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Община Пещера по-
даде проектни предло-
жения за повишаване 
на енергийната ефек-
тивност на публични 
държавни, общински 
и жилищни  сгради в 
размер на минимум 
50% от бюджета, опре-
делен за общината за 
енергийна ефектив-
ност по ОП „Региони в 
растеж”. 

Една от обществе-
ните сгради, попадащи 
в първите, които ще 
бъдат реновирани с 
европари, е сградата 
на Общинска адми-

нистрация. За нейната 
енергийна ефективност 
ще бъдат похарчени 1 
227 060,68 лева. Почти 
толкова ще струва са-
нирането на сградата, 
в която се помещават 
Полицията и Пожарна-
та. В първата половина 
от обектите, които про-
ектите ще обхванат, 
попада и сградата на 
ПГХВТ „Атанас Ченге-
лев”, за чийто ремонт 
ще бъдат похарчени 
1 323 237,76 лв. Малко 
над 400 000 лв. ще 
отидат за енергийната 
ефективност на ОДК. 

Общият размер на 
исканата безвъзмезд-
на финансова помощ е 
6 503 657,87 лв. с ДДС.

Предстои втори 
етап, чийто срок е 
31.05.2016 г. Дотогава 
Община Пещера  ще 
подаде проектни пред-
ложения за повишава-
не енергийната ефек-
тивност на публични 
държавни,  общински 
и жилищни  сгради, 
чиято стойност ще е в 
размер на 4 203 396,55 
лв. с ДДС. С тези пари 
ще се повиши енер-
гийната ефективност 

на сградата, в която се 
помещава Ритуалната 

зала, на Ветеринар-
ната лечебница, на 

сградата на Горското 
стопанство. 

Жителите на общи-
на Пещера подадоха 
общо 46 заявления за 
участие в процедурата 
„Енергийна ефектив-
ност в периферните 
райони”. 43 от тях ще 
получат финансиране. 
6 от проектните пред-
ложения са подадени 
с първата група до 15 
март, а останалите 37 
ще бъдат включени 
във втората група от 
предложения.
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На 21 март 2016 г. в 
залата на НЧ „Развитие 
- 1873” Община Пещера 
и читалището организи-
раха среща, на която бе 
представена книгата на 
Красимир Узунов „Кай-
макъ-Чаланъ”.

На културното съби-
тие присъстваха кметът 
на община Пещера Ни-
колай Зайчев, народ-
ният представител Де-
сислава Костадинова, 
министърът на туризма 
Николина Ангелкова. 
Тук бяха и бригаден 
генерал Явор Матеев, 
вицеадмирал Пламен 
Манушев, членовете на 
Комисията по отбрана 
в Народното събрание 
Нено Влайков и Влади-
мир Тошев.

Откъси от книгата 
прочете Стоян Йовчев.

В препълнената 
зала на читалището с 
приветствени слова 
към присъстващите се 
обърна кметът Николай 
Зайчев.

Община Пещера по- нистрация. За нейната Общият размер на  на Горското 
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ОБЩИНА ПЕЩЕРА С ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

З Н АЧ И М О 
КУЛТУРНО 
С Ъ Б И Т И Е

В ПЕЩЕРА БЕ ПРЕДСТАВЕНА
КНИГАТА НА КРАСИМИР УЗУНОВ

„КАЙМАКЪ-ЧАЛАНЪ” „Вярвам, че и в Пе-
щера ще се усети ду-
хът на неподправения 
патриотизъм, защото 
в „Каймакъ-Чаланъ” 
се оглежда всяка бъл-
гарска битка, с при-
знание към бойците 
се прекланяме пред 
всяка свидна българ-
ска жертва” – откри 
срещата г-н Зайчев.

От 20 години в Пе-
щера не бе звучала 
военна музика.

Министърът на 
туризма Николина 
Ангелкова изрази 

задоволството си от 
града ни, тъй като за 
първи път е тук. Тя по-
сети античната крепост 
Перистера и увери, че 
Пещера ще бъде попу-
лярна като туристичес-
ка дестинация.

Народният предста-
вител Десислава Кос-
тадинова благодари 
на организаторите за 
поканата и на автора 
Красимир Узунов за 

огромния труд при на-
писването на книгата.

„Каймакъ-Чаланъ” бе 
представена от вицеад-
мирал Пламен Манушев.

„Обиколили сме над 
20 български градове, за 
да разкажем за подвига 
на българския офицер 
през Първата световна 
война. Книгата е дълбок 
поклон към загиналите, 
поклон пред славната 
история на България.”

Инж. Койчо Русев 
подчерта че 21 март 
е празничен ден за 
Пещера. Това е важно 
събитие за града, на 
което се представя за-
бележителният труд на 
Красимир Узунов от 736 
страници. Той обяви, че 
ръководената от него 
организация, на която 
е председател, заед-
но с обединението на 
превозвачите с пред-

седател Георги Петър-
нейчев подаряват 100 
книги на Пещера.

„Книгата показва 
– подчерта инж. Русев, 
– че българският дух е 
решаващ във всички 
начинания и особено 
когато се водят битки. 
Тя е една от малкото, 
които отразяват този 
героичен период от 

историята ни. Книгата 
е готов сценарий за 
филм. Всичко това е по-
стигнато благодарение 
на огромния труд на 
автора. Тя е дълбок по-
клон пред подвига на 
героите, дали живота си 
за България.”

Свои мисли за книга-
та сподели и ген. Явор 
Матеев. „Важни са и 
посланията в нея – да 
пазим родовата памет” 
– подчерта той.

„Няма как да не се 
вълнувам, като правя 
представяне на книга-
та в родния ми град. 
Благодаря на органи-
заторите за тази въл-
нуваща среща!” – каза 
в заключение авторът 
Красимир Узунов.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 
“СПАС ЗАФИРОВ” 
“ИСТИНАТА ИМА СПОКОЙНО 
СЪРЦЕ”
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Избухването на 
Априлското въстание 
през 1876 г. заварило 
Пещера с изграден ре-
волюционен комитет, 
чието начало е поста-
вено след идването в 
града на апостола на 
Четвърти революцио-
нен окръг Георги Бен-
ковски на 7 февруари 
1876-а. На тайно събра-
ние в метоха на църк-
вата „Св. Димитър” за 
председател е избран 
учителят Стоян Попов, 
а членове са Пенко Ре-
ков, Костадин Гьошев, 
Никола Нишанджиев, 
Симон Налбант, Хрис-
тоско Попче и Христо 
Цикалов. Още тогава 
Бенковски преценява, 
че възможностите за 
масови действия в 
Пещера са ограничени 
поради факта, че се-
лището е със смесено 
население. Известно е, 
че по онова време тук 
има около 800 къщи, от 
тях около 500 българ-
ски, около 250 турски 
и 50 цинцарски. Това е 
причината да останат 
пасивни и други сели-
ща в района по време 
на въстанието – Плов-
див, Татар Пазарджик, 
Карлово, Станимака. 
Въпреки трудностите 
при образуването и 
функционирането на 
революционния коми-
тет, Бенковски дава на-
ставления „да се пази 
пълна конспирация, 
да се набави оръжие 
и барут, с изменниците 
да се постъпва най-су-
рово, да се съставят ко-
митети  в околните села 
и  всички да действат в 
един дух догде удари 
уречения час.” 

От създаването на 
комитета до обявява-
нето на въстанието пе-
щерци били в постоян-
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в ъ с т а н и е  на връзка с комитета в 
Брацигово. Дейците от 
двете селища действа-
ли заедно и солидар-
но при събирането на 
пари и закупуването на 
оръжие и муниции. Но 
както пише изследо-
вателят на Априлското 
въстание  Димитър 
Страшимиров, „бра-
циговци били по-щас-
тливи и по-свободни, 
защото тяхното село от 
край време било чисто 
българско, а пещерци  
се плашели и колеба-
ели, тъй като врагът 
бил тук и условията 
за революционна дей-
ност били по-неблаго-
приятни”. Интересен 
факт е, че оръжието на 
Пещерския комитет  се 
събирало  в кафенето на 
спечеления за делото 
Ангел Дашинов. Всеки 
ден в него идвали  до-
ста турци и никой не 
подозирал, че над гла-
вите им, на тавана, било 
скрито оръжието на бъ-
дещите въстаници.

В хода на подготов-
ката на въстанието се 
свиква Общото събра-
ние в Оборище, от 14 до 
16 април, на комитетите 
от Четвърти революци-
онен окръг. Делегат от 
Пещера е Стоян Попов, 
който донася вестта, 
че въстанието ще бъде 
обявено на 1 май 1876 г.
Но то избухва преж-
девременно. Поради 
предателство и опас-
ност от разкрития, на 
20 април в Копривщи-
ца Тодор Каблешков 
обявява началото на 
революционните дей-
ствия. Васил Петлеш-
ков – ръководителят на 
комитета в Брацигово, 
се е намирал по това 
време все още в Па-
нагюрище – центърът 
на IV Революционен 
окръг. Същия ден тръг-
ва, вземайки няколко 

екземпляра от „Възва-
нието към българския 
народ”, известно като 
„Кървавото писмо”. 
На 21 април пристига 
в Брацигово и вдига 
местния комитет на 
оръжие. В същото 
време Петлешков чрез 
брациговеца Атанас 
Дуков изпраща два 
екземпляра на „Кърва-
вото писмо”  в Пещера 
до Стоян Попов, с пре-
поръка единият да се 
препрати в Батак на 
тамошния ръководител 
Петър Горанов. С тази 
задача били натова-
рени братята Атанас 
и Георги Вълчанови, 
част от организираните 
дейци на Пещерския 
комитет. Те дали писмо-
то на своя слуга Митю 
Тумбев (младо момче 
от Батак), който тръгнал 
веднага. 

По това време тур-
ската полиция вече е 
на крак. Всички изходи 
на града са завардени 
от заптиета, претърсва-
щи всеки, който влиза 
и излиза от града. А 
Митю Тумбев препускал 
с коня си за Батак и 
когато стигнал кафене-
тата в турската махала, 
бил спрян. Бързото 
препускане повдигна-
ло съмнения и поради 
това той бил претърсен 
основно.  Писмото било 
открито, а той – арес-
туван. Заловени били 
веднага братя Вълчано-
ви  и поп Иван – бащата 
на Стоян Попов. По-
следвало засилване на 
блокадата на Пещера и 
докарване на още по-
лиция и войска, защото 
станало ясно, че и тук 
се готви нещо.

    За да всеят страх у 
българското население, 
на 23 април турските 
власти арестували като 
заложници около 100 
от видните пещерски 

граждани, които били 
заставени да подпишат 
декларация, че Пеще-
ра няма да участва в 
бунта, а 40 от тях били 
откарани и  затворени 
в Пазарджик. 

Същия ден дейци-
те от Революционния 
комитет, преценявайки 
усложнената обста-
новка, се събират въ-
оръжени и решават да 
се изтеглят по тайни 
пътеки към съседните 
въстанали селища. 
За Батак заминават 
Георги Кьосеиванов, 
Иван Кьосеиванов, 
Христоско Попче, Ди-
митър Миндов и Георги 
Гаджев, а за Брацигово 
– Стоян Попов, Христо 
Цикалов, Костадин Гьо-
шев, Христо Пунджев и 
Константин Попполих-
ронов. Там те участват 
активно в разразилите 
се кървави сражения 
срещу башибозука 
и редовната войска. 
Всички остават живи 
и след разгрома на въ-
станието дълго се кри-
ят в планината. Тайно 
се прибират в Пещера – 
чак към 21 май, според 
спомените на Христо 
Цикалов. Последвалата 
през юли амнистия  ги 
пожалила.

В това страшно вре-
ме градът минал без 
материални и човешки 
жертви, но  е бил на ко-
съм от историческа тра-
гедия. След кланетата в 
Батак, дело на една от 
най-черните фигури в 
българската история 
– Ахмед Барутанлията, 
башибозуците, водени 
от него, към 7-8 май 
1876 г. се отправят за 
Пещера с намерение 
да ударят българска-
та махала и да палят, 
колят и плячкосват, 
както си знаят. Кърва-
вата разправа обаче е 
предотвратена благо-

дарение намесата на 
авторитетния сред тур-
ците в града и околи-
ята учител и духовник 
Осман Ефенди. След 
тежки спорове и кавги, 
той успява да убеди 
башибозуците и техния 
главатар да не нападат 
българските къщи, да-
вайки си сметка, че ако 
това се случи, ще се 
отвори огромна рана и 
ще бъде посята  огром-
на вражда за в бъдеще 
между българското и 
турското население в 
града. Башибозуците 
се оттеглят, а пещерци 
и до днес са признател-
ни за хуманния жест на 
Осман Ефенди.

Единственият за-
гинал революционер 
от Пещера по време на 
Априлското въстание 
1876 г. е Атанас Горов. 
Братята Горови отдавна 
живеят в Румъния и са 
дълбоко съпричастни 
към революционните 
борби на българския 
народ. В дните на бунта 
Атанас тръгва с четата 
на Христо Ботев и е най-
младият в нея. Пада 
убит само на 20 години 
в сраженията на 18 май 
под връх Милин камък в 
Стара планина. 

Всеизвестна е роля-
та на неговия по-голям 
брат – Димитър Горов, 
в подготовката на въ-
станието. Той е един 
от основателите на 
Гюргевския комитет, 
наречен е от Захари 
Стоянов „бащата” и 
„банкера” на хъшове-
те в Румъния. Именно 
на него се доверява 
Ботев, качвайки се на 
парахода „Радецки”, 
и му предава писмото 
завет до жена си Ве-
нета, личния архив с 
писма до другарите си, 
джобното си тефтерче, 
телеграми към евро-
пейските вестници.

Друг пещерец, който 
далече от своя роден 
град участва забеле-
жително в Априлското 
въстание е Георги За-
фиров. По онова време 
той живее в Панагюри-
ще, където упражнява 
професията на лекар и 
аптекар. Включва се в 
революционната орга-
низация и по време на 
въстанието Бенковски 
му възлага да осигу-
рява медикаменти и 
превързочни матери-
али за Панагюрския 
въстанически район. 
Познат е като „лекаря 
на панагюрските въста-
ници”. След разгрома 
е заловен и измъчван, 
прекарва над 100 дни 
в затворите на Пазар-
джик и Пловдив.

Априлското въста-
ние завършва с по-
гром, станал известен 
и възмутил целия ци-
вилизован свят. Избити 
са над 30 000 души, над 
200 села и градове са 
изпепелени, следите 
от разправата ще личат 
дълго. Всички селища, 
включили се в револю-
ционната подготовка, 
участват във въстание-
то според възможнос-
тите си и конкретните  
обстоятелства. И макар 
че обстановката е по-
сложна от селищата с 
чисто българско насе-
ление, Пещера не стои 
настрана. Напротив 
– тук се е изисквало  
допълнително смелост 
и жертвоготовност, 
за да се включиш в 
такова конспиративно 
дело. Затова трябва да 
сме признателни и да 
помним, че  Пещера 
има принос и  e  част 
от големия револю-
ционен ентусиазъм и 
надежда в онези геро-
ични и трагични дни на  
април 1876 г.

Георги ШОПОВ

Учители от Пазарджик, Пещера, Брацигово, Ба-
так, Бяга и други селища от региона наблюдаваха 
интегриран урок по математика и изобразително 
изкуство в ОУ „Петко Р. Славейков“. Положителна-
та педагогическа практика се проведе на 16 март 
с ученици от VI а клас. Учителите Добринка Ивано-
ва - математика, и Никола Руков - изобразително 
изкуство, едновременно работиха върху темата 
„Пространствено изображение и представяне и 
изобразяване на валчести тела“ и нагледно пока-
заха колко силна и здрава е връзката между мате-
матиката и изобразителното изкуство. Решаването 
на задачи от бита, ползвайки познатите формули 
за валчестите тела, рисуването на натюрморт от 
валчести тела, откриването на валчести тела в 
световни образци на архитектурата бяха част от 
многобройните задачи, с които учениците се спра-
виха без затруднение. „Вие пишете методиката 
на интегрираните уроци!” - не скри възхищението 
си един от гостите на събитието, уточнявайки, че 
училището всяка година показва пред колеги от 
областта този вид уроци, които са нов, интересен, 
иновативен подход при преподаването на учебния 
материал. „През м. април ще покажем отново по-
ложителна педагогическа практика, интегриран 
урок по информационни технологии и история и 
цивилизация”, поясни директорът на училището П. 
Христоскова.

По традиция и 
тази година Общин-
ската организация на 
хората с увреждания 
в нашия град отбеля-
за Деня на жената - 8 
март, с тържество.

С прочувствено 
слово тържеството 
откри Стефка Семер-
джиева, която говори  
за огромната роля на 
жената и майката в 
живота на всеки един 
от нас.

Поздравление под-
несе и председателят 
на организацията 
Дафинка Василева, 
която с мили и топли 
думи честити празни-
ка на всички жени и 
им пожела кураж, си-
лен дух и воля за пре-
одоляване на всички 
трудности.

Бе изказана бла-
годарност към Об-
щината и към всички 
дарители, които ви-
наги подават ръка във 
важни моменти.

П р а з н е н с т в ото 
продължи с поздрав-
ления, танци и песни, 
поднесени от  Во-
кална група „Горска 
теменужка” и Георги 
Велков.

За доброто на-
строение с богата 
музикална програма 
се погрижи и Стефан 
Климентов.

Всички остана-
ха много доволни и 
благодариха на ръко-
водството за възмож-
ността отново да се 
срещнат и изживеят  
хубави мигове заедно.

Клуб „Оптимист”

ПРАЗНУВАХМЕ ЗАЕДНО

Втора ПИГ с ръководител
 г-жа Анастасия Москова 

са винаги заедно в учението, 
игрите и забавленията. 

Те с усмивка нарисуваха  своите малки  
ръчички върху Дървото на приятелството 

и доказаха, че са добри приятели.

Членовете на клуб „Вяра” в Пещера отпраз-
нувахме заедно  Трети март, Осми март и рожде-
ниците за първото тримесечие на  2016 година.

Празникът премина с много веселие, настро-
ение и положителни емоции.

Председателят на сдружението поздрави 
всички с пожелание за много здраве и само  
щастливи моменти през годината.

Рождениците почерпиха и получиха симво-
лични подаръци, а жените бяха поздравени с 
цветя.

Дафинка СТАВРЕВА, председател на клуб „Вяра”

   К ЛУ Б  

„ В Я РА ”

И З Ж И В Я Х М Е  
ХУБАВИ МИГОВЕ

Учители от областта 
се равняват по колегите си 
от ОУ „Петко Р. Славейков“
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На 31 март 2016 г. от 14,30 ч. се проведе 6-ото 
заседание на Общинския съвет в Пещера.

Дневният ред включваше: 
- Отчет за работата на Районно управление 

„Полиция” – Пещера за 2015 г.
- Отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните в община Пеще-
ра през 2015 г.

- Приемане на Програма за управление на 
Община Пещера 2015 - 2019 г.  

- Приемане на Годишна програма за разви-
тие на читалищната дейност в община Пещера 
за 2016 г.  

- Информация за състоянието на спорта в об-
щина Пещера.

- Приемане на Отчет за изпълнение на Об-
щински план за действие на Община Пещера 
през 2015 г. от Регионална програма за управ-
ление на отпадъците на регион Пазарджик. 

- Изменение и допълнение на Решение No66/
25.02.2016 г. на Общински съвет – Пещера от-
носно провеждане на конкурс за възлагане 
управлението на „ВКС” ЕООД – гр. Пещера.

- Предложение за промяна в статута и финанси-
ращия орган на Професионална гимназия по хра-
нително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” 
– гр. Пещера, общ. Пещера, считано от 1.08.2016 г. 

- Изменение и допълнение на Решение No40/
28.01.2016 г. на Общински съвет – Пещера в 
Приложение No14 „Списък на пътуващите”.

- Даване на разрешение за изработване на 
проект за ПУП – ПР за отреждане на част от 
поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 
по КККР на гр. Пещера /ПИ No 230111/ в УПИ II 
– гараж-работилница с площ от 267.00 кв. м за 
определяне на прилежащ терен към същест-
вуваща масивна едноетажна сграда гараж-ра-
ботилница с площ от 77 кв. м с идентификатор 
56277.1.1508.3 по КККР на гр. Пещера – частна 

държавна собственост, в местността Дъното и 
одобряване на приложеното задание.

- Даване на разрешение за изработване на 
проект за ПУП – ПР за отреждане на част от 
поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 
по КККР на гр. Пещера – частна държавна соб-
ственост, местност Дъното по КВС на гр. Пещера 
/ПИ No23011/ в УПИ I – „За жилище - караулно“, с 
площ от 200 кв. м за определяне на прилежащ 
терен към съществуваща масивна двуетажна 
сграда – жилище - караулно, с площ от 47 кв. м 
с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр. 
Пещера и одобряване на заданието.

- Даване на разрешение за изработване на 
ПУП – Парцеларен план за елементи на техни-
ческата инфраструктура – водопровод и кана-
лизация до поземлен имот No000222 по КВС за 
землище с. Капитан Димитриево, общ. Пещера 
и одобряване на заданието.

 Заседанието завърши с  питания.

ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 16.03.2016 г. 
фондация ПИНК стар-
тира своята дейност 
в партньорство с 
ПГЛПМ „Васил Левски“ 
– „Млад дърводелец”. 
Това е следучилищна 
програма за дърво-
обработване, с която 
ще се занимават мо-
мичета и момчета на 
възраст от 11 до 18 г. 
Те ще изучават основ-
ни дървообработващи 
умения в приятелска, 
безопасна среда. Парт-
ньорството между две-
те институции включва 
проектиране и произ-

Присъждат се отли-
чия за индивидуално 
изпълнение: I награда 
– на Мария Панева и 
Ангелина Спасова, на 

Антония Николова – II 
награда, а на Ангелина 
Николова – III награда. 
Ръководител на всички 
е Иванка Паунова. 

II награда заслужи и 
ДВГ „Капитанчета“ при 
НЧ „Сергей Румянцев 
- 1909”, с. Кап. Димит-
риево. Художественият 

От 31 март т.г. започ-
на доставката на дърва 
за огрев за следващия 
отоплителен сезон. 

Цената на 1 кубик 
ще е 55 лв. за хората с 
увреждания, за остана-
лите граждани ще бъде 
65 лв. 

За първи път доставка-
та започна толкова рано. 
Първи дърва ще получат 
членовете на Клуба на 
инвалида, а след това и на 
останалите сдружения на 
хората в неравностойно 
положение и членовете 
на Клуба на пенсионера.

Във връзка с катастрофалното състояние 
на биосферен резерват „КУПЕНА” от незакон-
на сеч и унищожаване на вододайните зони за 
гр. Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:
1. В резервата е забранена всякакъв вид човеш-

ка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено 

само по маркираните туристически пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно наблю-

дение и охрана.
Съгласно Закона за защитените територии, 

на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ „КУПЕНА“

ОТЛИЧИЯ ЗА “КАПИТАНЧЕТА” ОТ ХVI 
ДЕТСКИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС 
“ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“ - СТАРА ЗАГОРА

ФОНДАЦИЯ ПИНК СТАРТИРА В ПРОФЕСИОНАЛНА 

В ПЕЩЕРА

ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 
И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“И МАШИНОСТРОЕНЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
В ПЕЩЕРА

водство на комплекти 
за дървообработване, 
обучение по разработ-
ване на продукти, раз-
виване на технически 
умения. 

И з п ъ л н и т е л н и я т 
директор на ПИНК Ал-
бена Крушева запозна 
присъстващите с дей-
ността на фондацията. 
„Ние сме развълнува-
ни от добавянето на 
тази образователна 
програма в групата на 
следучилищни дей-
ности, които са на раз-
положение на участ-
ниците в програмата 
на ПИНК в Пещера и  
в други места на Бъл-
гария“ – добави г-жа 
Крушева. 

Учредителят и 
основател на фонда-
цията Робърт Фабер 
изрази задоволството 
си от начинанието и 
подчерта, че това е 
отличен пример как 
фондация ПИНК рабо-
ти с местни ресурси за 
разработване на начи-
ни за трансформиране 
живота в българското 
общество. Професио-
налната гимназия има 
възможността да про-
ектира и произведе 
дървените комплекти, 
които отговарят на 
параметрите на про-
грамата. И двете стра-
ни имат умения, които 
ще допринесат за още  
проекти в бъдеще. 

Като продължение на 
програмата, фондация 
ПИНК възнамерява да 
направи комплектите 
за дървообработване 
достъпни за покупка 
под формата „Млад 
дърводелец“. Учили-
ща, обществени групи 
и отделни хора ще 
имат възможност да 
закупят комплектите и 
други, свързани с тях 
продукти за собствено 

ползване – подчерта 
г-н Фабер.

Директорът на 
ПГЛПМ „В. Левски“ 
Петко Токмаков изра-
зи своето задовол-
ство от полезността 
от бъдещата съвмест-
на дейност и за двете 
страни, придобивайки 
една още по-голяма 
увереност и опит от 
изработване на ком-
плекти за фондация 

ПИНК. ПГЛПМ „Васил 
Левски“ изработва 
сандъчета за инстру-
менти, хранилки за 
птици, класьори за 
снимки, свещници, 
стойки за рисуване и 
др.  

На срещата присъ-
ства координаторът 
на фондацията за Пе-
щера Костадин Кара-
маринов. 

ЗАПОЧВА СНАБДЯВАНЕТО 
С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ръководител изрази за-
доволство от доброто 
представяне на децата 
и сподели, че журито е 
останало очаровано. 

Щастливи от пости-
женията, децата и ро-
дителите им желаят да 
имат още много изяви 
и все така да печелят 
и прославят селото и 
общината. 

Настоятелството 
на читалището поз-
дравява малките из-
пълнители,  гордее се 
със заслужените им 
отличия и благодари на 
художествения ръково-
дител Иванка Паунова.

Стоянка ИВАНОВА

Капитан 
Димитриево
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Поради големия интерес на безработни мла-
дежи до 29 години и работодатели към схема 
„Младежка заетост“ на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, управля-
вана от Министерството на труда и социалната 
политика, Комитетът за наблюдение на про-
грамата взе решение да увеличи с 5 млн. лв. 
финансовия й ресурс.

Работодателите ще могат да подават заявки 

за разкриване на свободни работни места за 
младежи, които имат регистрация в бюрата 
по труда както на територията на София - град, 
така и в цялата страна.

Срокът за кандидатстване по схема „Мла-
дежка заетост“ се увеличава до 30.06.2016 
г. или до изчерпване на финансовия ресурс. 
Всички документи ще се обработват по реда на 
тяхното постъпване.

Целта на схемата е да се повиши конкурен-
тоспособността на младежите чрез осигурява-
не на възможност за стажуване или обучение 
по време на работа. Това ще улесни прехода от 
образование към заетост и ще доведе до на-
трупване на ценен професионален опит, необ-
ходим за заемане на свободни работни места, 
заявени от работодатели.

Удължен е срокът по схема „Младежка заетост“ 
на ОП „Развитие на човешките ресурси“

В конкурса могат да участват ученици от 
седми до дванадесети клас.

Авторите на класираните от първо до трето 
място есета ще получат парична награда.

Срокът за внасяне на конкурсните есета е 
до 18.00 ч. на 23.04.2016 г. – Световен ден на 
книгата.

Конкурсните материали се приемат  на място в 
читалищната библиотека или по поща на адрес:

4550 гр. Пещера, ул. “Димитър Горов“ 4 или 
на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg

В пощенски плик на отделен лист изпратете 
данни за себе си: име, възраст, адрес, училище, 
телефон за контакти.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в 
Деня на библиотекаря – 11 май 2016 г.

С А М О  
П О М И СЛ Е Т Е :

- 1 тон рециклиран 
картон спасява от изсича-
не 13 дървета!

- Рециклирането на 
алуминия от 1 опаковка 
от сок спестява толкова 
електроенергия, колкото 
е необходима за работа-
та на 1 телевизор в про-
дължение на 2 часа!

- 1 тон рециклирани 
пластмасови отпадъци 
спестява 2 тона нефт!

Литературен конкурс „Спас Зафиров”Литературен конкурс „Спас Зафиров”

Библиотеката  при  НЧ „Развитие - 1873“, гр. Пещера 
ви кани да участвате в

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ“ 
за есе на тема  „Истината има спокойно сърце“ - Шекспир

БЛАГОДАРИМ
на директора на ОУ „ Петко Р. Славейков, на 
г-жа Спасова и техните възпитаници – деца-
та на с. Капитан Димитриево, самодейци при 
читалището, взели участие в програмата, 
посветена на Трети март – Освобождение-
то на България от турско робство.

Децата поднесоха цветя пред паметника 
на Лазар Илиев и паметника на загиналите.

Всички присъстващи бяха поздравени 
от кмета Иван Златинов по случай Деня на 
Освобождението.

ДФГ „Капитанка” и ДВГ „Капитанчета” при 
НЧ „Сергей Румянцев - 1909”  с художествен 
ръководител Иванка Паунова с патриотични 
песни и стихове накараха всички да се почув-
стват горди българи.

Стоянка ИВАНОВА

 В 16-ия детски национален фолклорен кон-
курс „Орфеево изворче”, който се проведе на 
19 март 2016 г. в Стара Загора, НЧ „Развитие 
- 1873”, Пещера участва с двама солисти на 
ВГ „Чучулига” – Петя Билбилева и Валентин 
Кичуков.

Всеки от тях бе награден за изпълнението 
си със златен медал. На художествения им 
ръководител Павел Куцев журито присъди 
диплом за отлична педагогическа работа.

ЗАВЪРНАХА СЕ СЪС 
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Плачи, горо, плачи, сестро,
двама да плачем -
ти за твойта участ, горо,
аз за мойта съвест.

Майка беше ти българска,
майка ти юнашка. 
Така те описваха поети -
с войводи и юнаци напети.

Сега, горо, ний не можем
тебе да помогнем.
Развъртяха се топори
и здрави мотори.

Всеки те сече как може,
че помощ да ти даде никой не може.
Режат, карат, богатеят,
радват се всички и се големеят.

Нямаш никаква защита
и всеки сече без да пита.
Всички, които те секат успяват,
бързо-бързо те забогатяват.

Горските те наблюдават
и всички скришом подминават,
че и те сами не могат,
с какви сили да ти помогнат?

Може би ще дойде време
някой с теб да се заеме,
тебе, горо, да спаси
и от моторите да те защити.

Георги ХОЛЯНОВ

П ла ч и ,  г о р о

„Истината има спокойно сърце”

140 ГОДИНИ
АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 

В СЕЛО РАДИЛОВО

190 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО 

НА ЛЕЙДИ ЕМИЛИ СТРАНГФОРД

П Р О Г Р А М А

11.04.2016 г.
10,30 ч. – Посещение на болницата на Лейди 

Странгфорд и полагане цветя на гроба на ме-
дицинската сестра София Неспач, работила в 
болницата през1876 г.

11,00 ч. – Научна среща за делото на Лейди 
Странгфорд в България

22.04.2016 г.
18,00 ч. – Откриване на изложба по повод 

140 години Априлско въстание
18,30 ч. – Полагане цветя пред Паметника на 

героите
18,40 ч. – Панихида за загиналите в Април-

ското въстание радиловци
19,00 ч. – Приветствия от официалните гости 

към жителите и гостите на с. Радилово по повод 
годишнините 

19,15 ч. – Обявяване на победителите в  
конкурса за есе „Притежава ли съвременни-
ят човек качества на благодетел като Лейди 
Странгфорд през 1876 година?”

19,20 ч. – Тържествено вдигане на нацио-
налното знаме  и откриване паметната плоча на 
Лейди Странгфорд

19,30 ч. – Тържествена вечер, посветена на 
140 години от Априлското въстание в село Ра-
дилово и 190 години от рождението на Лейди 
Странгфорд


