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На 15 март 2012 г. в 
зала „Диамант” на хотел 
„Дедеман Принцес” в гр. 
София се проведе цере-
мония за връчване на 
наградите в конкурса на 
Платформа АГОРА.  Ини-
циативата на НЧ „Зора 
– 1903”, с. Радилово 
беше сред  десетте номи-
нирани за „читалищните 
оскари”. Организаторите 
на конкурса изненада-
ха представителите на 
радиловското читалище 
с голяма фотоизложба 
от Фестивала на кешке-
ка. Освен атрактивното 

представяне на иници-
ативата на сцена, под-
крепено от Катерина Гьо-
кова, бе изложен и спе-
циален рекламен щанд. 
Г-жа Боряна Първанова 
- мениджър проекти в 
Хабитат България, връчи 
номинация и плакет за 
гражданска  читалищна 
инициатива 2011 г. на 
секретаря на НЧ „Зора 
– 1903” г-жа Марена Вач-
кова. На награждаването 
присъстваха и кметът на 
с. Радилово г-жа Елена 
Рядкова, и ръководите-
лят на танцовия състав 

към читалището  Георги 
Божурин.

Въпреки че не спе-
чели голямата награда, 
фестивалът предизвика 
огромен интерес сред 
гостите на церемонията. 
Всички искаха да опитат 
от митичното ястие „кеш-
кек”, което не излиза 
от пределите на селото. 
Желаещите могат да го 
вкусят по време на трето-
то издание на фестивала 
/22-23 септември/, който 
отсега обещава изнена-
ди за гостите.

Марена ВАЧКОВА

На 29 март 2012 г. су-
пермаркетът официално 
беше открит в 7,30 ч. с 
водосвет, отслужен от све-
щеник Иван Каменаров.

Специален гост на от-
криването бе кметът на об-
щина Пещера Георги Коза-
рев по покана на управите-
ля на „Лидл” - България 

Милена Драгийска. При-
съства и заместник-кметът 
Николай Атанасов.

- За Пещера супермар-
кетът е голяма придобив-
ка, градът ни е предпочи-
тано място за инвестиции. 
Предлагат се стоки на 
добри цени, свежи плодо-
ве и зеленчуци – каза при 

откриването на „Лидл” г-н 
Козарев и заедно с упра-
вителя прерязаха лентата. 
Кметът пожела на колекти-
ва успех в работата, да се 
радват на много клиенти и 
добри обороти.

Г-н Козарев и г-н Атана-
сов бяха и първите клиен-
ти на магазина.

На 30 март от 9 часа 
общинските съветници 
заседаваха на осмото за-
седание, открито и ръко-
водено от председателя 
Анастасия Младенова. 

Общинските съветници 
изслушаха информация за 
изпълнението на Програ-
мата за реконструкция и 
монтаж на пречиствател-
ните съоръжения в „Био-
вет”АД. От името на изп. 
директор докладва инж. 
Стайко Стайков. Той уве-
ри, че строително-монтаж-
ните работи ще приключат 
до края на май.

Подробен отчет за 
работата на Районно 
управление „Полиция” - 

Пещера за 2011 г. направи 
началникът на РУ „Поли-
ция” гл. инспектор Атанас 
Топчиев.

Общинските съветници 
изслушаха отчет на Мест-
ната комисия за борба сре-
щу противообществените 
прояви на малолетните и 
непълнолетните - Община 
Пещера за 2011 г.

Приети бяха Отчет на 
бюджетните финансови 
средства, отпуснати на 
читалище „Развитие” - Пе-
щера, читалище „Зора” - с. 
Радилово, читалище „Сер-
гей Румянцев” - с. Капитан 
Димитриево през 2011 г., и 
годишна програма.

В „Текущи” бяха раз-

гледани 11 точки. Приета 
бе Общинска програма за 
превенция на ХИВ/СПИН и 
злоупотреба с вещества, 
предизвикващи зависи-
мост, в Община Пещера 
за 2012 г.

Общинските съветни-
ци приеха отчет за 2011 
г. по изпълнение на Об-
щинската програма за 
управление на дейностите 
по отпадъците  и отчет за 
2011-а по изпълнение на 
Общинската програма 
за опазване на околната 
среда.

 Приети бяха оценки за 
продажба на имоти.

Заседанието завърши 
с питания.

Н а Националния 
музикално-фол-
клорен фестивал 

„Орфеево изворче - 2012”, 
който се проведе в Ста-
ра Загора, пещерското 
читалище изпрати шест 
от най-гласовитите си 
таланти. Участниците във 
всички възрастови групи 
и категории в двата кон-
курсни дни /23 и 24 март/ 
от цялата страна бяха 
около 4 200. Павел Куцев 
и Николай Балабанов, 
като художествени ръко-
водители в читалището, 
подготвиха и представиха  
шест славея в три възрас-
тови групи. Резултатът - 2 
златни и 3 сребърни лири. 
Петима наградени от 
шестима участници. Про-
сто нечувано! Академич-
ните журиращи състави 
справедливо наградиха 
нашите деца: Йоана Ива-
нова – ЗЛАТНА ЛИРА, и 
Йорданка Динчева – СРЕ-
БЪРНА ЛИРА, подготвени 
от Николай Балабанов.

Петя Билбилева - 
ЗЛАТНА ЛИРА, Валентин 
Кичуков - СРЕБЪРНА 
ЛИРА, Цветан Кичуков - 
СРЕБЪРНА ЛИРА, подгот-
вени от Павел Куцев.

На музикалния кон-
курс „Орфеева дарба” в 
София на първи април 
нашите специалисти пре-
потвърдиха с успехите 
на своите възпитаници 
качеството на обучението 
в пещерското читалище. 
Златото спечели Вилисла-
ва Коларова, сребърни ме-

дали за Силвия Маркова и 
Йоана Иванова. Най-мал-
ката - Йорданка Динчева, 
е с бронзов медал, а Лили 
Трампелова е с поощри-
телна награда. На худо-

жествените ръководители 
Куцев и Балабанов бяха 
връчени Дипломи за висо-
ки творчески постижения 
с участниците лауреати. 
Всичките ни славеи бяха 
поканени в Националното 
радио и бяха записани за 
златния фонд.

Стоян ЙОВЧЕВ

ВИСОКИ 
ОТЛИЧИЯ ЗА 
ТАЛАНТЛИВИ 
ПЕЩЕРСКИ ДЕЦА

„Фестивал на кешкека „Фестивал на кешкека 
и народните умения”, и народните умения”, 
с. Радилово - финалист с. Радилово - финалист 
в конкурса в конкурса 
на Платформа АГОРАна Платформа АГОРА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ 
ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ

И Пещера се присъедини към нацио-
налната доброволческа инициатива „Да 
изчистим България за един ден”. Датата 
на голямото чистене е 12 май. Всеки, 
който иска да се включи може да заяви 
своето участие на е-mail: ekologia@pesht-
era.bg. В срок до 30 април на същия този 
е-mail може да изпращате и ваши сигна-
ли за замърсени терени, придружени със 
снимков материал. 

Повече информация около събитието 
в подкрепа на кампанията ще бъде пуб-
ликувана на страницата на Община Пе-
щера: http://www.peshtera.bg и медийните 
партньори на общината - Информацио-
нен сайт: рeshterainfo.com и в. „Родопска 
искра”. 

Нека всички подкрепим идеята и по-
чистим България, като дадем своя при-
нос.

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

И ПЕЩЕРА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА

„ЛИДЛ” ДОЙДЕ И В НАШИЯ ГРАД„ЛИДЛ” ДОЙДЕ И В НАШИЯ ГРАД

Кметът на община Пещера Георги Козарев бе специален гост на Кметът на община Пещера Георги Козарев бе специален гост на 
откриването на „Лидл” по покана на управителката на компанията откриването на „Лидл” по покана на управителката на компанията 
Милена ДрагийскаМилена Драгийска

ФиналиститеФиналистите
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През месец март в 
пенсионерския клуб в с. 
Радилово се разви бога-
та обществена дейност. 
На осмомартенското си 
тържество жените пенси-
онерки получиха желан 
подарък – микровълнова 
фурна, от Васил Филев 
/общински съветник/ и 
Неделчо Рядков.

Проведоха се някол-
ко отчетни събрания 
– на Ловната дружинка 

в Радилово с предсе-
дател Тодор Здравков, 
на Клуба на инвалидите 
„Надежда“ с председа-
тел Катерина Николова 
– Данчева, на НЧ „Зора 
– 1903 г.“ с председател 
Мариана Боцева.

Беше учреден нов 
клуб – Клуб на диабетика 
„Вяра“ с председател д-р 
Аврамов.

Радиловци активно 
обсъдиха дейността на 

организациите си през 
годината. На събранията 
присъства и кметът на 
селото г-жа Елена Рядко-
ва, която се ангажира с 
определени инициативи 
към членовете на клубо-
вете.

Лъчезарни поздрави 
към членовете на Клуба 
на инвалидите поднесоха 
третокласници от класа 
на г-жа Тонова от ОУ „П. 
Хилендарски“.

Кметът на община 
Пещера Георги Козарев, 
общинският съветник 
и председател на СНЦ 
„Слънце за всеки“ 
Юксел Яшаров и общ-
ностният модератор Ан-
гелина Демирова взеха 
участие в международна 
среща, на която се об-
съди институционализа-
цията на Центровете за 
развитие на общността у 
нас. Тя се  проведе от 26 
до 28 март в сградата на 
Община Елин Пелин и бе 
организирана от Център 
за междуетнически диа-
лог и толерантност „Ама-
липе“ – Велико Търново 
по проект „Насърчаване 
на теренната работа на 
местно ниво сред тради-
ционни и маргинализи-
рани групи на ромската 
общност“, финансиран от 
Европейската комисия 
по програма Дафне III.

Това бе една от по-
редните срещи на На-
прaвляващия комитет 
по проекта, като в нея се 
включиха секретарят по 
въпросите на образова-
нието в администрацията 
на президента – Анна-
Мари Виламовска, за-
м е с т н и к - м и н и с т ъ р ът 

на труда и социалната 
политика Валентина 
Симеонова, Радостина 
Ангелова – началник 
на кабинета на минис-
търа по управление на 
средствата от ЕС, Георги 
Кръстев – зам.-предсе-
дател на Националния 
съвет за сътрудничество 
по етническите и интег-
рационните въпроси 
(НССЕИВ), представите-
ли на Агенцията по за-
етостта и регионалните 
дирекции „Социално 
подпомагане“. Заедно с 
тях участници в среща-

та бяха представители 
на общините, в които са 
изградени Центрове за 
развитие на общността 
– Етрополе, Бяла Сла-
тина, Павликени, Нови 
пазар, Камено и Пещера, 
както и самите общност-
ни модератори, които 
споделиха своя опит и 
постигнатото до момен-
та. От Гърция и Румъния 
участие взеха представи-
телите на организациите 
партньори. На срещата 
бяха споделени добри-
те практики по места, 
както и постигнатото от 

създадените центрове. 
Въпреки че бяха открити 
едва преди осем месеца, 
резултатите от работата 
им не закъсняват. Това 
са над 30 деца, върнати 
в училище, след като са 
отпаднали; над 40 деца, 
записани в детски гради-
ни; над 200 жени от общ-
ността, преминали про-
филактични медицински 
прегледи; над 100 деца 
преминали, участвали в 
силанизация на детските 
зъби и много други общ-
ностни инициативи.

Юксел ЯШАРОВ

Програма за обуче-
ние на ученици /I-III клас/ 
стартира преди около 
1 месец и до момента 
през нея са минали над 
20 деца от гр. Пещера. 
Това е трети опит да се 
обхванат малчуганите, 
като целта на Програмата 
е те да се научат масово 
да карат ски /и сноуборд 
след време/.

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Малките деца свърш-

ват училище към 12.30 ч., 
имат около 1 час почивка 
да обядват, след това се 
взимат с осигурен транс-
порт и към 13.30 ч. тръг-
ват към Св. Константин. 
Тренировката е от 14 до 
16.30 ч. и след това се 
прибират обратно към 

Пещера. 
На 90% от децата са 

им нужни около 3-4 тре-
нировки и започват сами 

да карат ски и да се хва-
щат на ски влека. Много 
рядко се налага да тре-
нираме повече пъти, за 
да преминат началното 
ниво – казва се клас „А“. 
След като го преминат им 
се издават дипломи. Най-
добрите участват в ски 
състезания.

Програмата е дългос-
рочна и за следващата 
зима започваме още от 
декември, като завали 
снегът. А през останало-
то време – тренировки по 
тенис на маса и на корт в 
Пещера.

За повече информа-
ция: www.skfavorit.eu

Георги ЮРУКОВ 
СК „Фаворит“ - Пещера

На 22 март 2012 г. в 
Клуба на пенсионера в 
с. Радилово бе учреде-
но Диабетно дружество 
„Вяра“.

На учредителното 
събрание присъстваха 
координаторът за Южна 
България към Българска-
та асоциация „Диабет“ 
– гр. София г-н Алексан-
дър Василев и кметът на 
с. Радилово г-жа Елена 
Рядкова. Г-н Василев ра-

зясни целите и устава на 
диабетното дружество. 
Г-жа Рядкова даде обе-
щание да помага на диа-
бетноболните.

Избрани бяха Упра-
вителен и Контролен 
съвет на дружеството с 
председател д-р Лъчезар 
Аврамов. За членове се 
записаха 35 диабетици.

Виолета ГЕШЕВА
зам.-председател на 

ДД „Вяра“, с. Радилово

При изгарянето им в атмосферата се отделят 
въглероден окис, циановодород, метан, тежки 
метали, фурани и диоксини. Тези вещества са 
канцерогенни и причиняват тежки увреждания. 
Така рискувате здравето си и нарушавате Закона 
за чистотата на атмосферния въздух и Закона за 
управление на отпадъците.

Глобите за нарушението им са големи:
1. За граждани: 

от 300 до 1000 лв.от 300 до 1000 лв.
2. За фирми: 

от 2000 до 40 000 лв.от 2000 до 40 000 лв.

НЕ ПАЛЕТЕ
АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

РАДИЛОВО

БОГАТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

ПОСТИГНАТИ СА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА
ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА

САМО ЗА ОСЕМ МЕСЕЦА ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

СПОРТЕН КЛУБ „ФАВОРИТ“ ОРГАНИЗИРА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Диабетноболните
с „Вяра“ напред

Юксел Яшаров сподели своя опит Юксел Яшаров сподели своя опит 
и постигнатото на Центъра за развитие на общността в Пещераи постигнатото на Центъра за развитие на общността в Пещера

Ски учителят Георги Юруков със скиориСки учителят Георги Юруков със скиори



ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ПОСЕТИ ПЕЩЕРА
ПРЕДСТАВИ КНИГАТА СИ „ОТЧЕТЪТ НА ПРЕЗИДЕНТА”
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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

По повод 290 г. от рождението на Паисий Хилендарски - български народен 
будител, пръв идеолог на Българското национално възраждане, 

и 250 г. от написването на „История славянобългарска” 
ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ - 1873”, ГР. ПЕЩЕРА

ВИ КАНИ
ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ”

ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА

„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

В конкурса могат да участват ученици от 7-и до 12-и клас.
Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към 

темата, както и да показват езиковата култура на автора.
Парични награди за спечелилите конкурса осигуряват Община Пещера и 

спонсорът ЕТ „Рико - Мариана Узунова”. 
Срокът за внасяне на конкурсните есета е до 18.00 часа на 23.04.2012 г. - Све-

товен ден на книгата.
Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека на място или по 

поща на адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Димитър Горов” № 4, или на e-mail: razvitie_
pestera@abv.bg

В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: трите имена, 
възраст, адрес, клас, училище, телефон за контакт.

Номинираните за отличия ще бъдат поканени при връчването на наградите на 
11.05.2012 г. - Ден на библиотекаря.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ”
„ЗА РОДА И ИСТОРИЯТА СПОРЕД

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

НАСТОЯТЕЛСТВОТО на НЧ „Сергей Румянцев - 1909” - с. Капи-
тан Димитриево, община Пещера, обявява, че отдава помещение 

под наем в сградата на читалището.
За справки: всеки работен ден в читалището или на тел. 

035592369

Георги Първанов – президент на Бъл-
гария /2001-2011 г./, бе на посещение в 
Пещера. Той бе посрещнат от народния 
представител Георги Петърнейчев, от 
председателя на Общинския съвет на 
БСП Анастасия Младенова, от кмета на 
общината Георги Козарев, от секретаря  
Николай Гълъбов.

След пресконференцията с журна-
листи от региона, г-н Първанов имаше 
среща в читалището с членове и симпа-
тизанти на БСП и граждани. В началото 
на своето експозе той разгледа някои 
актуални външни и вътрешнополити-
чески процеси и тяхното влияние върху 
развитието на страната, след което пред-
стави книгата си „Отчетът на президен-
та” /събития, факти, идеи/.

Ето какво пише Георги Първанов в 
уводните си думи: „През десетте години 
на двата ни мандата с вицепрезидента 
Ангел Марин сме се старали перио-
дично да отчитаме работата си – под 
формата на обръщение към Народното 
събрание, обстойни пресконференции и 
др. Правили сме го не защото Конститу-
цията и законите са ни задължавали, а 
заради моралния ангажимент към граж-
даните, за равносметка на свършеното, 
пропуснатото и грешките.

На 30 март 2012 г. се 
проведе отчетно-избор-
но събрание на жените 
социалистки за паритет и 
солидарност.

Отчете се добре свър-
шена дейност с много 

ентусиазъм и амбиция 
за равнопоставеност на 
жените и активното им 
участие в обществено-по-
литическия живот.

В своята 7-годишна исто-
рия обединението на жените 

социалистки за паритет и 
солидарност в БСП доказа 
своето място и роля в живо-
та и сред хората.

За председател на обе-
динението бе преизбрана 
Мария Батаклиева.

Народно читалище 
„Развитие - 1873” орга-
низира  среща с писа-
телите сатирици Георги 
Спасов и Георги Кънчев 
на 30 март в кафе „Ве-
нера”. Председателят 
на литературния клуб 
„Искри” Минка Гемиева 
представи новите книги: 
на Георги Спасов - „За-
писки на потърпевшия”, 
и на Георги Кънчев - „Са-

тирични и хумористични 
стрели” и „Бодли и та-
ралежи”. Георги Кънчев 
подробно описа на как-
во се е спрял в новите 
си творби. Хумористът 
Георги Спасов от Пазар-
джик разказа за себе си 
и за творчеството си. 
Той пише хумор и сатира 
от 42 години и призова 
да запазим детското в 
себе си. 

Много бяха изказали-
те се. Всички изразиха 
мнение да има все по-
вече такива литературни 
вечери. От името на чи-
талището Стоян Йовчев 
благодари на двамата 
творци, подари им кра-
сиви букети и пожела 
здраве и творческа 
енергия. Всички присъ-
стващи получиха новите 
книги с автограф.

ПО ПОВОД ПЪРВИ АПРИЛ – 
ДЕНЯ НА ХУМОРА И САТИРАТА

На 6.03.2012 г. Бизнес 
център - Пещера подписа 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ 
ESF-1107-06-08001 по 
Оперативна програма 
Развитие на човешките 
ресурси, схема „Вземи 
живота си в свои ръце” 
BG051PO001-1.1.07. На-
именованието на проекта 
е „Мотивация и шанс за 
реализация чрез при-
добита квалификация”, 
а стойността на безвъз-
мездната финансова по-
мощ е 160962.18 лв.

За 10-месечния пе-
риод на изпълнение е 

предвидено 55 лица да 
бъдат включени в про-
фесионални обучения 
по специалностите „Цве-
тарство”, „Армировка 
и бетон” и „Вътрешни 
облицовки и настилки”. 
По време на обучението 
обучаемите ще получа-
ват стипендии и средства 
за транспорт за всеки 
присъствен ден. След 
успешно приключване,  
придобилите квалифика-
ция лица ще бъдат наети 
на трудов договор за 3 
месеца на минималната 
работна заплата.

Желаещите, които 

искат да се включат в 
обученията, могат да се 
обадят на тел. 0350 66230 
или на място в офиса на 
Бизнес център - Пещера.

Настоящият документ 
е изготвен с финансовата 
помощ на Европейския 
социален фонд. СНЦ 
Бизнес център - Пещера  
носи цялата отговорност 
за съдържанието на на-
стоящия документ и при 
никакви обстоятелства 
не може да се приеме 
като официална позиция 
на Европейския съюз 
или Агенцията по за-
етостта.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Мисля, че е редно в края на втория ни 
мандат да публикуваме един такъв отчет, 
който естествено обхваща малка част от 
събитията. В България досега държавен 
глава не е правил подобен отчет…”

На срещата Георги Първанов говори 
за нещата, които се случват в реалния 

ни живот, за здравната, енергийната, 
балканската политика.

Много бяха изказванията и въпроси-
те от гражданите, на които г-н Първанов 
отговори обстойно.

В срещата участва и Весела Лечева 
– народен представител.

ПОКАНА
ЗА 
ПОХОД

Т у р и с т и ч е с к о 
дружество „Купена” 
организира поход на 
Цветница - 8 април.

Тръгване - 8.30 
часа от Железния 
град.

МАРИЯ БАТАКЛИЕВА БЕ ПРЕИЗБРАНА
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЕДИНЕНИЕТО 
НА ЖЕНИТЕ СОЦИАЛИСТКИ ЗА ПАРИТЕТ
И СОЛИДАРНОСТ

Председателят на Общинския съвет на БСП в Пещера Анастасия Младенова откри 
и ръководи срещата с Георги Първанов
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Празниците и оби-
чаите на българския 
народ, неговите песни,  
приказки, мъдрости, 
разкриват богатства-
та на една неписана 
история. Мъката и 
радостта народът ни 
е обръщал в песни. 
Умеел е да разхубавя-
ва живота си с много 
обичаи. Слушали сме 
ги от нашите баби, а те 
от своите и така през 
вековете са дошли до 
нас старите мъдрости, 
дошли са празниците, 
които се тачат и до 

днес, защото в тях 
пулсира душата на 
българина.

Такива са и про-
летните празници, 
свързани с идеята за 
възраждащата сила 
на природата. Старите 
хора са вярвали, че 
през този сезон при-
родата се събужда. 
Те били убедени, че с 
помощта на магически 
символи и танци могат 
да омилостивят при-
родата.

За тези народни 
пролетни празници 

разказаха и ученици-
те от IV „б” клас при 
ОУ „Петко Рачов Сла-
вейков”. Пред своите 
родители и гости на 
състоялия се про-
летен спектакъл на 
22.ІІІ.2012 г. учениците 
пресъздадоха и някои 
от народните обичаи 
по време на Благо-
вещение, Лазаровден, 
Цветница и Великден. 
Изпълнени бяха и 
много народни песни 
и танци, посветени на 
тези празници.

Сема БУРНУСУЗОВА

Децата от ЦДГ „Слън-
чо” представиха на 28 
март 2012 г. в НЧ „Раз-
витие - 1873” детски мю-
зикъл „В царството на 
здравето”, а фоайето на 
читалището беше украсе-
но с творби, сътворени от 
най-малките до най-голе-
мите деца.

Спектакълът и излож-
бата са посветени на 130 
години предучилищно 
възпитание в България 
и кампания „Участвам и 
променям”.

Гости на тържеството 
бяха Галина Стоянова 
– представител на Об-
щина Пещера, М. Гигова 
- старши експерт „Преду-

чилищно възпитание” в 
Регионален инспекторат 
по образованието – Па-
зарджик, доц. Камелия 
Галчева – преподавател 
в ПУ „П. Хилендарски”, 
един от доайените в пре-
дучилищната педагогика, 
лекари и медицински ра-
ботници в МБАЛ „Проф. 
Д. Ранев” - Пещера, 
директори и учители на 
всички детски градини и 
училища в Пещера.

Учебната 2011/2012 г. 
МОН определи като годи-
на на социалните и граж-
дански компетентности и 
поде кампания „Участвам 
и променям”, чрез коя-
то се постави на фокус 

здравословният начин на 
живот и конструктивните 
поведения на децата и 
учениците. Необходимо 
е да се активизира съ-
трудничеството между 
институциите в системата 
на образованието – об-
щинска дейност, семей-
ства, социални служби, 
здравни заведения, в 
тяхната съвместна грижа 
за подрастващите.

В тази връзка  детска 
градина „Слънчо” актив-
но и всеотдайно работи 
за поставяне основите на 
здравната култура на де-
цата. Акцент на тази дей-
ност  бе организираният 
празник.

Изразяваме нашата 
благодарност към МБАЛ 
„Проф. Д. Ранев” за тях-

ното съдействие в тази 
насока, като пример за 
сътрудничество между 

институциите.
Донка ГЬОШЕВА

директор на ЦДГ „Слънчо”

На 25 март 2012 г.  
на летовище Св. Кон-
стантин се проведе 
ски състезание - деца 
до 10 г., гигантски 
слалом.

На старт застана-
ха над 60 малчугани от 
Пловдив, Пещера, Па-
зарджик, София, Троян 
и други градове.

Състезанието бе 
под егидата на Бъл-
гарската федерация 
по ски и се организира 
от СК „Канари” - Плов-
див, с помощта на СК 
„Фаворит” - Пещера, 
ТД „Купена” и Община 
Пещера.

Това е най-стра-
хотното и най-добре 
организирано ски съ-
стезание, което сме 
провеждали от над 10 
години насам. Спонсо-
ри бяха фирми HEAD, 
Rossignol, фабрика за 
ски „Чепеларе”, мест-
ните хипермаркети 
„Лазур” и др.

С ъ с т е з а т е л и т е 
бяха разделени в три 
възрастови групи, 
отделно момичета/
момчета.

Ето и класирането 
на СК „Фаворит” - Пе-
щера:

СКИ СЪСТЕЗАНИЕ ГИГАНТСКИ СЛАЛОМСКИ СЪСТЕЗАНИЕ ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ
момичета 2001/2002 г.

Йоана Дамянова - II място
 момчета 2001/2002 г.

Йордан Павлов - VII място 
Александър Кожухаров /Пазарджик/ - VIII място
Окан Идриз - IX място
Валентин Кичуков - X място

момичета 2003/2004 г.
Надя Козарева - III място

момчета 2005, 2006, 2007, 2008 г.
и момичета 2005, 2006, 2007, 2008 г.

Цветан Кичуков - VII място
Катерина Тасева - II място
Александра Дилчовска - V място
Велина Учкунова - VI място
Мариана Якофова /2008 г./ - специална награда 
за най-малък участник

На призьорите бяха раздадени медали.
Допълнителни  награди:
Купа „Фаворит” - за участник с най-добро време 

/момчета/: Д. Стоянов, СК „Канари” - Пловдив; Купа 
„Канари” - за участник с най-добро време /момичета/: 
Диана Кирева, СК „Канари” - Пловдив.

Като за финал, състезанието беше изключително 
успешно за СК „Фаворит” - Пещера, имаме 3 класи-
рания в призовите места. И всичко това е постигнато 
само с няколко тренировки, като за всички деца това 
беше първо състезание. За сравнение ще отбележим, 
че най-добрите от СК „Канари” тренират и ходят по съ-
стезания от доста време.

Георги ЮРУКОВ

Не изхвърляйте зелени отпадъци 
в контейнерите за разделно събиране

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Със затопляне на времето много 
от вас започнаха пролетната резитба 
на лозовите насаждения по дворове 
и градинки. В тази връзка ви при-
зоваваме отрязаните клонки да бъ-
дат прилежно събрани и вързани на 
снопчета, които да бъдат поставени 
в близост до контейнерите за битова 

смет, за да може служителите от ОП 
„Чистота и поддържане на общинска-
та инфраструктура” бързо и лесно да 
ги отстранят. Не изхвърляйте събра-
ните клонки в контейнерите за битова 
смет, тъй като това затруднява ефек-
тивното оползотворяване на вмес-
тимостта им. Не изхвърляйте зелени 
отпадъци и в цветните контейнери за 
разделно събиране.

УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” ПОКАЗАХА ТАЛАНТА СИУЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” ПОКАЗАХА ТАЛАНТА СИ 

На летовище Св. Константин

„ЗА ДА НИ Е ЗДРАВО ЗДРАВЕТ„ЗА ДА НИ Е ЗДРАВО ЗДРАВЕТО,О,
ТРЯБВА ДА ГО ПАЗИМ ЗДРАВТРЯБВА ДА ГО ПАЗИМ ЗДРАВАТА!”АТА!”




