
ПОКАНА ОТ 
НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873“

О Б Щ И Н А  П Е Щ Е Р А
набира доброволци 

за участие в Доброволното формирование на община Пещера за предотвратяване 
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, 
Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, 

приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., 
Наредба № Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните 

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 
отстраняване на последиците от тях и Решение № 75/29.04.2008 г. на Общински съвет - Пещера

ИЗЛИЗА 
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО, 
БР. 17 /877/ ГОДИНА ХХХVII 
27 септември 2012 г. 
цена 0.20 лв.

Пещера отбеляза 104 
години от обявяването  
независимостта на Бъл-
гария.

Празникът започна 
пред паметника-костни-
ца в централния парк.

Тук бяха кметът на 
общината Георги Ко-
зарев, председателят 
на Общинския съвет 
Анастасия Младенова, 
народният представител 
Красимира Симеонова, 
заместник-кметовете 
Стефан Балабанов и 
Николай Атанасов, сек-
ретарят на Общината 
Николай Гълъбов.

Слово за този ден  
произнесе кметът Георги 

Козарев. Той подчерта 
значението на датата 
22 септември и заслу-
жената гордост, която 
предизвиква тя за нас, 
българите.

С падане на колене и 
едноминутно мълчание 
бе почетена паметта  на 
загиналите за свободата.

Венци и цветя на 
признателност бяха под-
несени от кмета Георги 
Козарев, от председате-
ля на Общинския съвет 
Анастасия Младенова, 
от Общинския съвет на 
БСП, от ПП ГЕРБ, от Об-
щинския съвет на СДС, 
от СОУ „Св. Климент 
Охридски“.

Доброволец може да е всяко дееспособно, навърши-
ло 18 години физическо лице, което е клинично здра-
во, не страда от психично заболяване и не е осъждано 
за умишлено престъпление от общ характер, освен 
ако е реабилитирано. 

Служители от Министерството на вътрешни-
те работи и военнослужещи от Министерството 
на отбраната не могат да членуват в доброволните 
формирования.

Необходими документи за кандидатстване: 
1.  Заявление и формуляр за кандидатстване по обра-

зец.
2.  Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето 

е клинично здраво (от личен лекар).
3.  Справка от психодиспансер, че лицето не се води 

на отчет.
4.  Свидетелство за съдимост.
5.  Копие от документ за придобито образование, 

специалност или правоспособност.
6.  Писмено съгласие от работодателя/ите за зае-

тите по трудово или служебно правоотношение, 
че са съгласни да кандидатства за доброволец.

7. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см).
8.  Декларация по образец за съгласие за обработка на 

лични данни.
9.  Кандидатите за доброволци прилагат и копие от 

документ за правоспособност за извършване на 
дейности със специализирана техника и/или обо-
рудване и копие от свидетелство за управление на 
МПС за съответната категория, ако има такива.
Формуляри на документи за кандидатстване 

могат да се изтеглят от сайта на Община Пещера  
www.peshtera.bg или да се получат от Общинския 
център за услуги и информация на гражданите.

Комплектът от документи за членство в доб-
роволното формирование може да бъде подаден 
всеки работен ден в Общинския център за услуги и 
информация на гражданите на община Пещера, ул. 
„Дойранска епопея“ № 17, в срок до 31.10.2012 г., вклю-
чително. 

ОТБЕЛЯЗАХМЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА ОТБЕЛЯЗАХМЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА 
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ „КУПЕНАКУПЕНА“
Във връзка с катастрофалното състояние 

на биосферен резерват „КУПЕНА“„КУПЕНА“, 
предизвикано от незаконна сеч и унищожаване 

на вододайните зони за гр. Пещера,

УВЕДОМЯВАМЕ
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

1. В резервата е забранена всякакъв вид 
човешка дейност!

2. Преминаването през резервата е раз-
решено само по маркираните туристически 
пътеки!

3. Резерватът се намира под денонощно на-
блюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените терито-
рии, на нарушителите ще бъдат налагани 
санкции.

На 21 септември 2012 г. от 10 часа в заседателната 
зала на Общински съвет – Пещера, се проведе петата 
поред информационна среща от втория цикъл, който Об-
ластен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик, орга-
низира в единайсетте общини в Пазарджишка област.

Към събитието беше проявен силен интерес. Участие 
взеха 28 души – представители на Общинската адми-
нистрация, на училища, детски градини, читалища и 
местните медии.

Екипът от Областния информационен център пред-
стави добри практики на бенефициенти от областта и 
страната, успешно изпълнили проекти, финансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд. Бяха пре-

зентирани и най-често срещаните грешки при подготов-
ка на проектни предложения, както и ключови моменти 
при кандидатстване. Целта на информационната среща 
бе да бъдат популяризирани успешни проекти в раз-
лични сфери по седемте оперативни програми и те да 
послужат като пример или дори като идея при желание 
да се ползва европейско финансиране. Показването на 
„научените уроци“ пък целеше избягване на най-често 
срещаните грешки при кандидатстване.  

Не присъстващите в залата беше представена и ин-
формация за националния конкурс за детска рисунка 
на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя 
град“, чийто съорганизатор е ОИЦ – Пазарджик.

ИИнформационна среща нформационна среща в Пещерав Пещера  проведе проведе 
Областният информационен център Областният информационен център 

По повод 1-ви октом-
ври - Международен ден 
на музиката и българ-
ската поезия, ръковод-
ството на НЧ „Развитие - 
1873“ ви кани да от-
крием новия творчески 
сезон с:

– клавирен концерт на 
студенти от Академията 

по музикално, танцово и 
изобразително изкуства 
- гр. Пловдив, на 1-ви ок-
томври от 18 ч. в залата 
на читалището;

– поетична вечер 
„С творчеството на 
Петя Дубарова“ на 2-ри 
октомври от 17.30 ч. в 
кафе-аперитив „Венера“

Да открием новия творчески сезон

ПОКАНА ОТ ПОКАНА ОТ 
НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873“НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873“

100 години 
от 
Балканската война

на стр. 2
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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

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Текст .................................................................................

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

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

...........................................................................................
Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в ре-
дакцията на вестник „Родопска искра“ на адрес: 
Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/.
За достоверността на обявата отговорност 

носи лично подателят.

Уважаеми съграждани, дами и господа,
воини от запаса /офицери, сержанти и войници/,

ветерани от войната,
В навечерието сме на едно голямо събитие в бъл-

гарската военна история - 100 години от Балканската 
война - война, в която Българската армия показа чуде-
са от храброст и героизъм.

Денят е 17 септември 1912 г., когато започва моби-
лизацията на българската войска, заповядана с Указ 
№ 5 на цар Фердинанд по предложение на министър-
председателя Иван Евстатиев Гешов. Още същия ден 
министър-председателят изпраща шифрована телегра-
ма до българската легация в Берлин, с която уведомя-
ва, че във връзка с обявената в европейската част на 
Турция  мобилизация се въвежда такава и в България, 
Сърбия и Гърция.

Министърът на войната ген. л-т Никофор Никифо-
ров изпраща шифрована телеграма до дивизионните 
командири и дивизионните инспекционни области в 
страната, че часът за мобилизация и реквизиция е съ-
щия ден в 12 часа на обяд.

От своя страна н-к щаба на армията ген. м-р Иван 
Фичев изпраща до началниците на дивизионните об-
ласти и командири на дивизии секретното наимено-
вание на оперативния план, по който ще се извършат 
мобилизацията и съсредоточаване на частите.

Започва подготовката на Балканската война. Едно 
след друго следват разпореждания на ген. м-р Фичев 
за развръщане на конните полкове по турската грани-
ца с цел да се прикрият мобилизацията и цялостното 
разгръщане на армията. Той посочва още, че изнася-
нето на полковете трябва да става скрито, без много 
шум и да не се позволява на турската  кавалерия да 
прониква в долината на р. Марица. В същото време за-
бранява на конницата да навлиза на турска територия 
до второ нареждане.

И така мобилизацията продължава тайно и без шум 
до първия ден на войната – 5 октомври 1912 г.

България изпраща срещу противника три армии:
Първа армия под командването на генерал л-т Ва-

сил Кутинчев;
Втора армия под командването на генерал л-т Нико-

ла Иванов;
Трета армия под командването на генерал л-т Радко 

Димитриев.
Военните действия започват на 5 октомври 1912 г. 

в 7 часа сутринта. Над 600 000 войници ще настъпват 
срещу наприятелските позиции, за да запишат в исто-
рията ни едни от най-славните победи и постижения на 
военното изкуство на българската войска.

О.з. полк. Димитър ГЮРДЖЕКЛИЕВ
председател на ОбС на СОСЗР

ПЕЩЕРСКИЯТ РАЙОНЕН 
СЪД признава подсъдимия 
Марин Иванов Киров, роден 
на 04.12.1992 г. в гр. Пеще-
ра, живущ в гр. Пещера, 
ул. „Малина” 10, български 
гражданин, без образова-
ние, неженен, не работи, че е 
виновен в това, че в периода 
от 13.02.2012 г. до 30.05.2012 
г. включително в гр. Пещера, 
като пълнолетно лице, без 

да е сключило граждански 
брак заживял на съпружес-
ки начала с лице от женски 
пол, ненавършило 16-годиш-
на възраст.

На основание чл. 23, ал. 
1 от НК определя на подсъ-
димия Марин Иванов Киров 
лишаване от свобода за 4 
месеца, както и присъединя-
ва наказанието обществено 
порицание.

На 5.Х.2012 г. се навършват 
сто години от деня, в който 
нашите прадядовци  геройски 
се изправиха срещу старата 
Османска империя и направиха 
всичко по силите си, за да съ-
берат в едно Отечеството ни. 
Те не се посрамиха по бойните 
полета из Тракия, обърнаха в 
панически бяг добре въоръже-
ната турска армия и изненадаха 
света с превземането на уж 
практически непревземаемата 
Одринска крепост.

Нека сведем чела към под-
вига на това велико поколение, 
което почти седем години – от 
1912 до 1918-а, беше непрекъс-
нато по бойните полета. Тези 
железни мъже, захвърлили 
рало и писалка, нива и книга, 
които изгазиха калните друми 
на Балканите и накараха света 
да заговори за героизма на 
българина. Те се биха като лъ-
вове и вярваха колкото в Бога, 
толкова и в Царя и в своите 
офицери.

Нека си припомним как 
обикновеният български вой-
ник, този иначе мирен селянин, 
занаятчия или чиновник, не се 
уплаши от враговете си и ге-
ройски се сражава, доблестно 
защитавайки българщината.

Оттогава измина цял век, 
а прахът на историята покрива 
доказателствата със забрава-
та...

Нека си спомним за един 
обикновен българин от село 
Аликочово, изминал пътя от 
редник до капитан в героичния 
27-и пехотен Чепински полк. За 
патрона на село Капитан Ди-
митриево – Димитър Николов 
Дамянов.

Той е второто дете на Нико-

ла и Катерина Дамянови, след 
сестра си Петкана, и първото 
момче в многолюдното семей-
ство.  А то наистина е много-
людно - една сестра и петима 
братя.

Роден е на 15.09.1874 г. и 
като най-голям син, на него се 
пада незавидната чест пръв 
да се научи да оре, да сее, да 
вършее и да върши ред други 
селскостопански дейности. 
Често се е налагало да бъде 
воловарче или да  помага на 
пастира при доенето на кравата, 
овцете и козите…

Завършва в родното си 
село тогавашното училище, 
след което учи до II клас в мъж-
ката гимназия в гр. Пазарджик. 
Не продължава образованието 
си, тъй като трябва да помага на 
семейството.

След отбиването на военна-
та служба отново се завръща 
в родното си село, за да се 
включи в изхранването на 
семейството. Тежки и трудни 
години…

На 15.09.1898 г. Димитър 
Николов Дамянов постъпва  на 
свръхсрочна унтерофицерска 
/сержантска/ длъжност в полка 
в гр. Пазарджик и е един от 
основателите на обособяващия 
се като самостоятелна бойна 
единица 27-и пехотен Чепински 
полк. Завършил е унтерофи-
церска школа и е произведен 
в звание „Унтерофицер” - млад-
ши командир по руски образец 
в Българската армия от 1883 до 
1907 г., когато се въвежда зва-
нието „Подофицер”.

Като младши командир, Ни-
колов старателно отдава своята 
лична дан за бързото възмъжа-
ване и укрепване на нацио-
налната българска войска. Той 
се учи предимно от неговите 
по-стари колеги поборници от 
Българското опълчение и от 
довчерашните участници във 
въоръжената борба на наро-
да, преминали през суровата 
школа на въстания и битки. От 
техния пример се учи и възпи-
тава в безпределна любов към 
освободеното ни Отечество. 
Добрият ученик и съратниците 
му се готвят да бъдат учители 

на новата българска войска по 
трудните пътища на войната…

В дневника на 27-и пехотен 
Чепински полк от обособява-
нето му /1.05.1904 г./ до обявя-
ването на Балканската война 
четем:

„Големите и извънредни 
усилия, които офицерите и 
подофицерите от полка про-
явяваха по възпитанието и 
обучението на българските 
граждани, които преминаваха 
ежегодно през редовете му, го 
издигна като един от първите 
подготвени във всяко отноше-
ние полкове...”

За тези години оценката за 
извършената работа в полка 
е атестат и за дейността на 
подофицер Николов, който е 
произвеждан в старшинство 
до званието „Фелдфебел”. Като 
такъв участва в Балканската  
война.

Полкът започва бойните 
действия още на 5.Х.1912 г. и до 
18.Х освобождава Девин, Смо-
лян, Банско, Неврокоп /Гоце 
Делчев/, Доспат и Сатовча. На 
21.Х отразява турската контр-
аатака в района на гр. Рудозем, 
след което освобождава Драма, 
Кавала и Ксанти и преминава в 
решително преследване на про-
тивника в Беломорска Тракия. 
В резултат на това е прекъс-
ната връзката между турските 
войски, действащи в Източна 
Тракия и Македония. 

Датите 16, 17 и 18.II.1913 
г. ще останат паметни за 27-и 
пехотен Чепински полк. Силна 
снежна буря през тези три дни 
затрупва окопите с дълбок сняг. 
Студеният ураганен вятър до-
принася за рекордно понижа-
ване на температурите. Никой с 
нищо не може да помогне - тези, 
които се изпращат да сменят 
замръзналите, също замръзват.  
Дрехите на измокрените до 
кости чепинци замръзват по 
телата им. Стихията става още 
по-свирепа през нощта на 17 
срещу 18.II. Увеличава се броят 
на умрелите. Чепинци чезнат 
един по един…

Ето какво пише в споме-
ните си подоф. Тодор Стойчев 
от 21-ви пехотен Средногорски 

полк, родом от с. Косово, Смо-
лянско:

„Там, на Булаирската по-
зиция, Галиполския полуостров 
толкова много пострада 27-и 
пехотен Чепински полк, че се 
наложи да се попълва от други 
части. Почти всички войници 
излязоха от строя. Голяма част 
от тях още през нея нощ в 
преспите, други умряха в бол-
ниците после, а които останаха 
живи, бяха още по-нещастни - 
кому двете ръце отрязани, кому 
пък краката, грозна картина. 
Тези, чиито трупове намерихме 
после под дълбоките преспи, 
представляваха ужасна кар-
тина…”

Тази „ужасна картина” 
описва и полковият лекар Илия 
Матакиев  от гр. Пазарджик в 
спомените си „Тъжен спомен 
от Балканската война. Измръз-
ване на войниците от 27-и пех. 
Чепински полк при Булаир, м. 
II. 1913 г.”:

„На 17.II сутринта започнаха 
да идват войници от позицията. 
Измръзнали, едва се движеха, 
лицата им бледи, пръстите на 
ръцете вдървени и полусвити 
и ако се опитваше човек да ги 
изправи, кожата и месото се 
късаха...”

Тук, в тези тежки дни и 
нощи изпъкнали уменията на 
командирите и началниците.

Подофицер Тодор Стойчев 
в спомените си продължава:

„Един ротен командир 
успял да задържи при себе си 
войниците. Заповядвал всички 
да се хванат на хоро и така, 
подскачайки през цялата нощ, 
успял да спаси цялата рота от 
измръзване.”

Може би ротният фелдфе-
бел Николов също има някаква 
заслуга  за оцеляване на лич-
ния състав на неговата рота.

След 21.II.1913 г. полкът е 
изпратен да се възстановява 
около селата Урша и Елуджа. 
С радост на 13.III е посрещната 
получената телеграма, с която 
се съобщава, че е превзета 
Одринската крепост.

През периода 22.III -
10.V.1913 г. чепинци охраняват 
Булаирската позиция, а след 
това - морския бряг в участъка 
от река Кавак дере до носа Ли-
мана Бурну.  Тук с Височайша 
заповед по Действащата армия 
№ 70/2.04.1913 г., подписана 
лично от цар Фердинанд и 
ген.-лейт. Савов - началник на 
Генералния щаб, от бойното 
поле в гр. Андрианопол, „за от-
лична и примерна служба през 
настоящата война”, фелдфебел 

Николов е произведен в първи 
офицерски чин „Подпоручик” 
и е награден с „Кръст за храб-
рост” - II степен.

След подписване на 
мирния договор с Турция, на-
стъпват разногласия между 
съюзниците, вследствие на 
което на 16.VI.1913 г. започва т. 
нар. Втора балканска или Меж-
дусъюзническа война. Българ-
ската войска се бие на няколко 
фронта срещу досегашните си 
съюзници, а по-късно и срещу 
Турция и Румъния.

27-и пехотен Чепински полк 
води боеве в Македония, като 
най-тежки са тези по поречието 
на река Вардар и за завземане-
то на вр. Занога. На 17.VII.1913 г. 
върхът е превзет и по време на 
военните действия на следва-
щия ден - 18.VII, около 9.00 ч. в 
щаба на полка е получена теле-
грама, в която се съобщава, че 
в Букурещ е подписан протокол 
за примирие.

За показани „отличия и 
заслуги през време на войни-
те 1912 - 1913 г. подпоручик 
Николов Димитър е награден 
с „Военен орден за храброст” 
- IV степен.

Но войните не свършват…
По време на Първата све-

товна, отново с 27-и пехотен Че-
пински полк, като командир на I 
рота в Първа дружина, поручик 
Николов отново е на фронта 
срещу френски войски в Маке-
дония в името на България…

…Там, край р. Вардар на 
23.ХI.1913 г. започва битката 
при с. Плавуш. Ротата на по-
ручик Николов, в състава на I 
дружина, през нощта на 24/25.ХI 
получава задача да атакува и 
завземе противниковата по-
зиция южно от селата Бахчели 
и Плавуш. Атаката започва в 
8.00 ч. на 25.ХI. Въпреки убий-
ствения огън и многото жертви, 
ротите напредват и успяват да 
достигнат предните окопи на 
неприятеля и „на нож” да го 
прогонят от позициите му. Око-
ло 12.00 ч. противникът усилва 
значително артилерийския 
огън. Убитите и ранените са 
много. Земята ври от шрапнели 
и гранати. Положението се вло-
шава още повече, когато под-
крепление от френската артиле-

рия засилва обстрела отдясно 
по цялото бойно разположение 
на I дружина. Поручик Николов 
умело води и направлява под-
чинените си и ротата му е сред 
първите в атака, за да остане 
там завинаги...

В ожесточения бой при 
Плавуш на 25.ХI.1915 г. намират 
смъртта си 4-ма офицери и 51 
войници. Сред тях са коман-
дирът на I рота при I дружина 
поручик Димитър Николов Да-
мянов и взводният командир 
на ротата подпоручик Велко 
Минков.  Тежко ранени са 3-ма 
офицери и 211 войници.

Сутринта на 26.ХI.1915 
г. всички убити офицери и 
войници са опети от полковия 
свещеник и с военни почести 
са погребани в района на по-
лесражението в близост до жп 
станцията Удово. След трикрат-
ния залп в памет на загиналите, 
останалата без командира си 
Първа рота отново тръгва по 
бойните полета…

За това сражение поетът 
Димчо Дебелянов в стихотво-
рението си „Нощ към Солун” 
изпя:

„Заглъхна Удово, където
стоманни сили през деня 

кънтяха,
снегът на север почерня  

безславно
и сънищата звездни път 

поеха.”
За бойните си заслуги по 

време на Първата световна 
война поручик Николов е на-
граден с още три военни орде-
на „За храброст” /последният 
посмъртно/, а с Височайша 
заповед № 35 от 20 юли 1917 г. е 
„повишен за бойно отличие” от 
„Поручик” в „Капитан”, в стар-
шинство от 1 ноември 1915 г.

Балканската война, или 
както някои я наричат „Войната 
на България”, се превърна в 
поредица от три войни за героя 
от Аликочово капитан Димитър 
Николов Дамянов. Въпреки че 
днес родното му село носи не-
говото име, той не принадлежи  
само на него, той принадлежи 
на цяла България.

Нека сведем глави пред 
паметта на загиналите за майка 
България.

Лазар ГРОЗДАНОВ

100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
Един живот
в три войни 
на българите

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

МОБИЛИЗАЦИЯТА Е ТАЙНА И БЕЗ ШУМ
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Търг с явно наддаване за продажба на следните обекти:

Ние, студентите и аг-
рономите от петдесетте 
години на миналия век и 
създателите на коопера-
тивния строй доживяхме 
да видим печалните ре-
зултати от „Мозерското” 
прекрояване на земята в 
т. нар. реални граници.

Всичко, създадено с 
труда на кооператорите  
и специалистите, като съ-
временна техника, напо-
ителни системи, центрове 
за растителна защита, 
съвременни сгради и 
изкупвателни пунктове, 
ферми за високопродук-
тивни породи животни, 
организация за реализа-
ция на продукцията и т.н., 
беше подложено на без-
милостно унищожаване 
и разграбване.

Антикооперативната  
политика на всички досе-
гашни правителства до-
веде до раздробяването 
на земята и връщането на  
България към магареш-
кото земеделие и про-
дажбата на  безценица 
на алчните прекупвачи. 
Селата обедняха и  обез-
людяха.

Сбъдна се предуп-
реждението на Николай 
Хайтов за гибелта на Рим-
ската империя, дошла 
след  унищожаването 
на дребните земеделци 
и заместването им с гер-

мански и тракийски на-
емници. След натрупва-
нето на богатства от тях, 
е последвал физически и 
нравствен упадък на про-
летаризираните римски  
граждани. Същото става 
и с Османската империя.

В наше  време богати-
те държави си доставят 
работна ръка от бедните, 
включително и от Бъл-
гария.  Но и те трябва 
да бъдат предупредени 
и да помнят, че обога-
тяването ще ги доведе 
до собствения им край, 
„експроприаторите ще 
бъдат експроприирани”. 
Пиршеството на богати-
те ще завърши  скоро с 
възмездие! Това, което 
става сега у нас е отдавна 
минало за капитализма с 
ширещите се обеднява-
не, безправие, корупция, 
злодейства, отнемане на 
социалните придобивки. 
Нищо не остана у нас от 
девиза „Всичко в името 
на  Човека и за благо-
то на Човека!”. Частната 
собственост превърна 
човека във вълк.

Не сме забравили, 
че първите капиталисти 
след нашенското грехо-
падение бяха предиш-
ните милионери, хитрите 
арендатори и банкери. 
Кредитите без покритие 
и изнесените пари от при-

ватизацията в чуждите 
банки, унищожаването на 
спестяванията и пр. няма 
да се върнат. Завихри се 
целенасочено рушител-
ство и грабеж, получи се 
самоубийственият нагон 
на българската нация за 
борба на българи срещу 
българи.

И така свободният и 
безпаричен пролетарий 
беше свободен да уми-
ра! Маркс отдавна беше 
казал, че историческият 
процес на отделяне про-
изводителите от сред-
ствата за производство 
започва с  експроприаци-
ята на земята от селския 
производител.

И няма да усетим как  
ще се повтори време-
то през 18-и век, когато 
„Овцете в бедната Ирлан-
дия изядоха хората!”.

Ще допуснем ли да 
станем чужденци в соб-
ствената ни държава? 
Ще се настани ли чужди-
ят капитал в собствената 
ни земя и ще изчезне 
връзката на българина с 
бащината земя?

Нека да повторим, че 
тогава ще дойде краят 
и на капиталистическата 
частна собственост, за-
щото  „експроприаторите 
ще бъдат експроприира-
ни!”

Стоянка ДИНЕВА

На 17 септември 2012 г. 
в НУ „Отец Паисий” в 
Пазарджик беше даден 
стартът на национален 
конкурс за детска рисун-
ка на тема „Как искам Ев-
ропейският съюз да про-
мени моя град”. Инициа-
тивата се провежда под 
егидата на министъра по 
управление на средства-
та от Европейския съюз 
Томислав Дончев. Неин 
организатор за област 
Пазарджик е Областен 
информационен център 
(ОИЦ) - Пазарджик, и 
Централният информаци-
онен и координационен 
офис в Администрацията 
на Министерския съвет. 

Участниците в конкур-
са са разделени в две 
възрастови групи:

- от 6 до 10 години;
- от 11 до 12 години.
Няма ограничения 

относно техниката на 
изработка на картините 
и техния формат. Задъл-
жително изискване е те 
да са свързани с темата 
на конкурса. Едно дете 
може да участва само с 
една рисунка. Желаещи-
те да участват могат да 
подават картините си в 
Областен информацио-

нен център – Пазарджик, 
на адрес: гр. Пазарджик, 
бул. „България” № 2 (в 
обособено помещение 
в Информационния цен-
тър на Община 
П а з а р д ж и к ) 
в периода 17 
септември - 19 
октомври 2012 г. 
Произведенията 
на участниците 
могат да бъ-
дат предавани 
само от родител 
/настойник/, друг 
роднина над 18 г. 
или учител. Кла-
сирането ще из-
върши 5-членно 
жури от извест-
ни пазарджишки 
художници и 
хора, свързани с 
образованието и 
културата, а дет-
ските творби ще 
бъдат изложени 
в ХГ „Станислав 
Доспевкси” - Па-
зарджик.

На 1 ноември 
2012 г.  ще бъдат 
обявени победи-
телите в двете 
възрастови гру-
пи. Класираните 
на първо място 

ще получат МР3 плеър, 
а всички останали участ-
ници – поощрителни на-
гради. 

Картините на побе-

Гости на читалище 
„Сергей Румянцев - 1909” 
в с. Капитан Димитрие-
во по повод 127 години 
от Съединението на 
Княжество България с 
Източна Румелия бяха 
Цветанка Варимезова и 
Иванка Паунова.

Двете народни певици 
бяха посрещнати топло и 

сърдечно от самодейците 
при читалището.

Цветанка Варимезова 
и Иванка Паунова поз-
дравиха всички с тракий-
ски народни песни, като 
пожелаха на присъства-
щите здраве, усмивки и 
дълголетие и отправиха  
послание всички да бъ-
дат единни.

Работата ми в дър-
вообработващия завод 
„Сокола” преди години 
ми даде възможност да 
работя с хора от Коми и 
вътрешността на бившия  
СССР. Да опозная тяхната 
душевност и любовта им 
към нас, българите.

Бях слушала много  за 
събора, който всяка годи-
на  се провежда на язовир 
„Копринка” и много исках 
да отида там, но все  нещо 
се случваше и оставаше 
само мечтата ми да видя 
как празнуват  българи и 
руснаци.

И за моя голяма радост, 
на 8 септември  аз и други 
пещерци взехме участие в 
събора, който  тази година 
се провеждаше за девети 
път.

Още с пристигането  
си видях на една голяма 
поляна много автобуси и 
леки коли.

Придвижвайки се към 
сцената, срещах хора от 
различни възрасти, от 
всички краища на Бълга-
рия, които бяха дошли на 
събора да се срещнат със 
свои приятели и колеги. 
Хората се срещаха след 
години гурбет  в Русия, 
прегръщаха се и се целу-
ваха. Навсякъде се виж-
даха табели с имената на 
руските градове, в които 
са работили българите, за 
да може по-лесно да се 
откриват в гъмжащата от 
народ местност.

Срещнах и много руски 
граждани, дошли, за да из-
разят любовта си към Бъл-
гария и да видят близки и 
познати.

На събора имаше и 
такива, които от симпа-
тия към богатата руска 
духовност и култура бяха 
пропътували стотици ки-
лометри.

Участие в събора взеха 
десетки самодейни съста-
ви и професионалисти от 
България и Русия. Своите 
песни изпя и Бисер Киров 
- любимец на много поко-
ления.

Мнозинството дълго 
аплодираше изпълни-
телите и заедно с тях пя 
любими български и руски 
песни.

През целия ден мест-
ността край язовир „Коп-
ринка” беше огласяна от 
българска и руска реч.

Участието на десетките 
хиляди хора в събора по-
каза, че приятелството, 
уважението към руския на-
род  е много дълбоко вко-
ренено  в нашия народ.

На събора видях  хора 
с щастливи лица, които се 
веселяха,  танцуваха и пее-
ха, видях насълзени очи и 
топли прегръдки.

Карамфилка ВРАНЧЕВА

Н А  Я З О В И Р  “ К О П Р И Н К А ”

БЪЛГАРИ И РУСНАЦИ ПРАЗНУВАХАБЪЛГАРИ И РУСНАЦИ ПРАЗНУВАХА

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

 Тел. за контакти: 0884 841 110;  0887 627 625

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА ДЕТСКА РИСУНКАЗА ДЕТСКА РИСУНКА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
ЗА ДЕТСКА РИСУНКАЗА ДЕТСКА РИСУНКА

ГОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕТОГОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕТО

ДА СЕ ВЪРНЕ КООПЕРАТИВНОТО
СТОПАНИСВАНЕ 
НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ,
ДОКАТО НЕ Е СТАНАЛО КЪСНО?!ДОКАТО НЕ Е СТАНАЛО КЪСНО?!

В Профе-
сионалната 
г и м н а з и я 
з а в ъ р ш и 
обучението 
по проект 
„Нов шанс 
за успех”, 
„ О г р а м о -
тяване на 
възрастни” 
по Опера-
тивна про-
грама „Раз-
витие на 
човешките ресурси 2007 
- 2013”.

Проектът бе изпълнен 
в рамките на три месеца. 
Обучението завършиха 

общо 22-ма възрастни, в 
6-и и 7-и клас, които ще 
получат удостоверение 
за завършен клас с право 
да продължат образова-
нието си. 

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ
„НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”
В ПГЛПМ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ПЕЩЕРА

дителите в регионалния 
кръг ще бъдат изпратени 
в София за националния 
кръг, от който също ще 
бъде излъчен победител. 
Официалната церемония 
по връчването на награ-
дите ще се състои  на 21 
декември 2012 г., когато 
министър Дончев ще се 
срещне с децата и лич-
но ще връчи наградите 
на отличените. Победи-
телите ще получат PSP 
конзола.   

Подробности около 
конкурса желаещите мо-
гат да получат на място 
в ОИЦ – Пазарджик, на 
тел. 034/446 209, по имейл 
на адрес oic.pazardzhik@
gmail.com, или в училища-
та в област Пазарджик.

ОИЦ – Пазарджик, е 
част от мрежата от 28 
информационни центро-
ве за популяризиране на 
Кохезионната политика 
на Европейския съюз, съ-
здадени с финансовата 
подкрепа на Оперативна 
програма „Техническа 
помощ”, съфинансирана 
от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. 
Центърът е създаден по 
Проект № 0078-ОПК-3.3 
„Изграждане и функци-
ониране на областен ин-
формационен център на 
община Пазарджик”, фи-
нансиран по Договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO002-
3.3.02-00024-C0001.

• Магазин „Мебели” /сграда без земя/ - ЗП 105.95 кв. м.  Тръжна цена -  
127 140 лв.

• Механа „Калето” /сграда без земя/ - ЗП 389.20 кв. м. Тръжна цена 
- 17 хил. лв.

• Ресторант с нощен бар – РЗП 2158 кв. м, с право на ползване на пар-
кинг зад хотела и ресторанта.  Тръжна цена  - 400 хил. лв.

• Хотел – РЗП 4994.41 кв. м, с право на паркинг зад хотела. Тръжна 
цена -  450 хил. лв.

Обектите се намират в центъра на гр. Пещера.
Търгът ще се проведе на 05.10.2012 г. /петък/ от 11.00 ч. в стаята на 

председателя.
Депозит за участие в търга - 10 % от първоначалната тръжна цена.
Стойност на тръжни документи - 60.00 лв.
Срок за подаване на документи за участие в търга /молба, внесен депо-

зит по банкова сметка и закупени тръжни документи/ - 04.10.2012 г., 16 ч. 
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„Беллопринт“ – Пазарджик
Ръкописи не се връщат

Два дни /22 и 23 сеп-
тември/ продължи Фести-
валът на кешкека и народ-
ните умения в центъра на 
Радилово. Представена 
беше легендата за него, 
обичаи и фолклор от Ра-
дилово и участия на гос-

туващи групи и състави. 
Всички гости опитаха от 
специалитета на местните 
хора, имаше изложба-ба-
зар на храни, земеделски 
продукти, сувенири… 
Включиха се и изпълните-
ли на брейк танци.

Тазгодишното издание 
на фестивала предложи 
на участници и гости де-
монстрации по месене на 
обредни хлябове и пити, 
тъкане на стан… Вечерите 
бяха изпълнени с народ-
но веселие.

На 17 септември, в 
Деня на Вярата, Надежда-
та и Любовта, в СОУ „Све-
ти Климент Охридски“ 
тържествено бе открита 
новата 2012/2013 учебна 
година. Точно в 9 часа бе 
издигнат националният 
флаг. Тържеството бе от-
крито с най-българското 
стихотворение – „Аз съм 
българче“, което прозву-
ча ясно и гордо в гласа 
на тръпнещ първоклас-
ник. Със стихове и песни 
вокалната група и пър-
вокласници поздравиха 

всички. Гости на тържест-
вото бяха: председателят 
на Общински съвет - гр. 
Пещера, г-жа Анастасия 
Младенова, председателят 
на Съвета на настоятелите 
г-жа Радка Кръстева, г-н 
Попчев – дългогодишен 
директор на училището, 
бивши и настоящи учите-
ли, много родители. Учи-
лищния праг прекрачиха 
първокласниците, водени 
от абитуриентите и своята 
класна – развълнуваната и 
усмихната г-жа Стаменова. 
По стара традиция те пре-

минаха по вода и отчупиха 
от питка със сол и мед, за 
да знаят, че им предстоят 
много весели, но и много 
трудни моменти по пътя 
към знанието и съзряване-
то. Клас след клас, всички 
ученици се отправиха към 
класните си стаи, за да за-
почнат своята следваща, 
по-добра, по-ползотворна 
и щастлива учебна година.

Честита новата учебна 
година!

Да е спорна, спокойна и 
много успешна!

Нели СЛАВОВА

ДЕЦА РИСУВАХА ВЪРХУ АСФАЛТА

Истински празник бе откриването на новата учебна година в Начално 
училище „Михаил Каролиди“. 

Скъп гост бе кметът на общината Георги Козарев, който поздрави малки-
те ученици с пожелание за здраве и успешна година.

СТОТИЦИ ГОСТИ ОПИТАХА ОТ КЕШКЕКА

Ученици от две учи-Ученици от две учи-
лища – ОУ „Петко Р. лища – ОУ „Петко Р. 
Славейков“ и ОУ „Св. Славейков“ и ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“, се Патриарх Евтимий“, се 
включиха в празника включиха в празника 
по повод Световната по повод Световната 
седмица на мобил-седмица на мобил-
ността.ността.

За един час отсеч-За един час отсеч-
ка от улица „Георги За-ка от улица „Георги За-
фиров“ се превърна в фиров“ се превърна в 
сцена за рисуване. За-сцена за рисуване. За-
местник-кметът на об-местник-кметът на об-
щината Стефан Бала-щината Стефан Бала-
банов връчи грамоти банов връчи грамоти 
на всички участници на всички участници 
в проявата за доброто в проявата за доброто 
им представяне.им представяне.

В Деня на ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА и ЛЮБОВТА
прекрачихме училищния праг

РАДИЛОВО

Колко пъти в ежедне-
вието си всеки един от 
нас, вече „порасналите 
хора“, забелязва онова 
малко и безгрижно бъде-
що първолаче...

Дали ние, „пораснали-
те“, се радваме безкорист-
но на тези малчугани? 
Дали ги поздравяваме, 
усмихваме им се, или про-
сто долавяме звученето 
на някоя мила детска пес-
ничка:
„Къде ми са детските   
                              книжки, 
кажи ми мой прашен 
                               сандък?
Закусиха сивите 
                                 мишки 
с вълшебните букви -
                                     язък. 
Къде ми е класната стая, 
къде е коравият чин...“

За поредна година 
всички първокласници от 
гр. Пещера получиха като 
подарък пълен комплект 
учебни помагала и без-
брой лакомства, за да им 
се услади първият учебен 
ден.

За подаръците се по-
грижи верига магазини 
за хранителни стоки „Ла-
зур“.

Ето какво разказа в 
интервю търговският ме-
ниджър на веригата Миле-
на Дьовленска:  

– Какво целите с тази 
инвестиция в първоклас-
ниците?

– За първи път бла-
годарение на вашия 
вестник ще обявим пред 
цялата общественост на 
Пещера какви дарения 
прави верига магазини 
„Лазур“. Веригата е член 
на обществото, поради 

което моралните норми 
също трябва да се имат 
предвид при управление 
на нейното поведение. 
Участието в обществени и 
благотворителни проекти 
е фирмена философия. 
Бизнес организацията 
може да бъде успешна, 
ако се придържа към со-
циалната отговорност.

Също така бих искала 
да изясня какво за нас е 
цел и какво - безкорист-
ност. 

Нашата цел като вери-
га магазини е постоянно 
увеличаване качеството 
на обслужване на гражда-
ните на Пещера. По-висо-
ки стандарти на обслуж-
ване и постоянно високо 
качество на пределно 
ниски цени на предлага-
ните от нас продукти.

Безкористност за нас 
е да помагаме на нашите 
съграждани. Във време 
на тежка икономическа 
обстановка, във време на 
криза ние от верига ма-
газини „Лазур” отделяме 
средства, които да помог-
нат на младите семейства.

– Как успявате да от-
делите финансови сред-
ства в момент на криза?

– Благодаря за въ-
проса. Рано или късно, 
социалната отговорност 
на фирмата допринася за 

подобряване на нейния 
имидж, това е инвестиция 
в бъдещето. Наистина 
никак не е лесно да се 
бориш с нелоялна конку-
ренция, да държиш ниски 
цени, да плащаш винаги 
навреме заплати, да си 
стриктен и да заделиш 
пари за дарения. Благода-
рение на усилената работа 
на мениджърския екип на 
веригата и благодарение 
на нашите дългогодишни 
партньори доставчици, 
ние успяваме.

– Каква е реакцията 
на младите семейства, 
които получават под-
крепа от верига магази-
ни „Лазур”?

– Благодарност, усмив-
ки по лицата на децата, 
това ни стига.

– Какво още може да 
се направи за децата на 
гр. Пещера?

– Планираме да осъ-
ществим много на брой и 
различни прояви, свърза-
ни с усмивките на децата, 
но нека засега да остане 
тайна... 

– Вие също сте майка, 
как виждате бъдещето 
на детето си в гр. Пеще-
ра?

– Обичам града, милея 
за хората от Пещера и ще 
се боря да има бъдеще за 
всички деца в този град.

– Виждам, че сте до-
ста ангажирани, теле-
фонът не спря да звъни, 
затова последен въпрос. 
Има ли нещо, което бих-
те искали да пожелаете 
на съгражданите си?

– Бъдете здрави, щас-
тливо детство за децата 
ни и дай боже кризата да 
свърши за всички нас.

ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ПОЖЕЛА…

Вестник „Родопска искра“ Вестник „Родопска искра“ 
може да четете и в електронен може да четете и в електронен 

вариант на страницата вариант на страницата 
на община Пещерана община Пещера

В Деня на ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА и ЛЮБОВТА
прекрачихме училищния праг


