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Пещерци се поклони-
ха пред паметната плоча 
на Осман ефенди. Да све-
дат глави пред делото на 
именития пещерец тук 
дойдоха кметът Йордан 
Младенов, председателят 

на Общинския съвет д-р 
Николай Пенев, предста-
вители на ДПС, други по-
литически партии.

В своето експозе 
зам.-кметът Гълъбина Ка-
рамитрева отбеляза изви-

сените човешки и морални 
качества на Осман ефенди. 
Последва едноминутно 
мълчание пред паметното 
дело на спасителя на града.

Цветя пред паметната 
плоча поднесоха кметът 

на общината д-р Николай 
Пенев, председателят на 
ДПС Пещера Зехра Алиш, 
Общински съвет на БСП, 
джамийското настоятел-
ство и признателни граж-
дани.

Във връзка с високи-
те цени на горивата, счи-
тано от 22.06.2022 г., ще 
бъде увеличена цената за 
доставката на дървата за 
огрев през отоплителен 
сезон 2022 г. – 2023 г.

Ценообразуването на 
дървата за огрев ще се 
осъществява както след-
ва:

- за членовете на ор-
ганизациите на Съюза на 

инвалидите, сдруженията 
на диабетиците, Сдруже-
ние „Вяра“ и пенсионер-
ските клубове на терито-
рията на община Пещера 
крайната цена на дървата 
за огрев остава непроме-
нена – 80.00 лв. за един 
куб. м,  или 320.00 лв. за 4 
куб. м; 

Цената е формирана 
по следния начин:

- за закупуване на 4 

куб. м пространствени 
дърва за огрев от ТП на 
„ДГС – Пещера“ – 190.00 
лв. /заплащат се в ТП на 
„ДГС – Пещера“ преди 
доставка на дървата за 
огрев/;

- за превоз и достав-
ка до домовете на лицата 
– 130.00 лв. /заплащат се 
при доставката на дърва-
та за огрев в дома/.

За останалата част от 

населението на община 
Пещера крайната цена 
на дървата за огрев ста-
ва 85.00 лв. за един куб. 
м,  или 340.00 лв. за 4 куб. 
м, формирана по следния 
начин:

- за закупуване на 4 
куб. м пространствени 
дърва за огрев от ТП на 
„ДГС – Пещера“ – 190.00 
лв. /заплащат се в ТП на 
„ДГС – Пещера“ преди 

доставка на дървата за 
огрев/;

- за превоз и достав-
ка до домовете на лицата 
– 150.00 лв. /заплащат се 
при доставката на дърва-
та за огрев в дома/.

Лицата и семейства-
та, които все още не са се 
записали за включване в 
списъците за закупуване 
на дърва за огрев, могат 
да направят това в  Цен-

търа за административно 
обслужване на Община 
Пещера.

Община Пещера на-
помня, че всяко домакин-
ство има право на 4 куб. 
м пространствени дърва 
за огрев за отоплителен 
сезон. Ако има записани 
повече от едно лице от 
домакинство, същите ще 
бъдат премахвани от спи-
съците.

Кметът на Пещера Йордан Младенов 
е издал заповед, с която забранява плува-
нето, къпането, гребането и други водни 

спортове в неохраняеми и необезопасени 
водни площи на територията на община-
та.

Забранява се също използването на 
плавателни съдове и съоръжения с раз-
влекателна цел в язовири, канали, во-
доеми, реки и други водохранилища на 
територията на община Пещера. Целта е 
да се създадат условия за осигуряване на 
безопасността на хората и предотвратя-
ване на удавяния.

Изпълнението на заповедта е възло-
жено на кметовете по населените места, 
съобщава на сайта си общинската управа 
на Пещера.

Защитници на приро-
дата почистиха прилежа-
щите площи около язовир 
„Капитан Димитриево“. 
Акцията бе организирана 
от доброволци от града и 
прилежащите села Радило-
во и Капитан Димитриево, 
и оповестена в социалната 
мрежа.

„Макар и в тесен кръг 
от хора, успяхме да събе-
рем над 200 чувала от 120 
л с отпадъци.“ -  написа 
един от ревностните за-

щитници на чистите во-
доеми Мариян Христев. 
„Тъй като водоемът беше 
пълен с рибари, успяхме да 
ги приобщим към наша-
та инициатива и доста от 
къмпингуващите се вклю-
чиха в акцията.“ - добави 
Христев.

Всички млади учас-
тници в доброто дело по 
почистването на водоема 
са получили подарък - ри-
барски такъми.

Следва зарибяване.

Казват, че България 
е там, където има и един 
българин. Учителите от 
едно от неделните българ-
ски училища в чужбина са 
създали своята малка Бъл-
гария.

Местната организация 

на Съюза на българите в 
Кипър наема помещение и 
благодарение на контакти-
те с българската общност 
и местните организации 
и институции прави въз-
можно създаването на 
българско училище в ра-
йон Фамагуста. Днес бе-
нефициент на училището 
е Българската културна 
асоциация в Кипър „Ата-
нас Шабанов“. 

Българското училище 
„Народни будители“ в гр. 
Паралимни, Кипър, е съз-
дадено през 2009 година. 
Там работи и преподава 
пещерката Живка Милова. 
Днес тя разказва за делни-
ците и празниците на учи-
теля в Кипър:

- Моля да се предста-
вите!

- Казвам се Живка Ми-
лова. Родом съм от Пеще-
ра, но от 15 години живея 
в Кипър със семейството 
си. По професия съм учи-
тел вече 25 години. Пре-
подавала съм 11 години в 
Пещера, след това 6 годи-
ни работих в летен дет-
ски клуб в най-големия 
кипърски курорт Агия 
Напа и понастоящем съм 
училищен ръководител на 
българското училище в 
окръг Фамагуста, гр, Пара-
лимни, тук.

- В Пещера бяхте пре-
подавател. Къде? С какво 
си спомняте родното шко-
ло?

- След завършването 
на Великотърновския уни-
верситет започнах работа 
в ПГХВТ „Атанас Ченге-

лев“ в Пещера. Там рабо-
тих като преподавател по 
български език и лите-
ратура и по немски език. 
Смея да твърдя, че там 
всъщност станах учител, 
благодарение на колеги-
те, с които съм работила. 
Тогава там преподаваха 
български език г-жа Ана-
стасия Младенова и г-жа 
Маргарита Стоилова 
– изключителни лично-
сти и професионалисти. 
С огромно уважение си 
спомням до днес и за то-
гавашната директорка на 
училището, г-жа Анна 
Миндова, на която също 
дължа много и която ни 
напусна твърде рано, за ог-
ромно съжаление. Някои 
от най-хубавите моменти 
в учителската ми кариера 

са минали в това училище. 
Прекрасни спомени пазя 
и за учениците ми. Нико-
га няма да забравя емо-
цията и отдадеността им, 
когато за 65-годишнината 
на училището правихме 
„Криворазбраната циви-
лизация“. В подготовката 
тогава работихме и заед-
но със Славия Златанова, 
Виолета Банева. И още, и 
още… Само хубави споме-
ни имам за този период от 
живота си.

- Откога започнахте 
да преподавате в учили-
щето в Кипър? По какво 
сте преподавател? Децата, 
които обучавате на каква 
възраст са ?

- В училище „Народни 
будители“, в което работя 
сега, съм от 2013 година. 

Започнах като преподава-
тел по български език и 
литература и история, а от 
4 години съм и директор 
на училището. При нас 
тази длъжност се нарича 
училищен ръководител, 
заради по-различния ста-
тут на тези училища. В мо-
мента преподавам на уче-
ници от 6 до 12 клас.

- Къде се помещава 
българското училище? 
Каква е материалната 
база? Учебници, литерату-
ра? Помага ли България за 
обучението на младите?

- Училището се поме-
щава в сграда под наем, 
който плащаме. Имаме 
4 класни стаи, които сме 
оборудвали с мултимедии 

ГРАЖДАНИ И ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА ПОДНЕСОХА 
ЦВЕТЯ И ВЕНЦИ ПРЕД ПАМЕТНИКА 

НА ОСМАН ЕФЕНДИ

ЗАРАДИ ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА
ВДИГАТ ЦЕНАТА НА ДОСТАВКАТА НА ДЪРВАТА ЗА ОГРЕВ В ПЕЩЕРА

Забраниха плуването в 
неохраняеми водни площи

Доброволци почистиха язовир 
„Капитан Димитриево“

Учителка от Пещера е директор на българското училище 
гр. Паралимни - Кипър

(продължава на стр. 3)



2Искра
Родопска

Изминалата 2021/2022 
учебна година беше на-
прегната за всички в сфе-
рата на образованието 
– наслагването на здрав-
на, икономическа и поли-
тическа криза постави на 
изпитание всяко училище. 
Отделно някои недотам 
адекватни управленски 
решения (като задължи-
телното тестване за КО-
ВИД-19) стресираха из-
лишно ученици, родители, 
учители. Точно в такива 
трудни дни личат истин-
ските качества както на 
отделния човек, така и на 

институцията.
СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ в Пещера успя да 
пребори несигурността 
и напрежението с много-
бройни извънкласни дей-
ности, в които проличаха 
устойчивите качества на 
учениците и учителите от 
гимназията – активност, 
себеотдайност, целеустре-
меност.

Гимназията беше на 
първите места в редица 
градски и окръжни състе-
зания.

В третото областно 
състезание „Детско поли-

цейско управление“ чет-
въртокласниците ни се 
класираха на второ място, 
като показаха сериозни 
знания и умения в теоре-
тичната си подготовка, в 
оказване на долекарска 
помощ, в детска полицей-
ска лична защита и за без-
опасността на движението 
по пътищата. Шестима от 
тези ученици участваха 
и в петдневен междуна-
роден обучителен лагер в 
Несебър, организиран от 
Върховния комисариат за 
бежанците към ООН и от 
МВР.

Във втория конкурс, 
организиран от „Биовет“ 
АД по повод Деня на на-
родните будители, учени-
ците от гимназията спече-
лиха 11 награди от общо 
36, и то без да имат пред-
ставители от началния 
етап. А Нил Пехливан от 
V Б клас имаше три при-
зови места в трите раздела 
на конкурса – за рисунка, 
есе и фотография.

В градския ученически 
турнир по футбол момче-
тата на гимназията се кла-

сираха първи в групата V – 
VII клас, като не допуснаха 
загуба и спечелиха приза 
за най-добър нападател.

Гимназията беше на 
първо място и в съвмест-
ната кампания за събира-
не на отпадъци за рецик-
лиране, организирана от 
ЕКОПАК и Община Пеще-
ра. Учениците ни събраха 
705 кг пластмасови бутил-
ки и алуминиеви кенчета 
и участваха в 41 урока по 
екология. Наградата – 3D 
принтер.

Учениците спечелиха 
и редица индивидуални 
награди. Единадесетоклас-
ничката Маргарита Дер-
менджиева зае призови 
места в пет конкурса по 
фотография. С презента-
цията си Билял Юмеров, 
също от XI клас, е на второ 
място в Националния уче-
нически конкурс „Богат-
ствата на Земята и човеш-
кия прогрес  – 2022 г.“

Проведоха се редица 
вътрешноучилищни със-
тезания – по български 
език и литература, по ма-
тематика, по английски 

език, викторина „Какво 
зная за моето училище?“, 
конкурс за детска рисунка 
„Моето училище – насто-
яще и бъдеще“. В състеза-
нията учениците уверено 
демонстрираха подготов-
ката си по различните 
предмети, а на публиката 
беше дадена възможност 
да спечели награди от за-
нимателни въпроси.

Училището отбеля-
за всички дати от патри-
отичния календар със 
специални презентации, 
табла, рецитали, изложби. 
Най-запомнящо се може 
би се оказа отбелязва-
нето на Деня на Земята. 
Тази година то се проведе 
в партньорство с РИОСВ 
– Пазарджик, заради пър-
вото място на Иван Лаза-
ров от Х клас в Национал-
ното състезание „Зелена 
олимпиада“. Беше изнесен 
интерактивен урок „Код 
зелено“ от ЦветанаЧочева, 
главен експерт в РИОСВ; 
бяха организирани кон-
курси за най-хубава ри-
сунка „Обичам Земята!“, за 
есе на тема „Инвестираме 

в нашата планета“, както и 
фотоконкурс „Пролетта в 
моя обектив“. Имаше и из-
ложба с макети и табла на 
екологична тема.

През годината про-
дължиха и дейностите, 
свързани с шефството над 
паметника на избитите 
участници в Априлско-
то въстание – почистване 
и организиране на об-
щоградско поклонение.

Учениците от V клас 
издадоха книга със свои 
съчинения, писани в час 
на тема „Ако бях бог“. В 
тях показаха, че много 
добре осъзнават света, в 
който живеят, че са отго-
ворни пред обществото и 
природата. Посланията им 
затрогнаха с искреността 
и силата си.

През годината излезе и 
още една книга, свързана с 
училището – „Пещерската 
гимназия“. Самият факт, 
че това е втората история 
на училището, говори за 
богатството от събития и 
личности, свързани със 

НАПРЕГНАТАТА 2021/2022 г. ПОКАЗА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ГИМНАЗИЯТА 
– АКТИВНОСТ, СЕБЕОТДАЙНОСТ, ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ 

(продължава на стр. 4)

Учениците от 4 клас 
- ДПУ Пещера, взеха 
участие в Международно 
състезание в гр. Несебър, 

където участваха и деца 
от Афганистан, Ирак и 
Сирия. Състезанието про-
дължи пет дни и се про-
веде в началото на месец 
юни. Учениците премина-
ха през няколко модула на 
обучение: „Безопасност на 

движението по пътища-
та“ към Главна дирекция 
„Национална полиция“, 
„Детска полицейска лична 

защита“ към Спортна асо-
циация - МВР, „Социални 
умения“, насочени изцяло 
към намаляване агресията 
сред подрастващите - към 
Института по психология 
на МВР, и „Първа долекар-
ска помощ“ към БЧК - Не-

себър.
„На финалното състе-

зание взехме почетното 
първо място. Горди сме, че 
нашите ученици предста-
виха достойно ДПУ - Бъл-
гария! Децата получиха 
много нови знания, пода-
ръци и купата.“ 

Учениците получи-
ха специални награди за 
усърдието и придобитите 
знания от началника на 
РУ – Несебър, инспектор 
Коста Кирязов, и от кме-
та на общината - Николай 
Димитров.

Ръководители на ДПУ 
Пещера: инспектор Иван 
Христев, Цветана Иванова 
и Цветелина Ибришимова.

След завръщането си  
от Несебър младите поли-
цаи се срещнаха с кмета на 
общината Йордан Младе-
нов, за да споделят своята 
радост от постигнатите 

отлични резултати и да 
изкажат благодарност към 
ръководството на Община 

Пещера за оказаното съ-
действие и помощ, 

Шестте пещерчета 

са част от инициативата 
„Детско полицейско упра-
вление“, по която към мо-
мента на територията на 
страната функционират 
общо 67 структурни звена.

Припомняме, че за ус-
пешното реализиране на 
инициативата „Детско 
полицейско управление“ 
е сключено споразумение 
между МВР и Министер-
ството на образованието, 
Министерството на младе-
жта и спорта, Министер-
ството на правосъдието, 
БЧК, Българския турис-
тически съюз, Българска-
та православна църква и 
Националното сдружение 
на общините в България, 
като идеята на МВР е по-
вече институции да обеди-
нят усилията си в работата 
по превенция и в името на 
децата.

„ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“ ПЕЩЕРА - С НАГРАДИ ОТ НЕСЕБЪР

На 30 и 31 юли в с. 
Св. Константин над 
Пещера ще се прове-
де Шести национален 
фолклорен събор на 
народното творчест-

во. 
Право на участие в 

него има всеки, който 
притежава талант в 
областта на музикал-
но-танцовия фолк-

лор. 
Няма ограничения 

за възраст.
Категориите, в кои-

то ще се надпревар-
ват участниците са: 
танцов фолклор - ав-
тентични, съвремен-
ни, певчески фолк-
лор, инструментален 
фолклор /кавал, гай-
да, тамбура, гъдулка/ 
и обреден фолклор/
обичаи/.

Целта е популя-
ризиране и съхра-
няване на народ-
ното творчество 
- танцов и певчески 
фолклор, опазване 
на културно-истори-
ческото наследство, 
чрез представяне на 
традиционни обичаи 
и занаяти.

Отново заслужени успехи за децата от класа по народно пеене на Здравко 
Мандаджиев и корепетитор Велизар Цонев към ЦПЛР - ОДК Пещера

На четвъртото издание на Националния фолклорен конкурс „Широка лъка пее, 
свири и танцува“, който се състоя на 11 и 12 юни в родопското село, нашенчетата 
отново впечатлиха журито със своето майсторство.

В III възрастова група – от 5 до 7 клас (изпълняват по една бърза и една бавна 
песен или две пиеси по избор), бяха наградени със златни медали Добромира 
Банкова и Мина Душева. Със сребро се окичиха Теодора Ненкова, която получи и 
парична награда, и Калина Иванова.

В  IV възрастова група - от 8 клас до навършване на 18 години, се представи 
Йорданка Лабова. Тя получи сребърен медал за своето изпълнение.

Във II възрастова група – от 1 до 4 
клас (изпълняват по две бързи песни или 
инструментални пиеси), сребърни медали 
в Пещера донесоха Емилия Башева, 
Теменужка Димитрова, Мариян Кабаков и 
Христо Цонев.

Конкурсът се организира от НУФИ 
„Широка лъка“ с подкрепата на 
Министерството на културата, кметство 
Широка лъка, община Смолян. Мисията на 
конкурса е да съхранява и популяризира 
уникалността на българския музикален и 
танцов фолклор, уточняват от НУФИ.   

Конкурсната сцена в Музикалното 
училище дава възможност за изява на 
малки и големи изпълнители на български 
фолклор.

Децата от класа по народно пеене участваха 
в конкурса „Широка лъка пее, 

свири и танцува“

ИДЕ НАШЕНСКАТА…
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Учителка от Пещера е директор на българското училище 
гр. Паралимни - Кипър

и  компютри. Обучението 
се извършва в събота и 
неделя, на две смени. От 
създаването му през 2009 
досега през него са минали 
над 500 българчета. Фи-
нансирането ни е частич-

но от България и по-голя-
мата част от такси, които 
родителите плащат. Със 
средствата, с които разпо-
лагаме, сами закупуваме 
всичко необходимо, пла-
щаме заплати, осигуров-
ки, наем и консумативи. 
Средствата се отчитат 
пред МОН всяка година 
(за частта, която е от тях) и 
пред кипърската държава 
под формата на държавен 
одит. Работим по адапти-
рани за българските учи-
лища в чужбина учебни 

програми на МОН по бъл-
гарски език и литература, 
история и география.

- Как се отнасят децата 
към този вид образова-
ние? Имат ли интерес??

- Смея да кажа, че деца-
та, които идват при нас, го 

правят с удоволствие. За 
съжаление има и много, 
които не се интересуват от 
българското училище по 
принцип и не се записват 
при нас. Но всичко това до 
голяма степен зависи от 
семейството и мисленето 
на родителите.

- Имате ли ученици, 
които се обучават онлайн 
поради далечни разстоя-
ния?

- При нас няма толкова 
далечни разстояния, че да 
се налага да организираме 

онлайн обучение. Има-
ме деца, които пътуват 
от околните села, но те са 
съвсем близо да града. Но 
по време на пандемията 
изкарахме почти две учеб-
ни години онлайн и смея 
да твърдя, че на фона на 
общите трудности и нега-
тиви успяхме да се органи-
зираме много бързо и се 
справихме добре.

- Децата справят ли се 
със задачата да постигнат 
конкурентно ниво на вла-
деене на български език?

- Абсолютно да! Голяма 
част от завършващите при 
нас ученици учат висше 
образование в България 
именно заради добрата 
подготовка, която получа-
ват при нас. От няколко го-
дини Софийският универ-
ситет организира изпити 
за сертифициране на ни-
вото на владеене на езика 
и нашите ученици винаги 
се представят на много до-
бро и отлично ниво. Освен 
това при нас често идват 
деца, които са започнали 
обучението си в България 
и поради преместване на 
семейството в Кипър, де-
тето се записва и при нас. 
Особено сме горди с коле-
гите да видим, че нашите 
деца с нищо не отстъпват в 
знанията и уменията си от 
децата в България, а често 

ги и надминават.
- Има ли формиран 

приоритет от страна на 
МОН за това как може 
българският език и култу-
ра да бъдат ценени в чуж-
бина?

- Това е обширна тема, 
по която много може да 
се говори. Приоритети-
те на МОН са свързани с 
обхващането на колкото 
може повече български 
деца, живеещи в чужбина, 
в българските училище по 
места. Българският език и 
особено българската кул-
тура се разпространяват 
от българските емигрант-
ски организации и сдру-
жения, които са бенефи-
циенти на тези училища, и 
в този смисъл - и от учили-
щата като средища на бъл-
гарския дух и традиция. 

Нашето училище е из-
градило в годините чудес-
ни контакти с местната 
власт и има висок авто-
ритет в града и областта, 
именно поради активно-
то ни участие като пред-
ставители на българската 
общност в културния жи-
вот тук.

- Как работите с бъл-
гарската общност?

- Не е лесно, но успява-
ме. Винаги можем да раз-
читаме на помощ и съдей-
ствие както от българите, 

живеещи тук, така и от 
посолството на България в 
Кипър. Всички български 
празници и традиции, в 
центъра на чиято органи-

зация стои училището ни, 
неминуемо се превръщат в 
общобългарски.

- Извън редовните ча-
сове с какво ангажирате 
вниманието на подраства-
щото поколение?

- Имаме редица извън-
класни форми за опазване 
и поддържане на българ-
щината, като  народни 
танци, български занаяти, 
художествено слово, роди-

нознание и народознание. 
Освен това предлагаме до-
пълнително и обучение по 
руски, немски и английски 
език, както и по гръцки 

език - за тези, които се 
нуждаят от помощ.

Искам да използвам 
случая да поздравя всички 
мои бивши колеги и уче-
ници от ПГХВТ „Атанас 
Ченгелев“, всички творци 
и радетели за българска 
просвета и култура, дей-
ци на словото и перото в 
Пещера и да им пожелая 
здраве и възрожденска 
ревност в работата им! 

(продължение от стр. 1)

17 проекта на общи-
ни, кметства, училища и 
детски градини от област 
Пазарджик ще получат фи-
нансиране в рамките на 
Националната кампания  
„Чиста околна среда 2022“ и 
обявения от МОСВ и Пред-
приятието за управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) 
конкурс на тема „Обичам 
природата  - и аз участвам“, 
съобщиха от РИОСВ.

7 500 лева получи ДГ 
„Деница”в Пещера.

Преки бенефициенти 
на проекта са всичките 101 
деца, посещаващи детската 
градина, а също педагоги-
ческият и помощният пер-
сонал на детското заведение.

„С настоящия проект 
стартираме и въвеждаме 

нови обучителни дейности в 
детската градина, чрез полз-
ване на детски микроскопи 
за наблюдение на микроор-
ганизми, и телескопи за на-
блюдение на птици и други 
природни обекти.“ - каза 
Верка Климентова, директор 
на детското заведение.  

Чрез обособяване на ла-
боратория и обсерватория 
на открито децата ще рису-
ват, аранжират с магнитни 
фигури върху магнитна дъс-
ка,  разкажат или сравнят по 
поставени задачи видяното 
с помощта на микроскопа 
или телескопа, ще развият 
наблюдателност, развитие на 
логическото мислене, речта 
и способността да сглобяват 
сложни изречения и  да фор-
мират  речева култура .

Децата ще наблюдават, 

изучават и рисуват животни 
и растения. Ще отглеждат 
и хербаризират различни 
растения /предимно билки/. 
Хербариите ще бъдат аран-
жирани върху две табла, 
а рисунките ще бъдат из-
лагани в съществуващата 
„Картинна галерия“. Ще се 
сформират Зелени патрули 
и с помощта на телескоп де-

цата ще бъдат обучавани да 
наблюдават поведението на 
учениците от училището, 
което е в съседство с детска-
та градина, да откриват „на-
рушителите“ и да сигнали-
зират на възпитателите си. 
Екипите, открили най-много 
нарушители, ще бъдат мо-
рално поощрявани.

Според г-жа Климен-

това, закупуването на тер-
мометър и монтирането 
му на видно място ще даде 
възможност децата не само 
да научат цифрите, но и да 
следят и записват в дневник 
температурите в определен 
час от деня. Чрез воденето 
на дневника децата ще нау-
чат важни неща за един от 
компонентите на околната 
среда – въздуха, и за вли-
янието на слънцето върху 
дневните колебания в него-
вата температура.

Целта на проекта е при-
общаване на децата и създа-
ване на грижовно отноше-
ние към природата.

По проекта се предвиж-
да монтаж на беседка, вело-
ергометър, метална дъска 
за стена, която ще бъде из-
ползвана за пресъздаване на 

наблюденията и провеждане 
на занятия от общообразо-
вателната програма. Ще бъде 
монтирано табло за излагане 
на хербарии във фоайето на 
детското заведение.

След направените ре-
монтни дейности, дворът на 
детската градина ще придо-
бие нов облик и ще се пре-
върне в уютно място за обу-
чения и игри. 

„С реализацията на тези 
дейности ще се даде въз-
можност за допълване на 
учебната програма на дет-
ската градина и на  цялост-
ната стратегия за развитие 
на екологично възпитание и 
отговорности у младите хора 
в насока опазване на при-
родните ресурси на страната 
ни.“ - аргументира се Верка 
Климентова.

7 500 лв. ЗА НОВИ ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И КРАСИВ ДВОР В ДГ „ДЕНИЦА“

Развиваме се, продъл-
жаваме напред и смятам, 
че се променяме за добро. 
Това каза Соня Бурова ръ-
ководител на „Дневният 
център за възрастни хора 
с физически увреждания“ 
в Община Пещера в наве-
черието на неговия 13-ти 
рожден ден.

На 15.06.2009г. по 

програма ФАР  е открит  
„Дневният център за въз-
растни хора с физически 
увреждания“ в община 
Пещера с капацитет 36 
потребители на социални 
услуги.

„Партньорството меж-
ду Общината и центъра е 
много ползотворно. Ис-
каме да покажем, че тези 

хора не ги крием, както е 
било в миналото, показва-
ме, че са значими и важни 
за нас. Голяма част са били 
дейни хора, които винаги 
имат какво да разкажат 
и са щастливи да има ня-
кой, който може да ги из-
слуша“, каза Соня Бурова. 

Тя благодари за добрите 
практики между двете ин-
ституции, пожела здраве 
и късмет на своите колеги 

и обеща на хората, които 
ползват услугите още по-
вече усмивки, доброта и 
разбиране.

За да уважат празника 
тук пристигнаха Йордан 
Младенов-кмет на Об-
щина Пещера и неговите 
заместници Гълъбина Ка-
рамитрева и Елена Рядко-
ва.  „Хората с увреждания 
намират в Дневния център 
топлина, уют, разбирател-
ство и грижа от ръководи-
теля на Центъра, социални 
работници,  трудотерапев-
ти и асистенти. Тук придо-
бивате нови знания, необ-
ходими за по-добър живот 
и надграждане на способ-
ностите. Ролята на Общи-
ната в предоставянето на 
социалните услуги е голя-
ма, необходима е стегната 
организация и отношение 

към хората. Ще продъл-
жим да бъдем партньор и 
съмишленик, ще развива-
ме и обогатяваме базата и 
услугите за да се чувствате 
отлично.“, каза Младенов. 
Той поздрави присъства-
щите и пожела успехи и 
добруване.

Към момента капаци-
тета и заетостта на социал-
ната услуга, предоставяща 

качествена грижа на пъл-
нолетните лица с уврежда-
ния е 28 потребители.

С музика, песни и тан-
ци подарени от танцьори-
те на ЦПЛР ОДК, голяма 
торта и много смях всич-
ки дълго ще помнят този 
рожден ден и ще очакват 
следващите с надежди за 
здраве и благополучие.

„Дневният център за възрастни хора с физически увреждания“ 
в oбщина Пещера стана на 13 години
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На 1 юни отбелязва-
ме един от най-старите 
международни празници, 
който води началото си 
от Световната конферен-
ция за благосъстоянието 
на децата, състояла се в 
Женева през 1925 година.

Първото официално 
международно честване 

на Деня на детето е през 
1950 година. Празникът е 
отбелязан едновременно 
в 51 страни по света. 

На зелен фон, сим-
волизиращ растеж, хар-
мония, свежест и пло-
дородие, около знака на 
Земята са разположени 
стилизирани фигури - 

червена, жълта, синя, 
бяла и черна. Това са чо-
вешки фигури, символи-
зиращи разнообразието 
и толерантността. Знакът 
на Земята, разположен в 
центъра на флага - това 
е символ на нашият общ 
дом.

Пл. „България“ се пре-

пълни от щастливи деца, 
дошли тук за да отпразну-
ват своя празник. Малчу-
ганите от 6 детски гради-
ни в Пещера и Радилово 
показаха на по- големите 
момичета и момчета как 
се пее и танцува. „Денят 
на детето е напомняне 
на всеки от нас колко е 

важно да насърчаваме и 
да се грижим за благосъ-
стоянието на децата. Де-
цата са малките частици 
на голямото щастие, чудо, 
което изпълва живота 
на всеки възрастен с ис-
тинска радост и топли-
на. Нека всеки нов ден 
да бъде мил и интересен, 
пълен с безброй вълшеб-
ства!“ -  каза кметът Йор-
дан Младенов.

Градоначалникът по-
жела на бъдещите арти-
сти и малките зрители да 
не губят детското си оча-
рование, да останат весе-

ли, искрени, усмихнати, 
обичани и щастливи деца.

За програмата се по-
грижиха художествените 
ръководители от ЦПЛР 
ОДК -  Пещера, учителите 
и директорите на детски-
те градини и училища-
та. В ранния следобед на 
градския стадион ще се 
проведат футболни сре-
щи между отборите на 
школата в Пещера. С го-
дишна изложба на учени-
ците от „П.Р. Славейков“  
ще приключат акцентите 
от празничната програма, 
посветена  на 1 юни.
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НАПРЕГНАТАТА 2021/2022 г. ПОКАЗА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ГИМНАЗИЯТА  
– АКТИВНОСТ, СЕБЕОТДАЙНОСТ, ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ 

СУ „Св. Кл. Охридски“. 
Монографията съдържа 
не само факти за гимна-
зията, но и техен анализ, 
което я превръща в исто-

рия и на град Пещера, и на 
българското образование.

Картината на извън-
класните дейности ще 
бъде непълна без иници-

ативите на Ученическия 
съвет – най-активния 
техен организатор и из-
пълнител. Той организира 
състезание, посветено на 
народните будители, а за 
Климентовите дни – иг-
рата „Шифърът на зна-
нието“. По случай Деня на 
влюбените създаде кът със 
специална кутия, в която 
всеки можеше да сложи 
своето пожелание към лю-
бим човек. Организира се 
и конкурс за учител-буди-
тел, конкурс за най-добре 
украсена стая в навечери-
ето на Коледа и Нова го-
дина.

Ученическият съвет 
беше в основата и на тра-
диционния благотворите-
лен базар. Тази година той 
се проведе преди Великден 

под мотото „От деца за 
деца“. Учениците продадо-
ха лакомства за 2 210 лева. 
Това не е рекорд по благот-
ворителност, но всяко лев-
че е дадено с желание да се 
дари надежда. Събраните 
средства се използваха за 
две каузи – за подпомагане 
на двегодишния Ангел от 
Ракитово и за нуждаещи 
се ученици от гимназията.

Дарителската дейност в 
училището не се изчерпва 
само с този базар. Събра-
ните капачки в металното 
сърце бяха дарени за заку-
пуване на нова неонатална 
линейка. Петокласниците 
подготвиха подаръци за 
децата от Центъра за нас-
таняване от семеен тип 
- лакомства, козметика и 
по една ръчно изработена 

картичка. Освен това по-
дариха коледна украса за 
Центъра и два комплекта с 
коледни игри.

Гимназията направи 
дарение на Народната биб-
лиотека в Пловдив (пър-
вото течение на списание 
„Светлина“ от 1891 г.) и 
на Историческия музей в 
Пещера (ръкописа на пър-
вата част от „Миналото 
на град Пещера“ от Иван 
Попов, част от който не е 
издаден).

За отбелязване е, че 
училището не само даря-
ва, а и получава дарения. 
Румен Манов, с посредни-
чеството на г-н Костадин 
Семерджиев, дари своя 
уникален труд „Приказка 
за България“ – издание, 
разказващо със снимки и 

документи за последните 
три века от историята на 
родината ни. Една от 712-
те страници от тежащата 
5,5 кг книга е посветена на 
град Пещера.

Гимназията е изклю-
чително благодарна на да-
рителите, които я подпо-
могнаха с 1 330 лева чрез 
закупуването на история-
та на училището „Пещер-
ската гимназия“. Дарени-
ята бяха направени както 
от отделни личности, така 
и от името на цели ви-
пуски, завършили в мина-
лите години. Всеки от тях 
получи свидетелство за да-
рение. Събраните средства 
ще се използват за награди 
на ученици.

Валентин СТОЯНОВ

(продължение от стр. 2)

На националното пър-
венство по ракетомодели-
зъм за деца до 14 г., провело 
се на 18 юни 2022 г. в района 
на с. Горно Сахране, община 
Павел Баня, участие взеха 
и 8 деца от Ракетомоделен 
клуб „Кондор“ -  Пещера.

В индивидуалните кла-
сирания те завоюваха 5 
медала, от  които 3 злат-
ни, един сребърен и един 
бронзов.  Най-масовият 
клас – „Парашут“, завърши 
с флайоф, където Георги 
Ненков се представи отлич-

но и успя да се наложи пред 
състезателите от Севлиево 
и Девня. Той получи и спе-
циалната награда - купа за 
най-добър ракетомоделист 
при децата за 2022 година. 

Димитър Антонов – зла-
тен медал в клас „Стример“, 
Никола Величков – златен 
медал в клас „Шоу“, Петър 
Маринов – сребърен медал 
в клас „Стример“, и Георги 
Башкехайов – бронзов ме-
дал в клас „Шоу“.

Екипната работа на 
всички състезатели и по-

мощник-ръ-
ководителя 
им Йордан 
Д ж и н и н 
активно се 
в к л ю ч и х а 
при връ-
щането на 
м о д е л и т е 
и допри-
несоха за 
з а в оюв а не 
на златната 
купа.

В края на месец май 
мажоретен състав „Пе-
ристера“ спечели заслу-
жено първо място в ка-
тегория пом-пон група, 
второ място в категория 
пом-пон и специална 
награда на ОДК - Пазар-
джик. Ръководител на 
състава е Ваня Алексан-
дрова.

Дефилето на мажо-
ретките се проведе на 
бул. „България“ в об-
ластния град, а на 28 май 
надпреварата продължи 

в Спортна зала „Васил 
Левски“.  Организатори са 
Община Пазарджик и Об-
щински детски комплекс 
– Пазарджик  Тази година 
в надпреварата се вклю-
чиха мажоретки от 6 гра-
да, разпределени в четири 
възрастови групи. Те се 
състезаваха  в три катего-
рии: 100 метра марш-па-
рад с батони, композиция 
с батон и композиция с 
пом-пони на сцена.

Пореден успех за ма-
жоретен състав „Перис-

тера“. С участието си в 
Sofia Open Dance Festival. 
В началото на месец юни 
пещерските грации завю-
ваха първо място в кате-
гория „Танцуващи мажо-
ретки“ и второ място за 
изпълнение в група.

6-ото издание на фо-
рума се проведе в столич-
ната зала „Арена Армеец“ 
- Тренировъчна зала

Sofia Open Dance 
Festival е отворен фести-
вал с конкурсен характер, 

в който децата ще могат 
да демонстрират своите 
умения и способности в 
различни видове танци 
– класически и модерен 
танц, характерни, спорт-
ни и ориенталски танци, 
танцово шоу, мюзикъл - 
танцов театър, салса, ма-
жоретки, акро-денс, пол-
денс, хип-хоп и български 
народни танци.

Надпреварата е пред-
назначена за аматьори и 
професионалисти.

Общинският съвет 
на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса и 
резерва в града проведе 
предконгресното си от-
четно-изборно събрание. 

То започна с едноминутно 
мълчание в памет на почи-
налите през отчетния пе-
риод членове.

Отчетена бе дейност-
та на дружеството и кон-

тролно-ревизионната ко-
мисия. Въпреки сложната 
обстановка, са проведени 
немалко мероприятия. За 
председател единодушно 
бе преизбран о.з. подп. 

Венелин Христев, а за 
председател на контрол-
но-ревизионната комисия 
о.з.подп. Здравко Станков.

Лазар Грозданов е из-
бран за делегат на VІІІ 

конгрес на Съюза на вете-
раните от войните на Бъл-
гария и техни потомци.

ЗЛАТНИ, СРЕБЪРЕН И БРОНЗОВ 
МЕДАЛИ ЗА РАКЕТОМОДЕЛЕН 

КЛУБ „КОНДОР“
УСПЕХИ ЗА МАЖОРЕТКИТЕ НА ПЕЩЕРА

Запасните преизбраха за свой председател
 о.з. подп. Венелин Христев

Съществува специален ден за почти всеки от нас


