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На 12.06.2012 г. се 
проведе V-то заседание 
на Общинската коми-
сия по безопасност на 

движението по пъти-
щата. По предложение 
на Стефан Балабанов 
– зам.-кмет на община 
Пещера и председател 
на комисията, с еди-
нодушие бяха приети 
решения за обезопа-
сяване на движението 
по пътя към кв. „Луко-

вица“ и ул. „Свобода“ 
в кв. „Луковица“. На 
14.06.2012 г. започна 
асфалтирането на ул. 
„Свобода“. За да се 
ограничи скоростта на 
движение на автомоби-
лите, ще бъдат изграде-
ни 3 изкуствени нерав-
ности, ще се поставят 

и необходимите пътни 
знаци. В интерес на 
безопасността на пеше-
ходците, комисията взе 
решение за монтиране 
на 2 изкуствени нерав-
ности на ул. „М. Такев“ 
и на кръстовището при 
архиерейското намест-
ничество в гр. Пещера, 

където са регистрирани 
случаи на тежки път-
нотранспортни произ-
шествия. 

По предложение на 
председателя, коми-
сията взе решение за 
обезопасяване с пътни 
знаци на опасен 2-ки-
лометров участък от 

пътя Пещера – лет. Св. 
Константин, който се е 
обособил като  зона за 
разходка на граждани 
от Пещера. Взеха се и 
решения за поставяне 
на нови пътни знаци и 
възстановяване на път-
ната сигнализация в гр. 
Пещера.

Целта е да се намали 
количеството на тези от-
падъци, изхвърлени в 
съдовете за битова смет, 
да бъдат предадени за 
оползотворяване на ре-
циклиращо предприятие 
и да се предотврати вред-

ното въздействие върху 
компонентите на околната 
среда.

Всеки шофьор ще 
може да занесе излязлата 
от употреба гума на колата 
си на:

• ул. „Симон Налбант“ 

№68 /до автомивката в кв. 
„Изгрев“/;

• ул. „Хан Пресиан“ №23 
/до магазина за гуми/.

Какви излезли от 
употреба гуми може да 
изхвърляме: вътрешни и 
външни от автомобили, 

автобуси, камиони, мото-
циклети, велосипеди, 
превозни средства и съ-
оръжения на селскосто-
пански и горскостопански 
машини.

Да запазим природата 
чиста за нашите деца!

В Пещера за поред-
на година се проведе 

Националният пленер 
на детската рисунка.

Той бе организиран 
от НЧ „Развитие-1873“ 

и Община Пещера. Про-
веде се от 7 до 9 юни и 
в него участваха  деца 
от пети до осми клас 
от Благоевград, Варна, 
Смолян, Девин, Плов-
див, Пещера. Участни-
ците представи секре-
тарят на читалището 
Мария Златкова.

Пленера откри кме-
тът на община Пещера 
Георги  Козарев и по-
жела на участниците 
нови творчески вдъх-
новения.

Децата рисуваха 
пейзажи от местата в 
Пещера, които са им  
направили най-голямо 
впечатление. Картини-
те на малките худож-
ници бяха поставени в 
последния ден от пле-
нера пред комплекс 
„Хийт“.

Защото България ще 
загуби. 

Защото е икономичес-
ки изгоден. 

Защото ще гарантира 
енергийната независимост 
и сигурност на България.

Защото е екологична и 
няма алтернатива.

Това са мотивите за съ-
биране на подписи, необ-
ходими за националния 
референдум, за подкрепа 
строежа на АЕЦ „Белене“. 
Инициативният комитет е 
в състав: чл.-кор. Стефан 
Воденичаров – председа-
тел, акад. Ангел Гълъбов,  
акад. Васил Сгурев, проф. 

Велко Вълканов, проф. 
Венцислав Кисьов, акад. 
Георги Марков, чл.-кор. 
Димитър Бучков, Иван Ге-
нов, Йордан Костадинов, 
Петър Дулев, акад. Петър 
Кендеров, Румен Овча-
ров, Сергей Станишев, 
Станислав Георгиев, Яна-
ки Стоилов.

Общинският съвет на 
БСП по квартали събира 
необходимите подписи. 
Представител на ОбС на 
БСП в Областния ини-
циативен комитет е инж. 
Петър Пиринчиев. 

Подписката върви до 
20 юли.
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АКТРИСАТА КАТЯ ЧУКОВА
ПОСВЕТИ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА СЦЕНАТА

на стр.  3

ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПЕРИОД
• ОДЗ „Изгрев”, гр. Пещера 16.07.2012-27.07.2012 вкл.
• ЦДГ „Слънчо”, гр. Пещера 06.08.2012-31.08.2012 вкл.
• ОДЗ „Иглика”, гр. Пещера 15.08.2012-31.08.2012 вкл.
• ЦДГ „Сокола”, гр. Пещера 30.07.2012-14.08.2012 вкл.
• ЦДГ „Еделвайс”, с. К. Димитриево 01.08.2012-31.08.2012 вкл.
• ЦДГ „Здравец”, с. Радилово 23.07.2012-31.08.2012 вкл.

Поради намаляване броя 
на посещаващите детските 
градини през летния период, 
след направени проучвания 
сред родителите на децата 
и проведени педагогически 
съвети, с цел целесъобразно 
разходване на бюджета и 
спазване на утвърдените 

графици за ползване на го-
дишните платени отпуски от 
педагогическия и непедаго-
гическия персонал, съгласно 
чл. 173 от КТ, детските заве-
дения на община Пещера ще 
преустановят приема на деца 
през летните месеци на 2012 
г., както следва:
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В многолюдния отряд на 
командирите от  Българската 
армия се извисяват двама 
генерали, които излъчва Пе-
щера - генерал-майор Атила 
Зафиров и генерал-лейтенант 
Стоян К. Трендафилов.

През 2012 г. се навършват 
112 години от рождението на 
генерал Трендафилов, роден в 
Пещера, в семейството на Кос-
тадин и Тинка Трендафилови.

Стоян завършва основ-
ното си образование в пе-
щерската прогимназия „П. 
Р. Славейков”, а средното 
– в Пазарджишката гимназия 
през 1918 г.

Постъпва във военното 
училище в София, което за-
вършва през 1922 г. с първи 
офицерски чин. Военната ака-
демия завършва през 1930 г.

Зачислен е като офицер в 
Генералния щаб на армията, 
където работи всеотдайно до 
1935 г., ползва се с уважение-
то на своите колеги и команд-
ването. И поради високата 
взискателност към себе си и 
към подчинените, личния при-
мер, дисциплинираността и  
високия  професионализъм се 
издига като достоен офицер 
- част от златния фонд на пъл-
ководническата мисъл.

Като отявлен и после-
дователен републиканец, 
той влиза в противоречие с 
монархическата институция и 
двореца. Затова през 1935 г. е 
уволнен от армията.

Привлечен е да работи в 
ръководството на групата на 
ЦК на БКП за организация на 
запасните и действащи про-
гресивни офицери.

В периода на антифа-
шистката съпротива снабдява 

нелегалните с военни карти, 
оръжие, боеприпаси, оптичес-
ки уреди, дрехи.

Автор е на издадени и 
разпространени позиви срещу 
принц Кирил и военния минис-
тър, които разкриват гешефтите 
и деформациите на военната 
и политическа върхушка. Раз-
крит, той е осъден и изпратен 
в Софийския централен затвор 
през 1936 г. От 1937-а, когато из-
лиза от затвора, до 9 септември 
1944 г. е постоянно следен, за-
държан и репресиран в Дирек-
цията на полицията от агентите 
на  полицая Гешев. Като опасен 
за армията, е интерниран в за-
твора в Момчилград, Ардино 
и Девин.

На 8 и 9 септември 1944 г. 
той с група офицери-антифа-
шисти овладяват с помощта 
на бойна група Военното 
министерство, Пощата и Ра-
диото и установяват новата 
отечественофронтовска власт. 
Произведен е в чин генерал-
лейтенант.

Генерал Трендафилов, като 
бележит военачалник, участва 
в двете фази на Отечествената 
война, които България води 
с Хитлерова Германия /1944-
1945 г./.

В Първата фаза той 
командва Бронетанковата 
бригада от състава на  Втора 
българска армия в боевете 
при Ниш, Косово, Подуево.

Във Втората фаза в Унга-
рия ген. Трендафилов команд-
ва 4-и армейски корпус от 
състава  на Първа българска 

армия. Командваният от него 
танков корпус печели блес-
тящи победи над хитлерофа-
шистката армия в славната 
Дравска епопея. С блестящите 
си подвизи ген. Трендафилов 
кръстосва надлъж и нашир 
унгарската земя. Но Дравска-
та епопея е върхът на славата, 
венецът на неговата кариера и 
звезден миг в развитието му 
като пълководец.

Защото в нея той оставя 
частица от себе си в златната 
нишка на българския подвиг. 
Тук танковете се  превръщат в 
стоманения брониран юмрук 
в този страхотен бой. Той се 
бие открито, храбро. Командва 
умело и с талант.

За подвизите си ген. Трен-
дафилов намира признание с 
получените ордени и медали 
за храброст - български, югос-
лавски, унгарски.

За съжаление, животът на 
този герой, донесъл толкова 
слава и победи на БНА, е 
пречка за „изгрева” на „оре-
ола” на първия ръководител 
на държавата Тодор Живков. 
Причината се търси и открива 
в спомените, които ген. Трен-
дафилов оставя за Деветосеп-
темврийското въстание. В тях, 
колкото и да са обективни, не 
е ивисена ролята на Първия.

Затова генералът вече не е 
приятен. Той трябва да изчез-
не, да бъде премазан от ужа-
сите, които в неговия живот 
продължават цели 7 години. 
Това са репресии, изселване.

През това време от об-

кръжението на Първия ръко-
водител - публицисти, кино-
режисьори, скъпо платени 
летописци, сътворяват филми, 
пишат книги, спомени, био-
графия на Първия с „нова, по-
интересна”, „по-вълнуваща 
история”, двигател и творец 
на Деветосептемврийските 
събития 1944 г. в София. Из-
вършва се „нов прочит” на 
тези събития, за да остане в 
пепелта на забвението под-
вигът на генерал Трендафилов 
и неговите другари. И като от-
плата, генералът е въдворен 
без съд и присъда в концлаге-
ра в Белене, откъдето излиза 
с разклатено здраве, напълно 
отчаян, огорчен, с обида и 
голяма мъка.

Умира на 1 май 1982 г. в Со-
фия преди 30 години, за да се 
превърне драмата в неговия 
живот в трагедия, в гавра.

Наистина епилогът е 
тъжен. И той звучи като при-
съда в думите на съпругата 
/унгарка/ на генерала: „Вие, 
българите не знаете какво 
правите. Аз, графинята, съм 
тръгнала след този велик 
човек, горд и храбър генерал, 
който прослави България в 
света и в нашата страна Ун-
гария. А вие го изпратихте в 
концлагер. Нищо хубаво не 
ви очаква при това отношение 
към големите синове на на-
цията ви!”

Затова нека в 112-ата 
годишнина от рождението на 
генерал Трендафилов снемем 
шапки и се поклоним пред па-
метта и голямото дело на този 
достоен генерал и бележит 
син на Пещера и България.

Стефан Попчев
историк-краевед

Групата за автентичен 
фолклор и вокална група 
„Чучулига” с художествен 
ръководител Павел Куцев 
участваха във фестивала 
в Банско „Песен между 
три планини”. Участие 
взеха и вокална група 
„Петленце” и мъжки квар-
тет „Челебии” с художест-
вен ръководител Николай 
Балабанов.

Певческите фолклор-
ни формации на читали-
щето се представиха и в 
Националния фолклорен 
фестивал в Костандово.

В Националния лите-
ратурен конкурс „Читали-
щето - извор на мъдрост 
и духовна светлина” в 
София на 28 май Иванка 

Павлова взе трето място 
за поезия.

Групата за стари град-
ски песни с художествен 
ръководител Рашко Тилев 
участва в регионалния 
празник на старата град-
ска песен във Велинград. 
Тя се класира на първо 
място в Националния фес-
тивал „Нежни чувства” в 
Пловдив на 9 юни.

На 23 май на държав-
ния прием по повод 24 
май в Президентството 
единствено от Пазар-
джишка област пещер-
ското читалище получи 
покана като признание. То 
бе представлявано от не-
говия председател Георги 
Щерев.

I. Минимални и специфич-
ни изисквания за заемане на 
длъжността:

 Длъжност „Счетоводи-
тел” на ОП „Чистота и под-
държане на общинската ин-
фраструктура” – Пещера, по 
трудово правоотношение.

1.1. Минимални изисква-
ния:

- степен на образование 
- висше – бакалавър или 
магистър, от области на Кла-
сификатор на областите на 
висше образование и про-
фесионалните направления 
– икономика, специалност 
счетоводство и контрол, с 
професионална квалифика-
ция икономист;

- минимален професио-
нален опит – не по-малко от 
2 години в областта на счето-
водството.

1.2. Специфични изиск-
вания:

- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за 

умишлено престъпление 
от общ характер и да не е 
лишено по съдебен ред от 
правото да заема съответната 
длъжност.

1.3. Допълнителни изиск-
вания:

- компютърна компетент-
ност – MS office; Excel, intern-
et, счетоводни продукти;

- познания на норматив-
ната уредба, специфична 
за работата, като: Закон за 
счетоводството, Закон за 
задълженията и договорите, 
Закон за обществените по-
ръчки, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, 
Кодекс на труда, Кодекс за 
социално осигуряване и дру-
ги нормативни актове;

- да притежана органи-
зационна компетентност, 
способност да планира, 
организира и контролира 
работата си, способност да 
работи в екип.

II. Кратко описание на 
длъжността по длъжностна 
характеристика:

- приема и проверява по 
форма и съдържание първич-
ни счетоводни документи, 
като контролира правилното 
им оформяне и представяне 
в счетоводството;

- води счетоводните до-
кументи по определените 
му аналитични и синтетични 
сметки;

- подготвя отделните ста-
тии за съставянето баланса 
на Общината;

- осчетоводява приходни-
те и разходните средства от и 
за Републиканския бюджет;

- счетоводно отчитане на 
материалите – групировка и 
оценка;

- счетоводно отчитане на 
доходите на персонала и на 
разходите, които предпри-
ятието понася във връзка с 
осигуряването на тези до-

ходи;
- счетоводно отчитане  

разчетите на Общинското 
предприятие с доставчици, 
клиенти и други;

- счетоводно отчитане 
на приходите и разходите за 
дейности по икономически 
елементи и по видове дей-
ности;

- проверява правилното 
отразяване на стопанските 
операции, изготвя извлече-
ния и оборотни ведомости;

- взема участие при про-
верка на материалноотговор-
ни лица, както и при инвента-
ризации.

III. Начин за провеждане 
на конкурса:

- Първи етап: Подбор по 
документи.

- Втори етап: Тест. 
- Трети етап: Интервю.
IV.  Документи за участие 

в конкурсната процедура:
1. Заявление до дирек-

тора на ОП „Чистота и под-
държане на общинската 
инфраструктура” – Пещера, 
за участие в конкурса  /
свободна форма/.

2. Професионална авто-
биография.

3. Копия от документи за 
придобита образователно-
квалификационна степен и 
квалификации.

4. Копие от документи, 
удостоверяващи продължи-
телността на професионал-
ния опит.

5. Удостоверения и/или 
сертификати за придобита 
допълнителна квалифика-
ция.

6. Декларация от лице-
то, че е дееспособно, не е 
осъждано за умишлено пре-
стъпление от общ характер и 
не е лишено по съдебен ред 
от правото да заема съот-
ветната длъжност /свободна 
форма/.

V. Място и срок за подава-
не на документи за участие:

Документите за участие 
в конкурса се представят в 
30-дневен срок от публику-
ване на обявлението чрез 
централния или местен печат, 
всеки работен ден от 8,30 до 
17,00 часа в ОП „Чистота и 
поддържане на общинската 
инфраструктура” – Пещера, 
ул. „Димитър Горов” №16, 
лично от кандидатите или от 
техни упълномощени пред-
ставители с нотариално за-
верено пълномощно.

Списъците и всички съоб-
щения във връзка с конкурса 
се обявяват на Информаци-
онното табло пред сградата 
на Общинска администрация 
- Пещера. 

За   връзка:  тел.  0350/6-22-91
– Светла Търпова, завеждащ 
„Личен състав” и деловоди-
тел.

Вече няколко месеца СОУ „Свети 
Климент Охридски” - гр. Пещера, упо-
рито работи по проект „Училище за 
себеутвърждаване и подготовка към 
европейски хоризонти - УСПЕХ” по 
схемата „Да направим училището при-
влекателно за младите хора”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на ЕС.
Клуб „Здравословно хранене и на-

ционални ястия на държавите от ЕС” е 
една от дванайсетте форми по проекта, 
ангажирали учениците ни извън за-
дължителното учебно време и даващи 
им възможност да развият своите спо-
собности, интереси и компетентности в 
различни области на науката, изкуства-
та и спорта в неформална среда.

Дейността си клубът стартира на 1 
февруари 2012 г. с основна задача чрез 
подобряване на информираността за 
принципите на здравословното хра-
нене и запознаване с богатството на 
европейската кухня да се провокира 
интерес в участниците към формиране 
на здравословни хранителни навици и 
култура, свързана с човешките ценнос-

ти, нагласи и емоции, и превръщането 
им в отговорни потребители.

На 30 и 31 май 2012 г. учениците от 
клуб „Здравословно хранене и наци-
онални ястия на държавите от Евро-
пейския съюз” изработиха пано, което 
изложиха във фоайето на втория етаж 
в сградата на училището. След като 
се запознаха с националната кухня на 
всяка държава, учениците решиха да 

представят информа-
цията и на съучени-
ците си, както и някои 
рецепти за най-харак-
терните техни ястия. 
Интерес към изявата 
на клуба проявиха 
не само учениците, а 
и преподавателите от 
училището.

Паното е забеле-
жително, но истин-
ско удоволствие на 
участниците в клуба 
достави заниманието 
на което те, с помощта 
на ръководителя, при-
готвиха избрани от тях 
интересни рецепти на 

различни държави от ЕС.
Предлагаме ви да опитате две от тях 

- лесни, вкусни и здравословни:
КРОСТИНИ С РИБА ТОН (Crostini di 

Tonno) - Италия
Съставки: 3 франзели, 750 г риба 

тон (консерва), 600 г масло,чер пипер, 
сол.

Приготвяне и сервиране: Франзе-
лата се нарязва на филийки с дебелина 
8-10 мм, които се намазват тънко с мас-
ло. Подреждат се в тава и се запичат 
за около 5-7 минути в предварително 
загрята на 200°С фурна. Рибата тон и 
маслото се размачкват и разбъркват 
с вилица до получаване на хомогенна 
паста. Подправя се с чер пипер, а при 
необходимост и със сол. Полученият 
пастет се намазва върху препечените 
филийки, като трябва да бъде предва-
рително охладен.

СЛАДОЛЕД С ЯГОДИ И КИСЕЛО 
МЛЯКО - Полша

Съставки: 1 кг изцедено кисело 
мляко, 500 г ягоди, 1 ч. ч. захар, 1 п. 
суха сметана.

Приготвяне и сервиране:  Ягоди-
те се измиват, изчистват и нарязват. 
Разбива се сметаната и се смесват с 
млякото и ягодите. Получената смес се 
поставя във фризер.

Анастасия МЕРАКЛИЕВА
ръководител на клуба

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ ОСТАВЯ ЧАСТИЦА 
ОТ СЕБЕ СИ В ЗЛАТНАТА НИШКА НА БЪЛГАРСКИЯ ПОДВИГ

112 години от рождението и 30 години 
от смъртта на бележития пещерец, 
родолюбец, талантлив военачалник

СОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ”

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед 

№22/15.06.2012 г. директорът на ОП „Чистота 
и поддържане на общинската инфраструктура” - Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„Счетоводител” на ОП „Чистота и поддържане 

на общинската инфраструктура” – Пещера

НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”
АКТИВНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
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Предлага прием за учебната 2012/2013 г.
по следните специалности и професии:
СЛЕД VII КЛАС:
Професия: „Лаборант” – 5 г. срок на обучение.
Специалност: „Технологичен и микробиологичен 

контрол в хранително-вкусови производства”.
С интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
Професия: „Работник в заведенията за хранене и 

развлечения”– 2 г. срок на обучение.
Специалност: „Работник в производството на 

кулинарни изделия в заведенията за хранене и раз-
влечения”.

Подаване на документи за участие в първи етап 
на класиране - 15 - 20.06.2012 г.

Подаване на документи за участие във втори етап 
на класиране - 27 - 29.06.2012 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на 
класиране - 10-11.07.2012 г.

СЛЕД VIII КЛАС:
Професия: „Икономист” – 4 г. срок на обучение.
Специалност: „Земеделско стопанство”.
Професия: „Ресторантьор” – 4 г. срок на обуче-

ние.
Специалност: „Производство и обслужване в за-

веденията за хранене и развлечения”.
Обучение по следните езици: английски, руски и 

немски.
Подаване на документи за участие в първи етап 

на класиране – 03-05.07.2012 г.
Подаване на документи за участие във втори етап 

на класиране - 11.07.2012 г.
Подаване на документи за участие във трети етап 

на класиране - 20.07.2012 г.

В яркото съзвездие на много-
бройния отряд от пещерски инте-
лектуалци определено и завидно 
място заема талантливата актриса 
Катя Тодорова Чукова.

Родена е на 31 март 1931 г. в 
семейството на бай Тодор и Фан-
ка Чукови. Тя е зодия Овен. Раж-
дат им се още две деца – Гошо 
– най-големият, и Мария - малката 
талантлива преподавателка по 
физкултура в пещерската гимна-
зия, треньор на гимнастически 
отбор, загинала трагично в ски-
базата на курорта Законапе в 
Алпите.

Детството на Катя преминава в 
Батак, където работят родителите й. 
Тук, в лоното на Орфеевата плани-
на се пробужда за живот кипящата 
й енергия. Но нейното оформяне 
като личност и духовно узряване, 
оформянето на ярката й индиви-
дуалност се извършват в родния й 

град Пещера, където семейството й 
се завръща през 1945 г. 

Като ученичка в пещерска-
та смесена гимназия „Св. Кл. 
Охридски”, бъдещата театрална 
звезда в 10-и клас /1947 г./ попа-
да под влиянието на студента по 
режисура Димитър Пунев и под 
купола на читалище „Развитие” 
изпълнява първата си роля от 
пиесата „Далечен път” от Алек-
сандър Арбузов. Зараждат се и 
първите професионални импулси 
към театъра, за да се озове през 
1949 г., след дипломирането в 
гимназията, на кандидатстудент-
ски изпити във ВИТИЗ.

Представя се успешно, но 
кандидатите са много. При изпита 
народният артист проф. Георги 
Стаматов й задава въпроса: „От 
къде си, девойко?”, а вместо от-
говор, тя рецитира Иван Вазов: 
„От Батак съм, чичо! Знаеш ли 
Батак?” Възхитен, професорът  
възкликва: „От тебе, девойко, ще 
стане актриса!”

Зареждат се напрегнати сту-
дентски години.В първи курс е в 
класа на проф. Филип Филипов, 
проф. Митов и др. Във втори курс е 
ангажирана с абсолвенти да играе 
ролята на Богоевска в постановка-
та „Варвари” от Максим Горки.

Още по време на следването  
се разкриват в актьорската й 
природа две уникални характе-
ристики - лирико-драматичната и 
комедийната, в които се проявява 
нейният талант, който я прави 
щедра в смеха и в присъдата.

Във ВИТИЗ я виждаме в ро-
лите на: Елена от „Навечерието”, 
Аркидина от „Чайка” на Чехов, 
Глафира от „Вълци и овце” на 
Островски, а многобройните 
кинозрители са я запомнили в 
образа на Стойка във филма „Под 
игото” и селянката от филма епо-
пея „Героите на Шипка”.

Близо четири десетилетия 
Катя Чукова твори на сцената 
неуморно, но с много чувства, 
енергия и творчество.

15 години е на сцената на Вар-
ненския театър „Стоян Бъчваров”. 
Тук тя твори за една публика, с 
която я свързват трайни чувства, 
много обич и взаимно доверие. За 
нея тя е винаги нова, оригинална, 
интересна в многобройните роли 
като: Комисарката от „Оптимис-
тична трагедия” на Всеволод 
Вишневски, Нила Снежко от „Ба-
рабанчицата” на Афанасий Салин, 
Йовковата Боряна и Албена от 
„Майка земя” на Чингиз Айтматов 
и десетки още други.

Върхът на изпълнителските 
й роли е образът на Албена. Тук 
актрисата се намира в рядко ху-
дожествено равновесие. Образът 
е реален и убедителен.

Всяка вечер, в продължение 
на седмици, тя играе на сцената 
тази роля с присъщата й сце-
нична всеотдайност. Няма да 
сгрешим, ако кажем, че варнен-
ският театър за нея е сериозна 
творческа школа, където успешно 
преминава през останалите пер-
сонажи в изпълнението на ролите 

на Щефи от „Щастие” на Орлин 
Василев, Леночка от „По следите 
на радостта” на Виктор Розов, 
коварната Алиса от „Самуил”, 
Елисавета от „Полите на Витоша” 
на П. Яворов, Соня от „Майка на 
своите деца” по Афиганов и де-
сетки други персонажи.

От 1968 г. до пенсионирането 
си Катя играе на софийска сцена 
- в театър „Сълза и смях”, „Театър 
199”. С отговорните си роли на 
Клеопатра от „Врагове” на Мак-
сим Горки, Наташа от „Три сестри” 
на Чехов, Кукушкина от „Доходно 
място” на Островски, Мария от 
„Дванадесета нощ” на Шекспир 
тя се справя отлично.

Балансът от творческата 
биография на актрисата, нашата 
Катя Чукова е завиден. Това са 
изиграните роли на около стотина 
художествени образа, наречени 
в параболата на нейния трудов 
и творчески път, осъществени на 
театралната сцена, на филмовия и 
телевизионния екран.

Но за да бъдем справедливи 
в оценката си, върхът в нейната 
кариера е изиграният драматичен 
образ на Султана в „Железният 
светилник” от Димитър Талев - 
най-високата крачка на зрялата и 
заслужила българска актриса.

Катя Чукова почива на 12 
юни 2012 г. в София, където е 
погребана.

От Стефан ПОПЧЕВ
и нейните съученици от

пещерската смесена гимназия
„Св. Кл. Охридски”, випуск 1949 г.

В изпълнение на дейностите по Проект „И аз имам се-
мейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „При-
еми ме“, Община Пещера, в качеството си на партньор на 
бенефициента – Агенция за социално подпомагане,  УВЕДО-
МЯВА, че ПОСТЪПИ заявление с придружаващи документи 
от кандидати за приемно семейство,  което в рамките на три 
месеца ще е обект на оценка  и обучение от Екипа по прием-
на грижа към Община Пещера.

Във връзка с изпълнението целите на проекта – утвърж-
даване  на приемни семейства  с цел настаняване на деца от 
специализирани институции или деца в риск от общността 
в тях,  Екипът за управление на проекта на общинско ниво 
напомня, че:

Приемното семейство са двама съпрузи или отделно 
лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпита-
ние. Лицето или съпрузите могат да кандидатстват за добро-
волна или за професионална приемна грижа по този проект. 
Разликата между двете е, че при професионалното приемно 
семейство освен месечните средства за отглеждане и въз-
питание на дете, допълнително се плаща и трудово възна-
граждение въз основа на сключен трудов договор между 
приемното семейство и кмета или упълномощено от него 
длъжностно лице. 

Месечните средства за отглеждане и възпитание на дете 
са в зависимост от възрастта и потребностите на детето, как-
то следва:

• За дете от 0 до 3 г. – 4 x ГМД или /4 x 65 лв. = 260 лв./.
• За дете от 3 до 14 г. – 3,5 x ГМД или /3,5 x 65 лв. = 227,5 лв./.
• За дете от 14 до 18 г., а ако учи, до завършване на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст – 4 x ГМД 
или /4 x 65 лв. = 260 лв./.

• За дете с увреждане, настанено в приемно семейство 
– добавка от 1,2 x ГМД или /1,2 x 65 лв. = 78лв./. Към тях се 
добавят и посочените по-горе средства за отглеждане и въз-
питание в зависимост от възрастта.

Средствата за трудовите възнаграждения на професио-
налните приемни родители са:

• На приемен родител с едно дете – 130% от минималната 
работна заплата.  

• На приемен родител с две деца – 140% от минималната 
работна заплата. 

• На приемен родител с три деца – 150% от минималната 
работна заплата.

Необходимите  документи за кандидатстване за приемно 
семейство са:

1. Заявление по образец.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запре-

щение, не са лишени от родителски права или не са с ограни-
чени родителски права.

4. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, 
т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето. 

5. Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите 
по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето /които страдат 
от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от 
Закона за здравето/.

6. Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават 
месечни социални помощи по реда на Закона за социалното 
подпомагане, освен в случаите на кандидати за професио-
нално приемно семейство.

7. Свидетелство за съдимост.
8. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за 

приемно семейство не е образувано наказателно производ-
ство за умишлено престъпление от общ характер.

В периода 25-27.06.2012 г. социалните работници от Екипа 
по приемна грижа в Община Пещера ще участват в надграж-
дащо обучение в гр. Смолян, чиито цели  са придобиване 
на нови компетентности за предоставяне на подкрепящи 
услуги на приемните семейства, семейна конференция, на-
чини и методи за провеждане на индивидуална и групова 
супервизия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА:
Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, ет. 2, стая 18, 

тел. 0350/6-22-03; 0877 313594
Галина СТОЯНОВА – администратор на проекта 

На 4 юни, на празника  
Свети Дух Радилово отдаде 
почит на своите загинали 
синове през петте войни за 
националното обединение 
на Родината.

Панихида в памет на 
загиналите радиловски 
войници отслужи отец 
Борис Манов. Слово про-
изнесе г-н Петър Караджов 
– председател на местната 
организация на СОСЗР. 
Проследявайки участието 
на радиловци във войните, 
не без гордост, той отбеля-
за, че войнишкият памет-
ник, построен през 1923 
г. е първият от този род в 
Пазарджишка област. Тук 
е и първият параклис, по-

строен в памет на убитите  
във войните и в Априлско-
то въстание радиловци. 
Техните имена са изписани 
на стените на параклиса, за 
да напомнят на сегашното 
и на бъдещите поколения 
за героизма и патриотизма 
на тези достойни жители на 
селото, дали живота си за 
свободата и независимост-
та на България.

Гости на събитието бяха 
членове на Общинския съ-
вет на СОСЗР - гр. Пещера, 
начело с председателя г-н 
Димитър Гюрджеклиев.

След панихидата бе от-
служен молебен за здраве.

Петър КАРАДЖОВ

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Радилово почита своите герои

АКТРИСАТА КАТЯ ЧУКОВА 
ПОСВЕТИ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ТЕАТЪРА

ПразникътПразникът
на децатана децата

Децата на 
Капитан Димит-
риево с песни, 
стихчета и дра-
матизация на 
приказката „Косе 
Босе“ отбелязаха  
празника, като 
поздравиха сво-
ите връстници и 
близки. Имаше 
балони и вкусна 
почерпка.
Стоянка ИВАНОВА

Капитан Димитриево

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 9-и КЛАС ПО 

СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
1. Професия: „Оператор в производ-

ство на обувни и кожено-галантерийни  
изделия”.

Специалност: „Производство на обув-
ни изделия”.

2. Професия: „Оператор в дървообра-
ботването”.

Специалност: „Производство на мебели”.
ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Професия: „Машинен монтьор”.
Специалност: „Машини и съоръжения 

в текстилната, обувната и дървообработва-
щата промишленост”.

ПГЛПМ „В. ЛЕВСКИ” е единственото 
училище в региона за подготовка на спе-
циалисти в обувно и шевно производство.

Учениците имат богата база и възмож-
ност активно да спортуват.

Училището разполага с модерен ком-
пютърен кабинет и във всички кабинети и 
класни стаи има достъп до интернет.

Срок за подаване на документи:
1. За първо класиране – 03-05.07.2012 г.
2. За второ класиране – 11.07.2012 г.
3. За трето класиране – 19.07.2012 г.
Класиране - чрез балообразуване по 

документи.
ЗА СПРАВКИ: тел. 0350/6-21-40,

е-mail: pg_v.levski@abv.bg
Посетете страницата ни!

www.pg-vlevski.alle.bg

Професионална гимназия 
по хранително-вкусови

технологии 

„Атанас Ченгелев”  
Пещера

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И МАШИНОСТРОЕНЕ 
”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ГРАД ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
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„Беллопринт“ - Пазарджик

Ръкописи не се връщат

Детска вокална група „Пет-
ленце“ към Народно читалище 
„Развитие - 1873“ - гр. Пещера, с 
художествен ръководител Николай 
Балабанов грабна първото място 
на VIII-я Национален фолклорен 
детски фестивал в гр. Кресна. Мал-
ките певци участват за трета година 
във фестивала и всеки път печелят 
отличия както за групови, така и за 
индивидуални изпълнители. 

От 4 до 8 юни 2012 г. 
във фоайето на читали-
ще „Развитие“ - Пещера, 
учениците от ОУ „Л. Ка-
равелов“ се представиха 

с изложба. Тя бе на 13-
те  клуба от училището, 
работили през учебната 
година по проект BG051-
PO001-4.2.05-0001 „Да на-
правим училището при-
влекателно за младите 
хора“ Училище за Себеут-
върждаване и Подготов-
ка към Европейски Хори-
зонти УСПЕХ, два клуба 
„Млад еколог“, три клуба 
„В света на приказките“, 
два клуба „Изготвяне 
на компютърни презен-
тации“, артстудио, клуб 
„Историята на моето се-
лище“, клуб „Български-
те институции“, клуб „Аз 

творя с ръчички“, клуб 
„Да изразя себе си чрез 
танц“ и клуб „Футбол“. 
Над 130  ученици от фев-
руари до юни участваха 

в извънкласните форми 
по проекта с най-разно-
образни дейности. Всеки 
клуб се представя със 

снимков материал от дей-
ностите си. По-голямата 
част от тях показаха и 
изработени в извънклас-
ните часове експонати 
- рисунки, маски, кар-
тички, пъзели, пана, ма-
кети, рамки, кашпи и др. 
Интересът на учениците 
и техните родители към 
дейностите на клубовете 
бе изключително голям, 
което се видя и от из-
ложбата. Смятаме и през 
новата учебна година 
да работим по този про-
ект, защото дава големи 
възможности на учени-
ците да покажат своите 
заложби, да разгърнат 
талантите си, както и да 

осмислят свободното си 
време.

П. ХРИСТОСКОВА
главен учител

Госпожо Аргирова, от името на всички родители искам да Ви Госпожо Аргирова, от името на всички родители искам да Ви 
благодаря за прекрасните четири години, които посветихте на благодаря за прекрасните четири години, които посветихте на 
нашите деца!нашите деца!

За това, че в най-трудните им моменти бяхте до тях!За това, че в най-трудните им моменти бяхте до тях!
Благодарим Ви, че ги научихте на толкова много неща, че бяхте Благодарим Ви, че ги научихте на толкова много неща, че бяхте 

добра, търпелива, грижовна и всеотдайна!добра, търпелива, грижовна и всеотдайна!
Благодарим Ви, че прощавахте детските им лудории, че се Благодарим Ви, че прощавахте детските им лудории, че се 

усмихвахте, дори и когато Ви се плачеше!усмихвахте, дори и когато Ви се плачеше!
Благодарим Ви, че им показахте как с гордост да носят името Благодарим Ви, че им показахте как с гордост да носят името 

ЧОВЕК!ЧОВЕК!
Благодарим Ви за труда и професионализма! Бъдете жива и Благодарим Ви за труда и професионализма! Бъдете жива и 

здрава!здрава!
Теодора ГЮРДЖЕКЛИЕВАТеодора ГЮРДЖЕКЛИЕВА

председател на Родителския комитет на IV а класпредседател на Родителския комитет на IV а клас

Със сълзи на тъга от раздялата с детската градина и с много емоции и вълне-
ние децата от подготвителната група на ЦДГ „СЛЪНЧО“ изпратиха с голям праз-
ник изминалата 2011/2012 учебна година.

с отлична учебна и спортна база, 

обявява прием за учебната 2012/2013 година,
както следва:

I клас – общообразователна паралелка
V клас – общообразователни паралелки

IX клас – паралелка с профил „Технологичен“ 
Предприемачество и бизнес 

със срок на обучение 4 години и профилиращи предмети: 
Информационни технологии, 

География и икономика, Технологии.

Приемът е по документи.
Срок за подаване на документи: 

Първо класиране: 03-05.07.2012 г.
Второ класиране: 11.07.2012 г.
Трето класиране: 19.07.2012 г.

Телефон за връзка: 

0350/6-36-41
www.ohridski-peshtera.eu

Изберете СОУ „Свети Климент Охридски“ -
най-добрата инвестиция за новото поколение!

СОУ „Свети Климент Охридски“ - гр. ПещераПЪРВО МЯСТО ЗАПЪРВО МЯСТО ЗА
ГЛАСОВИТИТЕ ПЕЩЕРСКИ ДЕЦАГЛАСОВИТИТЕ ПЕЩЕРСКИ ДЕЦА

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЛОЖБА 
НА КЛУБОВЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ”

ЦДГ „СЛЪНЧО“ЦДГ „СЛЪНЧО“

На 4.06.2012 г. На 4.06.2012 г. 

учениците от IV а клас, учениците от IV а клас, 

ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ „П. Р. Славейков“, 

проведоха последния проведоха последния 

тържествен час тържествен час 

и със сълзи на очи, и със сълзи на очи, 

стихове и песни стихове и песни 

се разделиха със своята се разделиха със своята 

класна ръководителка класна ръководителка 

г-жа Т. Аргирова.г-жа Т. Аргирова.

ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ 
ЩЕ БЪДАТ ПОВЕЧЕ 
ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА

По данни на Главна 
дирекция ГРАО броят на 
5-годишните деца, под-
лежащи на задължителна 
предучилищна подготовка 
за учебната 2012/2013, е 
264 - с 4 повече от учебната 
2011/2012 г. Подлежащите 
на задължителна предучи-
лищна подготовка – 6-год., 
за учебната 2012/2013 са 
268 - с 19 по-малко от мина-
лата учебна година.

Очакваният брой пър-
вокласници за учебната 
2012/2013 г. е 287 - с 28 
повече от изминалата 2011/
2012 г. и с 47 повече от 
учебната 2010/2011 г.

Според данни на ГРАО

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА
• БИОВЕТ •

Работи всеки ден /без събота и неделя/
от 11 до 12 и от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разнообразие от 
ветеринарномедицински продукти за вашите 

любимци.
Ул. „Петър Раков” № 39 
/до входа на „Биовет”/

Тел. 0350 6-56-29;
GSM 0889888119


