
Искра
Общински вестник - ПещераРодопска

гр. Пещера - тел.: 0350 6 23 43; факс: 0350 6 20 24
гр. Пловдив - тел.: 032 606 916; факс: 032 606 910
гр. София - тел.: 02 807 20 11; факс: 02 807 20 30

В знак на признател-
ност към героизма и само-
жертвата на всички знайни 
и незнайни български ге-
рои, посветили се на кауза-
та независимостта на Бъл-
гария да стане факт, бяха 
поднесени венци и цветя 
на паметника на загинали-
те във войните.

Преди това в профи-
ла си в социалната мрежа 

кметът на община Пещера 
Йордан Младенов поздра-
ви всички свои съгражда-
ни, като написа:

„Уважаеми приятели, 
днес обръщаме поглед 114 
години назад във времето, 
за да си припомним една от 
знаковите в българския ка-
лендар дати – 22 септември 
1908 г.  Лелеяната от годи-
ни мечта за независима 

България, се превръща в 
реалност. Днес ние живеем 
в равнопоставена държава. 
Това е богатство, оставено 
на нас, което трябва да бра-
ним и отстояваме ежеднев-
но. Наше задължение е да 
се опитаме да имаме наша 
независимост, да имаме 
желание да я постигнем и 
да бъдем заедно.

Независимостта на 
България е празник на 
държавата, а ние сме длъж-
ни да бъдем умни, последо-
вателни, горди и радостни 
като род в свободна Роди-
на. Нека в този ден всеки 
един от нас преосмисли 
своята роля в запазването 
на независимостта, за да 
имаме силна и благополуч-
на България! 

Убеден съм, че ще про-
дължим да бъдем успешни 

и разумни хора, обичащи 
родното! 

Да живее свободна и 
независима България!

Честит и благословен 
празник !“

На тържественото 
честване по повод незави-
симостта на България при-
състваха зам.-кметовете 
Елена Рядкова и Гълъбина 

Карамитрева, Галя Стояно-
ва - секретар на общината 
в града, представители на 
политически сили, учени-
ци, граждани.

Гълъбина Карамитре-

ва припомни паметните 
събития, определили пътя 
на България преди 114 го-
дини.

„С акта от септември 

1908 г. се отхвърлят вся-
какви ограничения на 
международния статут на 
българската държава и в 
крайна сметка Европа е 
принудена да признае пъл-
ноправното членство на 
нашата страна в голямото 
семейство на тогавашните 
европейски държави. Това 
е един акт на достойнство 
на всички българи и на 
тогавашните държавни 
ръководители на нашата 
страна.“ - каза в словото си 
Карамитрева.

След едноминутно мъл-
чание със сведени чела в 
знак на признателност, 
прозвуча химнът на Р Бъл-
гария. Венец поднесе Йор-
дан Младенов, последваха 
го всички присъстващи на 
паметното място.

В края на октомври ще излезе от печат първата част на 
алманаха „Осемте хилядолетия на Пещерския край“. Съз-
даването на книгата бе оповестено още в началото на годи-
ната, а нейното финансиране се осъществява от „Биовет“ 
АД. 

С двутомника 
фирмата за пореден 
път показва уваже-
нието си към жите-
лите на община Пе-
щера, запазвайки за 
бъдещите поколения 
тяхната история.

В първата част на 
изданието са публи-
кувани текстове за 
историята на Пещер-
ския регион от пра-

историята до края на ХIX век. Екип от журналисти и фи-
лолози, с помощта на историците доц. д-р Йордан Илиев 
и акад. Васил Николов, Георги Шопов и Димитър Павлов 
събра известни и нови, непубликувани до момента факти 
от миналото на града и селата Радилово и Капитан Дими-
триево. Книгата е богато илюстрирана с фотографии, като 
част от тях са на участници в миналогодишния конкурс на 
„Биовет“ АД  - „Пещерските будители“, когато темата бе 
посветена на крепостта „Перистера“.

Алманахът маркира най-важните събития от шестото 
хилядолетие преди Христа до преди сто и двадесет години, 
а акцент е поставен върху малко известните факти. Кни-
гата е написана на достъпен език и е лесна за възприема-
не от хора на всяка възраст. Във втората част са включени 
статии за етносите в града и населените места, историята 
на Пещерския край през ХХ и ХХI в., интервюта с бележи-
ти съвременници, кратка история на Радилово и Капитан 
Димитриево. 

Втората част на алманаха ще бъде напълно готова през 
следващата година. Десетки пещерци се включиха в съз-
даването на книгата., В книгата ще ви срещнем с много от 
тях. Заедно с разказите за живота на техните родове и лич-
ната им история, ще видите и предоставен от тях снимков 
материал.

Съвсем скоро ни очаква и представянето на първата 
част от този труд. Освен исторически данни, в книгата 
ще намерите и раздел с пещерски думи, професионален 
анализ от преподавателя в гимназията Валентин Стоянов, 
жаргонни думи, употребявани в миналото. Отделено е 
място и за игрите, характерни за местните деца и тийней-
джъри от миналото до края на ХХ в. 

В книгата има и раздел за пещерските специалитети и 
история на кулинарията от древността до наши дни. Ще 
можете да видите как се приготвят определени рецепти, 
тъй като са заснети и кратки видеа.
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Служители на ОП 
„ЧПОИ“ се включиха в 
помощ на жителите от с. 

Каравелово, за разчиства-
не на материалните щети 
в населените места. На 
място отпътуваха комби-
ниран челен товарач и са-
мосвал. Служителите сами 
пожелаха да помогнат в 
борбата със стихийното 
бедствие.

Два буса с дарения 
материална и хуманитар-
на помощ потеглиха след 

призив от кмета на общи-
на Пещера. Десетки наши 
съграждани се включиха 
в кампанията за подпома-
гане на пострадалите от 
наводненията хора, като 
занесоха помощи в сфор-
мирания пункт във физ-
културния салон на учи-
лище „П.Р. Славейков“.

Кампанията, организи-
рана от Община Пещера, е 

една от тези, свързани със 
събиране на дарения за за-
сегнатите от наводненията 
в карловско хора.

Даренията, изпратени 
от пещерци с големи сър-
ца, пристигнаха и бяха 
предадени на длъжност-
ни лица. Изпратеното ще 
бъде разпределено сред 
пострадалото население.

Припомняме, че след 

опустошителните навод-
нения и последвалото 
обръщение на кмета на 
община Пещера Йордан 
Младенов към жителите 
на Пещера, Радилово, К. 
Димитриево и с. Св. Кон-
стантин  стартира акция 
за набиране на материал-
ни дарения в подкрепа на 
пострадалото население.

На интернет страница-

та на Общината е публи-
кувана банкова сметка за 
парични средства в помощ 
на пострадалите.

Кметът на община Пещера Йордан Младенов 
сключи договор с Министерството на културата за 
финансова подкрепа за проекта „Фасадна и друга рес-
таврация и консервация на Стария часовник в Пеще-
ра”. Стойността на договора е 116 892,94 лв.

Община Пещера осигурява средства в размер на 51 
067,25 лв. за инсталиране на художествено осветление.

Целта е да се извършат дейности по опазване на 
архитектурно-строителния паметник на културата, в 
резултат на което ще се запази автеничният му вид, а 
новата осветителна инсталация ще допринесе и за ат-
рактивния му вид.

Сградата е с важно значение за местната общност и 
за развитие на регионалния туризъм.

Реализирането на проекта ще допринесе и за 
по-добрия облик на града, както за гостите, така и за 
жителите на града.

Община Пещера ус-
пешно приключи проект 
„Строително-ремонтни 
работи на материалната 
база на Домашен социален 
патронаж гр. Пещера“, фи-
нансиран от Фонд „Соци-
ална закрила“. Стойността 
на проекта е в размер на 58 
361,27 лева, като 47 856,24 
лева е финансиране от 
Фонд „Социална закрила“ 
и 10 505.03 лева е съфи-
нансиране от Община Пе-
щера.

В Домашен социален 
патронаж са изградени два 

навеса - пред входа на кух-
нята и пред администра-
тивния корпус, изградена 
е рампа при входа на ад-
министрацията, извършен 
е основен ремонт на кух-
ненски блок и складове, 
направена е хидроизола-
ция с цел спиране навли-
зането на вода по стените 
на склада за хранителни 
продукти.

С реализирането на 
дейностите по проекта се 
обнови и създаде подхо-
дяща и ефективна соци-
ална инфраструктура, оп-

тимизираха се  условията 
на труд на работещите в 
ДСП. Осигури се помощ 
и подкрепа, насочена към 
организиране на ежеднев-
ния живот на възрастните 
хора и лицата със специ-
фични потребности.

ПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Първата част на алманаха „Осемте хилядолетия на Пещерския край“ ще излезе през октомври

МЛАДЕНОВ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С МК 
ЗА РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ 

НА САХАТА

Приключиха ремонтни работи 
по материалната база 

на Домашен социален патронаж

Общината изпрати техника и хуманитарна помощ  за  жителите от Каравелово
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В първия учебен ден 
ви срещаме с директор-
ката на ПГХВТ „Ат. Чен-
гелев“ в гр. Пещера

 Поводът за тази среща 
е, че голяма част от нейни-
те колеги в педагогическия 
екип са млади и се стара-
ят да превърнат ученето в 
приятно и интересно за-
нимание. В днешно време 
информацията достига до 
нас от много източници 
благодарение на техно-
логиите, а да задържиш 
вниманието на учениците 
в час е геройство, ако не 
ползваш съвременни ме-
тоди на обучение. 

За предстоящата учеб-
на година и усещането да 
си учител  разговаряме и с 
двама от преподавателите, 
които са бивши възпита-
ници на тази гимназия.

„Започваме с надежда 
за много добра учебна го-
дина. За много работа, за 
много ученици, за успех. 
Ще бъде трудна - това е 
повече от сигурно. Сред 
житейските трудности 
има такива, които са спе-
цифични за образовател-
ната система. Това е мо-
тивацията на учениците, 
преодоляването на вакуу-
ма, създаден от ковид си-
туацията и преподаването 
в електронна среда. Ресур-
сът, с който разполага на-
шето училище, са млади-
те учители. Образовани, 
мотивирани  - учители, 
които по собствено же-
лание дойдоха да работят 
тук. Не поставят въпроси 
за материалната част, до-
пълнителни споразуме-
ния. В нашето училище 
учениците обичат своите 
преподаватели. Младите 
колеги ще допринесат в 

тази насока много повече. 
Ученикът чувства учителя 
като приятел тук и нещата 
се получават. Родителите 
все повече имат доверие 
на младите преподаватели. 
Младите разполагат с мно-
го повече „инструменти“, 
умеят да владеят аудито-
рията, по-гъвкави и креа-
тивни са. Паралелката по 
специалността „Техноло-
гии в биопроизводството“ 
предизвиква все по- голям 
интерес сред учениците 
и родителите. Тя е дуална 
форма на обучение и пета 
година сработва отлично. 
Тази паралелка се пълни 
първа, което е показател-
но. 

Смея да твърдя, че ка-
чеството на образование 
в това училище е на ниво 
и не отстъпва пред учебни 
заведения в по-големите 
градове. Имаме лекари, 
инженери, адвокати. Ка-
чествено образование се 
прави от учителите, а не 
от големия град, училище 
или материална база. Де-
бело подчертавам  ролята 
на нашия партньор в ду-
алното обучение - Биовет 
АД, под чиято инициати-
ва, договорености и под-
крепа направихме тази 
паралелка. 

Когато започнах рабо-
та като директор тук пре-
ди 10 години, паралелки-
те бяха 4, учениците 90, а 
учителите 9. Днес паралел-
ките са 10, специалностите 
са 4, учениците са 170 а 
учителите са 20. – споде-
ли Славия Златанова. - На 
колегите си желая здраве и 
търпение. Да не забравя-
ме, че всяко хубаво нещо 
се постига с усилие. 

Честит 15 септември- 

празник без аналог!“
Сред младите е и Не-

дялка Ралева от Пещера. 
Има завършено универ-
ситетско образование по 
хранителни технологии, 
специалност „Биотехно-
логии“. Започва работа по 
специалността си в „Био-
вет“ АД. За първа година 
е учител методик по прак-
тика на биотехнологиите в 
ПГ ХВТ „Ат. Ченгелев“. Ето 
какво разказва тя: 

„В днешно време 
предизвикателството да 
си учител е голямо. Още 
по-силно е, когато трябва 
да запалиш искрата на лю-
бознателността на децата 
по предмети като химия, 
биотехнология и микро-
биология. Важно е те да 
бъдат убедени, че това са 
нови предмети с перспек-
тива в бъдещето на сто-
панския живот на страна-
та. Истински се надявам 
учениците ми да усетят си-
лата на познанието, да за-
вършат успешно средното 
си образование в профе-
сионалната гимназия, но 
и да продължат да учат по 

тази специалност във ви-
сшите учебни заведения. 

Аз ще преподавам в 
дванадесети клас. С не-
търпение очаквам да видя 
учениците си и да се запоз-
ная с тях, за да продължим 
заедно напред по пътя на 
образованието. Искам да 
им пожелая здрава и ус-
пешна учебна година, из-
пълнена с много предиз-
викателства и много нови 
знания, с които да обога-
тят своя живот.“ – допълва 
преподавателката.

С радост прекрачва 
прага на класните стаи и 
Синан Хаджибекир, също 
от Пещера, бивш възпита-
ник на ПГ ХВТ „Ат. Ченге-
лев“. 

„Върнах се в любимо-
то си училище. Сега като 
учител - от другата стра-
на на масата и учебника. 
През тази учебна година 
ще преподавам физика, ас-
трономия и някои профе-
сионални предмети, които 
се преподават тук - проце-
си и апарати, техническо 
чертане, автоматизация 
на производството, елек-

троника и електротехни-
ка.“ - разказва той. За него 
това е втората година като 
учител в училището, което 
е завършил. „Бившите ми 
учители сега са мои колеги 
и ми помагат всячески.“ – 
казва Синан. 

„Стремим се часове-
те да бъдат интересни, 
динамични, включваме 
интерактивни методи на 
обучение.“ – допълва Еле-
на Гюзелева. Тя също е 
бивша ученичка в ПГ ХВТ 
„Ат. Ченгелев“. Завършва 
българска филология в 
Пловдивския универси-
тет. В момента преподава 
български език и литера-
тура. Втора учебна годи-
на е класен ръководител. 
„Опита със сигурност 
продължавам да го тру-
пам. Неоценима е помо-
щта на учителите, които 
са дълги години препода-
ватели тук. Сработваме се 
с младите учители. Мога 
да кажа, че втората учеб-
на година обещава да бъде 
по-спокойна. Разбираме се 
с учениците и техните ро-
дители.“ – разказва Елена. 
„Израснала съм сред поко-
ление на учители. От стра-
на на майка ми всички са 
били преподаватели. Още 
когато бях малка, избрах 
да работя като учител. От 
тази гледна точка вътреш-
ната ми мотивация е мно-
го силна. Никой не отрича, 
че в момента повишението 
на заплатите в гилдията 
подбужда нужното же-
лание младите хора да се 
посвещават на това попри-
ще и да завършват педаго-
гика.“ 

Какво е днешното мла-
до поколение и има ли раз-
лика между собственото 

й ученическо минало и 
днешните деца, това я по-
питахме, а ето и отговора: 

„Определено има. Но 
не е толкова голяма. Живо-
тът е динамичен и налага 
промяната да остави своя 
отпечатък върху всичко и 
всеки. Към момента обаче 
липсва вътрешната моти-
вация при ученика. Ние 
трябва да търсим причи-
ните и да следим следстви-
ята от това. Стремим се ча-
совете да бъдат интересни, 
динамични, включваме 
интерактивни методи на 
обучение. А тук материал-
ната база позволява това 
да се случва. Работи се с 
желание, има разбиране 
от страна на ръководство-
то на учебното заведение. 
Пожелавам на възпита-
ниците на ПГ ХВТ „Ат. 
Ченгелев“ успешна учебна 
година! Здрава и присъст-
вена!“

За първа година ще 
бъде класен ръководител 
Иван Главненски. Завър-
шил е средно образование 
в СОУ „Св. Кл. Охридски“. 
Дипломира се като пре-
подавател по физическо 
възпитание и спорт в ПУ 
„Паисий Хилендарски“. От 
7 години е преподавател в 
професионалната гимна-
зия в Пещера. „Опитвам се 
да дам правилни насоки, да 
възпитам желание за здра-
вословен начин на живот, 
съответната култура, за 
да има и резултати. Учи-
лището има подходящите 
условия и материална база 
за спорт. Радвам се, че все 
повече мои ученици пре-
крачват прага на спортния 
салон. На всички ученици 
пожелавам успешна учеб-
на година!“- казва Иван.

На 15 септември дво-
рът на СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“ отново се изпълни 
със смеха на децата, ус-
мивките на родителите и 
професионалната увере-
ност на учителите, с цветя, 
шарени балони и нетърпе-
ние.

Тема на тазгодишно-
то откриване на учебната 
година беше традицията 
– това, което осъществя-
ва връзката между ми-
налото и бъдещето, това, 
което ни дава увереност 
в настоящето. Програма-
та беше свързана изцяло 
с фолклора. Осмокласни-
ците Радослав Якимов и 

Катрин Ламбрева, заедно 
с десетокласничката Петя 
Мървакова, под съпрово-
да на гайдаря Костадин 
Попърцов (X клас) огласи-
ха целия район с кристал-
ните си гласове. Сборната 
музикална формация от 
начален етап под ръко-
водството на М. Ринкова 
показа, че в любовта към 
народното изкуство няма 
малки и големи ученици. 
Песните им бяха и сбо-
гуване с г-жа Ринкова, 
която, макар и да започва 
работа в друго училище, 
остана на нашия празник.

Словото на директора 
г-жа Шопова-Начкова за-

върши с думите:
„Време е първокласни-

ците да влязат в класните 
стаи. Ще ги посрещнем с 
парче  погача и глас на гай-
да. Ще плиснем менче вода 
и ще ги орисаме във всич-
ко българско, за да растат 

здрави и силни!“
Г-жа Елена Рядкова, 

зам.-кмет на Община Пе-
щера, поздрави ученици-
те, родителите и учителите 
с празника. Увери учени-
ците, че са щастливи, за-
щото с тях работят препо-
даватели, които откриват 
и подкрепят талантливите 

деца. Заедно с това г-жа 
Рядкова увери, че учили-

щето винаги ще бъде под-
крепяно от ръководството 
на общината.

Новата учебна годи-
на започва с летящ старт, 
осигурен от резултатите 
през миналата. Училище-
то е на седмо място в об-
ластта по точките от НВО 
по БЕЛ в VII клас, като 
този резултат е над сред-
ния за страната и облас-
тта. Инспекцията на НИО 
показа силата на гимнази-
ята в прилагането на ком-
петентностния подход при 
осигуряване личностното 
развитие на учениците, в 
осигуряването на инфор-
мационно-технологични 

ресурси, в създаването на 
безопасна и здравословна 
физическа среда. Ученик 
от гимназията отново е в 
Съвета на децата, а Мар-
гарита Дерменджиева не 
можа да изчака първия 
учебен ден, за да завою-
ва поредното си отличие 
– този път от ежегодния 
национален фотоконкурс 
„Моето слънчево лято“.

Всичко това показва, 
че най-голямото училище 
в община Пещера започва  
поредната успешна учебна 
година.

Валентин Стоянов
Снимки: Маргарита 

Дерменджиева, XII клас

Кандидатстването за eднократна помощ от 300 лева за 
ученици, записани в първи и осми клас в държавните и 
общинските училища, продължава до 15 октомври. При-
помняме, че отпускането на средствата вече не се обвързва 
с доходите на родителите.

Кандидатства се по настоящия адрес на един от роди-
телите. Формулярите са качени на страницата на АСП и 
могат да се подават и по електронен път.

Родителите трябва да предоставят бележка от учили-
щето, че детето е записано в първи или осми клас.

Важно е да се знае, че помощта се получава на две части 
– през първия и през втория срок.

Средствата подлежат на връщане при натрупване на 
5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или 
ако ученикът прекъсне обучението си.

НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА
БЯХА ОРИСАНИ ДА БЪДАТ ПРЕДИ ВСИЧКО БЪЛГАРИ

БИВШИ УЧЕНИЦИ СЕ ВЪРНАХА, ЗА ДА ПРЕПОДАВАТ В СВОЕТО ШКОЛО

Кандидатстването за еднократна помощ за първокласник и осмокласник 
продължава до 15 октомври
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На 15 септември ОУ 
„Л. Каравелов“ отвори 
врати за новата учебна 
2022/2023 година. Тя стар-
тира с 297 ученици, 19 от 
които са първокласници. 

За образованието на въз-
питаниците на школото 
ще се грижат 28 учители.

Училищната среда е 
приведена в пълна готов-
ност за присъствени учеб-
ни занятия на учениците, 
съгласно нормативните 
изисквания на Министер-
ството на здравеопазване-
то и Министерството на 
образованието и науката.

Традиционно, нача-
лото бе поставено с тър-
жествено посрещане на 
училищното знаме. Про-
грамата продължи с та-
лантливите възпитаници 
на ОУ, които с песен при-
ветстваха първокласници-
те и направиха деня още 
по-специален.

С вълнение и гордост 

Величка Василева - дирек-
тор на училището, каза:

„Заставам зад вас като 
директор и го правя с лю-
бов и вълнение, защото ми 
е ценно и скъпо както ми-
налото, така и бъдещето на 
това училище. Знам каква 
отговорност лежи на мои-
те плещи и на плещите на 
моите колеги. Предстои ни 
едно ново начало, за да се 
радваме на добри плодове 
през следващите години.“

Василева подчерта, че 
първостепенна задача на 
ОУ „Л. Каравелов“ е да 
подготви за живота млади 
хора, които умеят да общу-
ват, да търсят и откриват 
сами нужните знания, да 
се справят с проблемите в 
учебната, професионална-

та и житейската ситуация.
Гост на тържество-

то беше Гълъбина Кара-
митрева – зам.-кмет в об-
щина Пещера. Тя пожела 
на младите пещерци да 
бъдат здрави, успешни и 
добри ученици. „Полага-
ме усилия да оправдаем 
доверието ви,  предлагаме 
безопасна и уютна среда, 
модерно образование, въз-
можност да се докоснете 
до богатството на учение-
то. Вярвам, че е възможно 
семейство, училище и Об-
щина да се грижим заедно 
за децата ни, за да се реа-
лизират в живота“ - каза 
Карамитрева. 

Бяха поднесени поз-
дравителни адреси от кме-
та на общината Йордан 

Младенов и д-р Николай 
Пенев, председател на 
местния парламент.

„Нека да е здрава, ус-
пешна и ползотворна 

новата 2022/2023 учебна 
година!“ – пожелават на 
всички ученици ръковод-
ството и екипът на ОУ „Л. 
Каравелов“. 

„Желаем успешна нова учебна година на всички 
учители, помощник-възпитатели и на всички дечи-
ца.“ - написа директорът на детската градина Мари-
ана Велкова. 

За Peshteraprim тя допълни, че „празничният ден  е 
изпълнен с много игри, усмивки и вълнения. А заба-
вата за малчуганите продължава с весели герои, тан-
ци и щури забавления.“

60 деца в три пълни групи се възпитават в учебно-
то заведение, като за тях се грижат шестима учители и 
седем човека помощен персонал.

Радиловки за поредна година готвиха кешкек, ле-
гендата за който всяка година разказват девойки от се-
лото, като нагледно пресътворяват историята на кеш-
кека пред местните хора и гостите на празника.

Организатор на „Национален фестивал на кешке-
ка и народните умения Радилово  2022“ се провежда 
от местното читалище „Зора“ с подкрепата на кмет-
ство Радилово и Община Пещера, със съдействието на 
платформа „Агора“.

Наред с номинациите за успешна инициатива, ре-
ализирана от читалище в България, фестивалът стана 
събитие, включено в Европейската столица на култу-
рата - Пловдив 2019. Фестивалът на кешкека е включен 
и в първото мобилно приложение за кулинарни фес-
тивали в България - КулинарФест.

Тази година фестивалът на кешкека и народните 

умения съвпадна със 114-ата годишнина от обявява-
нето на независимостта на България.

За да поздрави присъстващите, тук пристигна кме-
тът на община Пещера Йордан Младенов, придружен 
от своите заместници Гълъбина Карамитрева и Елена 
Рядкова. Гост на тържествата бяха Галя Стоянова - се-
кретар на Община Пещера, представители от Област-
на администрация, Платформа „Агора“ и РЕКИЦ - чи-
талища Пазарджик.

Йордан Младенов поздрави множеството с думи-
те „Висока чест и силно вълнение за всеки българин 
е да говори пред своите съграждани на 22 септември 
- денят, в който през далечната 1908 г. е обявена нова-
та независима европейска държава – България! Днес, 
вече и като членове на ЕС, ние продължаваме да отсто-
яваме нашите позиции, давайки на Европа българска 
азбука, уникални традиции, опит и древна култура.“

Младенов припомни, че през 2008 г. Радилово е но-
минирано за европейско селище с древна история и 
уникално културно наследство. 

Както по-рано сме писали, през 2010 г. НЧ „Зора-
1903“ и кметство Радилово организираха за първи път 
„Ден на традиционните продукти“ - празник, който 
се превърна в национален фестивал, популяризиращ 
местните традиции и даде възможност селото да се 
превърне в нова и предпочитана дестинация за при-
вличане на туристи и развитие на културния туризъм 
в общината.

Всяка година фестивалът се осъществява благода-
рение на дарения от млади семейства с малки деца в 
Радилово и доброволци, за здраве и благоденствие на 
хората от селото. Организаторите благодариха на се-
мейства Ташеви, Миндови, Йовови, Кандеви, Тотини, 
Миткови, Пройчеви, Несторови, Лупанови, Личеви, 

Дерменджиеви, Млячкови, Джорови, Христови и Вач-
кови.

През целия ден присъстващите можеха да избират 
да посетят музейната сбирка в Радилово, да се запоз-
наят с традициите и културното наследство на община 
Пещера, да станат зрители на прожекцията „Родопска 
приказка“, или да станат част от богатата фолклорна 
програма с участието на гостуващи и местни състави.

Участници в изложбата базар предлагаха вкусни 
ястия, баница, домашни специалитети, палачинки и 
сладкиши. Тук бяха прекрасните Анн и Дарън Норд, 
участниците от Лятната резиденция за нематериално 
културно наследство Радилово 2022 - Стефан Лупанов 
и Мариела Димитрова, дърворезбарят Михаил Тодо-
ров, майсторът на бижута Велина Георгиева, съмишле-
ници от читалищата в Равногор и Бенковски.

И тази година в ЦНСТ - Пещера  /Център за наста-
няване от семеен тип за деца без увреждания - Пеще-
ра/ отбеляза тържествено и вълнуващо началото на 
новата учебна година. Петнадесети септември винаги 
е била, е и ще си остане една от най-важните дати в 
човешкия живот.

С началото на всяка учебна година се поставя 
началото на придобиване на нови знания и умения, 
дръзновения, ентусиазъм и мечти.

„Да бъде здрава, ползотворна и успешна новата 
учебна година за всички дечица, за всички ни: екипа на ЦНСТ, учителите на децата 
и педагозите - Ваня Павлова, Краси Халачева и Таня Анастасова, които работят спе-
циално с нашите деца!“ - написа Аксения Куманова-Лулова, директор на учебното 
заведение.

В Центъра са настанени 11 деца на възраст от 9 до 16 години, учебните занятия 
протичат в училищата в Пещера. „Самоподготовката по предметите се осъществява 
на територията на Центъра“, поясни Куманова-Лулова.

В. ВАСИЛЕВА: НЕКА СИЛАТА НА ЗНАНИЕТО НИ ВОДИ НАПРЕД И НАГОРЕ

И ДГ „Сокола“ 
посрещна своите малки ученици

ЦНСТ - Пещера 
отбеляза тържествено старта 

на учебната година

КЕШКЕК, НАРОДНИ УМЕНИЯ, 
ПЕСНИ, НАСТРОЕНИЕ И РАДОСТ 

В РАДИЛОВО
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Всеки един от нас има своето утре и в него е утро-
то му. То започва различно, за всеки. С кафе, музика, 
закуска, пожелание за спорен ден…

Има един човек между пещерци. Не се набива на 
очи, не се натрапва никому, не додява с житейски 
жалби, ежедневни проблеми или с радости. Казва се 
Ангел. Ще добавя Хранител, защото брани от лошо-
тия децата, и от глад гълъбите в Пещера. 

Не го търсете нарочно. Започнете утрото си с 
него. В 7:30 до чешмичката в централния парк. Ако 
ви е ранко или пък късничко за такъв род среща, 
или пък прочетеното звучи отнесено, не в крак със 
злободневните теми, прочетете…или продължете на-
татък. За да разкажете и вие. После и другите.

Ангел Филипов.
Роден на 18. 12. 1953 г.
Жител на гр. Пещера.

- С какво си се занимавал ?
- Работил съм в пружинен цех към бившия пром-

комбинат „Чико“ в Пещера. В момента съм общест-
вен възпитател към местната Комисия за борба с 
противообществените прояви към Община Пещера. 
Естеството на работата ми е крайно интересно, отго-
ворно и вълнуващо. Срещам се с деца от ромски и от 
български произход, които са нарушили правилата 
по един или друг начин, разговарям с тях, пояснявам  
кое е лошо и кое добро. С една дума, опитвам се да им 
покажа правия път. Дето се казва - да не се изгубят 
по пътя на живота. Защото лоши деца няма. Лошите 
често са родителите. Не бива да се сърдим и да корим 
малките. Поведението им често е резултат от незна-
нието с кого и как да споделят проблемите си. В този 
забързан ход на времето децата остават сами и сами 
трябва да се справят със страховете и емоциите си.

- Казват, че децата са волни, невинни и добри 
като птиците. Търсят висините, радват. Да кажем, 
че всяка сутрин идваш до чешмата в централния 
парк и храниш гълъбите. Доброволно. От професи-
ята ли иде любовта ти към това, с което се занима-
ваш всеки ден?

- Това, което правя рано, е мое лично решение. 
Правя го на собствена глава. И гълъбите са като деца-

та. На едните се опитвам да дам разум, на другите сила 
да полетят. Общото е, че и в двата случая се опитват 
да извисят в полет криле. Хубавото е , че не сме сами 
в тези две дела. Гълъбите… Има хора с големи сърца, 
дето са решили да ми помагат. Без тях чудото не се 
случва. Простичко е да кажеш, че с кило жито нещата 
са решени. Точно тяхното добротворство - да отделят 
средства, за да ми помогнат, ме мотивира. Няма зиме, 
няма лете, няма почивка. Всяка сутрин в 7:30 часа съм 
на „уговореното“ място. Птиците знаят и усещат, че 
съм тук. Долитат на рояци. След кратките „крамоли“ 
за място по-близо до мен, нещата се подреждат сами. 
Вълшебство е да чуваш гърлените звуци от задовол-
ството, че имат храна. Че договорът, макар неписан, и 
в този ден е спазен от двете страни. Има такива, дето 
са по-плахи, има и смелчаци. Кацат по раменете, по 
дланите ми. Може би за да вземат зрънцата от „пър-
ва“ ръка. Вероятно така връзката между мен и летя-
щите символи на мира се заздравява и укрепва с вре-
мето. След като получат дажбата си, литват в небето и 
закратко сякаш танцуват за мен. После… По техните 
си задачи. Някъде в града. До другата утрин.

- Каза, че има пещерци, съпричастни на краси-
вата ти приумица.

- Да. Има колкото и да са малобройни. Помагат 
с малко, но от сърце. Благодарен съм на семейство 
Мехмед и Невин Салиеви. Невин е преподавател в 
училище „Л. Каравелов“, съпругът и работи в обув-
на фирма. Има неписано споразумение между нас. 
Всеки месец тези хора осигуряват част от месечните 
средства за прехрана на гълъбите. Подават ръка Дел-
ка Стратева, Нина Цветанова, д-р Филева, Иван Джи-
нев. Благодаря им от сърце! 

- Да се върнем при децата. Гледката, когато хра-
ниш гълъбите, е интересна и не се вижда на всяка 
крачка. Как реагират малчуганите?

- Децата се радват неимоверно много, от сърце. 
Забравят като че ли ежедневието. Очите им засияват, 
протягат ръце, звънва смях. Но се оказа, че трябва да 
сменя времето за хранене на гълъбите, за да не пре-
ча на училищните занятия. Сега започвам по-рано и 
учениците не закъсняват за часовете си. Най-много-
бройни са в почивните дни. Забравят и люлки, и иг-
рачки. Искат близка среща с пернатите. Да ги докос-
нат, да погалят, да се закачат с тях.  Птиците все едно 
усещат. И те, добрите, не чакат подкана. Пърхат с 
криле, пеят техни си песни. Мила е гледката. Мислил 
съм си, че връзката с природата трябва да се развива. 
Не бива да закърняват детските спомени от приказ-
ките. Подобни срещи между човек и птици трябва да 
се поощряват по някакъв начин. За три години съм 
събрал много положителна енергия от дечурлигата и 
гълъбите. 

- Има ли такива, които недолюбват това, което 
правиш?

- Малко са. Но ги има. Гълъбите били преносители 
на болести, цапали алеите в парка. Ставали все по-

вече и повече. Не било редно това, което правя. Но 
упреците им са неоснователни. Нямат конкретно до-
казателства в обвиненията си или обосновка защо не 
бива да храним птиците. Не се сърдя. Пъстър свят - 
това е.

- С какво освен с жито храниш своите любимци?
- Понякога със сух хлебец, пробвал съм с остатъ-

ци от трапезата, храна за кученца. Най-им се нрави 
житцето. Зрънце не пропущат по земята. Вероятно 
защото иначе с клюнчета удрят залците в земята. 
Това сигурно не е привично за тях. Не знам. Умни жи-
вотинки са. 

- Умни?…
- Да. Гледаш ги. По гърбовете им събрани цвето-

вете на дъгата, слънцето ги гали и светят. Шиите им 
тънки и грациозни. Главичките малки, ама с много 
ум. Като компютри са. Всичко разбират. И български, 
и турски език знаят, струва ми се… Наблизо има за-
ведение. Държат го араби. На техния език им говорят 
момчетата и пак разбират. А де?! Погледнеш ли ги в 
очите - техен си. 

- Само дето не ти говорят? Ти какво им казваш 
мълчешком?

- Да летят волни и свободни. В мирно, синьо небе 
да го правят. Гнездата си да не забравят, челядта си 
да очуват. Радост на хората да даряват. Града си да не 
напущат. Понякога ги питам. Какви са били техните 
събратя от крепостта, кръстена в тяхна чест? Случай-
но ли са тук? Или така им е било завещано? Как Пе-
щера отвисоко виждат? Чуват ли радостите и болките 
на хората?…

- Отговорите?
- Мисля, че не е дошло времето, та да науча. Ще 

продължа да питам. И да се надявам …
- Ще кажеш ли нещо на своите съграждани в 

края на това интервю?
- Нека са живи и здрави. Нека да има мир и спо-

койствие по домовете и в града. Все така комшулук 
да има помежду ни. В неволите заедно, и в радостите 
пак да сме. И обещавам! Ще разкажа за това на гълъ-
бите…
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Спортната танцова двойка Емил Балабанов и Шер-
лин Джан от ЦПЛР - ОДК Пещера завоюваха 1-во мяс-
то в Национален турнир Клас 13Д от Състезание по 
спортни танци „37th Burgas Cup 2022“.

Над 250 танцови двойки във всички възрастови гру-
пи, представители на 16 държави -  България, Гърция, 
Италия, Израел, Испания, Република Северна Македо-
ния, Молдова, Румъния, Украйна, Ирландия, Турция, 
Албания взеха участие в поредния Международен тур-
нир по спортни танци „Купа Бургас“.

Турнирът дава възможност на участниците за изява 
пред публика, представяне пред съдиите и заявка за техните сериозни амбиции за 
бъдещи успехи. 

Проявата си е създала вярна публика, оценила високия професионализъм, труда 
и отдадеността на участници и организатори.

Седем медала за 4-мата 
състезатели от Пещера, 
завоювани на Европей-
ското първенство по ра-
кетомоделизъм, провело 
се в град Зренянин – Сър-
бия, в края на август тази 
година. Надпреварата бе 
между 12 европейски дър-
жави с над 160 участници.

Българският национа-
лен отбор бе пълен и се 
състоеше от 24 състезате-

ли, от които 4-ма от раке-
томоделен клуб „Кондор“ 
- Пещера. Надпреварата 
бе много оспорвана, въ-
преки липсата на състеза-
тели от Русия, Украйна и 
Беларус, като на няколко 
пъти в отделни класове 
наши състезатели участ-
ваха на флайофи. 

Като цяло български-
ят национален отбор се 
представи отлично и се 

нареди сред 3-те водещи 
държави на първенство-
то - Словакия, България и 
Полша.

Малки грешки и още 
малко късмет лиши пе-
щерските състезатели от 
първите места, но в край-
на сметка всички успя-
ха да влязат в призовите 
тройки и се наредиха сред 
най-добрите състезатели 
в Европа.

Павел Тилев при мъ-
жете завоюва 2 сребърни 
медала в клас парашут и 
копия за височина, Андон 
Георгиев при юношите - 1 
сребърен в клас парашут 
и 1 бронзов в клас за ви-
сочина, Йордан Джинин 
при юношите – 2 бронзо-
ви в клас ротор и ракетоп-
ланер и Димитър Вачков 
при мъжете с 1сребърен 
в клас копия за височина.

На 17 и 18 септември на обновените тенис кортове в град Пещера се проведе тра-
диционният любителски турнир по тенис на корт на двойки, организиран от ТЕНИС 
КЛУБ  „VAMOS“  - Пещера. В турнира премериха сили любители на тениса от цялата 
страна, както и изявени членове от местния клуб  „VAMOS“.

„Благодарим на всички участници за прекрасното представяне и силната игра и 
позитивните емоции“ -  каза председателят на клуб „ VAMOS“  Григор Якофов. 

Победителите в турнира се определиха след много 
оспорван двубой между двойката Илия Петров - Пла-
мен Запрянов и двойката Андрей Коцев - Веселин Три-
фонов.

Победители в тазгодишния турнир са Илия Петров 
и Пламен Запрянов.

Купата на победителите връчи кметът на община 
Пещера Йордан Младенов. Участниците се поздрави-
ха с успешно приключилия турнир и си пожелаха нови 
срещи на кортовете.

ГЪЛЪБИТЕ НА ПЕЩЕРА – СЪРЦА В ЧЕТИРИ ЦВЯТА

УИКЕНД ТЕНИС  В ПЕЩЕРА Първо място за танцовата двойка Емил 
Балабанов и Шерлин Джан

Седем медала за 4-мата състезатели 
от Пещера, завоювани на Европейското 

първенство по ракетомоделизъм


