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Двадесет и двама ученици от ОУ „П.Р.Славейков“ 
положиха клетва като доброволци във второто Дет-
ско полицейско управление в града. Празникът започ-
на с химна на формированието, изпълнен от ВГ към 
СУ „Г. Брегов“ – Пазарджик, с ръководител Зорница 
Йовчева. Автор на музиката и текста е пещерецът Ми-
хаил Паев. 

Пред учениците от школото бяха строени редици-
те на блока с доброволци, които преминаха успешно 
през първото Детско полицейско управление , и при-
емниците, които днес положиха клетва. Гости на праз-
ника бяха кметът на града Йордан Младенов, гл. инсп. 
Камен Калчев - началник на РУ МВР - Пещера, служи-
тели от полицейското управление.

Йордан Младенов приветства малките полицаи. 
Той припомни, че предстои една година, богата и раз-
нообразна на дейности и изяви. „Предстоят ви теоре-
тични и практически занимания, от които ще придо-
биете знания и умения за опазване на своя живот и 
този на приятелите ви. Ще придобиете и така необ-
ходимото чувство за справедливост“, допълни Младе-
нов.

Гл. инсп. Камен Калчев на свой ред приветства 
новите полицаи от пещерското училище. Пожела им 
дързост, умения за справяне в различни ситуации, 
здраве и много успехи. Той подчерта, че организация-
та може всячески да разчита на местното РУ.

Директорът на училището Пенка Христоскова 
пожела успешен старт и увери подрастващото поко-
ление в добрите намерения на учителския екип, кой-
то ще работи по осъществяването на програмата. Тя 
прочете Декларация за партньорство, която подписа 
заедно с шефа на полицията.

Новоприетите членове на управлението положиха 
клетва и получиха специалните светлоотразителни 
жилетки от по-големите си съученици – седмоклас-
ници. 

Инспектор Иван Христев - ръководител на Детско 
полицейско управление, прочете клетва, която е част 
от Етичния кодекс. Децата получиха поздрави и поже-
лания за успех от ст.инсп. Мария Панайотова - облас-
тен координатор по програма ДПУ.

В края на тържеството участниците се поздравиха 
и си пожелаха успешна реализация на стартиралата 
инициатива и бъдещо ползотворно сътрудничество.

Програмата „Детско полицейско управление“( 

ДПУ) е дългосрочна превантивна програма на Минис-
терството на вътрешните работи, с която се цели да се 
опазят животът, здравето, правата и имуществото на 
децата, да се формират умения и навици за правилно 
поведение в различни ситуации; формиране на нетър-
пимост към престъпните посегателства, понижаване 

на престъпленията и противообществените прояви, 
извършвани от деца и срещу деца, както и създава-
не на гражданска позиция и засилване доверието към 
полицията и институциите в Р България.

Програмата е предназначена за обучение на деца 
от начален и прогимназиален етап. Обучението е дву-
годишно.
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Денят на българската община бе отбелязан днес 
в Пещера с тържествена сесия на Общинския съвет. 
С изпълнение на химните на Р България и Европей-
ския съюз стартира заседанието на местните об-
щински съветници. Празника почетоха областният 
управител Трендафил Величков, бивши кметове и 
председатели на местния парламент, директори на 
дирекции, началници на отдели, служители в Об-
щинска администрация, общественици и граждани.

Трендафил Величков каза, че не се е наложило 
дълго да избира покана от коя община да предпо-
чете. „Без колебание избрах Пещера. Тук се работи. 
Обещаното се изпълнява. Присъствието ми тук оз-
начава, че имате подкрепата на държавата. Убеден 
съм, че общината ще стане още по-привлекателна и 
уютна за своите жители“.

В празничното си обръщение към присъстващи-
те д-р Николай Пенев - председател на Общински 

съвет Пещера, подчерта, че на 12 октомври почитаме 
всички радетели за местно самоуправление, които 
имат принос за развитието на българската община. 
Той поздрави настоящите общински съветници и 
служителите в местната администрация, като поже-
ла  здраве, всеотдайност и професионализъм.

Йордан Младенов - кмет на община Пещера, уве-
ри гражданите, че Общината ще продължи всеот-
дайно да работи по проекти, които ще направят Пе-
щера, Радилово, К. Димитриево и с. Св. Константин 
уютни съвременни населени места. Той припомни 
формулата на успеха, която е „ежедневно да бъдат 
решавани въпросите, свързани с изискванията от 
гражданите и бизнеса във времето и динамиката, в 
която живеем.“

Поздрав и признание за свършеното изказа по-
четният гражданин на Пещера Георги Петърнейчев 
- кмет с три мандата. „Гордея се, че живея в община, 
в която видимо се надгражда и подобрява инфра-
структурата, обновяват се и се реконструират обек-
ти, изграждат се нови места за отдих, спорт, отдава 
се значимо място на културата и образованието.“

За цялостен принос в областта на спорта, при-
знание и почетен диплом получи Никола Шинин - 
известен спортен деятел и треньор по бокс, оставил 
трайна диря в спортната история на страната в тази 
дисциплина.

С тържествена сесия Пещера отбеляза Деня 
на българската община

Откриха второто Детско полицейско управление в училище
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От  01.11.2022 г. в 
община Пещера ще 
стартира изпълнението 
на  проект „Топъл обяд 
в община Пещера“ по 
Програма за храни и 
основно материално 
подпомагане 2021-2027. 

Проектът цели при-
готвяне и доставка на 
топъл обяд в подкрепа 
на 400 уязвими жители, 
включително и деца, 
от град Пещера, села-
та Радилово и Капитан 
Димитриево, които 
живеят в крайна бед-
ност, изпитват тежки 

материални лишения и 
живеят в социална изо-
лация бедност и са в за-
труднение сами да оси-
гурят прехраната си. 

Услугата ще се пре-
доставя в работни дни 
от месеца.

Община Пещера 
стартира процедура 
за набиране на канди-
дат-потребители, които 
ще ползват социалната 
услуга.

Потребители на со-
циалната услуга могат 
да бъдат лица от след-
ните целеви групи:

- лица и семейства 
без доходи или с ниски 
доходи, възрастни се-
мейства пенсионери и 
самотно живеещи пен-
сионери, които имат 
ниски доходи, не могат 
да се издържат с тези 
доходи и имуществото 
си и не получават под-
крепа от близките си;

- лица, обект на со-
циално подпомагане, 
включително и от кръ-
га на лицата по чл. 4, ал. 
1 от Наредбата, които 
са в невъзможност да 
задоволят основните си 
жизнени потребности 
и за тях е установена 
нужда от ежедневна до-
пълнителна подкрепа;

- лица с ниски до-
ходи, които поради 
налични увреждания 
или здравословни огра-
ничения са със затруд-
нено или невъзможно 
самообслужване, в това 
число самотни лица с 
трайни увреждания, с 
ниски лични доходи от 
пенсия, за които няма 
подходящ кандидат за 
асистент по механизма 

„Лична помощ“;
- лица, които поради 

инцидентни обстоятел-
ства са в затруднена и 
уязвима ситуация и за 
тях е установена нужда 
от този вид подпомага-
не;

- скитащи и бездом-
ни лица;

- лица от уязвими 
групи – граждани на 
трети страни, по смисъ-
ла на § 1, т. 17 от Допъл-
нителните разпоредби 
от Закона за убежище-
то и бежанците.

Неполучен топъл 
обяд, който отговаря на 
сроковете и условията 
за съхранение, може 
да бъде разпределян на 
лица от целевите групи, 
посочени в чл. 4, ал. 1 и 
2, чл. 6, ал. 1 от наред-
бата, както и на лица и 
семейства, настанени 
в приюти и домове за 
временно настаняване.

Необходими доку-
менти, които следва да 
бъдат предоставени от 
кандидат потребители-
те:

- заявление за кан-

дидатстване (по обра-
зец);

- документ за само-
личност (за справка);

- експертно решение 
от ТЕЛК/НЕЛК (копие, 
при наличие);

- медицинска доку-
ментация – протокол 
на ЛКК, епикризи (ко-
пие, при наличие на та-
кива документи;

- други документи 
по преценка на канди-
дат-потребителя.

Място и срок за по-
даване на документите:

Документи се при-
емат всеки работен ден  
от 8.30 до 12.00 часа и 
от 13.30 до 17.00 часа, 
в Центъра за админи-

стративно обслужване 
– гише № 2 и гише № 3 
в сградата на Община 
Пещера.

Предоставянето на 
топлия обяд стартира 
на 01.11.2022 г. 

Дейностите по пре-
доставяне на топлия 
обяд ще приключат на 
30.09.2025 г.

За допълнителна ин-
формация: тел. 0350/6-
22-08, вътр.104, Али 
Чешмеджиев – главен 
експерт „Социални 
дейности и интегра-
ция“ в отдел „Обра-
зование, култура, со-
циални и младежки 
дейности“ към Община 
Пещера.

Областната органи-
зация на Съюза на офи-
церите и сержантите от 
запаса и резерва в Па-
зарджик, под патронажа 
на областния управител 
Трендафил Величков, 
организираха поклоне-
ние пред паметника на 
загиналите чинове в 9-и 
Пловдивски и 27-ми пе-
хотен полк в района на 
връх Велиица в  Родопи-
те, района на Велинград.

В мероприятието се 
включиха представите-
ли и членове на Общин-
ската организация на 
съюза в Пещера.

От името на кмета на 
община Пещера Йордан 
Младенов те поднесоха 
венец пред паметника, 
увековечаващ подвига 

на 42 войници от 27-ми 
пехотен Чепински полк 
и 39-и пехотен Солун-
ски полк (Пловдив), за-
гинали на 5 октомври 
1912 г. в битка за осво-
бождението на българи-
те в Западните Родопи 
и долината на р. Места. 
Двата полка са част от 
3-та бригада на Родоп-
ския отряд на Втора 
пехотна Тракийска ди-
визия, командван от 
генерал-майор Стилиян 
Ковачев.

Почетният строй на 
военнослужещите и во-
енният духов оркестър 
на Специалните сили на 
Българската армия бе 
приет от началника на 
щаба на СКСО - полко-
вник Йордан Йорданов, 

след което свещеник Да-
наил Голомехов – пред-
седател на храм „Св. 
Св. Кирил и Методий“ 
в гр. Якоруда, отслужи 
заупокойна молитва в 
памет на загиналите 
воини.

В церемонията 
участваха кметът на 
община Велинград  д-р 
Костадин Коев, бри-
гаден генерал от запа-
са Димитър Шивиков, 
представители на Об-
ластната организация 
на Съюза на офицерите 
и сержантите от запа-
са и резерва (СОСЗР) в 
Пазарджик с председа-
тел подполковник от за-
паса Трифон Калпаков, 
и на Общинската орга-
низация на СОСЗР във 

Велинград с председател 
майор от запаса Коста-
дин Златев – инициа-
тори и организатори на 
поклонението и пани-
хидата, представители 
на Регионалния истори-
чески музей - гр. Пазар-
джик, Общобългарска 
фондация „Св. Георги 
Победоносец“ - гр. Яко-
руда, знаменосци и чет-
ници от патриотични 
организации и сдруже-
ния, потомци на заги-
нали в боевете на връх 
Велиица и ВИС „Чисто 
тепе“, както и много ро-
долюбиви жители на се-
лищата от региона.

Общинска организа-
ция на СОСЗРП - Пеще-
ра

Министър Минеков 
инспектира осъщест-
вяващия се в момента 
ремонт на старинния 
часовник, известен в 
града като Сахата. Той 

бе посрещнат от Йор-
дан Младенов и д-р 
Николай Пенев. Тук 
пристигна и Трендафил 
Величков - областен уп-
равител, както и пред-

ставител на фирмата, 
изпълнител на ремонт-
ните дейности.

Кметът на общината 
запозна проф. Минеков 
с идеята фасадата на ем-
блематичното място да 
придобие нова визия. 
Гостът получи инфор-
мация какво ще бъде 
направено по кулата. 
Министърът обеща съ-
действие от страна на 
ресорното министер-
ство.

Средствата за рес-
таврацията са отпусна-
ти от Министерството 
на културата.

Кметът на община 
Пещера Йордан Мла-
денов сключи договор 

с Министерството на 
културата за финансова 
подкрепа за „Фасадна 
и друга реставрация и 
консервация на Стария 
часовник в Пещера”.

Стойността на дого-
вора е 116 892,94 лв. Об-
щина Пещера осигурява 
средства в размер на 51 
067,25 лв. за инсталира-
не на художествено ос-
ветление.

Целта е да се из-
вършат дейности по 
опазване на архите-
кт у рно-строителния 
паметник на културата, 
в резултат на което ще 
се запази автеничният 
му вид, а новата осве-
тителна инсталация ще 

допринесе и за неговата 
атрактивност.

Сградата е с важно 
значение за местната 
общност и за развитие-
то на регионалния тури-

зъм.
Реализирането на 

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

Стартира изпълнението на проект „Топъл обяд“

Представители и членове на Общинската организация на СОСЗРП 
сведоха чела и почетоха загинали герои

Министър Минеков инспектира ремонта на Сахата
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Йордан Младенов, Ан-
гел Желязков, Борислав 
Попов и Георги Иванов 
направиха първа копка по 
изпълнението и строител-
ството на обект „Ремонт 
на съществуващ трениро-
въчен футболен терен и 

подмяна на тревно покри-
тие на градския стадион“ в 
Пещера. На 22.08.2022 г. бе 
подписано Споразумение 
между Община Пещера 
и Сдружение „Български 
футболен съюз“ – София, 
за срок от 10 години.

Тържествен водосвет 
за здраве и благополучие, 

отслужен от свещеник 
Димитър Василев от хра-
ма „Света Петка“, постави 
началото на церемонията  
„Първа копка“ за ренова-
цията на градския стади-
он в Пещера. Събитието е 
резултат от сключено през 

месец август споразуме-
ние между Община Пеще-
ра и Българския футболен 
съюз, с цел подобряването 
на условията за спортува-
не.

По проекта се пред-
вижда текущ ремонт на 
съществуващия футболен 
терен, изграждане на без-

опасна зона, текущ ремонт 
на осветителната система. 
Изкуствена тревна спорт-
на настилка с пълнеж от 
силициев пясък и кау-
чукови гранули ще покрие 
терена. Отвеждането на 
водното количество от 
спортната площадка ще 
става посредством дре-
нажна система. По пери-
метъра на цялата площ на 
игрището ще бъде монти-
рана пътна ивица. Пред-
видена са маркировка и 
теренно оборудване. На 
следващ етап ще бъдат 
монтирани осветителни 
стълбове с 48 прожектори, 
финансирани от Община 
Пещера.

„Сърдечно благода-
ря на ръководството на 
„Биовет“ АД в лицето на 
Ангел Желязков и Кирил 
Домусчиев, защото реши-
ха да подкрепят идеята за 
нов спортен терен, изпъл-
нен по всички европейски 
изисквания и правила. С 
направата му ще се даде 
възможност на пещерски-
те спортисти да тренират, 
за да печелят още отличия 
и награди. Спортът е дей-
ност, в която ръководство-

то на общината инвестира 
за създаване на съвремен-
ни условия за физическо-
то развитие и здравето на 
подрастващото поколе-
ние. Пожелавам здраве и 
успехи на спортистите! “ 
– заяви кметът на Пещера 
Йордан Младенов.

„Инфраструктурната 
програма на БФС, съв-
местно със съдействието 
на общините, е насочена 
предимно и основно към 
децата. Тук е футболната 
легенда Георги Иванов и 
той ще ви каже, че фут-
болът започва с желание, 
но и с добра инфраструк-
тура. Затова, благодаре-
ние на Община Пещера и 
успешното ни съвместно 
сътрудничество, успяхме 
да направим този проект 
и напролет се надявам да 
видим тук още много деца, 
които да тренират и да ста-
нат футболни таланти на 
България. На добър час и 
доскоро!“ – каза Борислав 
Попов – изпълнителен ди-
ректор на БФС, по време 
на церемонията.

„Биовет“ АД вече по-
вече от десет години под-
помага и спонсорира фут-

болния клуб и детската му 
школа. С новата придо-
бивка материалната база 
вече ще изглежда по друг 
начин. Този нов терен ще 
даде възможност за пове-
че и по-качествени трени-

ровки и за обучението на 
повече деца. 

Пожелавам успех и 
бъдете здрави.“ – каза из-
пълнителният директор 
на „Биовет“ АД – Ангел 
Желязков.

По традиция бутилка 
шампанско се разби в кор-
пуса на земекопна машина, 
а гостите и изпълнителите 
си пожелаха ремонтът да 

бъде безавариен и да при-
ключи в срок.

Множество спортува-
щи деца и възрастни ува-
жиха събитието, което се 
превърна в спортен праз-
ник и поради присъствие-

то на Георги Иванов – Гон-
зо, технически директор 
на БФС. Гости на събити-
ето бяха и зам.-кметовете 
Гълъбина Карамитрева и 
Елена Рядкова, секрета-
рят на Община Пещера 
Галина Стоянова и Братан 
Братанов, представител на 
фирмата изпълнител „Ди-
намик Спорт“ - София.

Успешно приключи реализирането 
на проект „Ремонт и реконструкция на 
дворно пространство на ДГ „Сокола“. 
Финансирането е осигурено от Проект 
„Красива България“ на Министерството 
на труда и социалната политика и е на 
стойност 195 398, 16 лв.

Демонтирани са част от съоръжени-
ята, опасни и негодни за употреба. Пре-
махната е изцяло настилката от бетоно-
ви плочи. Положена е  ударопоглъщаща 
цветна настилка и са монтирани нови 
съоръжения за по-безопасно използване 
на дворното пространство от децата на 
територията на детската градина. 

В западната част на имота е изградена 
покрита сцена за външни дейности - сце-
нични представления, родителски срещи 
на открито и други.

Освежени са пейките и са поставени 
нови пясъчници.

Ремонтирани и боядисани са огра-
дите, ограничаващи имота на детската 
градина. Засадени са нови растителни 
видове, които не застрашават здравето 
на децата. Тревната настилка е изцяло 
обновена.

Обектът е изпълнен съгласно Наредба 
№ 1 за условията и реда за устройството 
и безопасността на площадките за игра.

Тук бяха Йордан Младенов - кмет на 
община Пещера, неговите заместници, 
Галя Стоянова - секретар на Община Пе-
щера, представители на фирмата изпъл-
нител, родители на малчуганите, жители 
на града. 

След празничен водосвет за здраве, 
отслужен от отец Димитър, свещеник  в 
храма „Св. Петка“, децата бяха поздраве-
ни от кмета на общината.

„Скъпи деца, учители, служители в 
детското заведение, почитаеми родители 
и близки на най-малките жители на Пе-
щера. Позволете ми да пожелая на под-
растващото поколение здраве, щастие и 
безоблачно детство. Горд съм, че изпъл-
нявам още едно свое предизборно обе-
щание - децата ни да растат и да се възпи-
тават в естетически издържана, модерна 
европейска среда. Те са наша грижа и ние 
ще полагаме всички усилия детството им 
да бъде безоблачно и усмивки да красят 
лицата им“ – сърдечно се обърна към 

присъстващите той.
Своята и на родителите благодарност 

поднесе Мариана Велкова -  директор 
на ДГ „Сокола“. Тя подчерта, че е чест за 
нея и екипа й да работят и да се грижат 
за децата в нови учебни пространства, 
подредени и изпълнени според евроиз-
искванията. 

Кратка програма бе изпълнена от 
възпитаниците на детската градина, а ус-
мивките и звънкият смях останаха запа-
метени в много снимки за спомен.

СКУЛПТУРАТА
Написаното принадлежи на Милен 

Личков - син на известния скулптор Ни-
кола Личков.

„Темата за майчинството е разработ-

вана от почти всички художници.Тази 
тема го е вълнувала и него, много! Затова 
той е правил най-различни скулптури на 
майки с деца. Скулптурата, която е при 
вас в Пещера е една от най-хубавите. До-
казателство за това е, че много години 
след като вашата скулптура е била отлята 
и поставена, един наш клиент от Фран-
ция я видя на снимка. Той страшно я ха-
реса и помоли баща ми да му изработи 
подобна. Баща ми я направи. Клиентът 
дойде с по-голяма кола и си я откара във 
Франция. Тъй че подобна на пещерската 
скулптура „Майка с дете“ има някъде във 
Франция. Също баща ми казва, че е искал 
де предаде топлотата и обичта във връз-
ката между майка и дете!

Историята на създаването на скулп-
турата е следната:

Баща ми е бил направил малък гипсов 
модел на майка с дете и после  го е сни-
мал. Снимката е показал на тогавашното 
общинско ръководство в град Пещера. 
Това е било към 1980 г. Баща ми не помни 
точно кога. Те много са харесали сним-
ката и са му възложили да  направи про-
ект в  по-голям размер. Проектът е бил 
одобрен от държавна художествена ко-
мисия. Тогава това е било задължително. 
След това скулптурата е отлята в метал и 
е поставена на мястото й в детска гради-
на „Сокола“, където се намира и до днес.“

На пл.  „България“ се състоя тържест-
веното откриване на учебно-творческа-
та година в Център за подкрепа на лич-
ностното развитие - Общински детски 
комплекс Пещера /ЦПЛР ОДК - Пещера 
/. За да уважат събитието, тук пристиг-
наха кметът Йордан Младенов, негови-
те заместници Гълъбина Карамитрева и 
Елена Рядкова, Галя Стоянова- секретар 
на Община Пещера, родители, съмишле-
ници, приятели и гости на града.

„През последните две години ЦПЛР 
ОДК - Пещера се утвърди като най-го-
лямото извънучилищно звено, което 

организира свободното време на децата 
и учениците от община Пещера“ - каза 
директорът на институцията Руса Кав-
рошилова. Тя допълни, че чрез работата 
си в различните направления и норми 
Центърът се старае да даде възможност 
за развитие и изява на способностите, 
талантите, заложбите и дарбите на деца-
та, както и за ефективното приобщаване 
към социалната и училищната среда на 
деца и ученици със специални образова-
телни потребности.

За поредна година ОДК Пещера се 
радва на изключителен интерес от страна 
на децата за участие в различните фор-
ми. Каврошилова допълни, че над 360 

са заявленията от родители към момен-
та. Част от децата участват в повече от 
една форма на обучение. Стана ясно, че 
600 участници ще се обучават там напъл-
но безплатно през предстоящата учебна 
година. И тази година Центърът за под-
крепа на личностното развитие предлага 
на децата и учениците разнообразни и 
привлекателни извънучилищни форми. 
Заниманията се провеждат в удобно за 
децата и учениците време от опитни учи-
тели и специалисти.

Осигуряването на отлични условия 
за обучение на децата, финансирането и 
подкрепата от Община Пещера са факто-
ри, които обуславят успешната дейност 
на центъра. Кметът Йордан Младенов 
пожела здраве, безоблачно детство и 
много творчески успехи. Градоначални-
кът изказа задоволството си от десетки-
те национални и регионални награди от 
фестивали и конкурси, които са призна-
ние за качеството на обучение и профе-
сионализма на преподавателите в центъ-
ра.

Учителите и творческите ръководите-
ли от ЦПЛР - Пещера се надяват да имат 

още една успешна учебна година, отклик-
вайки на интересите и потребностите на 
децата и учениците за творческо разви-
тие и изяви.

Родители, деца и минувачи наблюда-
ваха изпълненията на младите таланти 
на Общински детски комплекс. 

Близо двучасова програма, пъстри 
костюми, танци, песни, усмивки, на-
строение, изпълнения на балетните тру-
пи, фолклорни танци и мн. др. оживиха 
сцената.Тържеството завърши с голямо 
кръшно хоро.

Направена е първа копка на нов футболен терен на градския стадион

С голям концерт-спектакъл бе открита новата учебна година в ЦПЛР ОДК- Пещера

ДГ  „Сокола“ засия след приключен ремонт
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Храмът е единствен в общината, пос-
ветен на великомъченика. В богослуж-
бата съслужение взеха свещеници от 
храмовото духовенство, както и духов-
ници от Пловдивска епархия, епископи 
и архиереи.

Игуменът на Бачковския манастир 
Величкият епископ Сионий донесе час-
тица от светеца, която се съхраняваше в 
Бачковската света обител. Пристигане-
то на реликвата бе отбелязано с продъл-
жителен църковен звън на камбаните. 
По-късно стана ясно, че мощехранител-
ницата ще остане в катедралния храм 
в Пещера. „Дошъл съм да се помоля за 
благоденствието на жителите в нашата 

община и за щастливото бъдеще на на-
шия духовен град“, каза Младенов след 
като се поклони пред мощите на Св. Ди-
митър.

За да се поклонят пред светеца тук 
пристегнаха кметът на Пещера Йордан 
Младенов, неговите заместници, Трен-
дафил Величков-областен управител, 
генерал-майор Явор Матеев - командир 
на съвместното командване на специал-
ните операции, кметовете на Брацигово 
и Батак, граждани и миряни от областта.

Десетки миряни бяха дошли в мо-
литвено мълчание да запалят свещ и из-
молят здраве, щастие и късмет за своите 
близки и родственици. Горещи молитви 
бяха отправени в памет и упоменание 
душите на онези, които не са сред нас.

В края на светата Литургия митропо-
лит Николай благодари на Кмета: 

„Познавам Ви като добър христия-
нин, като човек, който обича България, 
който никога не е отказал съдействие 
на храмовете в този град. Знаем, че във 
време на кризи и изпитания, никому не 
е леко. Християните са хора благодарни. 
Християните Ви следят с очите на сър-
цата си. И са Ви благодарни. И аз изказ-
вам от тяхно име и своята благодарност 
за това, което правите като съработ-
ник Христов. Сигурен съм, че си давате 
сметка, че не без Божие знание Вие сте 
кмет. Защото всяка власт е от Бога даде-
на. Вие не сте заграбил властта, Бог Ви 
я е дал. И ние благодарим, че Господ е 
проявил към нас своята милост като е 
дал Кмет да бъдете Вие. Пожелавам Ви 
да се радвате на много успехи, уверявам 
Ви, че в Мое лице имате верен духовен 
приятел. Уверявам Ви, че се моля за Вас. 
Благославям Ви Бог да Ви помага. Уверя-
вам Ви, че божият народ Ви обича и Ви 
е благодарен за грижите, които проявя-

вате за него. Това е добър народ. И аз Ви 
се радвам и съм щастлив, че го правите 
с чисто сърце.“

Днес беше осветена и новата сграда 
на Архиерейското наместничество в 
Пещера. 

По думите на митрополит Николай, 
тази сграда ще е „място в което ще се съ-
бират хора сеячи на Божието слово“. Ар-
хитект на постройката е Младен Китов, 
който е проектирал постройката. Тя е 
изградена безвъзмездно от Валентин Ва-
силев. Митрополит Никола допълни : „ 
За строежа на Архиерейското наместни-
чество неоценима помощ оказа кметът 
на Пещера Йордан Младенов. Г-н Кме-

те, най-важното в живота на Църквата 
не са сградите от камък и тухли. Важен 
е духовния градеж. Ние се радваме, че 
имате достойно място в това дело. Бла-
годарим на Бога, че светската власт има 
духовно съзнание във Ваше лице. Благо-
дарим, че нни подпомогнахте, подкре-
пихте и съдействахте във всяко отноше-
ние в църковния живот.

В знак на благодарност г-н Младе-
нов бих искал не за да отнема наградата, 
която Бог Ви е приготвил, да Ви връча 
преди всичко за насърчение на други-
те, защото Вие сте смирен и няма да се 
възгордеете от това, да връча благодар-
ствена грамота, едно скромно зачитане 
и признание на Вашият благословен от 
Бога труд. Който прави добро, дава на 
заем Господу, и той ще му отплати за 
неговото благодеяние. Оценяваме по 
достойнство оказаната от Вас помощ и 
подкрепа. Приемете в знак на почит и 
икона с образ на нашия Господ и спа-
сител. Иисус Христос да Ви благослови, 
да Ви помъдрява, да Ви вдъхновява, да 
Ви пази, и да Ви дава благословен успех! 
Благодарим !

Последва освещаване от духовен-
ството на новото Архиерейско наме-
стничество. Богомолците имаха въз-
можността да разгледат вътрешните 
помещения и условията за работа. Йор-
дан Младенов връчи на митрополит Ни-
колай дар за новото Архиерейско наме-
стничество.
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В навечерието на хра-
мовия празник на църк-
вата „Св. Петка“ нов ико-
ностас дариха Мариана 

Кукушева, Сузана Куку-
шева-Петрова и Аспарух 
Кукушев. На него е поста-
вена иконата на Св. Мина. 

Потърсихме за разго-
вор Мариана Кукушева.

Ето какво каза тя:

„Църквата „Св. Петка“ 
е символична за град Пе-

щера.Тя е еднакво почи-
тана и от християни, и от 
мюсюлмани. Когато човек 
влезе в този Божи храм, 
разбира повече от всеки 
друг път, че Бог е един, 
независимо кой как го на-
рича, и Божиите заповеди 
на всички религии гласят 
едно и също. 

В навечерието на голе-
мия християнски празник, 
посветен на Св. Петка, в 
който спират аграрните 
мероприятия, моята фа-
милия реши да направи 
този човешки жест след 
разговор с отец Димитър, 
който е един изключи-
телно добър стопанин на 
църквата, и да подарим 
този иконостас, на който 

бе монтирана иконата на 
Св. Мина. Светията е по-
кровител на семейството, 
на благодатта, на човещи-
ната, на децата. 

Не е важно колко стру-
ва този иконостас. Важно е 
с каква душа е купен този 
дар към църквата. Искре-
но вярваме, че миряните 
ще му се зарадват и вяр-
ваме, че Бог е този, който 
вижда и отрежда всичко. 
Волята ни бе нашите име-
на да не се вписват като да-
рители. Отец Димитър не 
се е стърпял и е разпрос-
транил новината, в което 
няма нищо лошо. Ние зна-
ем, че пред Бог най-светли 
са скромните хора - тези, 
които оценяват Неговата 

помощ, които минават с 
нея през изпитанията и 
тези, които Го носят в сър-
цата си. Защото Бог трябва 
да е във всеки един от нас. 

Иконостасът е израбо-
тен в България, от прочу-
та школа дърворезбари. 
Притежава всички нужни 
според канона символи на 
Църквата и отговаря на 
изискванията. Има харак-
терните райски птици във 
високата си част. В долна-
та му страна са двата оре-
ла, характерни за източ-
ноправославната църква. 
Дай, Боже, все повече хора 
да могат да даряват! И да 
оценяват силата, дадена 
от Бог. Живеем в тежко 
време, в което се загубва-

ме и забравяме, че всичко, 
което ни се случва може да 
бъде преживяно с Божия-
та помощ. 

Иконата е старинна и 
си е на църквата. 

Пожелавам на моите 
съграждани мир, щастие и 
късмет! И много здраве !“

Свети великомъченик 
Мина е покровител на 
семейството, самотните 
жени, пътниците, бездом-
ните, сираците, жените, 
които не могат да заченат, 
знахарите и лечителите. 
Мнозина вярващи разказ-
ват, че ако човек се помоли 
пред иконата му с истин-
ска вяра и отворено сърце, 
светецът винаги чува мо-
литвите.

Известният кулинар Иван Звездев бе 
основно действащо лице в провелото се 
днес Кулинарно шоу, посветено на Све-
товния ден на яйцето.

Повече от две хиляди души се събра-
ха в центъра на града, за да се насладят на 
вкусните гозби, десерти и нетрадицион-
ни ястия, подготвени от общо петнадесе-
тте групи, участници в празника.

Община Пещера осигури шатри, пей-
ки и маси за специалитетите. Храните 

приготвиха ПГХВТ,,Атанас Ченгелев“, 
ОУ,,Петко Рачов Славейков“, ОУ,,Св.Па-
триарх Евтимий“, ОУ,,Любен Каравелов“, 
НЧ ,,Сергей Румянцев 1909”- с.Капитан 
Димитриево, ДЦПЛУ - гр. Пещера, рес-
торант „Плажа“, ресторант „Лазур“, рес-
торант „Неат“, НЧ „Зора 1903“ - с. Ради-
лово, сладкарски цех „Тамос 71“ ЕООД, 
НЧ „Просвета 1911“ -  с. Розово, НЧ „Ни-
кола Й.Вапцаров 1903“ - с.Бяга, и Клуб на 
пенсионера ,,Надежда” - гр. Пещера.

Старт на програмата сложиха пре-
красните изпълнения на децата от Цен-
търа за подкрепа на личностното развие 
– ОДК Пещера, а докато те танцуваха, 
посетителите можеха да разгледат щан-
довете с кулинарни изкушения.

Всеки от „отборите“ презентира свои-
те предложения, като голяма част от тях 
се оказаха наистина уникални по своя 
характер.

Жителите и гостите на града бяха 
поздравени от кмета Йордан Младенов, 
който заяви, че за него е удоволствие да 
открие първото издание на Кулинарно-

то шоу в Пещера. „Искам да благодаря 
на всички хора, които са днес тук - учи-
лища, читалища, ресторанти от община 
Пещера и региона, които ще покажат 
своите ястия, приготвени от яйца. Но, 
скъпи приятели, всичко това нямаше да 
бъде факт, ако не бяха и нашите спонсо-
ри - това са, както чухте -„Биовет АД“, 
ЕТ „Ангелов“ – Иван Ангелов, и Щерьо 
Тахов – „Земеделски стопанин“. Разби-
ра се, до нас винаги е бил и „ВП Брандс 
Интернешънъл“ АД. Благодарение на тях 
можем да се почерпим и с по чаша чер-
вено вино. На всички вас, присъстващи, 
пожелавам много добри емоции. Благо-
даря на моите колеги от админстрацията 
на Община Пещера, които организираха 
това хубаво събитие. На всички ви желая 
много здраве и много успехи, нека да се 
наслаждаваме и да почетем Междуна-
родния ден на яйцето! Бъдете здрави!“

Фирмите, производителки на яйца, 
също изненадаха посетителите, като за 
тях имаше сурови и варени яйца.

Атракция за посетителите бяха тема-

тичните игри с участници от публиката.
ЕТ „Ангелов“ – Иван Ангелов, и 

Щерьо Тахов – „Земеделски стопанин“, 
осигуриха яйца за майсторите на блюдата 
с вкусни сюрпризи и яйцата, с които шеф 
Иван Звездев приготви своя специалитет 
„Яйца на чалбур. За доброто настроение 
на пещерци се погрижи фолклорната 
певица Ангелина Милева. Празнична-
та проява завърши с кръшно българско 
хоро, на което се хванаха от малки до го-
леми пещерци и гости на града.

Мариана Кукушева : Ръка, която дава - не обеднява

Кулинарно шоу отбеляза Световния ден на яйцето

Негово Високопреосвещенство Митрополит Николай възглави архиерейската 
света Литургия в храм „Св. вмчк Димитър“ на 26 Октомври, 

по случай големия християнски празник - Димитровден. 


