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На 31 март 2014 г. в за-
лата на Общинския съвет 
се проведе заключителна 
пресконференция по про-
ект „Повишаване на ква-
лификацията на служите-
лите в администрацията 
на община Пещера”.

Специални гости бяха 
председателят на Об-
щинския съвет Анастасия 
Младенова, заместник-
кметът Стефан Балабанов, 
секретарят на Общината 
Николай Гълъбов.

Ръководителят на про-
екта Елена Здравкова 
направи анализ на резул-
татите от проекта.

Председателят на Об-
щинския съвет Анастасия 
Младенова приветства фи-
нализирането на проекта. 

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 
89 458,22 лева.

Период за изпълнение на проекта: 9.04.2013 г. – 9.04.2014 
г.

Обща цел на проекта:
По-добро изпълнение на служебните задължения и пре-

доставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса 
чрез  провеждането на специализирани обучения за по-
добряване професионалната квалификация на служителите 
в Община Пещера.

Специфични цели на проекта:
• Повишаване квалификацията на служителите на Общи-

на Пещера чрез обучения по подобряване на основни клю-
чови компетентности, чуждоезиково обучение, AUTOCAD, 
междукултурна комуникация и толерантност.

• Повишаване капацитета на служителите на Община 
Пещера чрез повишаване на мотивацията им.

Целева група по проекта са служителите на администра-
цията на община Пещера и кметовете.

Изпълнени дейности:
• Дейност 1 – Обучения от Института по публична адми-

нистрация – проведени са 4 обучения:
– „Конфликт на интереси – правна рамка и практики” (16 

часа) – за 3-ма служители, проведено в гр. Банкя (26 и 27 
септември 2013 г.) и получени 3 сертификата.

– „Превенция на корупционния риск” (16 часа) – 3-ма 
служители, проведено в гр. София (10 и 11 октомври 2013 г.) 
и получени 3 сертификата за успешно завършен курс.

– „Семеен кодекс и кодекс на международното частно 
право” (16 часа) – за 4-ма служители, проведено в гр. Банкя 
(4-5 ноември 2013 г.) и получени 4 сертификата.

– „Практически умения за деклариране и управление на 
конфликта на интереси” (8 часа) – за 3-ма служители, прове-
дено в гр. Банкя на 31.01.2014 г. и получени 3 сертификата за 
успешно завършен курс. 

Дейностите, свързани с обучения на служителите, раз-
лични от ИПА, са извършени от фирмата изпълнител, опре-
делена по реда на ЗОП. 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на 
квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешки-
те ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна адми-
нистрация съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  № А12-22-169 от 9.04.2013 г. между Община Пещера и 
Министерство на финансите - Управляващ орган на Оперативна програма 
„Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.”

На 28 март 2014 г. Об-
щинският съвет проведе 
42-рото заседание, открито 
и ръководено от председа-
теля Анастасия Младенова.

Изслушана бе инфор-
мация на „Биовет” АД за 
причините във връзка с по-
явилата се миризма в града. 
Информацията представи 
изпълнителният директор 
на „Биовет” АД Ангел Же-
лязков. Той увери, че ще 
се вземат мерки за отстра-
няване на миризмата, тъй 
като се е получило срив на 
системата. 

Г-н Желязков връчи до-
говор за дарение от 15 хил. 
лева на кмета на общината 
за крепостта Перистера. 

Направени бяха: 
- Отчет на взети решения 

на Общинския съвет на за-
седания с Протокол №41 от 
28.02.2014 г.

 - Отчет за работата на 
Районно управление „Поли-
ция” - Пещера, за 2013 г.

- Отчет за дейността на 
Местната комисия за борба 
срещу противообществе-
ните прояви на малолетни 
и непълнолетни – Община 
Пещера за 2013 г.

Приета бе Годишна 
програма за развитието на 
читалищната дейност в об-
щина Пещера за 2014 г.

В точка „Текущи” бяха 
разгледани:

Приемане на Отчет за 
2013 г. по изпълнение на 
Общинската програма за 
управление качеството на 
атмосферния въздух.

Приемане на Отчет за 
2013 г. по изпълнение на 
Общинската програма за 
управление на дейностите 
по отпадъците.

Приемане на Отчет за 
2013 г. по изпълнение на Об-
щинската програма за опаз-
ване на околната среда.

Изменение и допълне-
ние на Правила за ползване 
на мери и пасища на терито-
рията на община Пещера.

Одобряване на проект 
за ПУП – Парцеларен план 
за линейни обекти Водо-
провод и Електропровод за 
захранване на ПИ №438018 
в местност Кътево кладенче 
по КВС на с. Радилово.

Одобряване на проект 
за ПУП – Парцеларен план 
за линеен обект Електро-

провод до ПИ №004003 в 
местност Студен дол по КВС 
на гр. Пещера.

Предоставяне на Позем-
лен имот №013255, находящ 
се в местността Дъбравата, 
землище на гр. Пещера, на 
наследниците на Георги То-
доров Кукушев.

Приети бяха оценка и 
продажба на недвижими 
имоти – частна общинска 
собственост: 

• Поземлен имот с иден-
тификатор 56277.504.487, гр. 
Пещера;

• Поземлен имот с иден-
тификатор 56277.501.235, гр. 
Пещера.

Допълване Програмата 
за управление и разпореж-
дане с имоти, собственост 
на Община Пещера, с пред-

ложение за предоставяне 
на концесия на „Плувен 
комплекс - Пещера” – пуб-
лична общинска собстве-
ност.

Даване на съгласие за 
учредяване право на про-
карване на отклонения от 
общи мрежи и съоръжения 
на техническата инфрас-
труктура – канализация 
ф315 част от главен клон II 
участък 32РР с дължина на 
трасето 24.00 линейни метра 
и площ със сервитута 151,56 
кв. м да премине през ПИ 
№340003 (с площ 1.152 дка) 
- частна общинска собстве-
ност, съгласно Акт №345/
13.09.2013 г., представля-
ващ нива в местност Кътево 
кладенче в землището на с. 
Радилово, община Пещера.

Одобряване на ПУП -  
Парцеларен план за трасе 
за линеен обект Ел. кабел 
Ср.Н (средно напрежение) 

за захранване на помпена 
станция №2 и Трафопост в 
землището на с. Радилово,  
община Пещера.

Одобряване на ПУП - 
Парцеларен план за трасета 
на линейни обекти Кабел 
20 кV от ВКП до нов БКТП 
„ПСОВ - Капитан Димитри-
ево” 1х160 кVА.

Одобряване на ПУП - 
Парцеларен план за трасе 
на път до обект „Пречист-
вателна станция за отпадни 
води - с. Капитан Димитри-
ево” в ПИ 521029 (общинска 
публична), местност Сухи 
ливади, община Пещера.

Одобряване на ПУП -
Парцеларен план за трасе 
за линеен обект Външни 
ВиК мрежи за ПСОВ на с. 
Капитан Димитриево, об-
щина Пещера – Главен ко-
лектор (клон) II.

Заседанието завърши с 
точка „Питания”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА”

• Дейност 2 – Чуждоезиково обучение по английски език – 
различно от каталога на ИПА – за 25 служители, разделени в 
две групи: 15 души посещаваха базов курс (по 150 часа) и 10 – 
надграждащ курс (по 150 часа).

Обучението се проведе в периода от 24 януари 2014 до 
30 март 2014 г. в гр. Пещера. Получени са 25 сертификата за 
успешно завършен курс. 

• Дейност 3 – Обучение за междукултурна комуникация, 
толерантност и антидискриминация – проведено на 29-30 
ноември 2013 г. в гр. Банско. Обучени са 40 служители от Об-
щинска администрация – Пещера в 2 (два) модула:

Модул 1: „Междукултурна комуникация – правила на по-
ведение и условия на работа в интеркултурна среда”;

Модул 2: „Човешките и граждански права – работа с 
представители на малцинствени и уязвими групи” и са полу-
чени 80 сертификата за успешно преминало обучение. 

• Дейност 4 – Обучение за работа с AUTOCAD – проведено 
в периода 10-20 декември 2013 г. (вкл.). Обучени са 8 слу-
жители от Дирекция „ТСУ” към Общинска администрация – 
Пещера, и са получени 8 сертификата за успешно преминало 
обучение. 

• Дейност 5 – Обучение по подобряване на ключовите 
компетентности – проведено на 21-22 февруари 2014 г. в гр. 
Сандански. Обучени са 40 служители от Общинска админис-
трация – Пещера, в три модула:

Модул 1: Екипна ефективност и организационна култура; 
Модул 2: Лидерски умения и ефективни управленски 

стилове;
Модул 3: Справяне с конфликти и управление на времето 

и стреса и са получени 120 сертификата за успешно преми-
нало обучение. 

42-ро ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
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Краят на Междусъ-
юзническата война се 
поставя с примирието, 
сключено от новото пра-
вителство на България, 
оглавено от Васил Ра-
дославов като министър-
председател, издигнат от 
цар Фердинанд. И това 
става на 28 юли 1913 г. в 
Букурещ.

Клаузите на Букурещ-
кия мирен договор са 
жестоки и несправедли-
ви за България.

И те са основанието 
Междусъюзническата 
война да бъде опре-
делена като първа на-
ционална катастрофа за 
България.

Кои са основанията 
за това?

В Букурещ български-
те съюзници от Балкан-
ската война и Румъния 
ограбват България.

Сърбия взема Вардар-
ска, а Гърция – Егейска 
Македония. За България 
остава малка част от тази 

област, известна като Пи-
ринска Македония. Бли-
зо един милион българи 
остават в териториите, 
окупирани от  сръбската  
и  гръцката войска.

Българското учебно 
и  църковно дело е съ-
сипано и унищожено по 
един  варварски начин. 
Стотици свещеници и 
учители лежат месеци 
по затворите. Много от 
тях са физически уни-
щожени. Десетки хиляди 
бежанци търсят спасение 
в България.

На 16 септември 1913 г.
България и Турция 
сключват отделен ми-
рен договор. Чрез него 
турското правителство 
узаконява своята реоку-
пация на Източна Тракия. 
Част от Странджанския 
край, както и западна 
Тракия, остават в Бълга-
рия.

От завзетите от Тур-
ция земи на север бягат 
близо 100 000 българи 

изгнаници. Всичко бъл-
гарско там е подложено 
на унищожение.

Румъния заграбва 
Южна Добруджа. Тя взе-
ма обширна територия 
и прокарва границата 
си на 20 км пӝ на юг в 
сравнение с първоначал-
ните си претенции. Така 
Добруджанският въпрос 
навлиза в нова фаза на 
своето развитие.

В двете войни Бълга-
рия губи повече от 66 000 
души – убити или умрели 
от болести. В броя на 
жертвите  не влизат хи-
лядите избити българи в 
Тракия и Македония.

Страната ни излиза от 
войната ограбена, раз-
покъсана, с разнебитено 
стопанство. Близо 250 хи-
ляди бежанци потърсили 
спасение, препитание и 
подслон в  българската 
държава.

Тежките последици и 
неразумната и авантю-
ристка политика на Ко-

 Център за между-
етнически диалог и то-
лерантност „Амалипе” 
- Велико Търново, орга-
низира провеждането 
на областна конферен-
ция „Общинските пла-
нове за интеграция на 
ромите и тяхното фи-
нансиране през новия 
програмен период“. 

Конференцията се 
проведе от 14.00 ч. на 
17 март 2014 г. в залата 
на Община Пазарджик. 
Във форума взеха 
участие зам.-министъ-
рът на образованието и 
науката Иван Кръстев, 
както и представители 
на Управляващия ор-
ган на ОП „Развитие 
на човешките ресурси” 
и ОП „Наука и образо-
вание за интелигентен 
растеж”, които предста-
виха възможностите за 
финансиране на интег-
рационните дейности 
през новия програмен 
период 2014 - 2020 г. 

Поканата на „Амали-
пе” уважиха предста-
вители на общините, 
Областна администра-
ция, институции - Бюра 
по труда, Социално 
подпомагане, РЗИ, 
Комисия за защита от 
дискриминация, екс-
перти по ЕДВ, ромски 
организации, студенти, 
здравни и трудови ме-
диатори.

Заместник-минис-
тър Иван Кръстев ак-
центира, че основен 
ангажимент и приори-
тет на правителството е 
образованието именно 
към ромската общност, 
като подчерта про-
блема с отпадналите 

от училищата ученици, 
както и противодей-
ствието към  ранните 
бракове. Именно тук е 
ролята на неправител-
ствените организации 
и на държавата - чрез 
европейските фондове 
общините с изработе-
ни проекти да се въз-
ползват през новия 
програмен период, като 
си партнират и взаимо-
действат за решаване 
на конкретни проблеми 
в ромската общност.

Деян Колев - пред-
седател на „Амалипе”, 
посочи, че всяка Об-
щина трябва да под-
готви новите общински 
планове 2014 - 2020 г., 
като се заложат финан-
сирания от различните 
оперативни програми. 
Общините трябва да 
бъдат настоятелни и 
да изпращат искания 
за включване на до-
пълнителни финансови 
средства до управля-
ващите органи на опе-
ративните програми за 
разрешаването на кон-
кретни проблеми.

Понастоящем на 
национално ниво се 
подготвят новите опе-
ративни програми, по 

които ще се усвояват 
европейските фондове 
през периода  2014 - 
2020 г.  В ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ 
е заложена област на 
интервенция „Соци-
ално-икономическа 
интеграция на марги-
нализирани групи като 
ромите“, чрез която 
ще бъде финансирано 
изпълнението на об-
щинските планове за 
интеграция на ромите 
2014-2020 година. Ана-
логичен приоритет е 
заложен и в ОП „Наука 
и образование за ин-
телигентен растеж“. В 
ОП „Региони в растеж“, 
както и в Програмата 
за развитие на селски-
те райони е заложена 
възможност за финан-
сиране на социални 
жилища за уязвими 
групи. 

Всичко това дава 
надежда, че общините, 
които са изработили 
качествени общински 
планове за интегрира-
не на ромите за следва-
щия 7-годишен период, 
ще могат да получат 
финансиране за тяхно-
то прилагане.

 Юксел ЯШАРОВ

Областна конференция - Пазарджик

ОБРАЗОВАНИЕТО - ПРИОРИТЕТ
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА ЗА БЪЛГАРИЯ 
И УЧАСТИЕТО НА ПЕЩЕРЦИ

На 21 март учениците 
от ОУ „Петко Р. Славей-
ков“ посрещнаха пролет-
та празнично, с  конкурс  
„Мис и мистър Пролет”. 
В празника се включиха 
над 70 ученици от първи 
до осми клас, които дефи-
лираха по празничния по-
диум под насърчителните  
погледи и ръкопляскания 
на своите родители, учите-
ли и съученици. 

Жури от четирима 
преподаватели определи 
призьорите. В категория-
та I - IV клас приза „Мис 
Пролет” заслужи Стефани 
Анчева от III a, а „Мистър 
Пролет” стана Цветан Ха-
джиев от I б клас. Памела 
Мекушина от VIII кл. е „Мис 
Пролет”, а Юлиан Дашев 
от VI б - „Мистър Пролет” в 
категорията V - VIII клас.

Още 16 участници 
бяха премирани с приз на 

публиката, за прическа, 
за най-чаровна усмивка 
и за цялостно излъчване. 
Всички те получиха като 
награда гривни, колиета, 
пръстени, изработени в 
клуба „Моден дизайн“ с 
ръководител А. Мемишева.

За доброто настроение 
на публиката се погрижи-
ха и участниците в клуб  
„Приятели на музиката“ с 
ръководител С. Лупанова, 
които пяха любими на 
всички  песни и успяха 
да разпеят и разиграят 
всички присъстващи. 
Двата клуба са част от 24-
те такива за извънкласни 
дейности в училището, 
работещи по проект 
УСПЕХ. Огнените българ-
ски ритми събраха всички 
- участници и публика, на 
кръшно българско хоро. 

Празници като този 
внасят много настроение 
и позитивизъм, правят 
училището ни все по-
интересно място за де-
цата, защото им даваме 
възможности за изяви 
- подчерта директорът на 
учебното заведение П. 
Христоскова.

Клуб „ВЯРА”

Учениците от VII б клас 
на  ОУ „Петко Р. Славей-
ков” с класен ръково-

дител Мариана Илинова 
проведоха тържество, на 
което поднесоха красив 

букет от пес-
ни, стихове 
и танци за 
своите скъ-
пи майки. 
З в у ч а х а 
т р е п е т н и 
детски гла-
сове на при-
знателност 
към вечната 
и святата.

Доказа-

телство за артистичните 
заложби на младите 
хора бе изпълнението на 
„Лудо  младо” от Невзер 
Фотенлиева. Част от ця-
лостната атмосфера бяха 
любими песни за майката 
с презентации, а сълзите 
в очите на гостите - до-
казателство за велико-
лепното представяне  на 
учениците.

Тържеството бе  ува-
жено от ръководството 
на училището, родители 
и учители.
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в Пещера осъществява много и 
разнообразни инициативи.

Наскоро ни събра мило тър-
жество – отпразнувахме рожде-
ните дни на членовете ни за пър-
вото  тримесечие на 2014 г.

Рождениците, както му е ре-
дът, почерпиха, а  председателят 

на дружеството им раздаде сим-
волични подаръци. Жените полу-
чиха и по едно цвете. Поздравени 
бяха с кратко приветствие и по-
желание за здраве и късмет през 
годината.

Дафинка СТАВРЕВА
председател на клуб „Вяра”

В ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
ПОСРЕЩНАХА ПРОЛЕТТА

1 0 0  Г О Д И Н И  О Т  М Е Ж Д У С Ъ Ю З Н И Ч Е С К АТА  В О Й Н А  П Р Е З  1 9 1 3  г .

бурга – цар Фердинанд, 
и управляващите полити-
чески партии остават да 
тегнат  десетилетия вър-
ху българския народ.

Политикът Иван Гешев 
определя стореното на 
16 юни 1913 г., когато 
започва т. нар. Между-
съзническа война, като 
престъпно безумие.

До тази  страшна дата 
и година българите имат 
самочувствието на уве-
рен в силите си народ. 
В Сръбско-българската 
война, която в истинския 
смисъл на думата може 
да се определи като „Оте-
чествена”, те защитават 
делото на Съединението 
през 1885 г., за да станат 
най-силната държава на 
Балканите.

В стопанската и кул-
турна  област България 
се развива с темпове, 
които дават основание 
да се заговори за т. нар. 
„българско чудо”.

Тежката нацционална 
катастрофа, сполетяла  
България в Междусъюз-
ническата война, пречуп-
ва този подем.

Какво е участието на 

Пещера и  пещерци в 
тази война?

Независимо от нега-
тивната  оценка за война-
та, 27-и Чепински полк, в 
чийто състав влиза IV Пе-
щерска дружина, участва 
активно  в боевете, които 
води IV Българска армия 
в Сърбия.

На 16 и 17 юни Четвър-
та армия настъпва срещу 
Сърбия. Решителни сра-
жения се водят при с. 
Удово и Крива паланка 
от 17 до 21 юни. Трайни 
следи остава боят на 19 
юни.

Макар и уморени, че-
пинци и пещерци понасят 
стоически трудностите на 
прехода до  Криволак.

На 200 м от окопите 
сръбските войници от-
криват силен огън, който 
приковава ротите. Поло-
жението се влошава от 
огъня на  противника.

Бързата и точна стрел-
ба на артилерията спира 
настъплението. Намесата 
на чепинци и пещерци 
стабилизира позициите. 
Ротите с гръмогласно 
българско „Ура!” и под 
звуците на „Шуми Мари-

ца” се понасят към сръб-
ските позиции. Дадени 
са много жертви. Тук, при 
Криволак, остават гробо-
вете на много пещерци.

В Междусъюзничес-
ката война от Пещера 
участват 180 души. 23-ма 
загиват със смъртта на 
смелите. 

Нека ги споменем с 
благодарност. И никога   
да не ги забравяме.  Това 
са к-н Богдан  Миндизов, 
Ангел Дошкин, подофи-
цер Георги Ибришимов,  
редник Иван Козарев, 
Стоян Пандов, Христо 
Поличков, Тома Динов, 
Димитър Игнатов, Лам-
бри Костов, Петър Въл-
чинов, Спиро Станкинов, 
Атанас Цикалов, Кочо 
Торбов, Михаил Якубов, 
Костадин Тасков, Петър 
Гявуров, Христо Станоев, 
Димитър Тасков, Иван 
Минин, Иван Кехайов, 
Иван Зоичкин, Йордан 
Божилов, Атанас Илиев.

Нека  бъде вечна па-
метта им!

O.з. подп. 
Стефан ПОПЧЕВ
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След реконструкцията централният парк стана 
един от най-красивите в страната, любимо място за 
отдих на жителите и гостите на града.

За красивия му вид много са грижите на Община-
та и ОП „Чистота”.

Но умеем ли да пазим? 
Наскоро вандали  счупиха отново пейки.
Паркът е наш и обща е  грижата за неговото  стопа-

нисване и опазване.

На 7 март се проведе отчетно събрание на дей-
ността на ДД „Вяра”– с. Радилово.

Гости бяха г-жа Светла Алексиева – председател 
на БАД – гр. София, г-н Александър Василев – член 
на УС на БАД и координатор за Южна България, г-н 
Николай Гълъбов – секретар на ОбС – гр. Пещера, г-жа 
Елена Рядкова – кмет на с. Радилово.

В доклада си г-жа Виолета Гешева – заместник-
председател на дружеството, отчете извършената 
дейност през 2013 г. През отчетния период диабети-
ците бяха обучени от специалисти лекари – д-р Елка 
Тодорова – невролог от гр. Пловдив, д-р Красимира 
Радева – кардиолог от Пазарджик, д-р Аврамов – ли-
чен лекар от селото. 

Проведени бяха срещи с фирма „Вьорваг фарма”, 
която подари витамини за диабетици, фирма „Добру-
джански хляб” рекламира хляб „Вита” – диетичен, от 
който всички получиха мостри.

Фирма ЕТ „Алек и Сие” – гр. Пловдив, производи-
тел на специални ортопедични обувки за диабетици 
с консултант професор Кръстьо Павлов – ендокрино-
лог, запозна диабетиците при какви условия могат да 
ги получат от „Социално подпомагане” безплатно.

Фирма „Браун” представи най-новия модел глю-
комери, който може да измерва освен кръвната захар 
и холестерола, и подари на дружеството един глюко-
мер и сто тест ленти.

На събранието бяха поставени пред БАД, ОбС и 
Кметството много наболели въпроси. Крайно недо-
статъчни са тест лентите, които се отпускат от Здрав-
ната каса за диабетиците, затова ръководството през 
годината се обърна към бизнесмени, ОбС и  големи 
фирми, които се отзоваха и дариха на дружеството 
такива. 

През 2013 г. бе осигурено по 4 пъти безплатно из-
следване на кръвната захар, а за 2014 г. – по 6 пъти 
изследване на кръвната захар и един път на холесте-
рола безплатно за всички членове.

Изказваме нашата благодарност към ОбС – Пеще-
ра, „Винпром” – Пещера, „Биовет” – Пещера, Лайънс 
клуб „Стара река” – Пещера, кооперация „ЗОВ” – с. 
Радилово, и аптека „Ани” – гр. Пещера, за даренията, 
които ни направиха.

Събранието се проведе в навечерието на 8 март - 
Международния ден на жената. На всички присъ-
стващи бяха вързани мартенички и подарени букети 
от свежи пролетни цветя. Членовете на дружеството 
бяха поздравени от гостите и самодейци от НЧ „Зора - 
1903” и ЦДГ „Здравец” – с. Радилово.

Диабетиците си поставиха задача през 2014 г. да 
продължат обучението от лекари специалисти и още 
повече да разнообразят дейността на дружеството.

Виолета ГЕШЕВА
зам.-председател на ДД „Вяра” - с. Радилово

Казва се „Така им било 
писано” с подзаглавие 
„Предания и легенди за 
село Капитан Димитрие-
во”. Авторът е Лазар Гроз-
данов.

Това е една прекрасна 
художествена книга, мал-
ка по обем, но с богато 
съдържание и написана с 
голямо майсторство. Чест 
прави на автора, че макар 
и с малък писателски опит, 
тук се е домогнал до една 
зряла творба, която оста-
вя трайни следи в съзна-
нието на читателя.

Книгата вълнува сил-
но. Читателят не може да 
остане равнодушен към 
трагичната съдба на ня-
кои от героите. Авторът 
ни потапя в оная първич-
на неподправена селска 
действителност и ние 
заживяваме с героите му 
и техните тъжни и весели 
моменти. Всичко това е 
постигнато и с дълбокото 
познаване на селския 
бит, селската душевност 
и езика  от това далечно 
време.

Авторът не застава 
на някаква дистанция 
от времето и героите си. 
Той като че ли е бил там и 
рисува случки и събития 
такива, каквито са били в 
действителност. Не съди, 
не укорява никого, защото 
няма право на това.

Между всички легенди 
и предания най се откроя-
ват последните две - „Чу-
мата” и „Майстор Станой”. 
Нека се спрем по-подроб-
но на тях:

„Тежка прокоба била 
завладяла село Аали 
Ходжалъ. Дошла била 
чумата и хората умирали 
толкова често, че гроба-
рите не смогвали да из-
копаят гробовете им. След 
всяко погребение всички 
се криели по домовете 
си, залоствали вратите и 
чакали църковната камба-
на да извести следващата 
смърт. Близките не знаели 
какво да правят, страх ги 
било дори да заплачат. 
Страхът дебнел живите. 
Кърската работа замряла, 
добитъкът стоял в обори-
те, затворили се хановете 
и кръчмите, а по пътищата 
не се виждала жива душа. 
Годината била 1726.”

Но нали е казано, че 
удавникът се държи за 
сламката. Останал само 
един начин за спасение 
- да се прегради пътят на 
чумата, като се прибегне 
до народното поверие. А 
според него трябвало да 
се „опаше” селото с без-
конечна бразда, заорана 
от ново рало, теглено от 
невпрягани в хомот во-
лове - близнаци, карани 
от млади момчета също 
близнаци. Преданието 
обаче гласяло, че при 
всички случаи момчетата 
и воловете няма да оста-
нат живи - чумата щяла да 
ги вземе „курбан”. Така и 
станало - братята Янчо и 
Станчо спасили селото от 
чумата като загинали.

„Майстор Станой” е 
най-големият по обем 
разказ-предание. И може 
би най-вълнуващият. Ста-
ноя е майстор терзия. Той 
идва от друго село да шие 
и кърпи за аалиходжов-
ци – те си нямали такъв 
майстор. Отсяда винаги 
в заможната къща на Пе-
тър и Станка. Но Станка 
я измъчва тежка мъка 
– не може да си роди дете. 
Една вечер мъжът й помо-
лил майка му да потърсят 
лек...

„Бива, сине. И аз виж-
дам, че не й грее звездата 
на Станка. Утре рано ще 
проводя да повикат баба 

Тинка, баячката от Дамя-
новата махала, защо да не 
помогне и на нас? Господ 
здраве да й дава! Ще й 
прибае, може и билки да 
й даде...”

Една вечер Станка 
ридаела и нареждала мо-
литва: „Господи, дарете 
ме с рожбица! Вече не 
издържам, ще полудея. 
Отново те моля, света 
Богородице, нека и аз 
да стана майка, пък след 
това, ако искаш вземи си 
я или направи каквото по-
желаеш!”

„Боже - помислил си 
майстор Станой, - колко 
мъка има по тая земя!” Тук 
не можем да не си спом-
ним края на Йовковия 
разказ „По жицата”. Той е 
буквално със същите думи 
и същата мисъл.

Няколко дена след 
това из селото се разне-
сла мълвата, че Симоно-
вата невяста е „трудна”. 
Неописуема била радостта 
на семейството и рода.

„На 21-ия ден от месец 
ноември на бял свят се 
появила дългоочакваната 
рожба. Станка родила 
здраво и едричко моми-
ченце, което било толко-
ва хубаво и сладко, че 
кръстницата го нарекла 
Сладуна.”

Народът вярва и в 
орисниците. Една нощ 
Станой станал нево-
лен свидетел как трите 
орисници занареждали: 
„...Даряваме й красотата - 
най-хубавият дар за едно 
момиче.” Сентенция, която 
срещаме пак у Йовков.

Расла и порасла Сла-
дуна, станала мома за 
женене, започнала да се 
момее... Най-малкият внук 
на дядо Димо, красавецът 
Стойко, бил спечелил 
сърцето на най-личната 
мома в селото – Сладуна. 
Вече трети месец всички 
тръпнели в очакване на 
тежката сватба. Дошъл и 
този ден. В двора на Бай-
Велювата къща музиката 
засвирила: „Ела се вие, 
превива, мома се с рода 
прощава...”

„На много сватби бил 
ходил майстор Станой, но 
като че ли за пръв път при-
съствал на толкова весела 
и наситена с радост сват-
ба. Двамата младоженци – 
Сладуна и Стойко – били 
като два бели гълъба. 
Хубостта им била хубост 
неземна.”

Всички сватбари вече 
били в двора на младоже-
неца. Музиката засвирила 
ръченица. Още с първите 
звуци сърцето на Сладу-
на затуптяло с ритъма на 
музиката. Ето и част от 
тая истинска класическа 
картина на надиграването, 
картина на българския на-
ционален танц:

„Тя размахала висо-
ко кърпата, пристъпила 
веднъж напред, веднъж 
назад, подскочила леко и 
чевръсто заиграла. Тялото 
й треперело в такта на тъ-
пана и кларинета. Играели 
двама майстори на ръче-
ницата (мъжът бил нейни-
ят кум). Сладуна, унесена 
във вихъра на веселата 
свирня, размахвайки кър-
пата, леко, на пръсти го за-
обикаляла. Играели само 
двамата. Всички гледали 
и се възхищавали.”

И тази картина се ро-
дее в пълна мяра с кар-
тината на надиграването 
във „Ветрената мелница” 
на Елин Пелин. Чрез обра-
за на Сладуна авторът се 
домогва до разкриването 
на изконните добродетели 
на българката.  Тя трябва 
да е бяла и красива, да е 
гласовите и игрива. Това 
е народният критерий за 
моминската хубост. А този 
критерий не е валиден 
само за селото Али Кочо-
во, а за цяло Българско. 
Книгата е книга за душев-
ността и бита на българина 
изобщо.

Каква е крайната съдба 
на нашите герои – Сладу-
на и майка й Станка, на 
мъжа й Стойко и терзията 
Станой... Всички загиват 
трагично...

Така им било писано!... 

Стефан КРЪСТЕВ

На 25.02.2014 г. в НЧ „С. Румянцев - 1909”, с. 
Капитан Димитриево, се проведе среща-раз-
говор с д-р Палийска и старши инспектори г-
жа Куртакова и г-жа Маврикова от Регионална 
здравна инспекция – гр. Пазарджик, на тема 
„Психично здраве и новото време”.

Членовете на клуб „Здраве” с интерес изслу-
шаха презентацията, поставиха и много въпро-
си.

На всички бяха раздадени брошури и листов-
ки.

Доволни от срещата, хората си тръгнаха с 
убеждението, че здравето е най-голямото богат-
ство и още, че „Здравето не е всичко, но всичко 
без здравето е нищо”.

Стоянка ИВАНОВА

На 29 март 2014 г. в 
препълнената зала в 
Клуба на БСП – Пеще-
ра, се проведе среща 
с Янаки Стоилов - за-
местник-председател 
на Националния съвет 
на БСП, член на Из-
пълнителното бюро на 
БСП, три мандата наро-

ден представител, в момента заместник-предсе-
дател на Парламентарната група на Коалиция за 
България, председател на Постоянната комисия 
по външна политика към НС.

Тук бяха народният представител от Коа-
лиция за България Йордан Младенов, Диана 
Варникова – заместник областен председател 
и председател на Областния съвет на жените, 
Георги Петърнейчев – председател на Областния 
съвет на БСП .

В препълнената зала, в присъствието на мно-
го млади социалисти, Янаки Стоилов говори за 
политическата обстановка в страната, за работа-
та на Парламента и политиката на БСП.

 Народният представител от Коалиция за Бъл-
гария Йордан Младенов говори за задачите на 
Коалиция за  България за развитието на селско-
то стопанство.

Зададени бяха много въпроси – за отноше-
нието на Коалиция за България към Украйна и  
Русия, съвместната работа на Коалицията с ДПС, 
мястото на ЕРП-тата, готовността на Коалицията 
за предстоящите Евроизбори 2014 г. и др.

ЯНАКИ СТОИЛОВЯНАКИ СТОИЛОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НС НА БСП,
ГОСТУВА НА ОБЩИНСКАТА 
ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА БСП В ПЕЩЕРА

РадиловоРадилово

СЧУПЕНИ НОВИ ПЕЙКИ СЧУПЕНИ НОВИ ПЕЙКИ 
В ЦЕНТРАЛНИЯ ПАРКВ ЦЕНТРАЛНИЯ ПАРК

ЗДРАВНА БЕСЕДА В 
КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Книга за душевността и бита на българинаКнига за душевността и бита на българина

Диабетиците отчетоха дейността си за 2013 година
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Ръкописи не се връщат

Читалище „Разви-
тие – 1873” организира 
Музикална вечер в 

Ритуалната зала на 20 
март, посветена на 210 
години от рождение-
то на Йохан Баптист 
Щраус – австрийски 
композитор, цигулар и 
диригент. Творчеството 
му беше представено 
от музикалния педагог 
Павел Куцев. Присъ-
стващите почитатели 
на Щраус се потопиха 
в музикалната атмос-
фера и се насладиха 
на творчеството на из-
вестния композитор.

Цялата ни родина гъмжи от „Аптеки Марешки”, 
но варненският бизнесмен не подмина и гр. Пещера. 
Още преди 25 години такава бе настанена на първия 
етаж в една от големите сгради - „Актив”, в центъра 
на града.

В нея работят петима фармацевти с управител 
Христо Христов. Работното време е непрекъснато, 
без почивен ден, на две смени.

Какъв е девизът? На всяка вещ, излязла от апте-
ката, ще видим надписа „Аптеки Марешки” работят 
за вас”.

Като споменавам фармацевтичния персонал, 
искам да отбележа, че той се ползва с авторитет, за-
щото е много вежлив, внимателен и услужлив, а това 
създава  условия за повече клиенти. Някои дори си 
позволяват да наричат аптеката „околийска”, защото 
обслужва много хора от селата на бившата околия. 

Понеже е отворена всеки ден, може винаги в 
критични ситуации човек да си закупи необходими-
те за здравето лекарства. Освен това сега аптеката 
продава витамин С – немско производство, който 

действа благоприятно на имунната система, затова  
клиентите са много.

Има между нас и такива хора, които искат от  
персонала да прочетат листовката предварително – 
дали лекарството е подходящо за техните заболява-
ния. Няма проблем – удовлетворяват се исканията. 
Понеже в листовките пише купувачите да поискат и 
съвети от фармацевтите, те изразяват това, което е 
според възможностите им. И последната дума е: „По-
съветвайте се с лекаря.”

Други клиенти пък не искат в началото да взимат 
пълни опаковки, а само един блистер, защото не 
знаят как ще им подейства лекарството и как ще го 
понесе организмът. И друго нещо, което ни кара да 
правим това е, че не всякога джобът ни е такъв, ка-
къвто трябва да бъде.

Много ме изненада следният случай. Излиза не-
познат човек от аптеката, приближава се до друг, 
разтваря  чантата и му казва: „Виж, виж, за 14 лева 
колко лекарства съм взел!”

На такива неща много се радваме и нека да ги има 
още повече занапред!

Текст и снимка: Йордан ЩЪРБЕВ

Читалище „Развитие - 1873” и детските гра-
дини в Пещера организираха голям празничен 
концерт за Благовещение на 25 март. 

Децата пяха, танцуваха, пресъздадоха люби-
ми герои от приказки.

Дълги и нестихващи бяха аплодисментите на 
публиката след всяко изпълнение в препълнена-
та зала на читалището.

ЗАМЕНЯМ 
тристаен тухлен 

апартамент, 
етаж II, в центъра 

на Пазарджик 
за подобен в Пещера.

0889 222 947

НЧ „Развите - 1873” представи но-
воизлезлия роман на Минка Халаче-
ва – Гемиева – „Стената”, на 28 март 
в кафе „Венера”.

Представянето направи поетеса-

та Зоя Кацарова. Това е втори роман 
на Минка, с който тя отново приятно 
изненада съгражданите си. Най-вече 
с темата – краят на Втората световна 
война пред стените на Берлин.

Учениците от Xа клас 
на ПГЛПМ „Васил Лев-
ски“ – гр. Пещера, се 
класираха и участват в 
национален ученически 
конкурс „Проектът на 
нашия клас – за живот 
без тютюн“. Конкурсът 

се провежда за поредна 
година и се осъществява 
в две фази: първа – раз-
работване на проекта, и 
втора – реализиране.

„Да пушим - вече не 
е модерно“ е заглавието  
на проекта с наставници 

Александра Азовска, 
Неджля Фейзула и Райчо 
Костадинов. Основната 
задача е: Как да откажем 
цигарите. Дейностите по 
проекта ще спомогнат 
много за това: провеж-
дане на анкети, при-
еми всеки четвъртък под 
надслов „Сподели своя 
опит“, провеждане по во-
лейбол, футбол и тенис на 
маса турнири, изработка 
на табла, календарчета, 
лентички, провеждане 
тренинг за отказ от ци-
гарите, „Ученици обу-
чават ученици“ - екипи 
от класа ще провеждат 
серии тематични лекции, 
здравни беседи за вре-
дата от тютюневия дим от  

медицинската  сестра На-
дежда Христова, направа 
на презентация на тема 
„10 причини да откажа 
цигарите”, посещение на 
музеи и исторически мес-
та, лекции от представи-
тел на отдел „Превенции“ 
към Община Пещера и 
екскурзия до гр. Рудо-
зем, област Смолян, и 
среща с ученици от СОУ 
„Св. Кирил и Методий“, 
спечелили миналогодиш-
ния конкурс.

Партньори на проек-
та: ръководството и ди-
ректорът – г-н Токмаков, 
Училищният съвет, отдел 
„Превенции“ към Общи-
на Пещера.

Сребрина ЦВЕТКОВА

                                                   
                             
                                                           

           
                                 
                                            

                            

 

 
 

      
 

 
              

 
            

      
 

             
            

  
     

 
                    

    
                    

За втора поредна година ПГЛПМ „Ва-
сил Левски” участва в проект „Ученичес-
ки практики” с  24 ученици от специалнос-
тите „Производство на обувни изделия” и 
„Производство на мебели”. В условията 
на оперативно партньорство, фирмите 
„Симеонов - Георги Димитров” ЕТ, „ТАРА” 
ЕООД,  „ДЕН-ВЕС” предоставят отлични 
условия за подобряване възможността 
за практика на учениците в реална работ-
на среда. След успешно приключване на 
практиките учениците получават по 300 
лева за отработените 240 часа.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“
Проектът се осъществява 

с финансовата подкрепа на
Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще!

„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“

ДЕВИЗЪТ

Европейски 
социален фондЕвропейски съюз МУЗИКАЛНА ВЕЧЕР

НЧ „Развитие - 1873”

Нова книгаНова книга

КОНЦЕРТ ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТДА ОПАЗИМ РЕЗЕРВАТ

„ К У П Е НК У П Е Н А “
Във връзка с катастрофалното 

състояние на биосферен резерват 
„КУПЕНА” от незаконна сеч и унищо-
жаване на вододайните зони за гр. 
Пещера, 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ:

1. В резервата е забранена всяка-
къв вид човешка дейност!

2. Преминаването през резервата е 
разрешено само по маркираните ту-
ристически пътеки!

3. Резерватът се намира под дено-
нощно наблюдение и охрана.

Съгласно Закона за защитените територии, 
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.
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