и Петър 
Караджов.

Творбата предизвика голям интерес сред 
множеството присъстващи.

ТЪЖЕН СПОМЕН
На 25 ноември 2014 г. се навърши 

ЕДНА ГОДИНА 
от загубата на нашия обичан 

приятел и другар 

Скърбим ние, неговите при-
ятели и колеги от Съюза на 
запасните офицери и  сер-
жанти от запаса и резерва -  
Пещера.

Прелистваме страниците по спо-
мените и винаги ще помним неговия благ характер, 
трудолюбие, отговорност и чувство за справедливост.

Той живя тихо и скромно, раздаваше уважение 
и обич към родителите си, деца, внуци и приятели.

Вечна му памет!
Сава Попов

  член на СОСЗР - Пещера

о.з. майор ВАСИЛ   
             СТАЙКОВБОЙНИТЕ МАРШОВЕ ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРИЯ 

24 участници в проект „Валидиране” 
получиха първа степен на професионал-
на квалификация по професия „Обущар”. 
Партньори на ПГЛПМ „Васил Левски” са 
фирмите „Тара” ЕООД, ЕТ „Христо Иванов 
- Синхрон” и „Еко Скарпе” ЕООД.

ПРОДАВАТ СЕ
парцели в жк „Изгрев” - 371 кв. м, 

321 кв. м и 255 кв. м.
За контакти: 02/868 5705

РАДИЛОВО

НОВА КНИГАС ГРИЖА И НАДЕЖДАС ГРИЖА И НАДЕЖДА



319 декември 2014 г.

На 4 декември 2014 г. 
изпълнителният директор 
на ТСА - г-жа Сара Перин, 
подписа споразумение за 
сътрудничество с кмета 
на община Пещера - г-н 
Георги Козарев, с което се 
дава начало на тригодиш-
ния проект „Регулация и 
узаконяване на квартали 
с преобладаващо ромско 
население“. Целта на 
проекта е да се подобрят 
условията за живот на 
ромите в община Пеще-
ра чрез въвеждането на 
територията на ромския 
квартал „Луковица“ в ре-
гулацията на града. 

Проектът предвижда 
провеждане на широка 
информационна кам-
пания сред жителите 
на квартала и оказване  
подкрепа на местните 
власти чрез осигуряване 
на техническа помощ за 
кандидатстване по ин-
фраструктурни проекти, 
финансирани от Европей-
ските структурни фондо-
ве, които да бъдат реали-
зирани на територията на 
кв. „Луковица“.

Според проучване 
на Европейския съюз, 
Световна банка и Про-
грамата за развитие на 

ООН от 2011 г. почти 
80% от българските роми 
живеят под прага на 

бедността и  близо 62% 
от тях нямат достъп до 
публични услуги, като 

основна причина за това 
са незаконните жилищни 
зони, които обитават.  В 
резултат от изпълнението 
на проекта се очаква до-
макинствата от кв. „Луко-
вица“ да получат статут 
на търпимост на своите 
жилища, като това ще 
увеличи възможностите 
за осигуряване на достъп 
до обществени услуги 
на местната общност, 
както и до повишаване 
на техния социално-ико-
номически статут. Това 
от своя страна ще доведе 
до повишаване качест-
вото на живот на хората 

от местната общност, ще 
подобри техния здравен 
статус и ще намали прага 
на бедността на жителите 
като цяло.

Освен на територията 
на гр. Пещера, проектът 
ще се реализира и на 
територията на община 
Дупница. Водеща ор-
ганизация е Фондация 
„Тръст за Социална Ал-
тернатива“, партньори по 
проекта са Община Дуп-
ница и Община Пещера. 
Проектът се реализира с 
финансовата помощ на 
Фондация „Америка за 
България“. 

 „РЕГУЛАЦИЯ И УЗАКОНЯВАНЕ НА КВАРТАЛИ 
С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ“ в гр. Пещера

Стартиране 
на проект

На 06.12.2014 г. в Са-
раево бе организиран 
Дипломатически зи-
мен благотворителен 
базар. 

На щанда на Бъл-
гарското посолство 
бяха показани българ-
ски вина, козметика, 
коледни и новогодиш-
ни картички, сувенири 
и кулинарни специа-
литети.

Бе представена 

крепостта Перистера, 
посредством видеома-
териали и брошурата 
за Етнофестивала в гр. 
Пещера. 

Българският щанд 
бe посетен от дипло-
мати, международни 
представители, военни 
представители от ми-
сията на ЕУФОР, както 
и от много граждани. 

За благотворителни 
цели и за подпомагане 

на деца в неравно-
стойно положение 
българските предста-
вители набраха 930 
конвертируеми марки 
/равностойни на 930 
лева/. 

Успешно бяха пред-
ставени България и за-
бележителностите на 
Пещера, с увереността, 
че крепостта Перисте-
ра ще завоюва първо 
място в националния 

конкурс „Чудесата на 
България”.

Николай Колев 
- пълномощен минис-
тър, заместник-ръко-
водител на мисията в 
Сараево, изказва спе-
циални благодарности 
на г-н Стефан Балаба-
нов - зам.-кмет на гр. 
Пещера, и на г-жа Зоя 
Теохарова, помогнали 
за благотворителната 
акция.

Община Пещера взе участие в Международ-
ното туристическо изложение Touristik & Carav-
aning International, Лайпциг, Германия.

Туристическо изложение Touristik & Carava-
ning International, Лайпциг, Германия е най-го-
лямото туристическо изложение в източните 
германски провинции. Предназначено е както 
за масова публика, така и за професионалисти. 
Провежда се от 1990 година. 

България ще бъде представена с информа-
ционен щанд от 24 кв. м.

В изпълнение на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ NoBG161PO001/3.2-03/2012/
013  за Проект „Развитие на регионалния турис-
тически продукт и маркетинг на дестинацията 
„Родопска приказка” на територията на общи-

ните Пещера, Батак и Ракитово” по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
на изложението ще бъде представена дести-
нацията „Родопска приказка“, която включва 
региона на община Пещера, община Батак и 
община Ракитово.

Представянето на България ще протече под 
патронажа на Министерството на икономиката 
и енергетиката в рамките на информационния 
щанд.

В периода от 19 до 23 ноември 2014 г. Об-
щина Пещера ще представи туристическата 
дестинация „Родопска приказка“ за втори път 
на международно ниво със самостоятелен диск 
на представителния информационен щанд на 
Република България. 

Представители на изложението ще бъдат: 
Галина Стоянова - директор на дирекция „Ху-
манитарни дейности, интеграция, регионално 
развитие и програми“ в Община Пещера, Ивана 
Палангурска - н-к на отдел „Европейски полити-
ки, образование и култура“ в Община Батак, и 
Тодор Тодоров - зам.-кмет на община Ракитово.

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на реги-
оналния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска 
приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, 
Договор NoBG161PO001/3.2-03/2012/013, който се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното стано-
вище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Дипломатически благотворителен базар в Сараево

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
Www.bgregio.eu 

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

Договор No BG161PO001/3.2-03/2012/013 “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията 
“Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

Първата седмица на 
декември е винаги ин-
тересна, напрегната и 
празнична за възпитани-
ците на СОУ „Св. Климент 
Охридски”, защото с мно-
го вълнение и радост отбе-
лязваме патронния праз-
ник на любимото училище. 
По традиция празникът се 
предшества от  Климен-
тови дни, изпълнени с 
интересни инициативи и 
спортни мероприятия. 

Започнахме  със състе-
зание между петокласни-
ците. Те показаха знанията 
си по български език в на-
прегната надпревара. Уче-
ниците от „Звездици“ и 
от „Силните“ трябваше да 
съставят кръстословица, 
сродни думи, текст описа-
ние, да поправят езикови 

грешки. Звездите от Vа 
клас успяха да вземат 
преднина още на втората 
задача и я запазиха до 
края на състезанието. На 
силните от Vб им остана 
само да очакват реванша.

Специалните гости 
– четвъртокласниците от 
НУ „Михаил Каролиди“, 
създадоха доста емоцио-
нална атмосфера, но и по-
казаха знания на нивото 
на каките и батковците от 
V клас. За тях също имаше 
забавни въпроси, на които 
отговориха с лекота и спе-
челиха лакомства.

На 2 и 3 декември се 
проведоха турнир по шах-
мат и състезание по тенис 
на маса. В двете спортни 
мероприятия взеха учас-
тие ученици  от СОУ „Св. 

Климент Охридски”, ОУ 
„Патриарх Евтимий”, ОУ 
„Любен Каравелов” и 
Професионална гимназия 
по хранително-вкусови 
технологии „Атанас Чен-
гелев”. Надпреварите бяха 
изключително оспорвани, 
победителите бурно апло-
дирани, а за най-добрите 
бяха предвидени специал-
ни грамоти.

Следващата интересна 
инициатива от Клименто-
вите дни беше парадът  на 
домашните любимци. Най-
пухкавото, най-мяукащо-
то, най-мъркащото и най-
лаещото шоу се проведе 
под ръководството на 
г-жа Анастасия Москова. 

В украсената с бало-
ни и снимки на животни  
актова зала, под звуците 

на музика дефилираха 
кучета, котки, хамстери, а 
в няколкото  аквариума 
танцуваха разноцветни 
рибки. В шоуто участваха 
ученици от III до X клас. 
Те представиха своите 
домашни любимци, об-
лечени в красиви тоалети, 
които направиха господа 
кучетата и Писаните още 
по-атрактивни. 

В края на шоуто всич-
ки участници получиха 
заслужени подаръци и 
грамоти.

Нов акцент в празници-
те бе подредената  излож-
ба „Моят свят - училище-
то.” В нея учениците пред-
ставиха свои фотографии 
на интересни моменти от 
ежедневието си, както и 
весели случки от екскур-

зии и мероприятия.
Своеобразна кулмина-

ция на Климентовите дни 
винаги е била срещата 
с бивш възпитаник на 
училището. За всички ни 
бе особена чест, че наш 
гост беше кметът на об-
щина Пещера г-н Георги 
Козарев. В непринудена 
и топла приятелска ат-
мосфера  той разказа за 
ученическите си години, 
спомни си стари приятел-
ства и интересни случки 
и бе приятно изненадан от 
гостуването на бившия си 
съученик д-р Али Бурнусу-
зов. Срещата бе отлично 
подготвена от Ученичес-
кия съвет, а колажът, който 
гостът получи накрая, бе 
мил спомен от годините в 
нашето училище.

На 8 декември ученици 
и учители заедно напра-
вихме истински спортен 
празник на летовище 
Свети Константин. Теглене 
на въже, надбягвания с 
чували, танци и хора огла-
сиха прекрасната природа 
на курорта, а ние за сетен 
път доказахме, че нищо не 
може да ни спре - дори ло-
шото време, което не спря 
поривите си на празника.

За поредна година по-
четохме достойно патрона 
на нашето училище и по-
казахме, че в СОУ „Свети 
Климент Охридски” се 
учат и работят сърцати 
хора, уважаващи традици-
ите си и гледащи напред в 
бъдещето, към което сме-
ло сме се устремили. 

Нели СЛАВОВА

Уважение към традициите и поглед, устремен към бъдещето



2015

Честита Новата 2015 година!
Общинският вестник „Родопска искра“ 

пожелава на уважаемите си читатели здраве и благоденствие!

Януари
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Февруари
п в с ч п с н

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Март
п в с ч п с н

30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Април
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Септември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Май
п в с ч п с н

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Октомври
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Юни
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Юли
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ноември
п в с ч п с н

30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Декември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Август
п в с ч п с н

31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30




