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ДА Е ЗДРАВА, БЛАГОСЛОВЕНА И УСПЕШНА 2020 г.!

Кметът на Община 
Пещера Йордан Мла-
денов събра на работна 
среща членовете на но-
восъздаден Обществен 
съвет. В него членуват 
16 представители от ед-
рия и среден бизнес, ме-
дици, учители, собстве-
ници от обувния бранш, 
спортни деятели, дейци 
на културата и общест-
веници. 

Членовете ще се съ-
бират периодично през 
годината за да обсъж-
дат и вземат решения 
по обществено значими 
проблеми и ще оказват 
съдействие на Кмета по 
време на неговото упра-
вление в мандат 2019-
2023 година, съобщиха 
от пресцентъра на ад-
министрацията. 

На първото заседа-
ние Младенов запозна 
присъстващите с фи-
нансовото и стопанско 
състояние на Общината 

и посочи по- важните 
акценти в своята про-
грама за управление 
през следващите 4 годи-
ни. 

Сред по-важните 
основни управленски 
принципи, по които ще 
работи Йордан Мла-
денов са върховенство 
на закона, ефективно 
управление, прозрач-
ност при вземането на 
решения. 

Кметът ще разчита 
на диалог и партньор-
ство с гражданите, как-
то и на отчетност при 
изразходването на пуб-
личните средства и раз-
пореждането с публич-
ни ресурси. 

Градоначалникът га-
рантира отговорност 
към правата, сигур-
ността и просперитета 
на жителите на община 
Пещера.

Честванe по повод 
отбелязването на 19 
януари 1878 г., когато 
Пещера ликува и се поз-
дравява с изгряваща-
та свобода, събра пред 
паметника на капитан 
Сафонов обществени-
ци, граждани, гости на 
нашия град и ученици. 

На този ден призна-
телните пещерски граж-
дани отдават заслужена 
почит на руските, ру-
мънските, украинските, 
белоруските и финланд-
ски войни, отдали живо-
та си за освобождение-
то на България. В знак 
на признателност венци 
и цветя поднесоха кме-
тът на община Пещера 
Йордан Младенов и д-р 
Николай Пенев - пред-
седател на Общински 
съвет - Пещера. Пред 
паметника на капитан 
Сафонов сведоха глави 
и  представители на по-

литически сили в мест-
ния парламент. 

„Днес, след 142 го-
дини, отношението на 
пещерци към датата 19 
януари не се промени. 
Нека не забравяме цена-
та на националната сво-
бода, родена със само-
жертвата на народите“, 
каза Младенов и се по-
клони пред паметта на 

загиналите в Руско-тур-
ската освободителна 
война за свободата на 
България. Изстрели на 
Димитър Руски в ка-
зашка униформа и Ней-
чо Дечев от смолянско-
то сдружение „Родопски 
хайдути“ в хайдушка 
униформа известиха 
освобождението на Пе-
щера.

С Решение на Ми-
нистерски съвет (МС) за 
община Пещера са оси-
гурени средства в раз-
мер на  1 215 907,00 лв. 
с ДДС за реализацията 
на приоритетни инвес-
тиционни намерения на 
Община Пещера. 

Специалистите в Об-
щинска администрация 
са изготвили работни 
проекти за реконструк-
ция, която касае подмя-
на на ВиК мрежата по  
ул. „Иван Вазов“, ул. 
„Изгрев“ и ул. „Георги 
Кьосеиванов“ на обща 
стойност 400 000 лв. с 
ДДС.  

Дирекция „Терито-
риално и селищно ус-
тройство“(ТСУ) уточня-
ва, че съществуващата 
подземна комуникация 
- водопровод и канали-
зация,  по тези улици 
е изградена през 50-те 
години, от  азбестоци-
ментови тръби, които 
са изключително амор-

тизирани. Това води до 
постоянни аварии, често 
спиране на водоподава-
нето и лошо качество на 
питейната вода. 

След подмяна на ВиК 
мрежата по тези улици 
ще бъде положен нов ас-
фалт и ще бъдат рехаби-
литирани тротоарните 
площи.

Община Пещера има 
и съгласувани работни 
проекти за рехабилита-
ция на ул. „Стефан Кара-
джа“ и ул. „Симон Нал-
бант“  на обща стойност 
815 907,00 лв. с ДДС.

„Тези улици предста-
вляват основни транс-
портни артерии, които 
свързват най-големия 
жилищен квартал на 
града - „Изгрев“, с цен-
трална градска част, биз-
нес зоната и осигуряват 
бърза връзка с източен 
околовръстен път по ул. 
„Хан Пресиян“ до репу-
бликански път II-37 Па-
нагюрище - Пазарджик 

- Пещера“, каза Йордан 
Младенов - кмет на об-
щината. 

По неговите думи съ-
ществуващата настилка 
по тези улици е в много 
лошо експлоатационно 
състояние, констатира-
ни са множество дуп-
ки, пукнатини, на места 
настилката липсва, го-
ляма част от тротоари и 
бордюри  по дължината 
на трасетата са компро-
метирани. 

„С осигурените от 
МС 1 215 907,00 лв. за 
подмяна на съществу-
ваща ВиК мрежа и ас-
фалтиране на пътни 
участъци  ще се повиши 
качеството на живот на 
населението, ще се при-
влекат нови инвестиции 
и ще се създадат нови 
възможности за регио-
нална конкурентоспо-
собност на общината 
като цяло“, допълни 
Младенов.  

Обществен съвет ще помага 
на Кмета в мандат 2019- 2023

Пещера отбеляза 142 години 
от освобождението си

Осигурени са 1 215 907,00 лв. 
за подмяна на ВиК и асфалтиране 

на улици в град Пещера
Кметът на община 

Пещера Йордан Мла-
денов и инж. Николай 
Атанасов - замест-
ник-кмет, взеха учас-
тие в първа копка на 
проект за изграждане 
складова база на фирма 
„Братя Ангелови“ ООД. 

Проектът е в съ-
ответствие с изисква-
нията на Програмата 
за развитие на селски-

те райони за периода 
2014-2020 г., подмяр-
ка 4.2 „Инвестиции в 
земеделските стопан-
ства“. Складовата база 
ще бъде изградена на 
площ от 7 000 кв. м за 
срок от 12 календарни 
месеца. 

Инвестицията на 
фирмата е в размер на 
4 млн. лв. 20 работни 
места ще бъдат обосо-

бени за обезпечаване 
на нормалната работа 
в новата складова база, 
каза управителят на 
фирмата инвеститор 
Иван Ангелов. 

Градоначалникът се 
ангажира местната ад-
министрация да подпо-
мага дейността на пе-
щерски фирми, които 
са решили да инвести-
рат в Пещера. 

„Братя Ангелови“ 
ООД работи ежедневно 
към професионалното 
усъвършенстване на 
персонала и качеството 
на продукцията. 

Птицефермата е из-
градена през 1995 г. Ко-
кошките се отглеждат 
по т. нар. алтернатив-
на технология - върху 
открити големи прос-
транства, а не затворе-
ни в клетки.

Нова складова база ще изгражда 
„Братя Ангелови“ ООД
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Пещера Снежанка 
събра почитателите на 
спелеологията и турис-
ти за своя 59-и рожден 
ден. Георги Киев - пред-
седател на ТД „Купена“, 
припомни важни дати и 
събития около открива-
нето на подземния би-
сер през 1961 г. 

Местните пещерня-
ци посрещнаха гости 
на празника от турис-
тическите дружества в 
Пазарджик, Велинград 
и Панагюрище, прис-
тигнали специално за 
честването. 

Безплатна обиколка 
на залите в пещерата, 
почерпка - горещ бил-
ков чай на фона на гай-
дарски звуци, скара и 
руйно вино, повишиха 
настроението на при-
състващите, които са 
получили календарчета 
със снимки от прочу-
тото пещерно образува-
ние. 

Не бяха забравени и 
хората, посветили жи-
вота си на облагородя-
ването на района и раз-
витието на пещерното 
дело. Паметта им беше 
почетена с едноминутно 
мълчание. 

Пещерата Снежанка 
над град Пещера е от-

крита на 3 януари 1961-
ва. На 8 август същата 
година е обявена за при-
родна забележителност 
от Главно управление на 
горите. Използването на 
пещера Снежанка като 
туристически обект 
започва след нейното 
благоустрояване през 
1968 г. Тя е сред Стоте 
национални туристиче-
ски обекта на БТС. Дъл-
га е 145 м, с постоянна 
годишна температура 8 
градуса. Образувана е от 
Новомахленската река 
през епохата на леванта 
и дооформена през ква-
тернера. В пещерата мо-
гат да се видят едни от 
най-красивите ледни-
кови форми в България. 
Тя е богата на сталагми-
ти, сталактити, сталак-
тони, драперии и син-
трови езерца. Състои 
се от няколко красиви 

зони: Вълшебната зала, 
Залата на виметата, Го-
лямата зала, Музикал-
ната зала, свързани със 
Срутището, над което 
минава мост, Залата на 
гълъбите, Залата на ки-
тайските фенери и Ка-
менната гора. В средата 
на пещерата има кръг-
ли огнища, до които са 
намерени предмети от 
ранножелязната епо-
ха и кости на животни. 
Траките са я използвали 
като убежище от враго-
вете си. Пещерата Сне-
жанка ще ви разкрие 
своите тайни, които са 
на повече от 3.5 млн. го-
дини. 

Най-бялата пещера 
в България омагьосва 
всеки, който прекрачи 
прага й. 
Вие сте следващите - 

нас вече ни плени!

И хоро няма. 
И щъркел няма

Пещера Снежанка посрещна 
гости за рождения си ден

Данните на ГРАО 
показват, че през изте-
клата 2019 г. сключените 
граждански бракове в 
Пещера са били 149. 

В сравнение с 2018 г., 
младоженците са били с 
30 по-малко. 

От началото на 2020 
г. „да“ са си казали че-
тири двойки от Пещера. 
Към датата на издаване 
на редакционния брой 
има заявени още толко-
ва кандидати за подпис. 
2020-а е високосна и ще 
има 366 дни, вместо 365. 

Д о п ъ л н и т е л н и я т 
ден, който се добавя е 
29 февруари. Суеверни-
те хора вярват, че през 
високосна година не 
бива да се правят реди-
ца неща, като например 

да сключват брак. Смята 
се, че сключените през 
такава година бракове 
ще се разпаднат бързо 
или младите ще започ-
нат да си изневеряват. 
Разводът в такива годи-
ни също не е препоръ-
чителен, защото хората 
се задомяват повторно. 

Любопитен факт е, 
че за 20 години назад 
във времето в града с 
рождена дата 29 фев-
руари са записани само 
двама наши съгражда-
ни. Справка в регистри-
те показва, че родените 
бебета за 2019-а са 190. 
169 от тях са родени зад 
границите на страната. 

България може „да се 
похвали“ като страната 
членка на ЕС с най-ви-

сока смъртност. През 
изтеклата година Пеще-
ра е намаляла с 248 чо-
века. Народни поверия 
гласят,

 че високосната го-
дина покосява хората и 
в такива години броят 
на смъртите се пови-
шава. Има вярване и че 
се случват повече при-
родни бедствия. И така, 
ако сме достатъчно су-
еверни, да припомним, 
че през тази година е 
на късмет да ни окъпе 
първият дъжд. Дебели-
ят сняг пък значи добра 
реколта. 

Годината ще е до-
бра за всички, които се 
разделят със старите си 
страхове. 

По стара българска 
традиция на 21 януари 
отбелязваме Бабинден - 
празник, съхранен през 
вековете в мъдростта на 
нашите прадеди. 

По този повод кме-
тът на община Пещера 
Йордан Младенов поз-
драви в обедната почив-
ка жените от местната 
администрация, които 
полагат грижи и споде-
лят радостта към ново-
родените си внуци. 

Чрез сайта www.
peshteraprim.com гра-
доначалникът се обръ-
ща към всички пещер-
ски баби и мамета и 
поднася най-сърдечни 
поздравления за праз-
ника.

„Като използвам 
възможността да изразя 

благодарност и уваже-
ние към всички бивши 
и настоящи акушери, 
гинеколози, лекари и 
здравни работници, по-
желавам с гордост да 
носите неповторимите 
мигове на щастие, до-
шли с първия плач и но-

вия живот на бебетата в 
пещерските домове през 
годините. Честит праз-
ник, честит Бабинден!“

Йордан Младенов
кмет на община Пещера

През 2019-а 149 жители 
на общината са сключили 

граждански брак

Йордан Младенов потачи 
пещерските баби с цвете 

и блага дума

Англичаните Ан и 
Дарън Норт пристигат 
в Радилово преди 14 
години. Поданиците на 
Нейно Величество са 
влюбени в българската 
природа, в историята на 
страната и в народната 
музика и танци. 

След дълго обслед-
ване в интернет коя да 
бъде втората им родина, 
избират България и се 
установяват в пещер-
ското село. Купуват си 
къща, правят ремонт на 
помещенията, за да им 
бъде уютно и приятно и 
започват да се радват на 
живота. 

Хората от селото ги 
приемат радушно и то-
пло. Събират се в праз-
ник и в делник, помагат 
кой с каквото може и за-
живяват. 

Дарън е майстор дър-
воделец, Ан е работила 
в хотел в Англия, сега е 
домакиня и къщовница. 
Досущ като нашенките. 
Върти се около печка-
та, готви вкусни гозби, 
прави сладки. И празну-
ват българските народ-
ни празници. С тях се 
срещнах по Коледа. На 
сцената на читалището 
Ан играеше български 
народни танци. Прис-
тъпяше напето в ритъма 
на музиката с поглед, за-

реян в публиката. Май-
стор е. Изучила е стъп-
ките на хората и е досущ 
като колежките си от 
самодейната танцова 
формация. Това беше 
достатъчно да ме убеди, 
че трябва да се срещна 
със семейството, да ги 
попитам... 

А въпросите? След-
ват. До тях и отговорите 
с уговорката, че българ-
ският й език не е толко-
ва добър като хороводи-
те.

Д. Н.: Как се решихте 
да продадете всичкото 
си имущество в Окс-
форд и да се заселите в 
България?

Ан: В Англия живо-
тът е динамичен. Не ос-
тава време за личен жи-
вот. Разкъсван си между 
работното си място и 
домашната работа. За-
почнахме да се оглежда-
ме за по-спокойно мяс-
то. За държава, в която 
има време за всичко. 
Предприехме пътуване 
до Пловдив. Останахме 
очаровани от Стария 
град. Плениха ни атмос-
ферата, битът и отноше-
нието на българите.

Дарън: Купихме 
си къща в Радилово, 
по-късно я продадохме 
и се заселихме в село 
Ветрен дол. Сега отново 

си имаме дом в Радило-
во. Аз съм строител и в 
момента правя ремонт 
на жилището. Стягам 
покрива и така минава 
денят ми. Помагат ми 
сръчни съседи. Напред-
вам. Нали ще живеем 
тук. Така е…

Д. Н.: Какви хора са 
радиловци? Приеха ли 
ви? Разбирате ли се?

Ан: Топли хора. От-
ворени за нови запоз-
нанства и срещи, за 
нови приятелства. Днес 
вече мога да кажа, че 
имам добри приятели. 

Дарън: За отноше-
нието ми към българи-
те свидетелства фактът, 
че кръстих внучката си 
Райна. Дъщеря ми ни 
гостува и е запленена от 
спокойствието тук. Но 
семейството й е избрало 
друг път. Идват в Ради-
лово почти всяко лято, 
за да почиват.

Д. Н.:  На Коледа Ви 
видях как играете хора 
на сцената на читали-
щето. Не се давате на 
българските танцьорки. 
Стъпвате напето, игра-
ете с плам. Има жар и 
трудно може да се каже, 
че не сте българка.

Ан: Аз обичам тра-
диционните български 
танци. В тях има много 

(продължава на стр. 4)

Държавната агенция 
за българите в чужбина 
подкрепя инициатива-
та на Библиотеката при 
НЧ „Развитие-1873“, гр. 
Пещера, България под 
надслов „Българско сло-
во без граници“, която 
има за цел да популяри-
зира част от съвремен-
ната българска поезия 
на автори чрез културни 
събития на българска-
та общност в чужбина. 
Това е прекрасен начин 
да се съхранява езикът 
ни чрез изкуството на 
поезията. 

Държавната агенция 
за българите в чужби-
на подкрепя тази бла-
городна инициатива, 
насочена към четене 

и популяризиране на 
български съвременни 
поети. Съхраняването 
на езика чрез изкуство-
то на поезията като на-
чин хората да четат на 
красивия ни роден и 
мелодичен български е 
от изключително важно 
значение и прекрасна 
възможност за духовно 
израстване и личностно 
развитие чрез силата на 
словото. 

Прекрасно е, че на 
този етап вече има ор-
ганизации и дружества, 
български съботно-не-
делни училища, вклю-
чили се в инициативата 
„Българско слово без 
граници“.

Снимката 
е предоставена 

от Библиотеката 
при НЧ „Развитие-1873“,

гр. Пещера

Държавната агенция 
за българите в чужбина подкрепя 

читалището в Пещера
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Кметът на Община 
Пещера Йордан Младе-
нов обяви на прескон-
ференция по-важните 
основни управленски 
принципи по които ще 
работи. Върховенство 
на закона, ефективно 
управление и прозрач-
ност при вземането на 
решения ще бъдат воде-
щи по време на неговия 
мандат. 

Кметът ще разчи-
та на диалог и парт-
ньорство с гражданите, 
както и на отчетност 
при изразходването на 
публичните средства и 
разпореждането с пуб-
лични ресурси. Градона-
чалникът гарантира от-
говорност към правата 
и сигурността на жите-
лите на община Пещера. 

Младенов запозна 
медиите, че в града ще 
бъде създадено звено, 
което ще работи за ут-
върждаването на Пеще-
ра като град подходящ 
за туризъм, като ще 

бъде създадено публич-
но – частно партньор-
ство с местния бизнес. 

Идеята на кмета е да 
се създаде единен билет 
за посещение на всички 
туристически забеле-
жителности в община-
та – частни и общест-
вени музеи, крепостта 
„Перистера“, пещера 
Снежанка, Юбилейна и 
други забележително-
сти, за които туристите 
не знаят, че съществу-
ват. Към края на ман-

дата децата на Пещера 
да посещават безплатни 
детски градини пред-
вижда управленската 
програма на Младенов. 
Първоначално от тази 
възможност ще се въз-
ползват семействата с 
ниски доходи. Създава-
нето на безплатна дет-
ска кухня финансирана 
от общинския бюджет 
ще обслужва младите 
семейства в общината 
каза Йордан Младенов.

Стотици жители и 
гости на Пещера прене-
брегнаха студеното вре-
ме и дойдоха около езе-
рото в централния парк 
на града, за да бъдат 
част от Богоявленския 
ритуал по хвърлянето 
на кръста.  

Йордановден в Пе-
щера започна с шест-
вие, водено от всички 
пещерски свещеници. В 
него се включиха кме-
тът Йордан Младенов, 
заместник-кметът инж. 
Николай Атанасов и д-р 
Николай Пенев - предсе-
дател на Общинския съ-

вет. Костадин Тахов (на 
16 г.), Георги Петров (на 
19 г.) и Йордан Ибишев 
(на 22 г.), който  заради 
празника е пристигнал 
в Пещера от гр. Рединг в 
Обединеното кралство, 
бяха мераклиите, пред-
варително представили 
кръщелно свидетелство. 

За втора поредна го-
дина от ледените води 
на езерото кръста изва-
ди Костадин Тахов. 

Смелчагата получи 
лична награда от кмета 
на общината и награда, 
осигурена от Община 
Пещера. 

През последните го-
дини в ритуала биват 
допускани само онези, 
които предварително са 
заявили желание в съот-
ветния църковен храм.

Ученици от Начал-
но училище „Михаил 
Куманов“ гостуваха в 
Община Пещера. Мал-
чуганите поздравиха с 
песни кмета на общи-
ната Йордан Младенов 
и инж. Николай Атана-
сов - заместник-кмет, и 
сурвакаха с наричане на 
ромски и български за 
здраве и берекет. 

Поводът за гостува-
нето на децата бе ром-
ската Нова година или 
Банго Васили. Както и 
в българската тради-
ция, градоначалникът 
почерпи изпълнителите 
и учителите с пита и ги 
дари с лакомства. 

След като сурвакаха 
кмета, децата се снима-

ха за спомен.
Ромската Нова годи-

на в Пещера се празнува 
три дни. Веселието на 
Василица е свързано с 
легенда, че свети Васил 
- застъпник и защитник 

на ромите, възстановил 
моста, по който пре-
минавали ромите, след 
като той бил разрушен 
от Дявола, и по този на-
чин ги спасил.

Красимир Узунов 
е роден на 26 януари 
1963 година в град Пе-
щера. Завършва с от-
личие Висшето военно 
артилерийско училище 
(ВНВАУ) „Георги Ди-
митров“ в Шумен през 
1985 година, специал-
ност Политически про-
фил. Произведен е в чин 
лейтенант на 31 август 
1985 г. Випуск „Сли-
внишки“. През 1988 г. е 
произведен в чин стар-
ши лейтенант. През 
1989 – 1990 г. служи в 
поделение на Строи-
телния сектор на МНО 
в Казичене. През 1990 
г. с конкурс е назначен 
за заместник-началник 
на Международни ин-
формация във вестник 
„Народна армия“.  През 
1990 г. създава първия 
клуб на Офицерската 
Легия „Раковски“ в Шу-
мен. Избран е за говори-
тел на Легията. Напуска 
армията през септември 
1991 г. заради участие в 

парламентарните избо-
ри на 13 октомври 1991 
г. в листата на „Кон-
ституционния форум“ 
на професор Николай 
Генчев, като водач на 
листата в Кюстендил. В 
края на октомври 1991 
г. се завръща на воен-
на служба и е назначен 
началник на отдел „Ин-
формация“ в Минис-
терството на отбраната 
в екипа на министър 
Димитър Луджев. През 
май 1992 г. подава ос-
тавка и напуска оконча-
телно армията. 

Работи като журна-
лист на свободна прак-
тика в Македония, Ко-
сово, Албания, Босна 
и Херцеговина. Пише 
коментари за различни 
издания и издава книги. 

На 7 юни 2000 г. съз-
дава първата българска 
частна информацион-
на агенция „Фокус“, с 
което слага началото на 
най-голямата българска 
радиоверига „Фокус“, 

която в момента прите-
жава 60 радиостанции, 
15 регионални офиса и 
излъчва 12 самостоя-
телни програми. Удос-
тоен е за „Следовник на 
народните будители“ за 
2014 г. от Съюза на на-
родните читалища. 

Награждаван е с 
лично оръжие от ми-
нистъра на отбраната 
Николай Свинаров, с 
почетен „Войнишки 
нож“ от началника на 
Генералния щаб гене-
рал Никола Колев, със 
сабя от министъра на 
отбраната Николай 
Цонев, със сабя от ръ-
ководството на ДАНС, 
със знак „За принос 
към Министерството 
на отбраната“ от ми-
нистъра на отбраната 
Ангел Найденов през 
2014 г. и със знак „Дос-
тойнство и чест“ от ми-
нистъра на отбраната 
Красимир Каракача-
нов през 2018 г. Удосто-
ен е с титлата „Доктор 
хонорис кауза“ на Во-
енна академия „Георги 
Раковски“ от 15 февру-
ари 2017 г.

Красимир Узунов 
почина внезапно на 25 
февруари 2019 г. Погре-
бан е с военни почести.

На 5 май 2019 г. 
Красимир Узунов бе 
удостоен посмъртно 
със званието „Почетен 
гражданин на гр. Пеще-
ра”.

Кметът на Пещера обяви 
част от приоритетите си

Костадин Тахов хвана кръста 
в Пещера

Четвъртокласници сурвакаха 
общинарите за Банго Васил

Да си спомним за Поручика

„Еко Грийн Фарм“  ЕООД търси да назначи работници за отлеждане 
на свине. Работа по график. Много добри условия на труд.

Информация на тел. : 0882 606 449

Обявиха грипна епидемия в Пещера
От 28 януари до 4 февруари ще почиват учениците заради грипна 

епидемия обявена от Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ. 
Грипна епидемия е обявена за цялата Пазарджишка област. 
Училищните занятия ще бъдат подновени следващия вторник 4 

февруари.

Китайският Послан-
ник и китайската асо-
циация на студенти и 
учени в Обединеното 
кралство поканиха око-
ло 300 представители 
на образователни ин-
ституции по случай Ки-
тайската Нова Година. 

Сред присъстващите 
на празничното съби-
тие беше и нашата съ-
гражданка Лина Давитт. 
Лина работи в Институт 
Конфуции в Универси-
тета в Бангор - северен 
Уелс. Основна дейност 
на културната институ-

ция е свързана с препо-
даването на китайския 
език и разширяване 
познанията на хората 
от различните стра-
ни за китайския език 
и култура, развитие на 

приятелските отноше-
ния и разгръщане на 
международния обмен 
и сътрудничество меж-
ду Китай и държавите 
по света в областта на 
образованието, науката, 
културата, икономиката 
и други сфери.

„Пожелавам на всич-
ки свои съграждани, 
много здраве и щастие 
през 2020! Годината на 
Металния Плъх да бъде 
година на ново начало! 
Нови възможности, лю-
бов и пари.“ 

Лина Давитт

Пещерка беше на прием при 
Китайския посланик в Лондон
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ритъм, усеща се устре-
мът на българката да 
претвори в танц най-ху-
бавото от живота на 
предците си. Харесват 
ми носиите, шевици-
те. В костюмите се крие 
нещо сакрално, нещо, 
което е адресирано към 
сърцето на онези в за-
лата или на площада. 
Благодарна съм на мо-
мичетата от танцовата 
група. Очарована съм 
от техния устрем задъл-
жително да ме научат на 
най-доброто. Обичам да 
играя с тази група.

Дарън: Не мога да 
кажа, че съм танцьор. 
Трудно е. Иска се ку-
раж, за да се хванеш на 
хорото. Пленителна е 
гледката как българите 
се държат ръка за ръка 
по време на танц. Това е 
единство. В Англия по-
добна гледка няма. Нали 
съм майстор… Реших 
да направя ремонт на 
гримьорната в читали-
щето. Артистите вече се 
радват на удобство и на 
специално отношение. 
Чувстват се специално 
преди представленията.

Д. Н.: Сега е зима. 
Как минава времето 
през пролетта и лятото?

Дарън: Имам си 
градинка. Научиха ме 
да садя и отглеждам зе-
ленчуци. Да се грижа за 
лозите. И после да пра-
вя българска домашна 
ракия, вино, салата. Тук 
всичко е вкусно. В мо-
ята страна има много 
добре изглеждащи крас-

тавици, домати и плодо-
ве. Но не са вкусни като 
тези дето отглеждаме 
тук. 

Ан: В Околности-
те на Оксфорд имахме 
малко земя. Пробвахме 
да се занимаваме със 
земеделие. Заради слън-
цето ли, заради чистия 
въздух ли, тук нещата 
са истински и неповто-
рими. Така е и с напит-
ките и със сиренето. Тук 
дори има щъркел…

Д. Н.:  На Богоявле-
ние какво искате да си 
пожелаете? Казват, че в 
този ден пожеланото от 
сърце се сбъдва.

Ан: Искам здраве, 
добри съседи, искам 
да продължа да играя 
хоро. В България има 
планини, море, слънце, 
четири сезона. Искам да 
им се радвам.

Дарън: Искам да до-
върша новия покрив на 
къщата, да посрещам 
децата и внуците си. Ис-
кам благи съседи, с кои-
то вечер да пийвам по 
ракийка и да се смеем от 

сърце на лошия ми бъл-
гарски.

Д. Н.: Много българи 
в търсене на по-добър 
живот се отправят към 
Великобритания.

Ан: Нека се върнат! 
Дарън: Ако полити-

ците си свършат добре 
работата, ако създават 
работни места… никой 
няма да ходи по чужби-
на. България е голяма и 
е отворила сърцето си 
за всички. Живи и здра-
ви, много късмет и успе-
хи във всяко българско 
семейство!

Ан и Дарън казват, 
че носят в сърцата си 
България. Успели са да 
открият хубавото и то 
в село - пещерско. И 
сигурно не са заблуде-
ни. Просто имат широ-
ко отворени очи, за да 
видят това, което не са 
могли да сторят в ина-
че славната си страна. 
Приказката продължа-
ва…

И хоро няма. 
И щъркел няма

(продължение от стр. 3)
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В социалните мрежи 
на страницата на Фей-
сбук групата „За общи-
на Пещера“ бе качена 
тази снимка.

Всъщност пещерци и 
гости на града, решили 
да посетят селището Св. 
Константин, са свикна-
ли с тази гледка. 

Намира се до едно от 
любимите на младежите 
място над Пещера. 

Няма лятна вечер, в 
която тийнейджърите с 
автомобили да не спрат 
там, за да споделят неща 
от ежедневието си и да 
се любуват на нощните 
светлини в низината. 
За да е още по-хубаво и 
приятно, от Общината 
монтираха беседка, а в 
непосредствена близост 
- и контейнери за отпа-
дъци. Но отпадъците 
са навсякъде, а не там, 
където им е мястото. 
Фрапиращо е, но е факт. 
В свои коментари недо-
волните обвиняват слу-
жителите по чистотата 
за нелицеприятната 
гледка. 

С идеята да се почис-
ти срамното място, към 
съмишленици се обър-
наха наши съграждани:

„Здравейте, при-
ятели! Обръщам се с 
призив към всички вас 
относно един проблем, 

който касае цялата стра-
на - мърлящината и не-
марливото отношение 
на хората към природа-
та и тях самите. Сним-

ките са от познатото на 
всички нас място. Мяс-
то, което се посещава от 
много голяма част хора 
от града ни - Камъка. 

За съжаление, от 
край време то се пре-
върна в едно сметище. 
Колкото вина има Об-
щината, че не поддържа 
мястото редовно, тол-
кова и НИЕ! Тъй като 
не можем да изчистим 
цялата страна, нека за-
почнем от тук. От нас 
самите! Организираме 
почистване на окол-
ността, която обхваща 
Камъка и около киломе-
тър нагоре (участъци, 
които са силно замър-

сени с отпадъци). Мол-
бата ми е: който има же-
лание и свободно време 
- да се присъедини! Нека 
покажем, че не сме без-
различни към подобни 
неща. Силно се надявам 
и знам, че ще има много, 
които ще ни подкрепят. 
Ако някой има какво да 
допълни относно ини-
циативата, да ми пише 
на лично.

С уважение: Приро-
дата“

Събраха се ентуси-
асти и почистиха. И се 
радваха на стореното. 
И за миг не съжалиха 
за изгубеното време да 
търчиш подир писнюци 
(дума от Пазарджишки 
регион: мръсник, мър-
ляч, мискин(ин), която 
се използва за човешкия 
толеранс към нечис-
топлътност и физическа 
мръсотия, по (или око-
ло) него) и останалата 
„слава“ от техните под-
визи. С разбирането, че 
„Един ако цапа, и сто да 
чистят ще са малко“. До-
бавяме, че така не става 
по-чисто - просто става 
по-малко мръсно. Да, 
ние плащаме данъци. 
От тях се харчат пари за 
чистото. Но боклукът 
трябва да е събран на 
определените за целта 
места. Останалото ще 
чистим ние, или такива, 
които не се примиря-
ват по една или някак-
ва друга причина, може 
би?! А в някои държави 
се забавляват по мно-
го интересен начин, на 
чисто! Въпросът е да се 
пази така през всичките 
365 дни в годината!

ФОТООКО

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Дойранска епопея“ №17, тел. 
0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ 
и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: 
ПУП-ПЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 
56277.3.1643 с площ от 26 957 кв. м по КККР на гр. Пещера в местност 
Луковица и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно 
застрояване, като се обособят 67 /шестдесет и седем/ броя самостоя-
телни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 
56277.3.1643, разположени в 9 /девет/ броя нови квартали със съответни-
те обслужващи улици.

Подробният устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул. „Дойранска 
епопея“ №17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите 
страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се 
приемат в 14- /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване 

Борова проце-
сионка (Thaumetopoea 
pityocampa Schiff.) е на-
паднала боровите на-
саждения по пътя от 
Пещера към Радилово, 
алармираха загрижени 
съграждани. 

Гостоприемници са 
всички представители 
от род борове Пинус, но 
е описан и при кедрите. 
Боровата процесионка е 
най-опасният иглогри-
зещ вредител в горите от 
черен и бял бор. Напада 
предимно изредените 
борови насаждения с 
малка пълнота (под 0,5) 
във всички възрасти 
на дърветата. Атакува 
иглолистата, при кала-
митетно проявление е в 
състояние да обезлисти 
силно иглолистните 
култури и насаждения.  
Среща се в Южна Бъл-

гария в до 1700 м. н. в. 
Снася яйцата си в яй-
чени калъфчета, върху 
една или два иглици от 
юли до септември, по-
някога и до октомври. 
Във всяко калъфче има 
от 100 до 600-700 яйца. 
Гъсениците се излюпват 
от август до октомври, 
живеят в гнезда (къде-

ли) и водят задружен 
начин на живот. В за-
разения район остават 
да зимуват в къделите 
видими с невъоръжено 
око споделят съгражда-
ните ни. Специалисти 
припомнят, че през про-
летта отново атакуват 
иглолистата.

Борова процесионка нападна 
иглолистните насаждения 

край Радилово


