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УВАЖАЕМИ ДАМИ 
И ГОСПОДА, 

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 
ПЕЩЕРА!

Изтичат последните дни 
на 2022 година - дни за рав-
носметка на постигнатото, на 
преживяното.

Нека погледнем напред и 
да се опитаме  да видим оно-
ва, което не успяхме да направим, да съхраним онова, 
което успяхме да изградим, и да дарим онова, което ни 
е в повече!

Нека 2023 година е по-щедра за всички и да влезе в 
домовете ви с надежда, радост, късмет и любов! 

Пожелавам  здраве и увереност, мир и разбирателство 
за всички жители на община Пещера!

Щастлива Нова 2023 година, изпълнена с благодат!

Д-р Николай ПЕНЕВ
председател на Общински съвет - Пещера

Уважаеми съграждани,
През Новата 2023-та по-

желавам на вас и близките ви 
здраве, щастие и човешки до-
брини!

Община Пещера посре-
ща Нова година с постигна-
ти добри резултати, въпре-
ки предизвикателствата на 
трудното време. Динамичната 
среда, вашите очаквания и 

отговорността, която сме поели, ни карат да продължим 
заедно.

Нека има доброта и човечност в нашите отношения, 
да си даваме опора и кураж, да срещаме благополучие в 
ежедневието. Много здраве, вяра и щедрост в сърцата, то-
плина и спокойствие в домовете!

Да посрещнем сплотени, щастливи и уверени в силите 
си Новата 2023 година!

 ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА ДА БЪДЕ!
 Йордан МЛАДЕНОВ
Кмет на община Пещера

Всяка Нова година е просто врата, 
зад която ни чакат безброй неизвестни.

Всяка Нова година е светла мечта 
и я срещаме винаги с радост и песни. 

Може утре да дойде с тъга и беди, 
но в нощта преди нея се ражда надежда, 

че в небето изгряват щастливи звезди 
и в живота ни всичко с добро се подрежда. 

Всяка Нова година е празник красив - 
вита баница, вкусна и с много късмети, 

чаша вино, шампанско с характер пенлив 
и елхичка, която във ъгъла свети. 

Нека тази врата да отворим без страх. 
Да преминем през нея, разкъсали мрака 

с пръчка огън бенгалски под звездния прах, 
с любопитство към всичко, което ни чака.

В присъствието на 
много деца и възрастни 
бяха запалени светлините 
на 15-метровата коледна 
елха в Пещера.Те озариха 
небето в центъра на града 
и украсиха площад „Бъл-
гария“ на фона на праз-
нична заря, привлякла 
погледите на присъства-
щите. Най- нетърпеливи 
отново бяха най-малките, 
а част от тях не пропусна-
ха възможността да преда-
дат лично своите писма на 
Дядо Коледа.

Градоначалникът Йор-
дан Младенов пожела ве-
сели празници на всички 
и каза:

„Предстоят ни много 
хубави и светли дни, вре-
ме за семейството и дома. 
Във всяка къща се украся-
ва коледно дърво и се чака 
с нетърпение Дядо Коледа 
да остави подаръци. Да 
сбъдне желанията. Ние 
– големите, също имаме 
мечти, те не са по-малки от 
вашите. И аз написах свои-
те, ще чакам с нетърпение 

идващата година – да видя 
кои от тях ще се сбъднат. 
Заедно с родителите ви ще 
продължим да правим Пе-
щера още по-красив град. 
С повече места за игра и 
забавления, удобства и за-
бележителности, с които 
да се гордеем. 

Да сте здрави, жизнени 
и засмени! Да си пожелаем 
нещо от сърце и дано през 
Новата 2023 г. желанията 
ни да се сбъднат!“

Малчуганите, заедно с 
кмета на общината, отбро-
иха времето до запалване-
то на светлините. 

Целият площад се обля 
в разноцветни нюанси и 
нови светлоотразител-
ни украшения. Коледната 
атмосфера допълват све-
тещите шейна и елен - за 
желаещите да се снимат за 
спомен.

От разположените 
щандове се носеха при-
мамливи аромати на до-
машни печива, понички и 
вкусни коледни десерти.
Тук бяха разположени и 
щандовете на учениците 
от ПГХВТ  „Ат. Ченгелев“ 
и ОУ „Л. Каравелов“.

Възпитаниците на 

школата предлагаха на 
посетителите вкусотии и 
коледни украси, за да се 
включат с покупката си 
в благотворителната им 
инициатива за помощ и 
набиране на средства за  
дете сирак и малчуган със 
здравни проблеми.

Народни танци  и 
песни, посветени на 
най-светлите празници 
– Рождество Христово и 
Нова година, представиха 
възпитаници от Ню АРТ-
център. На сцената бяха 

кака Лара, Снежанка, Дядо 
Коледа и артисти от театър 
ПАН. които пяха, танцу-
ваха, а децата печелеха на-
гради от участие в забавни 
игри.

Община Пещера бла-
годари на всички фирми, 
които помогнаха за по-
редна година празничните 
прояви да станат действи-
телност и да се превърнат 
в едно от най-дългоочак-
ваните и обичани от жи-
телите и гостите на града 
събития.

Коледно тържество проведоха грациите от Спор-
тен клуб по Художествена гимнастика „Далия Старс“ 
(СКХГ ) във физкултурния салон на училище СУ „Св. 
Кл. Охридски“. Участие в програмата взеха 22 деца от 
клуба, с поздрав към родители и гости. Кметът на об-

щината Йордан Младенов уважи празника им.
„Художествената гимнастика намери своето място 

в Пещера, нашите деца заобичаха този спорт. Краят на 
календарната година е времето, в което припомняме ус-
пехите. Участията на клуба в регионални и национални 

състезания и заслужените награди ме радват и ме карат 
да се гордея. Пожелавам много отличия, успехи, повод 
за радости и гордост.“ - сподели Младенов преди нача-
лото на същинската програма.

Индивидуални и ансамблови изпълнения, ориги-
нални съчетания с топка, въже и бухалки видяха при-
състващите в залата. Представиха се изключително 
уверено и грациозно и най-малките представители на 
„Далия Старс“ .

Дядо Коледа пристигна с чувал, пълен с подаръци, 
за да награди девойките. На свой ред те го поздравиха 
подобаващо със свои изпълнения.

СКХГ „Далия Старс“ е основан на 6 март 2018 г. с 
председател и треньор Маргарита Николова. 

Клубът е член на БФХГ и е вписан в регистъра на 
ММС. 

През 2022 г. родните гимнастички донесоха в Пе-
щера 52 златни, 35 сребърни и 10 бронзови медала. Те 
се включиха успешно в 19 състезания в страната.

ЗДРАВА, МИРНА И БЛАГОПОЛУЧНА 2023

Грациите от „ Далия Старс“: ЗВЕЗДЕН СПЕКТАКЪЛ ПРЕДИ КОЛЕДА

В пълен блясък : Коледна елха, заря, песни и музика, 
настроение и усмивки
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„На 5 и 6 декември в 
Париж се проведоха из-
бори за председател на 
Политическия комитет на 
Съвета на европейските 
общини и региони за след-
ващия мандат 2023-2025 г. 
- съобщи кметът на Пеще-
ра Йордан Младенов, кой-
то взе участие във форума. 
- Акцент в работната про-
грама през първия ден бе 
изборът на нов президент 
и двама съпрезиденти. За 
позицията президент бе 

избрана Гун Марит Хел-
гесен, съветник в Съвета 
на окръг Вестфолд и Те-
лемарк, председател на 
Норвежката асоциация 
на местните власти. Три-
ото на председателството 
бе сформирано с избора 
на двама съпрезиденти, а 
именно Кристоф  Шнау-
дигел, председател на ок-
ръг Карлсруе, Германия, и 
Филип Лоран, кмет на Со, 
президент на Френската 

асоциация на CEОР. 
Сред обсъжданите 

теми бяха речта на омра-
зата и фалшивите новини,  
въздействието на кризите 
върху общинските финан-
си  и теми за развитието на 
регионите.“ – добави Йор-
дан Младенов.

Съветът на европей-
ските общини и региони е 
най-голямата и най-стара-
та организация на асоциа-
ции на местните и регио-
налните власти. Създаден 
е в Женева през 1951 г.

СЕОР насърчава из-
граждането на обединена 
мирна и демократична 
Европа, основана на мест-
ното самоуправление при 
спазване на принципа на 
субсидиарност и участие 
на гражданите. Дейността 
на Съвета е организирана 
в две основни направле-

ния: лобиране по европей-
ски политики и законо-
дателство, които оказват 
влияние върху общините 
и регионите и предоста-
вяне на възможности за 
обмен на опит между ев-
ропейските местни и реги-
онални власти.

Дейността на СЕОР е 
съсредоточена върху ня-
колко тематични области, 
които засягат всички аспе-
кти на живота на европей-
ските граждани, както и 
местните и регионалните 
власти, които ги предста-
вляват.

Политическото ръко-
водство на СЕОР включва 
президент, съпрезиденти, 
изпълнителни и замест-
ник-президенти. Избира 
се Политически комитет, 
който има тригодишен 
мандат. 

Президент на СЕОР е 
Стефано Боначини, пре-
зидент на регион  Емилия–
Романя, Италия. Съпре-
зиденти и изпълнителни 
президенти са кметовете 
и общински съветници от 
Вестфолд и Телемарк, Кар-
лсруе, Париж, Лисабон, 
Утрехт и Гданск.

А д м и н и с т р а ц и я т а 
на Съвета се намира в 
Брюксел. Дейността й се 

ръководи от генерален 
секретар. От 2010 г. тази 
функция се изпълнява от 
Фредерик Валие.

Младенов присъства на 
заседанието в Париж, в ка-
чеството си на зам.-пред-
седател на Постоянната 
комисия по европейски 
фондове, национални и 
международни програми 
и проекти на НСОРБ за  
мандат 2019 - 2023 г.

Кметът на община Пе-
щера Йордан Младенов 
покани в Заседателната 
зала на Общината на ра-
ботна среща Обществе-
ния съвет, за да представи 
своя отчет за изпълнение 
на Програмата за управле-
ние на община Пещера за 
2022 г.

За поредна година тук 
дойдоха представители на 
бизнеса, образованието, 

общественици, изявени 
спортисти, прависти и 
икономисти. На събити-
ето присъстваше секре-
тарят на Община Пещера 
Галя Стоянова. 

Изложението е пред-

ставено на база основни-
те приоритетни области, 
залегнали в Програмата 
за управление. Отчетът е 
синтезиран вариант на из-
пълненото за 2022 г.

Според Младенов, из-
вършената работа е била 
повече - и като количе-
ство, и като резултат, в 
сравнение с предходни-
те години от мандата му. 
Ползотворната работата 

от страна на неговия екип 
и служителите в местната 
администрация е дала своя 
резултат. През изтичащата 
година бяха реализирани 
множество проекти.

Младенов запозна при-

състващите с успехите и 
направеното до момента, 
посочвайки целите и ос-
новните задачи на бъдеща-
та дейност за развитието 
на града. „Работните сре-
щи с Обществения съвет 
спомагат в конструктивен 
разговор да се достигне 
до осъществяване и раз-
решаване на обществено 
значими важни проблеми 
и акценти, които на свой 
ред да доведат до качест-
вено изменение на живота 
на хората в Пещера и две-
те съставни села.“ -  каза 
Младенов пред аудито-
рията.

Качествено управле-
ние, устройствено плани-
ране на територията чрез 
създаване на нови и изме-
нение на съществуващи 
подробни устройствени 
планове, в полза на граж-
даните и бизнеса, достъп-
ност на социалните услу-
ги, осигуряване на трудова 
заетост на уязвими групи, 
повишена ефективност на 
Общинската администра-
ция, създаване на съвре-
менни условия за развитие 
на спорт, тренировъчна 
и състезателна дейност, 

модернизация на инфра-
структурата и опазване на 
околната среда за подреде-
на, чиста и зелена община 
Пещера бяха част от ак-
центите, представени пред 
присъстващите.

По-късно Йордан Мла-
денов отговори на поста-
вените от членовете на Об-
ществения съвет въпроси. 
Дебатите се конкретизи-
раха върху надграждането 
на социалните услуги за 
населението, развитие-
то на спорта и културата, 
подобряването на инфра-
структурата и водоснаб-
дяването и изпълнението 
на останалите поети ан-
гажименти, включени в 
предизборната платформа 
на кмета.

Той увери, че с взаимна 
помощ, активната граж-
данска позиция и ясна кау-
за на населението, ще про-
дължи да работи в интерес 
на съгражданите си, за да 
се изпълнят очакванията 
на жителите в Пещера, Ра-
дилово, К. Димитриево и 
Свети Константин.

„През следващата годи-
на община Пещера трябва 
да бъде все по-европейска 

– с облик, стандарт и дей-
ности, управлявана с про-
зрачност, правила и амби-
ция. По-важното е, че ще 
продължим в същия темп 
и дух да работим за съз-
даване на още по-добри 
условия за живот, работа и 
отдих на местното населе-
ние.“ -  подчерта общинар 
№1.

Младенов благодари 
на присъстващите за ак-
тивните им граждански 

позиции „Всичко, което 
постигаме е благодарение 
на доброто партньорство 
между администрация, 
Общински съвет, гражда-
ни, институции и бизнес в 
община Пещера“ - конкре-

тизира той, като гаранти-
ра, че и през новата годи-
на ще се акцентира върху 
разумно планиране и раз-
ходване по приоритети на 
бюджетните средства и 
ефективно управление на 
общинската собственост.

Кметът заяви още:  
„Моят поглед за останала-
та година от мандата е на-
сочен към продължаване 
на грижите за жителите на 
общината и поетите анга-

жименти към бизнеса.“ 
Остава да бъде свър-

шено още много. А всяко 
постижение отваря нови 
нужди – затова през 2023 
и целите и очакванията ще 
са по-високи.

Пещерската гимназия 
отбеляза 115-годишния си 
юбилей с вълнуващ спек-
такъл, който показа основ-
ните моменти от миналото 
и настоящето на най-за-
служилото пещерско учи-
лище.

Спектакълът започна 
със сценка, пресъздаваща 
заседанието на Градския 
общински съвет през 1907 

г., на което се взема реше-
ние за откриване на гим-
назиални класове.

Учениците актьори 
убедително пресъздадоха 
създаването на Гимнази-
ята като следствие от раз-
витието на град Пещера и 
от духовните стремежи на 
пещерци.

Следващата част вър-
на публиката в годините 

до 1989 г. под формата на 
кинопреглед – напълно в 
духа на тогавашната епо-
ха.

Последваха сценки, 
в които учениците пред-
ставиха знакови часове 
и учители от миналото 
– по физическо възпита-
ние с Димитър Ангелов, 
по физика с Матей Тер-
зиев, по музика и по ли-
тература. Изпълнителите 
бяха бурно аплодирани, а 
по-възрастните зрители 
се пренесоха с умиление 
в ученическите си години. 
Последната сценка вър-
на присъстващите в 1985 
г., когато в час по физика 
другарят Терзиев показа 
на учениците „Правец 18“ 
и ги увери, че компютър-
ните технологии трайно 
ще навлязат в живота на 
всеки.

Последната част на 

спектакъла показа сбъд-
ването на тези пророчески 
думи. Тя беше под форма-
та на празнична емисия 
на ученическата телеви-
зия ТИЙН ТВ. Рубриките 
в нея - „Обновяването на 
материалната база“, „Уче-
ническият съвет“, „По-
стижения“, „Любопитно“ 
и „Времето“, показаха съ-
временното състояние на 
училището. Най-забавна 
беше прогнозата за вре-
мето над Гимназията – ди-
намично и променливо, 
повлияно от учителски 
циклони и ученически 
антициклони: „Слоестата 
облачност от изпитвания 
ще обуславя периодично 
ниското атмосферно наля-
гане, но на нея ще се про-
тивопоставя мощно слън-
чево греене от спортни 
и музикални занимания, 
които ще нормализират 

температурите и ще водят 
до затопляне.“

След поздравленията 
от кмета на община Пе-
щера Йордан Младенов 
и на началника на РУО 
Пазарджик г-жа Дулчева 
последва слово на дирек-
тора на СУ г-жа Павлин-
ка Шопова-Начкова. Тя 
благодари на предишните 
директори – г-жа Марин-

ска, г-жа Кълвачева и г-жа 
Атанасова, че е наследила 
от тях прекрасни и умни 
ученици, чудесен колектив 
от знаещи и можещи учи-
тели, модерна сграда.

Спектакълът завърши 
с „Многая лета“ в изпъл-
нение на всички участни-
ци.

Валентин СТОЯНОВ

115 ГОДИНИ СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

Общественият съвет получи отчета 
на Програмата за управление на община Пещера за 2022 г.

Йордан Младенов:  Гун Марит Хелгесен оглави Политическия 
комитет на Съвета на европейските общини
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В уютната арт атмосфе-
ра на художествената га-
лерия, децата от школата 
по „Приложни изкуства“ 
към ЦПЛР ОДК проведоха 
своя Коледен базар.

„Инициативата е на ди-
ректора Руса Каврошило-
ва. Колегите приветстваха 
идеята и се включиха ак-
тивно в реализирането на 
базара. 

Нашите възпитани-
ци изработиха картички 
в различни техники, иг-

рачки за елха, апликации, 
празнични снежни съдче-
та и др. Посетителите има-
ха възможността да раз-
гледат предлаганата богата 
гама ръчно изработени су-
венири и да закупят това, 
което им допада.

 Децата имат благот-
ворителна кауза - събра-
ните средства ще бъдат 
вложени в осигуряване на 
консумативи и помощни 
материали, нужни за обу-
чението на малчуганите.“ 

- каза Ивана Петкова, пре-
подавател по „Приложни 
изкуства“.

Гости на инициативата 
бяха Йордан Младенов - 
кмет на община Пещера, и 
Галя Стоянова - секретар в 
Общината. 

Музикални поздрави 
получиха майсторите от 
базара. За тях бяха изпъл-
ненията на учениците от 
школата по пиано с пре-
подавател Драгомир Вари-
мезов.

През зимата на 
2022/2023 г. в Пещера 
функционира ледена пър-
залка. 

Отколешната мечта на 
пещерци е факт. 

Идеята такъв атракци-
он да заработи в града е на 

кмета Йордан Младенов. 
Тя е  разположена в 

централната част на града 
и успешно допълва праз-
ничната атмосфера на 
коледно-новогодишните 
празници. 

Мобилната ледена пър-

залка е с размери на леде-
ното поле най-малко 12,5 
м. x 30 м. 

Любителите на кънки-
те на лед имат възможност 
да покажат своите умения, 
а начинаещите откриват 
един забавен и интересен 
начин да се забавляват с 

нови приятели.
Ледената пързалка по-

срещна първите смелчаци 
на 15.12.2022 г., 

Пързалката е първата 
подобна атракция в исто-
рията на Пещера.

На разположение на 
посетителите на спорт-

но-атракционно съоръ-
жение е кънки-гардероб. 
До 80 посетители едно-
временно се забавляват по 
леденото. Жителите на об-
щина Пещера ползват без-
платно съоръжението, 8 
лв. е таксата за посетители 

от други населени места.
Работното време на 

ледената пързалка е всеки 
ден от 10:00 часа до 20:00 
часа.

Пързалката не е пред-
назначена за спортно или 
фигурно пързаляне. 

В залата на читалище-
то бе представена Рож-
дественска продукция на 
децата от музикалните и 
танцови школи към  ЦПЛР 
ОДК - Пещера. 

Препълнената зала 

аплодира изпълненията на 
талантите, които заредиха 
публиката с коледно на-
строение.

Гости на събитието 
бяха кметът на общината 
Йордан Младенов, д-р Ни-

колай Пенев -председател 
на Общински съвет - Пе-
щера, общински съветни-
ци, интелектуалци, роди-

тели на артистите, гости 
на града.

Пищен и завладяващ 
бе спектакълът, съчетал 

изпълнения на мажорет-
ните състави, певчески 
групи и солови изпълне-
ния с български народни 
песни и танци! 

Възпитаниците на 
школите показаха май-

сторство и класа. Техни-
те ръководители с право 
заслужиха аплодисменти 
за всеотдайността си по 
време на обучението на 
талантите.

В Дневен център за 
пълнолетни лица с увреж-
дания (ДЦПЛУ) се прове-
де Коледното тържество 
на потребителите от града. 

На него присъстваха въз-
питаници от балетна шко-
ла „Ива“ към читалище 
„Виделина-1862“ - Пазар-
джик, с ръководител Ваня 

Вълкова.
Гости на тържество-

то бяха кметът на общи-
ната Йордан Младенов, 
екипът му, д-р Н. Пенев 
- председател на местния 
парламент, директори на 
социални институции, 
приятели и съмишленици. 

Г-жа Бурова изказа 
благодарности към кмета 
за доброто управление и 
съвместната работа, насо-
чена към подобряване на 
качеството на социалната 
услуга, целяща достоен 
живот на потребителите.

Градоначалникът пък 
увери, че синхронът меж-
ду опита и енергията на 
управленския му екип 

води до ефективно и ка-
чествено изпълнение на 
ангажиментите на мест-
ната управа в интерес на 
гражданите. Д-р Н. Пенев 
пожела добруване, досто-
ен живот, много радост и 
късмет през 2023 г.

Празникът не мина 
без присъствието на Дядо 
Коледа и Снежанка, които 
дариха подаръци на всич-
ки потребители, ползващи 
услугата. Изпълненията на 
младите артисти от Пазар-
джик изпълниха сърцата 
на ползвателите с много 
топлина и много положи-
телни емоции със своите 
танци.

В сценично-музикал-

ната програма те вклю-
чиха класически балетни 
етюди и потпури от попу-
лярни танци. За доброто 
настроение заслуга имаше 

и Соня Бурова - директор 
на центъра за възрастни 
хора с увреждания, която 
поведе дружина от тан-
цьори на българско хоро.

Ледена пързалка: Сбъдна се мечтата на поколения пещерци

Празничната продукция на децата от ЦПЛР ОДК – аплодисменти 
и респект  към участници и музикални ръководители

Ръчно изработени сувенири развързаха кесиите на пещерци

Балетна школа  „Ива“ дари концерт на ползвателите от ДЦПЛУ
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„Многобройни са за-
воюваните отличия и по-
стигнатите успехи в ре-
гионални, национални и 
международни състезания 
през 2022г.“ - каза кметът 
Йордан Младенов на це-
ремония по връчване на  
грамоти и купи  на спор-
тисти от 11 спортни клуба. 
Присъстваха треньори, 
представители на спорт-
ните клубове и дружества 
в Пещера, съмишленици, 

приятели.
Преди да се пристъ-

пи към награждаването, 
присъстващите получиха 
поздрав от талантите от 
ЦПЛР - ОДК Пещера.

„Стараем се да инвес-
тираме в спортната ин-
фраструктура, субсиди-
раме спортните клубове, 
довършваме разширение-
то на градския стадион, 
успешно вървят процеду-
рите за старт по изграж-

дането на новата спортна 
зала в Пещера. Вие сте 
силата, която възражда 
спорта в Пещера, желая 
спортни успехи, призови 
отличия, здраве и късмет!“ 
- сподели пред присъства-
щите кметът.

Награждаването се 

състоя в Художествената 
галерия „Проф. Веселин 
Стайков“. В края на цере-
монията спортните даро-
вания на града поискаха 
да запечатат на снимка за 
спомен тържествения за 
тях момент.

Повече от 20 години 
,,Пещерската Коледа” е 
традиция, с която Об-
щина Пещера се стреми 
да стопли сърцата на де-
цата сираци, които учат 
в нашата община. 

41 деца от 6 учебни 
заведения получиха 
дарение, връчено от 
градоначалника.

Тази година Пещер-
ската Коледа стана въз-
можна благодарение на 
ВП Бранд Интернешъ-
нъл АД и „Биовет“ АД. 
Двете фирми подкрепи-
ха благотворителната 
кампания под патрона-
жа на кмета на община 
Пещера Йордан Младе-
нов.

„Коледа е празник 
на добротата и вярата. 
Време е - и отваряме 
сърцата си, и ставаме с 
частица по-добри…  

Да е слънце по пътя 
ни, да е вдигнато челото 
ни, да тежи думата ни, 
да е огън в огнището ни, 
да са от радост сълзите 
ни, да е мир и в душите 
ни. 

Бъдете благослове-
ни!“ – развълнувано 
прозвучаха думите на 
кмета Младенов в за-
лата на художествената 
галерия.

Гости на срещата 
бяха децата от Основ-
но училище,,Петко Ра-
чов Славейков“, които 
поздравиха с песните 
си своите връстници и 
присъстващите.

Благотворителен кон-
церт „Коледно чудо“ съ-
бра почитателите на бъл-
гарската народна песен и 
танц залата на читали-
ще „Развитие“. 43-мата 

участници в програмата 
са представители на New 
Art Centеr Peshtera с арт 
директор Здравко Хри-
стов и съосновател и арт 
педагог Николай Балаба-

нов.
Творческите форма-

ции изпълниха народни 
танци и песни, прозвуча 
родопската каба гайда. 
Зрителите видяха пре-
миерата на „Родопска 
картина“ специално под-
готвена за вечерта изне-
нада.

В коледният базар, 
организаторите предла-
гаха изработени от мал-
ките артисти вкусотии, 
коледни сладкиши, кар-
тички, картини, дървени 
и декупажни сувенири.

Гост на концерта беше 

Йордан Младенов- кмет 
на общината, приятели, 
почитатели на българ-
ския фолклор, гости на 
града.

Емоция, любов, и 
много фолклор завладя-
ха залата изпълнена до 
краен предел.

364лв. са събраните 
средства от вход, 676 лв. 
са приходите от продаж-
бите в базара. „Сумата от 
1040лв. ще бъде приба-
вена към премията даре-
на от Община Пещера за 
децата таланти в размер 
на 1 300лв.“, обобщи ре-

зултатите от благотвори-
телната инициатива Ни-
колай Балабанов.

Със събраните пари 
ще бъдат закупени нови 
сценични костюми за 

танцьорите и изпъл-
нителите, нужни при 
реализирането на твор-
ческите идеи на ръко-
водителите на New Art 
Centеr Peshtera.

В навечерието на Ко-
леда кметът на Пещера 
Йордан Младенов  откри 
авторитетното издание на 
Годишната изложба на ху-

дожниците от клуб  „Пе-
тър Стайков“. 

70 творби на 30 автори 
са изложени на показ в га-
лерийното пространство и 
могат да бъдат видени до 

20 януари 2023 г. Във всич-
ки тях са претворени кра-
сотата и доброто от све-
та. Показаните експонати 
включват живопис, на-
тюрморти, пластика, ико-
ни, приложно изкуство.

„За пореден път се убе-
дих, че тук има много голе-
ми автори. В града ни би-
тува доста силна традиция 
на изобразителното из-
куство и аз съм щастлив, 
че сме заедно тук, за да 
отбележим общия си път. 
В тази наситена с много 
глобални промени и силни 
емоции година, искам да 
пожелая нови хоризонти, 
майсторски постижения, 
здраве и късмет! Благода-
ря за вашите послания и 
красотата в това творческо 

пространство! 
Благодаря, че ни даря-

вате с истинските ценнос-
ти на духовния ни живот.“ 
- каза Младенов.

За да уважат пещерски-
те художници от всички 
поколения, в градската ху-
дожествена галерия дой-
доха шефът на местния 
парламент д-р Николай 
Пенев и Елена Рядкова -  
зам.-кмет на община Пе-
щера. Залата се изпълни с 
приятели, съмишленици 
на художниците, интелек-
туалци и гости на Пещера.

По традиция градона-
чалникът отличи и един 
от творците за особени 
постижения в областта на 
изобразителното изкуство 
и културата в община Пе-

щера. 
Тази година това е Ми-

лена Балтаджиева.Тя по-
лучи парична премия и 
пожелания да продължава 
да твори и радва любите-
лите на изобразителното 

изкуство в Пещера.
Годишното издание на 

Дружеството на худож-
ниците в града е част от 
Празничния календар на 
Пещера за 2022 г.

Традиционно: 
Откриха годишната изложба на художниците от Клуб „П. Стайков“

„Коледно чудо“ от блага песен до кръшно хоро

ПРЕДИ КОЛЕДА: 
Пещера отново е място на добротата
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