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14-и февруари мина под знака на Златна-
та сватба. 39 двойки, започнали съвместния 
си път преди 50 години, отбелязват юбилея 
в Пещера, Радилово и Капитан Димитриево. 
Празникът бе организиран от Община Пеще-
ра и припомни по своеобразен начин първите 
мигове от съвместния живот на семействата.

И тази година организаторите се съобра-
зиха с противоепидемичните мерки. Масов 
празник нямаше, но зам.-кметът Гълъбина 
Карамитрева посети домовете на всички, 
които празнуват своя Ден на влюбените, за да 
ги поздрави.

От името на кмета на община Пещера 
Йордан Младенов дамите получиха по една 
роза, а кавалерите по едно златно сърце, кое-
то да им напомня за днешния ден и за причи-
ната, която ги е извела до Златната сватба. И 
шампанско - за да бъде празникът истински!

Честит празник и за много години!

С решение на УС на Туристическо 
дружество „Сдружение Устремени“ Ана-
стасия Арасланова е избрана за почетен 
член на дружеството. Следствие на това 
пещерката е освободена от всички видове 
такси и членски внос, гласи съобщение на 
дружеството с председател Ивайло Мир-
чев.

Арасланова получава едногодишен 
абонамент за вестник „Ехо“.

„Да си пример и вдъхновение за мла-
дите е орисия, но такава, за каквато всеки 
би могъл да мечтае. Да остаряваш сред 
младите, а те да узряват с твоята мъд-
рост.“ - пише Мирчев на страницата си 
във Фейсбук.

Годишнината от 
смъртта на Васил Лев-
ски стана поредният 
повод учениците от СУ 
„Св. Кл. Охридски“ да 
си припомнят неговия 
подвиг и живота му.

„Дела трябват, а не 
думи!“ – този непрехо-
ден завет на Апостола 
беше мотото на излож-

бата от репродукции 
на картини и снимки, 
представена в централ-
ното фоайе на училище-
то. 

Учениците от начал-
ния етап експонираха 
свои рисунки за Дякона, 
а във всяка класна стая 
направиха специален 
кът за него.

Както при всяко 
честване, най-деен беше 
Ученическият съвет. 
Негови представители 
поднесоха цветя на па-
метника на Васил Лев-
ски. Организираха и 
викторина за живота и 
делото му. В нея участ-
ваха 50 ученици, като 28 
от тях имат пълен брой 

точки.
Най-добре са се 

справили учениците от 
VI б клас, следвани от 
десетокласниците.

Тези достойни на-
следници на Левски ще 
бъдат наградени с гра-
моти.

Валентин СТОЯНОВ

В знаковия за Бълга-
рия ден и Пещера поче-
те паметта на Апостола.

С венци и цветя пред 
паметника на Васил 
Левски в минута мълча-
ние застанаха кметът на 
община Пещера Йордан 
Младенов, д-р Нико-
лай Пенев - председа-
тел на Общински съвет 
- Пещера, зам.-кмето-
ве, представители на 
политически сили, об-
щественици, ученици и 
граждани.

С почит към живо-

та и делото на Дякона, 
пред паметника му при-
състващите на възпоме-
нателното преклонение 
сведоха мълчаливо гла-
ви в знак на признател-
ност.

В социалната мрежа 
Йордан Младенов спо-
дели :

„Днес, когато отбе-
лязваме 149 години от 
обесването на Васил 
Левски, всеки трябва 
да направи своята рав-
носметка за дълг, чест и 
признателност. Левски е 

пример за саможертва и 
това звучи изключител-
но актуално. Повече от 
всякога сега ни е нужно 
да следваме примера му! 
Да обичаме България! 
Така трябва да възпи-
таваме и децата си, за-
щото Дякона трябва да 
бъде пример за всяко 
следващо българско по-
коление!

Великият българин, 
успял да вдъхне кураж и 
вяра у народа си, е жив 
и днес. И ще бъде! До-
като произнасяме име-
то му, докато следваме 

повелите му, докато има 
България!

Да благодарим на 
съдбата, че го има в ис-
торията, учебниците, 
умовете и сърцата ни!

Поклон пред паметта 
на Апостола на свобода-
та и святото му дело!“

На 19 февруари Бъл-
гария се прекланя пред 
паметта и делото на 
Апостола на свободата 
Васил Левски. На днеш-
ната дата отбелязваме 
149 години от гибелта 
му. 

Васил Левски из- гражда защитата си на 
основите на правата 
на християните според 
турския Хатихумаюн, за 
да не издаде някого и въ-
трешната революцион-
на организация. Някол-
ко пъти той заявявал, 
че е търсил законни 
пътища за промени на 
живота в империята. 
Левски се разграничава 
от дейността на Дими-
тър Общи, за да избегне 
обвинения.

Смъртната присъ-
да е издадена на 14 и е 

потвърдена на 21 яну-
ари 1873 г. Процесът 
завършва, а според ис-
ториците комисията, 
съдила Апостола, е из-
зела функциите на съд, 
което е недопустимо 
по законите на самата 
империя. 60 подсъдими 
са осъдени на затвор и 
заточение, двама са обе-
сени — Димитър Общи 
и Васил Левски. Апосто-
лът увисва на бесилото 
на 18 февруари 1873 г., 
ненавършил 36 години.

Пещера почете Апостола в деня на 149-ата година 
от обесването му

Гимназията се преклони пред Апостола

Златна сватба празнуват 39 двойки Анастасия Арасланова 
е избрана за почетен 

член на ТД „Сдружение 
Устремени“
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През месец август в Община Пещера постъпи 
уведомление от Мария Джуркова -Пискюлева, 
която в свое краеведско разследване открива нови 
факти за живота и делото на Осман Нури хаджи 
Ахмед ефенди, известен като спасител на Пещера.

От намерения от г-жа Джуркова-Пискюлева в 
Държавен архив – Пазарджик, акт за смърт на Ос-
ман eфенди става ясна и неоспорима годината на 
смъртта му – 1893 г. 

В регистрите за починали лица в Пазарджик за 
1893 г., под номер в регистъра 404, стр. 173 (изпи-
сана ръчно), стр. 241 (изписан печатно), се намира 
смъртният акт на Осман ефенди, като с категорич-
ност в него е посочена не само датата, но и часът на 
неговата смърт. Текстът гласи следното:

„На хилядо осемстотин деветдесет и трета го-
дина, месец декемврий, ден четиринадесети в девет 
часа преди обед се състави настоящий смъртен акт 
на Осман Ходжа Ефенди, мохамеданин на шейсет 
години, роден и живущ в Татар Пазарджик. Уже-
нен и вдовец от преди петнайсет години. Почина-
лият е син на покойните Мемет Ефенди и Айше 
Мемедова и е умрял на дванадесет часа преди обед 
на ден тринадесетий от месец декемврий година 
хилядо осемстотин деветдесет и трета година в до-
мът си на улица Учителска. Свидетели са били Ме-
мет Османов и Шабан Гайдаров на двадесет и пет 
и двадесет и седем години – ходжа и учител от гр. 
Пещера, син и приятел на починалия. Настоящий 
акт се подписа както от свидетелите, така също 
и от градския фелдшер, след като се прочете и се 
удостовери за смъртта на починалия. Подписи“.

За годината на раждане са правени различни 
твърдения във времето. И в тази връзка, за да бъ-
дем максимално обективни, се обърнахме с писмо 
към Регионалния исторически музей в град Пазар-
джик, където се съхраняват епиграфски паметни-

ци на османо-турски език. Имаше предположение, 
че в РИМ може да бъде открит надгробен памет-
ник на Осман ефенди, сред другите паметници, 
преместени след разрушаването на Имарет джа-
мия, където е погребан видният пещерец. Отго-
ворът на РИМ - Пазарджик е, че не се съхраняват 
документи или епиграфски паметници, които да 
дават информация за годината на раждане на Ос-
ман ефенди.

Беше поискано и становище от Мюсюлман-
ското настоятелство в гр. Пещера. Със свое писмо 
джамийското настоятелство уведомява, че в архи-
вите му не са открити биографични сведения за 
Осман ефенди.

На 06.10.2021 г. на свое заседание музейният 
съвет към музея в град Пещера разгледа предоста-
вените от Мария Джуркова-Пискюлева истори-
чески сведения и архивни документи за Осман 
Нури ефенди.

А те са следните:
„1. В акта за смърт лицето е описано като „шей-

сетгодишен“.  Тъй като е възможно свидетелите, 
подписали смъртния му акт, да не са били съвсем 
наясно за неговата възраст при смъртта, е възмож-
но да са я определили само като ориентировъчна. 
Основание за такава грешка ми дава и фактът, че 
именно в този документ като месторождение и 
местоживеене на Осман ефенди е посочен град 
Пазарджик. Това твърдение е невярно, тъй като 
проф. Тодор Балкански в своята книга „Осман 
Нури ефенди – големият помак на българите“ без-
условно доказва родното му място – с. Михалково.

При дебатите в VII-то Обикновено народно 
събрание, състояли се в заседание от 11 декември 
1893 г., докладчикът го описва така: 

„Комисията, като разгледа и изучи заслуги-
те, които просителят принесъл на споменатите 
по-горе общини, реши да му се отпуснат 80 лв. 
месечна пенсия. Той е човек 70-80-годишен и едва 
ли ще може да взема веднъж-дваж тая пенсия, а 
на Народното събрание остана, каквото обича да 
направи.“ Източник – Стенографски дневници за 
VII ОНС, 1 р. с., кн. 4, 31 заседание, 11.ХII.1893 г., 
105-109.

В  „Страници из миналото на град Пещера“ ис-
торикът от Пещера Иван Попов, роден през 1872 
г., също потвърждава, че родното място на Осман 
ефенди е Михалково и описва събитие, случило се 
през 1860 г., в което описва  Осман Нури като умен 
и начетен, високо уважаван от българите в града 
турчин, който е „изпратил Христоско Попче да се 
справи с протестантите“. Това предположение на 
местния краевед и историк Иван Попов още вед-
нъж поставя под съмнение годината на раждане 
на Осман ефенди да е 1840 – посочена върху па-
метната плоча на героя. Немислимо е било за оне-
зи времена едва 20-годишен турчин да заслужи та-
кова влияние сред възрастните българи.

В книгата си „Осман Нури ефенди – големият 
помак на българите“ проф. Тодор Балкански сочи 
като година на раждане 1823 г. Такова предполо-
жение изказва и Стоян Тачев –  дългогодишен из-
следовател на българската история с фокус върху 
войните за национално обединение и автор на ста-

тията „Спасяването на Пещера – подвигът на Ос-
ман Нури ефенди“, заявявайки следното: „ Изсле-
дователите не са единодушни нито за родното му 
място, нито за произхода му, нито за годината на 
раждане. Едни посочват Пазарджик, други – Пло-
вдив, а един от внуците му подсказва – Михалко-
во. Версиите за произхода му са две – турчин или 
българин мюсюлманин. Колкото до годината на 
раждане – на паметната му плоча в Пещера е запи-
сана 1840 г., а един от изследователите на живота 
му - Тодор Балкански, утвърждава годината 1823-
та (далеч по-вероятна)“.

Отново в своята книга проф. Балкански прави 
твърдение, че първородният син на Осман Нури – 
Мемет, загива като офицер в турската армия през 
Руско-турската война, провела се в годините 1877-
1876. В случай, че се приеме за достоверна като 
година за раждане изписаната на паметната плоча 
1840 г., то би следвало да се твърди, че същият е 
станал баща на първородния си син, когато е бил 
на 12 или 13 годинки – изключително несериозно 
твърдение.“

Предположенията, които може да се направят 
за година на раждане се опират на два писмени 
документа – смъртния акт и стенограмата на На-
родното събрание. През 1893 г. Осман Нури е оп-
ределен като 60-годишен в смъртния акт и като 
70-80-годишен в стенограмата. Т.е. рождена годи-
на би могла да бъде 1813 г., 1823 г., 1833 г. Сведени-
ята на историците, изследвали живота и делото на 
Осман ефенди, са разнопосочни.

След дискусия и обсъждания на историческите 
сведения и с разбиране за общественото значение 
на живота и делото на спасителя на Пещера, Му-
зейният съвет взе решение – за година на смърт 
да бъде приета датата 13.12.1893 г. (според акта за 
смърт), а за година на раждане да бъде приета /
около/ 1823 г. 

След изясняване на биографичните данни на 
Осман Нури хаджи Ахмед ефенди, надписите на 
паметната плоча и пейката-книга бяха актуализи-
рани.

За да просъществува във времето една малка 
общност, от значение е всяко изучаване на насе-
леното място, неговата история, обичаи, диалект, 
герои, стопанско развитие, природни забележи-
телности. И възможността да се насърчават и 
популяризират проучванията и изследванията за 
родния край.

Община Пещера благодари на Мария Джурко-
ва-Пискюлева и на всички, които се ангажираха 
с изясняване на значимите исторически факти за 
живота на Осман ефенди.

Квалифициран майстор от града с дългогодишен 
опит в страната, Испания и Великобритания

ПРЕДЛАГА:
изграждане на покривни конструкции; ремонт и пре-

търсване на покриви; поставяне на теракот, фаянс; мон-
тиране на топлоизолация; изграждане и монтиране на 
беседки, навеси; изграждане, ремонт на огради.

Гаранция, качество, коректност и отговорност .
ТЕЛЕФОН: 0898 954 513

Краеведи, историци и общественици се обединиха 
около биографични данни за Осман Нури ефенди

Ако имате нужда от счетоводни 
услуги

Цялостно счетоводно обслужва-
не, достъпни и гъвкави цени, лоял-
ност към клиентите, следване на нор-
мативните документи, поддържане 
на фирмата в ред.

Телефон за контакти: 
0877 479 059 - Веска Зайчева
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Кметът на община 
Пещера Йордан Младе-
нов ще подпише Спо-
разумение за финанси-
ране на одобреното с 
Решение № 1/16.02.2022 
г. на Управителния съ-
вет на Проект „Красива 
България“ при Минис-
терството на труда и со-
циалната политика про-
ектно предложение:

„Ремонт и рекон-
струкция на дворно 
пространство на детска 

градина „Сокола“ по 
мярка М02 „Подобря-
ване на социалната ин-
фраструктура“.

Общата стойност на 
одобрения проект е 209 
886 лв.

За над 70 деца ще се 
подобри образовател-
ната инфраструктура, 
чрез ремонт и рекон-
струкция на дворното 
пространство ще се съз-
дадат условия за игри на 
открито, а за персонала 

от 14 души ще се осигу-
рят подходящи съвре-
менни и безопасни ус-
ловия за отглеждане и 
възпитание на децата. 

С осигурените сред-
ства ще се подменят 
настилките на цялото 
дворно пространство, 
ще се монтират нови 
детски съоръжения, 
пясъчници и беседки с 
цветна ударопоглъща-
ща настилка. Ще се из-
гради външна покрита 

сцена за занимания и 
провеждане  на празни-
ци на открито.

По уличната регула-
ционна граница ще се 
осъвременят входната 
врата и оградата, ще се 
изгради отводнителна 
система на дворното 
пространство, полив-
на система за тревните 
площи, както и подхо-
дящо осветление.

Районен център за трансфузионна хематология 
– Пловдив, със съдействието на Община Пещера, 
ще проведе акция за безвъзмездно и доброволно 
кръводаряване  под надслов  „Дарете кръв, пода-
рете живот!“.

За удобство на желаещите да се включат в това 
благородно дело, проява на съпричастност и ху-
манност, Кръвен център – Пловдив разполага с 

подвижен кабинет за кръводаряване.
Възможна дата за провеждане на дарителската 

акция: 10.03.2022 г.
Желаещите да се включат могат да се запишат 

предварително на телефон 0350/ 6-22-03, 6-22-08, 
или на място в сградата на Общинска администра-
ция. 

Срокът е до 24.02.2022 г.

Не са малко писма-
та, които получи изда-
телство „Многоточие“ в 
Първия международен 
поетичен конкурс „Защо 
пиша това писмо?“, орга-
низиран в края на мина-
лата година от Ивелина 
Цветкова и Даниел Ме-

разчиев – собственици 
на издателството. Резул-
татите бяха оповестени 
в навечерието на Коледа. 

Конкурсът се отли-
чаваше от всички други 
с това, че участниците 
трябваше да изпратят 
своите стихотворения, 
написани на лист хартия 
или картичка и един-
ствено с помощта на хи-
микал.

Организаторите са 
получили 197 писма от 
124 автори от страната 
и чужбина, на възраст от 
8 до 78 години. Сред тях 
има и автори от Пещера. 
Николина Барбутева, 
Памела Мекушина, Иван 
Иванов и Ирина Рабчева 
са впечатлили журито 
не само със своите сти-

хотворения, но и с ори-
гиналността на писмата 
си.

Преди броени дни из-
лезе от печат и сборни-
кът със заглавие „Защо 
пиша това писмо?“, кой-
то е финалът на проек-
та в първото му реали-
зиране. В него участват 
наградените и избрани 
творби. Памела Меку-
шина и петнадесетго-
дишният Иван Иванов 
грабнаха поощрителни 
награди и заемат челно 
място в сборника. 

ИК „Многоточие“ из-
казва благодарност към 
всички участници. 

Поради проявения 
интерес, конкурсът 
„Защо пиша това пис-
мо?“ ще стане ежегоден.

По традиция Учени-
ческият съвет в СУ „Св. 
Кл. Охридски“ изгради 
кът със специална ку-
тия, в която всеки мо-
жеше да сложи своето 
пожелание до любим 
човек. Някои учени-
ци го направиха още в 
междучасията на пър-
вия ден, други пуснаха 
поздравите си тайно, 
без никой да ги забеле-
жи. Но кутията се пре-
пълни и отвори много 
работа на членовете на 
УС да сортират вален-
тинките.

Най-много поже-
лания получиха осмо-
класниците. Явно те са 
еднакво добри и в любо-
вта, и в учението. Има-
ше валентинки и за учи-

телите, като най-много 
бяха отправени към 
Петя Георгиева (ах, този 
XI клас!), Христина Хад-
жиева и Анастасия Ме-
раклиева.

Освен традицион-
ните поздрави (в които 
е написано името и на 
получателя, и на подате-
ля), имаше и анонимни 

(„От тайния обожател“), 
както и хумористично 
оцветени („От мен за 
мен“).

Тази инициатива 
за пореден път оцвети 
дните на гимназията и 
показа креативността 
на нейните ученици.

Валентин СТОЯНОВ

Ръководството на 
„Биовет“ АД предла-
га на всички граждани 
на Пещера да създадем 
съвместен проект - кни-
га, в която да включим 
документалните разка-
зи на жителите на гра-
да, да публикуваме те-
хни снимки, да съберем 
информация, която до 
момента не е била съби-
рана. В хода на работата 

и проучванията, които 
правим, разбрахме, че 
книга с подобно съдър-
жание се подготвя и от 
сайта „Е-пещера“.

„Водени от доброто 
си желание да работим 
в сътрудничество, ние 
предлагаме да обединим 
усилията и да работим 
заедно, така че да напра-
вим книгата още по-ин-
тересна. „Биовет“ АД ще 

поеме финансирането на 
този проект. Мисля, че е 
крайно време да спрем да 
се делим, нещата стават 
по-добре, когато сме за-
едно.“ - заяви изпълни-
телният директор Ангел 
Желязков.

Както вече ви инфор-
мирахме, книгата ще съ-
държа освен разказите 
на пещерци за миналото 
на града, много снимков 

материал. Отделни раз-
дели в нея ще бъдат пос-
ветени на етносите, кои-
то и до днес населяват 
Пещера, местни рецепти, 
професионален разбор 
на пещерския говор и ду-
мите, които са уникални 
за града.

Ако желаете да ни съ-
действате, можете да се 
свържете с нас на адрес 
biovet@biovet.com

Красиво детство за малчуганите от ДГ „Сокола“

В Пещера ще се проведе акция 
за безвъзмездно и доброволно кръводаряване

Пещерски автори в сборника 
„Защо пиша това писмо?“

Гимназията отбеляза 
Деня на влюбените

„Биовет“ АД подава ръка на всички желаещи 
да направим заедно книга за града

В Пещера ще продължи предоставянето на услугата „Топъл обяд“
Община Пещера ще 

продължи предоставя-
нето на услугата „Топъл 
обяд“ по проект „Топъл 
обяд в условия на пан-
демията от COVID-19 в 
Община Пещера“, Опера-
ция BG05FMOP001-5.001, 
3.1 „Топъл обяд в усло-
вията на пандемията от 
COVID-19“, Оперативна 
програма за храни и/или 
основно материално под-
помагане до 30.06.2022 г. 
включително.

Топъл обяд се пре-

доставя на общо 210 по-
требители в три пункта 
– пункт № 1, гр. Пещера 
/в трапезарията на Дома-
шен социален патронаж/; 
пункт № 2, с. Радилово 
/Пенсионерски клуб/; 
пункт № 3 с. Капитан Ди-
митриево /Пенсионерски 
клуб/.

Удължаването на сро-
ка за предоставяне на 
услугата стана възможно 
след предприетите дейст-

вия от Общинска адми-
нистрация и след сключ-
ването на допълнително 
споразумение към дого-
вора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ с Агенцията за со-
циално подпомагане.

Община Пещера пре-
доставя и съпътстващи 
мерки на потребителите 
на услугата, изразяващи 
се в индивидуално кон-
султиране и съдействие 

за възможностите за 
ползване на други соци-
ални услуги, ползване на 
административни об-
щински услуги, подпома-
гане достъпа до здравни 
и образователни услуги.

Срокът на изпълнение 
на проекта е 18 месеца.

Общата му стойност е 
218 918,70 лв.

Заявления и придру-
жаващи документи за 
ползване на социалната 

услуга „Обществена тра-
пезария“  от жителите на 
общината продължават 
да се приемат  в  Центъ-
ра за административно 
обслужване – Община 
Пещера, ул.„Дойранска 
епопея“ № 17,  и  в кмет-
ствата на с. Радилово и с. 
Капитан Димитриево.

За връзка: тел: 
0350/6-22-03 и 0350/6-
22-08, вътр. 104 – Отдел 
„ОКСМД“.
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Търговците на мартеници в центъра на Пещера 
имат определено място, където да продават своите 
червено-бели символи български. Мястото е отреде-

но за пре-
с уканите 
к о н ц и , 
които ще 
носят лю-
бов, здра-
ве и дълъг 
живот от 
26 февру-
ари 2018 г. 
И тази го-
дина ин-

тересът на търговците е голям. Своите произведения 
те ще изложат на вниманието на потребителите на 
18  щанда. По традиция на първи март си подаряваме 
„мартеници” – красиви амулети кръстени на месец 
март.

Петя Велева е от Пещера и преди всички с гор-
дост е подредила симпатичните пискюли. Произвеж-
да сама символите на пролетта и влага стил, женски 
усет за красота и творчество. Прибавя и наричания-
та си за берекет, късмет и успехи.

Червеният конец е силата, кръвта, слънцето и 
топлината. Белият конец пък е доброто начало и 
светлината, обяснява сръчната ни съгражданка. В 
мартеничките си Петя втъкава сини, зелени, розови 
нишки, мъниста, парички, дървени топчета, перли, 

сини мъниста.  С мисъл за получателя им, тя е измай-
сторила щъркел с вързопче в клюна, а надписът гла-
си „Очакваме те бебче“. Цените варират от стотинки, 
до 10 лева. За всеки джоб, както се казва. 

Бил ден първи март, 681 г. – тогавашната Нова 
година. Нарекли копринения конец мартеница, по 
името на месец март. Оттогава бяло-червената ниш-
ка свързва българите по света в едно. Като спомен от 
родината на първия ни хан. Затова по традиция на 
първи март си подаряваме мартеници.

Режим „Хвани и 
пусни“ за балканската 
пъстърва в участъка на 
река Стара река (от раз-
клона за Нова махала до 
ВЕЦ Пещера) е в сила от 

03.02.2022 г. до 2025 г. 
Новината в социалната 
мрежа съобщи Мариян 
Христев. Пещерският 
природозащитник при-
кани рибарите при не-

редности да сигнализи-
рат на тел. 112. 

„За задържане на 
уловена риба  глобата 
е от 1500 лв.+“, преду-
преждава Мариян.

МЗХ и ИАРА пуб-
ликуваха тазгодишната 
заповед за целогодиш-
на забрана на риболов. 
Цели 21 пъстървови 
реки са в режим „Хва-
ни и пусни” при улова 
на балканска пъстърва. 
Това означава, че абсо-
лютно всички уловени 
балканки трябва да се 
пускат обратно във во-
дата, независимо от със-
тоянието им. Проектът 
на заповедта в тази му 
част беше изготвен от 
експертите на държав-
ните ведомства заедно с 
работна група от рибо-

ловните клубове „Бал-
канка”, „София – 94”, 
„Стримерите” и „Хатч”, 
както и от Федерацията 
на мухарите в България.

В списъка са включе-
ни реки, посещавани от 
най-много риболовци, 
където пресирането на 
рибата е най-голямо. 

Реките по области 
са: Благоевград – Чер-
на Места, Бяла Мес-
та; Велико Търново – 
Мийковска, Костелска; 
Кюстендил – Рилска, 
Драговищица, Елеше-
ница, Треклянска; Ло-
веч – Черни Вит, Златна 
Панега, Костелска, За-
водна; Монтана – Дъл-
годелска Огоста; Пер-
ник – Ерма, Треклянска; 
Пловдив – Бяла река; 
София – Искрецка, Га-

бровница, Искър – от 
вливането на Черни и 
Бели Искър до устието 
на яз.„Искър”; Стара За-
гора – Лешница, Габров-
ница; Смолян – Три-
градска, Широколъшка 
/от някои са включени 
само отделни участъци/. 

Освен тях, под за-
брана попадат ред дру-
ги реки, плюс следни-
те по-големи язовири: 
Бургас - „Ясна поля-
на“, „Камчия“; Варна 
– „Елешница“; Габрово 
– „Христо Смирнен-
ски“; Перник – „Студе-
на”; Смолян – „Цанков 
камък”. Добрата новина 
е, че от проекта за запо-
ведта отпадна подготвя-
ната забрана за язовир 
„Цонево”, който остава 
свободен за риболов.

Санкциите за нару-
шителите, които задър-
жат балкански и маке-
донски пъстърви в тези 
зони, са солени – от 1500 
до 3000 лева.

Всички тези мерки 
имат за цел възстано-
вяване на изтощените 
рибни популации от 
балканска и македонска 
пъстърва, като съще-
временно не се налагат 
пълни ограничения за 
любителски риболов, с 
което да се ощетят на-
пълно риболовците и да 
бъдат лишени от своето 
хоби. 

Уважавайте труда на 
доброволците и инспек-
торите на ИАРА, които 
ще пазят тези участъци 
и ги подкрепяйте безус-
ловно.
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ул. “Дойранска Епопея“ 17;  Телефон: 0895 509 089; 

e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Редактор: Димитър Насков; 
Печат: “Щит Террос” ЕООД, гр. Септември, 0878 70 43 70

Здравейте, приятели! 
Всяка година на 14 фев-
руари в село Радилово 
празнуваме църковния 
празник Св. Трифон и 
Деня на лозаря с риту-
ала „Зарязване“. Датата 
е вписана в Културния 

календар на НЧ „Зора-
1903“ - с. Радилово. И 
тази година празникът 
бе почетен с традицион-
ния ритуал , за да има 
берекет през годината.

Лозарството в на-
шата родина датира от 

преди новата ера. Пър-
воучители са траките. 
Доказателство са мно-
жеството намерени ка-
менни преси, мрамор-
ни релефи с тракийски 
произход, посветени на 
лозарството и винар-
ството. В нашата музей-
на сбирка също се пази 
мраморен фриз с изо-
бражение на винопро-
изводство, намерен в 
нашето землище - дока-
зателство за съществу-
ване на лозарство в се-
лото от древни времена. 

Един от най-почита-
ните празници в Ради-
лово в края на зимата е 
Трифоновден. От този 

ден започва работата на 
лозаря  в отглеждане на 
най-хубавото грозде, за 
да стане най-хубавото 
вино.

На Трифоновден 
стопанките от Радило-
во още от ранна сутрин 
опичат обредни хлябо-
ве – украсени с гроздов 
плод, сваряват кокошка, 
пълнена с булгур, и при-
готвят новата торба на 
стопанина, като слагат 
в нея хляба, кокошката, 
светена вода и пепел от 
бъдника на Бъдни ве-
чер. Стопанинът облича 
чисти дрехи, взема тор-
бата и котлето с вино и 
се отправя към мегда-

на. След като се събе-
рат мъжете от селото, 
заедно с попа, отиват на 
лозята. Избират си по 
един кетук от ъглите на 
лозята, обръщат се на 
изток, след като попът 
освети лозята, и отряз-
ват по няколко пръчки. 
Със светената вода и 
пепелта ръсят за плодо-
родие, а на отрязаното 
място поливат с вино и 
благославят: „Колкото 
капки, толкова талиги с 
грозде“. „Да даде Св. Ти-
фон, да даде голям род, 
берекет, да напълним 
бъчвите с вино, да про-
дадем виното на добра 
цена и да не стане на 

оцет.“ „Хайде, нека е бе-
рекет! Да прелива през 
праговете!“

След зарязване на 
лозето и богатата по-
черпка, всички мъже, 
заедно с попа, обикалят 
къщите по селото, за да 
благославят за берекет 
през годината.

И днес традицията 
е жива. В Радилово се 
отглежда най-хубавото 
грозде, благодарение на 
всички стопани - лоза-
ри, които се грижат за 
лозята на село Радило-
во.

Честит празник и бъ-
дете здрави!

Марена ВАЧКОВА

Мариян Христев: Режим „Хвани и пусни“ важи и за Стара река

В Радилово зарязаха лозята за здраве и берекет

На 3 февруари 2022 г. 
почина Георги Козарев - 
кмет на община Пещера от 
4.11.2011 г. до 10.11.2015 г.

Градът загуби един добър 
съпруг, баща, дядо, приятел, 
уважаван ръководител и ко-
лега, един достоен човек - 
обичан, със сърце голямо и 

всеотдайно.
Георги Козарев е роден на 

21.04.1953 г. Завършва сред-
но специално образование 
в Строителен техникум „Г. 
Златков“ – гр. Брацигово. 

Работи като технически 
ръководител, строителен 
техник и началник-отдел и 

управител в частни предпри-
ятия. 

Избран е за кмет на об-
щина Пещера в мандат 2011-
2015 година,  няколко манда-
та е общински съветник.

Във връзка с отдаване 
на последна почит по повод 
смъртта на Георги Иванов 

Козарев – 5 февруари (събо-
та) 2022 г. бе обявен за Ден 
на траур на територията на 
община Пещера. 

Националният и общин-
ските флагове на всички 
общински сгради и общест-
вени места бяха свалени на-
половина. 

In мemoriam

Трети март се пада 
в четвъртък. Ако роди-
телите напишат молба 
до класния ръководител 
или до директора, мо-
гат да отидат на семейна 
ваканция от 3-и до 6-и 
март.

През април се очерта-
ват доста почивни дни. 
От 1-ви до 10-и е пролет-

ната ваканция за учени-
ците от 1-ви до 11-и клас. 
За зрелостниците тя оба-
че е само от 7-ми до 10-и 
април. След това всички 
ще почиват за Великден, 
който тази година се пада 
на 24-ти април, следова-
телно неучебни са дните 
от 22-ри до 25-и включи-
телно.

Традиционно месец 
май е с множество неу-
чебни дни. Това са 2-ри, 
който ще е почивен за-
ради 1 май (неделя), 6-и 
и 24-ти. Неучебни ще 
бъдат и 18-и и 20-и, тъй 
като за тогава са плану-
вани двата задължител-
ни държавни зрелостни 
изпита. 25 май пък ще е 

неучебен, но присъствен 
ден за училищни, про-
светни и културни дей-
ности.

През юни учениците 
от 8-ми, 9-и до 11-и клас 
ще почиват и на 14-и и 
16-и, тъй като тогава ще 
се провеждат национал-
ните външни оценявания 
за седми и десети клас.

Ваканциите на учениците през 2022 година


