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Българският червен 
кръст - Пещера продъл-
жава с поетапното раз-
даване на индивидуал-
ни пакети с хранителни 
продукти. С право на 
подпомагане в Пещера, 
Радилово и К. Дими-
триево са 670 лица, съ-
общи Виктория Пенева 
- председател на черве-
нокръстката организа-
ция.

Предоставянето на 
хранителните продукти 

ще се извършва от до-
броволци на  БЧК все-
ки работен ден от 13:30 
до 16:30 часа, уточни 
Пенева.

Продуктите се полу-
чават срещу документ 
за самоличност и под-
пис, при спазване на 
всички изисквания на 
Регламента за защита на 
личните данни и проти-
воепидемичните мерки.

Оперативната про-
грама се управлява от 

Агенцията за социално 
подпомагане и се осъ-
ществява със съдей-
ствието на местните 
власти.

На 18.10.2021 г. в Заседателната зала на Община 
Пещера се проведе встъпителна пресконференция 
за представяне на проект BG05M9OP001-6.002-0049 
„Патронажна грижа + в община Пещера“, процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна гри-
жа +“ на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси 2014-2020 г.“

Основната цел на проекта е да се осигури под-
крепа чрез предоставяне на патронажни грижи за 
възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в 
домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на 
социалните услуги, делегирани от държавата дей-
ности във връзка с разпространението на COVID-19.

С изпълнение на Направление 1: Дейност „Па-
тронажна грижа“ се продължава моделът за патро-

нажни грижи 
в общината 
за възрастни 
хора и лица с 
у вр еж д а н ия , 
други уязви-
ми групи, вкл. 
лица, поставе-
ни под каран-
тина във връз-
ка с COVID-19, 
лица от риско-

вите групи, чрез предоставяне на качествени мо-
билни, интегрирани здравно-социални услуги в до-
машна среда. Лицата, на които ще бъде предоставена 
услугата за периода на проекта са минимум 43.

Предоставянето на услугите се осъществява на 
база на идентифицирани нужди и специфични по-
требности на целевата група. Заявяването на дос-
тавка на храна, хранителни продукти и продукти от 
първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на 
битови сметки, заявяване и получаване на неотлож-
ни административни и битови услуги, както и услу-
ги, осигуряващи социални условия на потребителите 
и предоставянето на здравни услуги, се извършва на 
предварително обявен телефон в обособен диспечер-
ски център.

Освен достъп до почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги, на потребителите се пре-
доставя психологическа подкрепа и консултиране в 
съответствие със спецификата на потребностите им 
и техните семейства. В резултат на изпълнението на 
дейността се подобрява качеството на живот на це-
левата група, като са създадени условия и е осигуре-
на подкрепа, насочена към ефективно упражняване 
правото им на независим живот и социално включ-
ване, при зачитане на правата им, съобразяване с 
техните възможности и специфични потребности.

Направление 2: Дейност „Превенция на 
COVID-19 в социалните услуги, делегирани от дър-

жавата дейности“ включва предприемане на мерките 
по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване 
подкрепа на социалните услуги, делегирани от дър-
жавата дейности - Дневен център за деца и младежи 
без увреждания, Дневен център за пълнолетни лица 
с увреждания, Център за настаняване от семеен тип 
за деца без увреждания и Кризисен център за лица 
и деца, пострадали от насилие. За целта е осигурена 
трудова заетост на 8 хигиенисти за 12 месеца. Създа-
ден е ефективен и работещ механизъм за подсигуря-
ване на базисните потребности и запазване достъпа 
до социални услуги на уязвими лица, като са въве-
дени мерки по опазване здравето както на ползвате-
лите на социалните услуги, така и на служителите, 
които ги предоставят.

Безвъзмез-
дната финан-
сова помощ за 
и з п ъ л н е н и е 
на проекта е в 
размер на 209 
999.18 лева, а 
п л а н и р а н и -
ят край за из-
пълнение на 
дейностите - 
17.04.2022 г.

В страната продъл-
жава инициативата 

„Капачки за бъдеще“, с 
която ще бъде купено 
медицинско оборудва-
не за малки пациенти. 
В Пазарджик в Профе-
сионална гимназия по 
строителство и архитек-
тура беше открит пункт 
за приемане на събра-
ните количества. 

Община Пещера се 
включи в инициатива-
та, като за целта преда-
де събраните от града 
пластмасови капачки и 

изпрати свой служител 
на място, за да ги преда-
де на фондация „Лазар 
Радков“. 6 чувала с общо 
тегло 148 кг. е събрано-
то количество в рамките 
на 4 месеца. Организа-
торите връчиха грамота 
за дарение.

По време на първата 
дарителска акция, която 
се проведе на 30 май, от 
Пещера за Пазарджик 
заминаха 244 кг пласт-
масови капачки.

За Международен 
празник на яйцето е из-
бран всеки втори петък 
на месец октомври.

По този повод Хрис-
тияна Ангелова - търгов-
ски директор на ЕТ „Ан-
гелов“ - Иван Ангелов в 
Пещера, дари над 1200 
прясно сварени яйца на 

децата от детските гради-
ни, на учениците от на-
чален курс на обучение, 
както и на ползвателите 
на центровете за работа с 
деца и възрастни хора.

По време на срещите 
Християна Ангелова е 
изнесла презентация за 
ползата от консумацията 

на яйца, начина на от-
глеждане на кокошките, 
практикуван във фирма-
та, и любопитни факти за 
яйцето.

Подобна инициатива 
в Пещера се провежда за 
пръв път.

Градът е един от цен-
тровете в страната, свър-

зани с производството на 
яйца. 

Припомняме, че през 
месец февруари 2020 г. 
беше открита нова сгра-
да - волиера за подово 
отглеждане на кокошки, 
собственост на ЕТ „Ан-
гелов“.

Министерският съ-
вет прие решение, с кое-
то обявява 12 октомври 
за Ден на българската 
община и местното са-
моуправление в Бълга-
рия. Решението е взето 
по предложение на На-

ционалното сдружение 
на общините в Републи-
ка България (НСОРБ), 
съобщиха от правител-
ствената пресслужба.

Исторически датата 
е свързана с публикува-
нето през 1882 г. в брой 

117 на „Държавен вест-
ник“ на Закона за общи-
ните и градското упра-
вление. Това е първият 
законодателен акт, кой-
то регламентира дей-
ността на общинските 
съвети, на кметовете и 

техните помощници.

Пещера е имала 
Община преди по-го-
леми и известни се-
лища.

МС реши: 12 октомври 
е Ден на българската община

(Четете на стр. 2)

В Общината проведоха встъпителна пресконференция за представяне на проект

Над 1200 яйца дари Иван Ангелов 
и отбеляза Международния празник на яйцето

Раздаването на пакети с хранителни 
продукти продължава

Дарихме 148 кг пластмасови капачки 
за детска неонатална линейка
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Пещера има Община в 
началото на XIX век пре-
ди много други селища - 
по-големи и по-известни, 
пише в спомените си Ана-
стас Пунев. 

Причината сигурно е 
смесеното население и от-
рано започналата борба 
за църковна и политиче-
ска самостоятелност, или 
просто стремеж за съхра-

нение на българската на-
родност.

Основните функции 
на административния ор-
ган били разпределение и 
събиране на държавните 
данъци, организиране и 
изпълнение на безплатни-
те повинности (ангария), 
грижи за училищата, черк-
ви, читалища, разглежда-
не по обичайното право 

на граждански и семейни 
спорове.

След излизане на За-
кона за вилаетите (1864), 
ролята на българските об-
щини (белидие) нараства. 
Избраният от старейши-
ните дотогава и от мъже-
те на 18 г. плащат данък 
поне 50 гроша, кмет се ут-

върждава от медюрите или 
каймакамина.

Българската Община 
се помещава в една стая 
в метоха при църквата 
„Св. Димитър“. Акаде-
мик Христо Христов (р. 
1915) потвърждава, че в 
Пещера сравнително рано 
има българска Община 
и кмет (мухтар). Общин-
ски управници, кметове и 
съветници (ази)  са били 
чорбаджиите Христоско 
Георгиев, Атанас Зафиров, 
Кузма Мичов, Тодораки 
Станкин, Никола Торбо-
олу, Мичо Кузмов, Атанас 
Ракоолу, Илия Ставракьов, 
Димитър Кущов, Иван Ра-

ков, Михаил Буфуи и др., 
свещениците поп Петър, 
поп Трендафил, поп Хрис-
тотодор, учителите Ми-
хаил Петков, Константин 
Попов.

Тогавашната Община 
не се е занимавала с би-
тови и здравно хигиенни 
въпроси. Водоснабдяване-
то е частна инициатива и 
собственост. 

Обществените чешми 
са дело на еснафа или на 
дарители. Санитарната 
служба е непозната, цяла 
Пещера е затрупана с бо-
клуци и торища, нався-
къде текат вади с отходни 

води. За да се премине 
през калните улици или 
проходи, се нахвърлят 
едри камъни или големи 
плочи. Улично осветление 
няма. Пожарната охрана 
не съществува.

Българската община в 
началото е само помощен 
административен орган на 
османската власт, но става 
обединително звено про-

тив поробителите и гръц-
кото духовенство, катали-
затор на възродителния 
процес.

Справка: Енциклопе-
дичен речник на Пещера

Анастас Б. Пунев

Община Пещера про-
дължава предоставяне-
то на услугата „Топъл 
обяд“ по проект „Топъл 
обяд в условия на пан-
демията от COVID-19 
в община Пещера“ до 
10.12.2021 г. включител-
но. Новината съобщиха 
от местната админи-
страция.
Топъл обяд се предос-
тавя на общо 210 по-
требители в три пункта: 
Пункт №1 - гр. Пещера 
(в трапезарията на До-
машен социален патро-
наж), Пункт №2 - с. Ра-
дилово (Пенсионерски 
клуб), Пункт №3 - с. 
Капитан Димитриево 
(Пенсионерски клуб).
Удължаването на сро-
ка за предоставяне на 
услугата стана възмож-
но след предприетите 
действия от Общинска 
администрация и след 
сключването на допъл-
нително споразумение 
към Договора за пре-
доставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ с 

Агенцията за социално 
подпомагане.
Община Пещера пре-
доставя и съпътстващи 
мерки на потребителите 
на услугата, изразява-
щи се в индивидуално 
консултиране и съдей-
ствие за възможности-
те за ползване на други 
социални услуги, полз-
ване на административ-
ни общински услуги, 
подпомагане достъпа 
до здравни и образова-
телни услуги. Срокът на 
изпълнение на проекта 
е 12 месеца.
Заявления и придру-

жаващи документи за 
ползване на социална-
та услуга „Обществена 
трапезария“ от жители-
те на общината продъл-
жават да се приемат в 
Центъра за администра-
тивно обслужване - Об-
щина Пещера, ул. „Дой-
ранска епопея“ №17, и 
в кметствата на селата 
Радилово и Капитан Ди-
митриево.

За връзка: 
тел. 0350/6-22-03 и 
0350/6-22-08, вътр. 104 - 
Отдел „ОКСМД“.

В изпълнение на дейности по Проект 
BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщава-
не в системата на предучилищното образование“ 
- Дейност 4 „Реализиране на дейности за педаго-
гическа, психологическа и социална подкрепа за 
родители на деца от уязвими групи и за формира-
не у тях на мотивация за активно приобщаване на 
децата им в системата на предучилищното образо-
вание“ - ДГ „Деница“ организира  мотивационна 
кампания за родители на деца от уязвими групи. 

Обучението се проведе на 8.10.2021 г. в две успо-
редно течащи сесии на лектори - психолог и мо-
дератор. Наташа Асенова водеше лекцията в НЧ 
„Развитие-1873“, гр. Пещера, а Ивайло Иванов - в 
залата на Община Пещера. Във всяка зала имаше 
по 30 човека - родители от общността, при спаз-
ване на строги противоепидемични мерки срещу 
Ковид-19. 

Основните теми бяха:
1. Откриване на кампанията и представяне на 

проекта АПСПО - цели, задачи, дейности, целеви 
групи.

2. Представяне на презентация „Добрият при-
мер“.

3. Основни аспекти и значение на предучилищ-
ното образование за социализацията и личностно-
то развитие на децата.

4. Права, задължения и отговорности на роди-
теля като участник във взаимодействието „Детска 
градина - семейство“.

5. Социокултурни компетентности на родите-
лите за грижи за ранно детско развитие - психолог 
и мотиватор.

6. Интерактивно мотивационно обучение с 
участниците на тема „Щастливо детство за по-до-
бро бъдеще на децата ни“.

7. Дискусия с участниците. 
Срещите бяха изключително полезни и поу-

чителни за родителите на децата от общността. 
А самият проект дава възможност да се работи в 
няколко направления -  деца, родители, помощ-
ник-възпитатели и образователни медиатори, 
където всички заедно имат една цел -  активно 
приобщаване в системата на предучилищното об-
разование.

Служители на ОП 
„ЧПОИ“ поставиха на 
възлови места в града, в 
непосредствена близост 
до пластмасовите кон-

тейнери за битови от-
падъци, кофи за пепел. 
Общинското предприя-
тие е закупило и доста-

вило 35 такива, съобщи 
Георги Смилянов. Съдо-
вете са с размери 75х75 
см и в тях ще се изхвър-
лят отпадъците от печ-

ките с твърдо гориво 
през зимния сезон.

Смилянов допълни, 
че е изготвен график за 

извозване на събрани-
те сгурия, пепел и жар. 
Идеята е на кмета на 
общината Йордан Мла-
денов. С поставянето на 
специализираните кофи 
се цели запазването на 
пластмасовите контей-
нери и съдове за битови 
отпадъци. 

В резултат на ниски-
те температури, пе-
щерци преминаха към 
отопление с твърдо 
гориво в домовете си. 
Събраната пепел и въ-
глените вече трябва да 
се изхвърлят в новите 
съдове. Използвайте 
металните  контейнери, 
защото няма опасност 
да прогорят, съветват от 
местната администра-
ция. Така ще се запазят 
пластмасовите съдове 
за смет.

ДГ „Деница“ проведе обучение на родители по проекта „Активно приобщаване 
в системата на предучилищното образование“

През зимата ще пазим контейнерите 
за битови отпадъци с кошчета за пепел

Пещера е имала Община преди по-големи и известни селища

210 потребители ще получават топъл 
обяд до 10 декември

Общата стойност на проекта е 135 342.90 лв.
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В танцовата зала на 
Център за подкрепа на 
личностното развитие 
- Обединен детски ком-
плекс - Пещера (ЦПЛР 

- ОДК) се проведе тър-
жеството, посветено 
на първия учебен ден и 
откриването на новата 
творческа 2021/2022 го-

дина.
Събитието се про-

веде при спазване на 
противоепидемичните 
мерки в намален състав. 
Гости на празника бяха 
кметът на община Пе-
щера Йордан Младенов 
и Диана Балканджиева 
- гл. експерт ,,Образова-
ние“ в местната админи-
страция. Присъстваше 
и преподавателският 
колектив от културната 
институция.

Руса Каврошилова 
- директор на ЦПЛР - 
ОДК, приветства пред-
ставителите на твор-
ческите колективи и 
пожела успехи, здраве 

и присъствена учебна 
година. 

Йордан Младенов 
каза, че се гордее с на-
градите и отличията на 
младите таланти. Той 
гарантира, че Общинска 
администрация ще про-
дължава да се грижи за 
удобството и комфорта 
на възпитаниците, за да 
могат да творят на воля.

Поздрави към всич-
ки присъстващи отпра-
виха мажоретен състав 
„Перистера“ с р-л Ваня 
Александрова, ВГ „Ша-
рения“ с р-л Здравко 
Мандаджиев и танцов 
състав „Здравец“ с р-л 
Борис Генчев.

За децата предстоят 
дни, изпълнени с му-
зика, танци и усмив-
ки в един вълшебен и 

тайнствен свят, в който 
властва мощта на чо-
вешките мисли и талан-
ти.

Десет многоетажни 
легла тип „Сандвич“ 
дари „Биовет“ АД на ДГ 
„Иглика“ в град Пещера. 
Това се случи след като 
директорът на детската 
градина Величка Бал-
канджиева се обърна 

към ръководството на 
най-голямото предпри-
ятие в региона с молба 
за съдействие. Поръчка-
та е изпълнена от ,,Лем 
Комерс“ ЕООД - с. Гла-
виница. С новите легла 
се осигурява необхо-

димата база за всички 
деца от подготвителната 
група.

Спазват се изисква-
нията за помещенията 
в детската градина и за 
оптимизиране на прос-
транството за обуче-
ние, игра и почивка на 
децата. Директорката 
на ДГ ,,Иглика“ изказва 
своята огромна благо-
дарност на ,,Биовет“ АД 
за щедрото дарение и 
грижата към децата на 
община Пещера.

На посещение в ДГ 
„Иглика“ бяха изпъл-
нителният директор на 
„Биовет“ Ангел Желяз-
ков, Йордан Младенов 
- кмет на община Пеще-

ра, и собственикът на 
,,Лем Комерс“ ЕООД - с. 
Главиница.

След ремонт със 
собствени средства, по-
мощ от Община Пещера 
и съдействие от стро-
ителна група към Об-
щината, са подменени 
ламинатът, фаянсовите 
плочки в умивалници-
те, сервизните поме-
щения и тоалетните в 
две от помещенията на 
детското образователно 
заведение.

Кметът на община-
та увери, че през след-
ващата година започва 
пълен ремонт на двор-
ното пространство. 
Предстои съществува-
щите игрални съоръже-
ния да бъдат разполо-
жени по-рационално в 

пространството, за да се 
изпълнят изискванията 
на ресорните органи.

Ще бъде подменена и 
настилката в парковото 
пространство, каза още 
Младенов. Градоначал-
никът изрази своето за-
доволство от факта, че 
бизнесът оказва съдей-
ствие на местната уп-
рава за подобряване на 
съществуващата учебна 
база, нужна за съвре-

менното обучение и 
развитие на подраства-
щото поколение в града. 

Младенов допълни, 
че бизнесът не трябва да 
забравя, че всяко даре-
ние помага на местната 
общност и прикани и 
други собственици на 
фирми да се включат 
в кампанията за подо-
бряване състоянието на 
детските градини и учи-
лищата в града.

По време на почивка 
на море в семеен хотел, 
децата и персоналът, 
който ги придружаваше, 
намериха нови прияте-
ли, които са служители 
на МВР. Те от своя стра-
на разказаха за нас на 
своите семейни прияте-
ли и колеги от различни 
населени места и така за 
кратко време събраха 
дрешки, обувки, учебни 
помагала, спално бельо 
и много други неща, 
които дариха на децата 
от Центъра в Деня на 
независимостта на Бъл-
гария. Общата стойност 
на дарението възлиза на 

около 6000 лв. 
Децата бяха много 

радостни да ги видят от-
ново. Тези сърцати хора 
и всички ние от ЦНСТ 
си обещахме трайно 
приятелство във време-
то, което да се измерва 

не само с материалните 
придобивки, но и с пре-
красните емоции, които 
пораждат тези срещи.

Благодарим ви, При-
ятели!

Аксения Куманова - 
Лулова

Ивана Петкова ще 
ръководи най-новата 

форма на обучение в 
ЦПЛР - ОДК, Пещера - 
„Приложни изкуства“. 
Новината съобщи Руса 
Каврошилова - дирек-
тор на културната ин-
ституция в Пещера.

Ивана Йорданова 
Петкова е родена в Пе-
щера през 1994 г. От 
първи до седми клас се 
обучава в родния град в 
тогавашното СОУ „Св. 
Климент Охридски“, 
след което продължава 
развитието си в Езико-
ва гимназия „Бертолт 
Брехт“ в Пазарджик.

Завършва бакала-
върска и магистърска 
степен по „Живопис“ 
в Националната худо-
жествена академия - 
София. Там придобива 
и квалификация „Учи-
тел по изобразително 
изкуство от първи до 
дванадесети клас в об-
щообразователните и 
професионални учили-
ща“. 

Ивана Петкова има 
участия в изложби в ХГ 
„Проф. Веселин Стай-
ков“ - Пещера.

СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“ направи дарение 
на Народна библиотека 
„Иван Вазов“ в Пловдив 
и на Пещерския музей.

Най-голямата пуб-
лична библиотека в 
България получи пър-
вото годишно течение 
на сп. „Светлина“ от 
1891 г. 

Месечното илюстро-
вано списание съдър-
жа разнообразна ин-
формация за научните 
постижения и тяхното 
приложение - за ролята 

на електричеството в 
индустрията и в меди-
цината, за фонографа и 
телеграфния апарат.

Има научна инфор-
мация за винарите, за 
риболовците и естест-
воизпитателите. Из-
ключително ценни са 
снимките на Българска-
та армия от края на XIX 
век. 

Сега отлично запазе-
ното списание ще бъде 
достъпно до всички чи-
татели и изследователи 
на миналото.

Историческият му-
зей в град Пещера полу-
чи от Гимназията ръко-
пис на първата част от 
„Страници из минало-
то на град Пещера“ от 
Иван Попов. 

Той е ценен с речни-
ка на по-редките пещер-
ски думи и изрази като 
изчумрявам (вехна, сла-
бея), дрождав (твърд, 
грапав), пукал (съд 
за вода и вино), фар-
та-фурта. 

Този речник не при-
съства в изданието на 

пещерската история, 
което е редактирано 
след смъртта на Ст. По-
пов.

Тези инициативи 
са естествено продъл-
жение на дарителските 
дейности, осъществява-
ни от Гимназията. Още 
през 90-те години на 
миналия век учениците 
събираха помощи за до-
мовете в Брацигово. 

Последните десет 
години редовно се про-
веждат Коледни и Ве-
ликденски благотво-

рителни акции 
- или в подкрепа 
на Българската 
Коледа, или с 
конкретна по-
мощ за болни 
деца. Миналата 
година капач-
ките, събрани в 
двора на учили-
щето, подпомог-
наха купуването 
на неонатална 
линейка за град 
Пловдив.

В а л е н т и н 
Стоянов

Център за подкрепа на личностното развитие - ОДК, 
Пещера откри новата творческа година

Ивана Петкова ще учи децата 
да бъдат художници

Децата и екипът от ЦНСТ 
намериха нови приятели

Поредна дарителска инициатива на Гимназията

„Биовет“ АД дари десет многоетажни легла 
за ДГ „Иглика“ в Пещера, 

Общината помогна за ремонта
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Това изчисляват 
енергийни експерти 
и предупреждават за 
тежка зима и нов скок в 
цените на тока за бита, 
природния газ и твър-
дите горива.

Поскъпването по 
борсите за дърва за 
огрев и пелети вече е 

факт. А от началото на 
новата година по-висо-
ки сметки ще очакват и 
домакинствата, които се 
отопляват на ток и пар-
но.

С кой тип отопление 
сметката ще е най-евти-
на и с кой - най-скъпа?

Всеки процент отго-

ре в цената на природ-
ния газ вече се отразява 
сериозно по веригата. А 
на финала - и на смет-
ките ни за отопление. 
Ръстът от началото на 
годината при синьото 
гориво е 300%, показват 
данните на енергийните 
експерти.

При електрическата 
енергия на свободния 
пазар през последните 
месеци ръстът е 100%. 
А това ще повлече на-
горе сметките за ток и 
парно още от началото 
на новата година, про-
гнозират експертите. 
По-скъпо по борсите 

вече купуваме и дърва, 
и пелети - средно с меж-
ду 20 и 40%.

Отоплението на пар-
но се нарежда на седмо 
място по икономич-
ност заради покачва-
нето на цените, което 
предстои и от Нова го-
дина. Най-икономично 

ще се греят къщите и 
малките кооперации с 
термопомпа, а най-со-
лено излиза отопление-
то с нафта или духалка, 
показват разчетите на 
Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие.

Горските инспектори 
имат право да конфиску-
ват дърва за огрев, които 
са закупени без докумен-
ти, предупреждават от 
природозащитната орга-
низация Световен фонд 

за дивата природа (WWF) 
и припомнят, че чрез не-
законния добив на дър-
весина сивият сектор в 
горското стопанство у нас 
генерира скрити приходи 
от около 150 млн. лева го-

дишно.
На места в страната 

има недостиг на дърва за 
отопление, а това изку-
шава хората да ги купуват 
без документи.

Затова и природоза-

щитниците припомнят 
- ако не искате да станете 
част от бракониерския 
бизнес, изисквайте пре-
возни билети от достав-
чика си, проверете дали 
дървата, които ви докар-

ват, имат контрол на гор-
ска, производствена или 
общинска марка.

Арена на спортната 
изява стана площадка-
та за минифутбол в ОУ 
„П. Р. Славейков“, която 
е създадена с помощта на 
предприятието, съобщиха 
организаторите и иници-
атори на събитието Стоян 
Антонов, Васил Радев и 
Михаил Аргиров. 

Всяко от полувремена-
та беше по петнадесет ми-
нути, а съдии на срещите 
бяха Георги Харизанов от 
ФК „Свобода 2011“ - Пе-

щера, и Васил Тилев - слу-
жител от „Биовет“, разка-
заха организаторите.

В състезанието взе-
ха участие шест отбора, с 
общо над шестдесет със-
тезатели. Турнирът беше 
много оспорван, а побе-
дител в него стана отбо-
рът на ОПК 8, втори се 
класира тимът на ОПК 4, 
а призовото трето мяс-
то бе спечелено от отбор 
„Администрация“, каза 
Стоян Антонов. „Четвърти са ГЛС, а на пето и шесто 

място съответно ОПК 1 и 
ДИК 1.“

Амбицията на орга-

низаторите е турнирът 
да стане ежегоден, като в 
него могат да се включат и 
отбори на други пещерски 
фирми. Целта е по време 
на провеждането му да се 
набират средства за бла-
готворителни каузи.

След приключването 
на турнира, чието мото е 
„Защото ние го можем“, е 
взето решение касите за 
дарение от терена да се 
пренесат и в предприятие-
то, за да се събере и лепта 

от хората, които не са има-
ли възможност пряко да 
участват в състезанието. 
Така първоначалната сума 
от 949 лв. е набъбнала на 
3000 лева. 

Организаторите са ам-
бицирани турнирът да 
продължи да се развива и 
не само по отношение на 
футбола. С радост ще бъ-
дат приети и идеи за със-
тезания по други видове 
спорт.

Доброволците от 
Детската полицей-
ска академия на СУ 
„Свети Климент Ох-
ридски“ в Пещера се 

включиха в официал-
ната празнична про-
грама, посветена на 
50-годишния юбилей 
на Института по пси-

хология на МВР. 
Малките полицаи 

се представиха чудес-
но, показвайки път-
ните знаци по забавен 
начин.

Силните аплодис-
менти те споделиха 
с ръководителите 
си - Иван Христев и 
Цветелина Тахова, 
които вложиха много 
старание и обич при 
подготовката на мал-
чуганите. 

След достойното 
представяне, добро-
волците посетиха дет-
ския научен център 
„Музейко“, където ис-
крено се забавляваха.

Източник: Нели 
Славова, Фейсбук

Община Пе-
щера се раздели 
със своя верен 
служител Иван 
Спиров - уп-
равител на ОП 
„ЧПОИ“. Спиров 
е дългогодишен 
служител на фир-
мата по чистота-

та на града. Бил 
е ръководител 
на бетонов възел 
към ИСП, след 
това е зам.-уп-
равител на фир-
мата. От 2016 г. 
до този момент е 
управител на Об-
щинското пред-

приятие по чис-
тота. 

В Заседателна-
та зала се събраха 
кметът Йордан 
Младенов, него-
вите заместници 
и Галина Стояно-
ва - секретар на 
местната Общи-
на. „Чест е за нас и 
от името на целия 
екип в админи-
страцията да из-
кажа огромната 
благодарност за 
професионали-
зма и неуморните 
усилия нашето 
населено място 
да бъде чисто и 
спретнато. Запа-
зете усмивката и 
бодростта и знай-

те, че вратите на 
административ-
ната сграда са 
отворени за Вас. 
Започва нов етап 
в живота Ви. Из-
живейте го пъл-
ноценно!“, каза 
Младенов.

Иван Спиров 
не скри вълне-
нието си и от-
говори, че ще 
се възползва от 
правото си да 
бъде пенсионер, 
но винаги ще е 
на разположение 
на кмета, ако му 
трябва съвет или 
помощ. „Вярвам, 
че колегите ми 
ще продължат да 
си помагат и да 

получават, как-
то досега, ценна 
помощ от ръко-
водството на об-
щината. Няма да 
прекъсна връзки-
те си с вас и ще се 
радвам на всич-
ките ви успехи“, 
каза още Спиров.

На изпрово-
дяк и за спомен 
Йордан Мла-
денов подари 
икона на свети 
Мина, който е 
закрилник на се-
мейството. Той 
пожела светецът 
да дарява с благо-
получие и здраве 
семейство Спи-
рови.

Любомир Донев от с. 
Радилово е направил го-
лям удар с трофейна щука, 
каквато много рядко се 
хваща по нашите водоеми. 

Той разказва за НЛРС 

- СЛРБ подробности по 
случая, как се е стигнало 
до улавянето на рибата и 
защо са подарили свобо-
дата й.

„С мой колега риболо-

вец - Стоян Стоицев, про-
ведохме поредната атака 
на баластриерата край с. 
Динката, Пазарджишко. 
Предварително бяхме оби-
колили и щателно проучи-
ли водоема с гумена лод-
ка и сонар. Взехме поука 
от предишни посещения 
и направихме някои ко-
рекции на въдиците ни. 
Този път аз заложих на 
три пръчки Carp Ekspert 
3,5 либри и дължина 3,6 м. 
Макари, подбрани за слу-
чая - Osako 6000. На коле-
гата пръчките бяха Filsyar 
със същите параметри. 
Ново влакно Salsa 0,45, по-

вод от флуорокарбон, тапи 
30 г, стоманени поводи 25 
см. Куки 6/0 единични 
Fudo hooks, жива стръв - 
малки каракудки.

На 29 септември още 
на разсъмване бяхме на 
вода на баластриера Дин-
ката. Разпънахме въдици-
те и заметнахме. Набър-
зо хванахме (и пуснахме 
обратно) няколко щуки 
- бебета, после риболовът 
продължи тегаво. Доста 
време нищо не се случи. 
Някъде към 10 часа един 
от сигнализаторите на 
най-отдалечената въдица 
се раздаде на макс след мо-

щен рън. С няколко скока 
бях при въдицата и напра-
вих подобаващо засичане. 
Мигновено огромна щука 
се изхвърли над водата, 
правейки ефектна „свещ“. 
И двамата видяхме за как-
во чудо става дума. Ко-
легата изтича и приготви 
голям шаранджийски кеп. 
Същевременно ми даваше 
полезни съвети. Борбата 
беше доста упорита и про-
дължителна, преминала 
през много перипетии и 
критични моменти. На-
края се справихме с общи 
усилия и щуката беше 
наша, извадена на брега! 

Веднага я претеглихме, а 
везната отсече 15,2 кг.

Направихме снимка за 
доказателство и побър-
захме да я върнем на сво-
бода с пожелание да бъде 
по-предпазлива и да жи-
вее, за да ни дари с поко-
ление. 

За нас преживяното в 
този незабравим екшън 
беше напълно достатъчно. 
Натрупахме адреналин на 
макс. 

Поздравявам всички 
любители на щукарския 
риболов и им пожелавам 
наслука!“

Благотворителен футболен турнир в „Биовет“ АД събра 3000 лв. 
за „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ в Пещера

Иван Спиров избра да бъде пенсионер ДПА - Пещера уважи юбилей на 
Института по психология на МВР

Конфискуват дървата за огрев, купени без документи

Колко ще платим за отопление тази зима
Сметките за парно - два пъти по-високи от тези с климатик

Над 15 кг щука улови рибар от Радилово


