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Паметна плоча в чест на Апостола на свобода-
та Васил Левски беше открита днес в пещерското 
село. 

Изборът на мястото не е случаен. „Идеята е от 
две години, когато прецених, че и нашето населе-
но място трябва да има паметен знак на големия 

българин, пред който да се поклоним. До плочата 
е монтиран пилон с българското знаме, дарение 

от родолюбиви млади хора от Кап. Димитриево.“ - 
каза Владимир Петров, кмет на селото.

След прочувствено слово за най-значимите 
моменти, белязали живота на Левски, Петров се 
обърна към събралите се и благодари за осъщест-
вяването на идеята. 

Сред присъстващите бяха кметът на община 
Пещера Йордан Младенов, неговата заместничка 
Гълъбина Карамитрева, председателят на Общин-
ския съвет в Пещера д-р Н. Пенев, кметът на Ра-
дилово Благой Харизанов, общински съветници, 
лидери на политически партии, общественици, 
жители и гости на селото, проектантът и изпълни-
тел на паметната плоча Богомил Цветанов, Иван 
Карамитрев - дарител.

„От днес нататък с цветя и поклон, и тук ще от-
даваме почит на Апостола, ще свеждаме глави и ще 
осмисляме думите му да бъдем честни към род и 
родина! Нека се помни и знае - „Времето е в нас 

и ние сме във времето“, защото свободата е висша 
ценност за всеки един. Нека я пазим и предаваме 
на поколенията“ - каза пред множеството Младе-
нов.

С откриването на паметната плоча на Левски, 
жителите на Кап. Димитриево отдават своята по-

чит, уважение и преклонение пред великото дело, 
което ни е завещал Апостола.

Община Пещера изпрати събраните от нашите 
съграждани помощи за пострадалите в Р. Турция. 
Стоките от първа необходимост ще бъдат разпре-
делени и транспортирани до опустошените от уни-

щожителното земетресение райони.
Чрез Консулски отдел на Р. Турция в Пловдив 

беше осигурен превоз, за да  може помощите да от-
пътуват към хората от пострадалата ни съседка

Само за четири дни служители от Общината съз-
дадоха нужната организация и събраха комплекти 
санитарни и хигиенни материали /памук, мокри 
кърпи, салфетки, четки за зъби, пасти за зъби, са-
пуни, шампоани/, спално бельо, одеяла, хавлиени 
кърпи, зимни палта, бебешки топли дрехи, бебеш-
ки пюрета, зимни пуловери, панталони и обувки, 
дарени от пещерци в знак на съпричастност.

Община Пещера изказва своята дълбока благо-
дарност на дарителите за доверието и за оказаната 
подкрепа.

 ДЕСЕТКИ ПОДНЕСОХА ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИКА 
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ПЕЩЕРА

Пещерци откликнаха на апела за помощ на Турция

Откриха паметна плоча на Левски в Капитан Димитриево

Представители на 
политическите сили от 
града, общественици и 
граждани се събраха пред 
паметника на Васил Лев-
ски, за да отдадат своята 

почит и признателност 
към един от най-велики-
те български синове.

Слово за Апостола 
произнесе Люба Шопова 
- председател на Общин-

ски комитет „В. Левски“, 
след което ученици от СУ 
„Св. Кл. Охридски“ , ОУ 
„П. Р. Славейков“ и ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ 
изпълниха рецитала „Бе-
силото“ по романа „Лев-
ски“на Яна Язова.

С падане на колене и 
едноминутно мълчание 
присъстващите почетоха 
паметта на всеотдайния 
революционер. 

Да се преклонят пред 
делото на националния 

ни герой тук пристигна-
ха ученици, преподавате-
лите им, общественици и 
граждани, представители 
на НПО.

Венци и цветя подне-
соха кметът на община 
Пещера Йордан Младе-
нов, председателят на 
Общински съвет д-р Н. 
Пенев, Общински коми-
тет „В. Левски“, Общин-
ски съвет на БСП, Об-
щинска организация на 
ГЕРБ, Общинска органи-

зация на СДС, Общинска 
организация ВМРО. 

Цветя пред паметни-
ка поставиха ученици и 
директори от училищата 
„П. Р. Славейков“, „Л. Ка-

равелов“, „М. Куманов“, 
„Св. Кл. Охридски“, „Св. 
Патриарх Евтимий“,  ДГ 
„Сокола“ и ОП „ЧПОИ“, 
много граждани.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА Е ЯВЛЕНИЕ, ПОЗНАТО НА ЗЕМЯТА, ОТКАКТО ЧОВЕЧЕСТВОТО СЪЩЕСТВУВА
Добри хора,
Изминаха почти два месеца от Но-

вата 2023 календарна година! Нека си 
пожелаем здравето да съпътства не-
отменно живота на всички ни! Нека 
то е крепко и непоклатимо!

Щастливци сме всички, които го 
притежаваме и поради наличието на 
този факт имаме възможност да ра-
ботим, да се придвижваме самостоя-
телно от едно на друго място, да задо-
воляваме всичките си потребности, 
да мечтаем. 

Знаем, че има хора, на които тази 
привилегия е отнета.

Знаем също така каква е ситуаци-
ята в родината ни и как държавата 
не може да се справи с обгрижването 
им. Тези тъжни истини трябва да ни 
мотивират да направим така, че дори 
и с малко да увеличим надеждата за 
пълноценен живот на някого в нуж-
да.

Това предложение дойде от препо-
давателя по физическо възпитание и 
спорт в училището ни Иван Главнен-
ски, който сподели убеждението си, 
че благотворителността трябва да е 
целогодишен милосърден акт, а не да 
се случва само по Коледа.

Цялата ни училищна общност 
прие идеята и решихме да я осъщест-
вим, като привлечем и съмишленици.

Ние поставихме дарителска ку-
тия, в която всеки работещ и учащ 
се в училището ни, който има въз-
можност и желание, ще може да дава 
своята лепта за нечие спасение или 
подобряване качеството на живот.

Призоваваме ви да се присъеди-
ните към нашата инициатива! 

Нека всички училища в града ни, 
а защо не и в страната, бъдем до-
бротворци целогодишно!

Славия Златанова
директор ПГ ХВТ „Ат. Ченгелев“
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От 01.03.2023 година в Община Пещера стартира кампания за 
набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес 

на територията на Община Пещера, желаещи да закупят дърва за 
огрев през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Общинска админи-
страция Пещера уведо-
мява, че от 10.02.2023г. 
до 10.03.2023г. ще се 

проведе кампания за 
записване за предаване  
на излязло от употреба 
електронно и електри-

ческо оборудване (ИУ-
ЕЕО).

Кампанията е орга-
низирана от Общинска 
администрация, съв-
местно с „Елтехресурс“ 
АД (организация по 
оползотворяване на из-
лязло от употреба елек-
тронно и електрическо 
оборудване).

Необходимо е всич-
ки желаещи - физиче-
ски лица,  разполагащи 

с неработещи вече елек-
троуреди (микровълно-
ви печки, телевизори, 
перални, компютри, 
ютии, тостери, принте-
ри и други) да се обадят 
на телефон 0800 14 100 
(безплатно, без код за 
населено място) или на 
телефоните в Община 
Пещера: 0350/6-22-03; 
6-22-08.

Ще се осъществи 
контакт с всеки желаещ 

да предаде ИУЕЕО, след 
записване на посочения 
телефон за връзка, от-
носно организацията по 
вземането на ИУЕЕО от 
домакинствата.

Обръщаме внима-
ние, че ИУЕЕО ще се 
приема от домакинства-
та само в пълен ком-
плект. Разкомплекто-
вани уреди или само 
външна част няма да се 
приемат.

Община Пещера 
призовава  притежате-
лите на ИУЕЕО да се 
възползват от условия-
та на кампанията, като 
по този начин спомог-
нат за намаляване на ко-
личеството депонирани 
отпадъци, за пестене 
на суровини и ресурси 
и осигуряване на чиста 
околна среда – за нас и 
нашите деца.

Стартира кампания за предаване  на излязло от употреба 
електронно и електрическо оборудване

Документи се приемат всеки работен ден от 
8.30 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа, 
в Центъра за административно обслужване в сгра-
дата на  Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ 
№ 17 до 31.03.2023 година.

Планира се доставката на дървата за огрев на 
населението да стартира на 01.04.2023 г. и да при-
ключи до 01.11.2023 година.

В тази връзка Общински съвет – Пещера, със 
свое Решение № 502 от 28.02.2023 година, протокол 
№ 51, прие Критерии за кандидатстване и покупка 
на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на 
корен за населението на община Пещера през ото-
плителен сезон 2023 г. - 2024 г.

Критерии за кандидатстване и покупка на дър-
ва за огрев от склад и стояща дървесина на корен 
за населението на община Пещера през отоплите-
лен сезон 2023 г. - 2024 г.

І. Допустими кандидати са лица с постоянен 
или настоящ адрес на територията на Община Пе-
щера, като с предимство се ползват лицата, отгова-
рящи на следните условия:

Лица и семейства, одобрени за подпомагане от 
Дирекция “Социално подпомагане” – Пещера, с 
целева помощ за отопление по Наредба №РД07/5 
от 16.05.2008 г.;

Членове на клубовете на инвалида, диабетика, 
пенсионера, лицата в психично здраве и съюза на 
слепите на територията на община Пещера;

Лица с 50% и над 50% трайно намалена рабо-
тоспособност и вид и степен на увреждане, нечле-
нуващи в съюза на слепите и горепосочените клу-
бове, удостоверено с документи /с предимство се 
ползват лица с над 90% намалена работоспособ-
ност/.;

Лица в над пенсионна възраст /с предимство 
се ползват самотно живеещи лица над 70 годишна 
възраст/;

Общи условия за кандидатстване:
Председателите на съюза на слепите, клубове-

те на инвалида, диабетика, пенсионера и лицата в 
психично здраве в гр. Пещера предоставят на Об-
щинска администрация – Пещера прецизираните 
и съгласувани списъци, съгласно определените 
критерии в срок до 01.03.2023 г.;

Лицата, желаещи да закупят дърва за огрев, 
нечленуващи в съюза на слепите и клубовете, по-
дават Заявление лично или чрез упълномощено 
лице в Център за административно обслужване в 
сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епо-
пея“ №17 в срок 31.03.2023 г.;

Заявленията по т.2 се изпълняват по реда на 
тяхното постъпване;

Списъците с одобрените лица от населени-
те места се обявяват на информационното табло 
на Община Пещера, публикуват се на официал-
ната интернет страница на Община Пещера и се 
предоставят на ТП на „ДГС – Пещера“ в срок до 

05.04.2023 г.;
Всяко лице може да се запише веднъж за отоп-

лителния сезон 2023 г. – 2024 г.;
Не се разрешава отпускане на дърва за огрев 

през отоплителен сезон 2023 г. -2024 г., на лица и 
семейства, които са добили такива по друг ред или 
се презапасяват;

При наличие на записани в списъците на съ-
прузи и роднини, живеещи в едно домакинство, 
отговарящи на критериите – дърва за отопление се 
отпускат само на един от членовете на семейство-
то /домакинството/;

Всяко лице може да кандидатства за закупува-
не на дърва за огрев на метър за 4 пространствени 
кубични метра (пр. куб. м.);

През отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. цено-
образуването за закупуването на широколистни 
твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад 
е както следва:

Крайната цена на дървата за огрев е 117.60 лв. 
за 1-ин куб. м.,  или 470.40 лв. за 4 куб. м., форми-
рана по следния начин:

за закупуване на 4 куб. м. пространствени дър-
ва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ – 290.40 лв. /
заплащат се в ТП на „ДГС – Пещера“ преди достав-
ка на дървата за огрев/.

за превоз и доставка до домовете на лицата – 
180.00 лв. /заплащат се при доставката на дървата 
за огрев в дома/.

За 1 куб. м. 72,60 лв. за закупуване и 45.00 лв. за 
превоз – общо 117.60 лв. ;

За 4 куб. м. 290,40 лв. за закупуване и 180.00 лв. 
за превоз – общо 470.40 лв.;

10. През отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. це-
нообразуването за закупуването на широколистни 
твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща 
дървесина на корен /самодобив/ е както следва:

10.1. Крайната цена на дървата за огрев е 24.00 
лв. за 1-ин куб. м.,  или 96.00 лв. за 4 куб. м., фор-
мирана по следния начин:

за закупуване на 4 куб. м. пространствени дър-
ва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“ –  96.00 лв. /

заплащат се при издаване на позволително за сеч 
от ТП на „ДГС – Пещера“/.

лицата закупили дърва за огрев от стояща дър-
весина на корен /самодобив/ са длъжни сами и за 
собствена сметка да организират превоза и дос-
тавката на добитите дърва за огрев до домовете си.

Дърва за огрев се отпускат, съгласно определе-
ните критерии, до изчерпване на количествата за 
добив и продажба на дърва за огрев по одобрения 
годишен план на ТП „ДГС – Пещера“;

ТП на „ДГС – Пещера“ предоставят дървата за 
огрев на лицата, включени в списъците в срок до 
01.11.2023 г.;

Община Пещера поддържа публичен електро-
нен регистър на подадените заявления по населе-
ни места, който съдържа актуална информация за 
етапа на изпълнението им. Регистъра се води по 
начин, който гарантира сигурността на съдържа-
щите се в тях данни. На контролните органи по За-
кона за горите се осигурява достъп до регистъра за 
осъществяване на правомощията им.

В селата Свети Константин, Радилово и Капи-
тан Димитриево организацията, подбора и разпре-
делението на дървата за огрев сред населението се 
осъществява от кметския наместник и кметовете 
на населените места, съобразно утвърдените кри-
терии и сроковете, определени в Закона за горите.

ІІІ. Разпределение на утвърдените от директо-
ра на ЮЦДП гр. Смолян  количества дървесина за 
продажба на физически лица за лична употреба по 
реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.7 от Наредбата 
за възлагане изпълнението на дейности в горски-
те територии – държавна и общинска собственост 
и за ползването на дървесни и недървесни горски 
продукти:

За закупуването на широколистни твърди дър-
ва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина 
на корен /самодобив/ – 1 500 пространствени м3, 
разпределени по населени места, както следва:

За жителите на град Пещера – 1000 простран-
ствени м3;

За жителите на село Радилово – 350 простран-
ствени м3;

За жителите на село Капитан Димитриево – 150 
пространствени м3;

За закупуването на широколистни твърди дър-
ва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад – 6 000 прос-
транствени м3, разпределени по населени места, 
както следва:

За жителите на град Пещера – 4 000 простран-
ствени м3;

За жителите на село Радилово – 1 200 простран-
ствени м3;

За жителите на село Капитан Димитриево – 800 
пространствени м3.

Документи за кандидатстване:
Заявление по образец;
Лична карта – за справка.
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Две нови съдомиялни машини ще обслужват от днес кухненския 
блок на детска градина „Сокола“ в гр. Пещера. Това стана възможно 
след като ръководството на „Биовет“ АД откликна на молбата на 
директорката Марияна Велкова. Причината е, че стерилизаторите за 

съдове, които 
до този момент 
са се ползвали 
в кухнята, вече 
са амортизи-
рани, поради 
своята 40-го-
дишна упо-
треба и за тях 
няма резервни 
части.

При поред-
ната инспек-
ция от страна 
на РЗИ на ръ-
ководството на 
градината е на-

правено предписание да подмени стерилизаторите. Поради липса на 
финансови средства, с изпълнението на задачата се заема „Биовет“ 
АД, част от чиито служители също поверяват децата си на грижите 
на „Сокола“. Съдомиялните са марка „Горение“, всяка от тях побира 
по четиринадесет комплекта съдове за почистване и значително ще 
облекчат работата на обслужващия персонал в детското заведение.

Машините бяха доставени и вече се ползват по предназначение. 
Над 130 деца от Пещера се обгрижват ежедневно в ДГ „Сокола“, те 
са на възраст от три до шест години.  

Г-жа Велкова и екипът й изказват благодарност за бързата реак-
ция от страна на предприятието и проявеното разбиране.

С пожелание за здраве и берекет 
във всеки дом и плодородна година 

за лозарите кметът Йордан Младенов 
извърши традиционното зарязване 
на лозята край Радилово. С литургия 
и пожелание да се чуе молитвата за 
изобилие на плод отец Борис благо-
слови стопаните и нарече за успешна 
нова стопанска година.

„За да е хубаво виното, трябва и 
хубаво грозде. Нужни са грижовни 
стопани, упорит труд и много обич 
към земеделието“, каза Младенов. 
Той припомни, че пещерското село 
е пазител на стародавната винарска 
традиция. „Както да бъдат здрави ло-
зята, така здрави да са всички жители 
на Радилово“ - пожела градоначални-
кът.

Да зарежат лозова пръчка и да 
бъдат част от обичая бяха дошли 
и зам.-кметовете Гълъбина Кара-
митрева и Елена Рядкова, Галя Стоя-

нова- секретар на Община Пещера, 
председателят на земеделската коопе-
рация Стоян Радин, жители и гости 
на населеното място.

След официалната част празникът 
продължи в Капитан Димитриево. 
Там бяха обявени резултатите от кон-
курсите за домашно вино и ритуална 
пита. 

След тежката дума на жури, съста-
вено от опитни местни винари, про-
чути с майсторлъка си, бяха обявени 
резултатите.

Трето място за най-добро вино 
зае Данаил Йорданов, второто място 
беше присъдено на Камен Димитров. 

Цар на виното за 2023 г. стана Ге-
орги Игнатов.

В категория най-вкусна и красива 
обредна пита участие взеха 4 дами. 
Трета позиция зае Ванислава Дамя-

нова, второ място беше присъдено за 
питата на Василка Игнатова. Първо 
място спечели Димитрия Михайлова.

„Местните винопроизводители 
влагат все повече старание и любов, 
за да бъде тяхното вино най-доброто. 
Радвам се, че тук се пазят добри ре-

цепти и традиции. Желая ви здраве, 
късмет и богат урожай“ - каза Йор-
дан Младенов на награждаването на 
победителите.

В първия ден на февруари църк-
вата почита свети мъченик Трифон. 
Кметът Йордан Младенов заряза лоза 
по случай Трифон Зарезан и даде на-

чалото на голямо веселие. Това се 
случи на крепостта „Перистера“. Ло-
зата расте край един от входовете на 
древното укрепление над Пещера, 
където традиционно се избира „Цар 
на виното“.

На празника присъстваха д-р Ни-
колай Пенев - председател на Общин-
ски съвет -Пещера, зам.-кметовете 

Гълъбина Карамитрева и Елена Ряд-
кова, Галина Стоянова -секретар на 
Общината.

Отец Георги от местния храм 
„Света Богородица“ отслужи водос-
вет за здраве на лозарите и винарите. 
Младенов приветства гражданите и 
гостите, като пожела здрава и бога-
та реколта и пълни бъчви с вино. По 
стар народен обичай той първи за-
ряза лозата и поля с вино корените й 
за  берекет. В ритуала по зарязването 
участваха и официалните гости на 
празника.

„Цар на виното“ избраха 
на общинския празник 

Майстори и технолози на божест-

вения еле-
ксир от „ВП 
БРАНДС ИН-
Т Е Р Н Е Ш Ъ -
НЪЛ“ АД оце-
няваха кои са 
трите най-до-
бри проби, 
предоставени 
за селекция от 
21 участници 
в конкурса за 
най-добро чер-
вено вино.

Трето мяс-
то бе присъдено на Георги Йорданов, 
втора позиция зае Здравко Моллов.

За „Цар на виното“ тази година бе 
провъзгласен Петър Христов.

Наградите връчи Йордан Младе-
нов. 

За настроението на присъстващи-
те пещерци и гости на града се погри-
жиха солисти и танцова група „Хоп-
Троп“. Букет от тематични песни 
поднесе Николай Учкунов.

Вместо с „Добър ден“, цял ден в 

Пещера празнуващите се поздравя-
ваха с „Наздраве“.

Биовет“ АД дари две 
съдомиялни машини 

на ДГ „Сокола“

„Ако го няма твойто вино лудо, животът няма да е чудо!“

„Цар на виното“ си има Пещера

НИКОЛА ЛИЧКОВ – С МИЛ ЖЕСТ 
КЪМ ГИМНАЗИЯТА

Скулпторът Никола Личков подари на СУ „Св. Климент Охридски“ своя пласти-
ка на патрона на училището. Поводът –  той е възпитаник на това учебно заведение 
(випуск 1959 г.).

Металната скулптура е придружена с трогателно писмо, в което Н. Личков пише:
„До седми клас аз бях един нормален добър ученик, обаче внезапно от заболя-

ване оглушах и това попречи на 
нормалното ми обучение. Нало-
жи се даже да повтарям седми 
клас. Продължих обучението 
си, но при изключителни труд-
ности. Как да усвоиш матери-
ала, като не чуваш обясненията 
на преподавателите, особено по 
математика и немски език?... Го-
ре-долу се справях благодарение 
на тогавашните преподаватели 
Душкова, Константинов, Терзи-
ев, Маринов, но особена благо-
дарност имам към класната ръ-
ководителка Галанова, с основна 
заслуга да завърша гимназията 
и да мога след това да следвам в 
Художествената академия.

Отдавна чувствах необходи-
мост с някакъв жест да изразя 
благодарността си към гимназията и се радвам, че сега реализирам намерението си.“

Никола Личков има самостоятелни изложби в Пещера, в Кипър, както и в галери-
ята на СБХ в София. Участвал е в представителни изложби на българските художни-
ци в Италия, Австрия, САЩ.

Автор е на паметниците на Петър Мишев и Васил Мулетаров в Пещера.
Ръководството на СУ „Св. Кл. Охридски“, учителите и учениците отправят искре-

ни благодарности към Никола Личков и му пожелават още дълги години творческо 
вдъхновение!

Валентин СТОЯНОВ
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Кметът на Пещера Йордан Младенов връчи награ-
дите на участниците в Зимния спортен празник, който 
се състоя днес на Дългата поляна в курорта Свети Кон-
стантин. 56 деца и техните родители станаха активни 
състезатели в игрите на снега.Първата дисциплина, в 
която се надпреварваха малчуганите бе гигантски сла-
лом, като на ските показаха майсторството си над три-
десет деца.

Заради необичайно топлото за сезона време се на-
ложи разпределените в четири възрастови групи учас-
тници да направят само по едно спускане на пистата, 
но за сметка на това те компенсираха с много други за-
нимателни игри, в които се включиха и деца, които не 
карат ски.

Една от най-интересните игри бе дърпането на въже, 
като участниците се разпределиха на два отбора.

Гостите от Пловдив, София и Батак срещу местните 
от Пещера. Играта се проведе в три кръга, като надмо-
щие взеха пещерските деца.

Не по-малко забавно бе и скачането с чували, къде-
то пък по-добри се оказаха гостуващите хлапета. Роди-
телите също се включиха в дърпането на въже и успяха 
да се върнат в детството си.

За всеки един от участниците и родителите бе осигу-
рена минална вода и сандвич от фирма „Биовет“ АД, а 
домакините от Община Пещера бяха осигурили плодо-
ве от търговска верига в града.

След почивката дойде и време за връчването на 
наградите от основния организатор Община Пещера. 
Кметът на града Йордан Младенов заяви:

„Щастлив съм, че за втора поредна година курортно-
то селище Свети Константин става притегателно място 
за толкова много млади семейства, които насърчават 
децата си да спортуват. Ските каляват характера и да-
ват шанс на всеки да се почувства като бъдещ шампион. 
Благодаря на всички вас, че уважихте с присъствието си 
този празник, а също така изразявам и благодарността 
си на ръководството на „Биовет“ АД, че ни подкрепи в 
начинанието и осигури награден фонд за участниците. 
Благодаря на всички, ангажирани от идеята спортът да 
достига до младото поколение в Пещера“

След това Кметът на Пещера връчи и наградите, като 
първата от тях бе за най-малкия участник в надпрева-
рата по дърпането на въже в снега - тригодишния Тео 
Делев. Още две бяха наградите за най-малък участник 
и те бяха получени от най-малките скиори - четириго-
дишните Петър Попов и Виктория Костадинова.

В групата на децата до 8-годишна възраст наградите 
бяха разпределени по следния начин:

На трето място се класира Георги Темелков, втори 
стана Любомир Ников. При момичетата втората пози-

ция зае Кристина Баръмска, а първите места бяха отре-
дени за Борис Афенлиев и Никол Ангелова.

Във възрастовата група до 10 г. при момчетата на 
трето място се класира Велислав Шишков, втори е Йор-
дан Анев, а първи стана Борис Домусчиев, при момиче-
тата първа е Криси Темелкова.

В категорията до 12 години, на трето място е Кон-
стантин Цанков. Втори се класира Мартин Христев, а 
първи е Георги Връбчев, при момичетата първа стана 
Франциско Стоенчева.

В най-високата възрастова група до 14 години, на 
трето място е Петър Кисьов. Втори е Петър Домусчиев, 
а първото място грабна Лино Търкаланов, при момиче-
тата -  Мария Васева.

Състезанието се проведе с активното съдействие 
на СК“Фаворит“ - гр. Пещера, които осигуриха съдий-
ския състав, ТД“Купена“ с председател Георги Киев, а 
участниците бяха индивидуални или представители на 
спортни клубове от Батак, СК Канари - Пловдив, Со-
фия, Пазарджик и Пещера.

Пещерското село бе 
домакин на четвъртото 
издание на фестивала 
„Среди зиме на мегдана“. 
Организатор е местното 

читалище „Зора“. Фору-
мът се провежда със съ-

действието на Община 
Пещера и е включен в 
културната програма.

Фестивалът се финан-
сира от Общинския фонд 

за подкрепа на местните 
инициативи и платформа 

„Агора“.
Традиционни рецеп-

ти и ястия, характерни 
за зимните празници от 
различни краища на Бъл-
гария, обичаи и маска-
радни игри с много бъл-
гарски фолклор събраха 
десетки почитатели. Ат-
ракционни дегустации 
на местни бели и червени 
вина, с характерните за 
Радилово месни делика-
теси, повдигнаха духа на 
присъстващите въпреки 
студеното време. Желае-
щите имаха възможност-
та да се снимат с маска 
от радиловския обичай 
„Карнавале“.

Това е времето, в кое-

то селяните започват да 
преглеждат запасите от 
храна и дърва, за да знаят 
ще стигнат ли до проле-
тта и ако не – да се запа-
сят. Така обобщи значе-
нието на израза „среди 
зиме“ и празника Маре-
на Вачкова - секретар на 
местното читалище. Зеле 
с кървавица и свинско в 
гърне, баница със зеле, 
боб с джоланче, печена 
тиква, пити и погачи и 
прочутата радиловска 
създарма представиха 
традиционните зимни 
храни на селището.

За да уважат празни-
ка, тук пристигнаха кме-
тът на община Пещера 

Йордан Младенов, Елена 
Рядкова - зам.-кмет, и 
Галя Стоянова - секретар 
на Община Пещера. Мла-
денов подчерта в привет-

ствието си, че точно тези 
празници и обичаи ни 

дават самобитност, коло-
рит и са символ на бъл-
гарщината. Той пожела 
на участниците и гостите 
здраве, дълголетие, още 

много подобни прояви и 
веселие.

32 двойки заедно от-
празнуваха своята „Злат-
на сватба“. Тържествената 
церемония бе организи-
рана от Община Пещера 
и читалище „Развитие“ и 
се проведе в реномирано 
заведение. На влизане в 
салона празнуващите пре-
минаха под цветна арка, 
по бяла пътека, обсипана 
с цветя.

Двойките, доживели 
заедно този юбилей, чуха 
за втори път тържестве-

ния сватбен Менделсонов 
марш, който ги върна към 
първия трепет и емоцио-
налното преживяване. 
Кметът на община Пещера 
Йордан Младенов поднесе 
своите почитания и поз-
драви към достолепните 
двойки. Той благодари за 
мъдростта, опита и успе-
хите постигнати по време 
на съвместното им съжи-
телство. Кметът с вълне-
ние допълни, че „живелите 
50 години заедно и спази-

лите законите на брачния 
съюз, в единомислие ус-
пели да изградят дом и се-
мейство, да осмислят  жи-
вота си с децата и внуците, 
са гордост за Пещера“.

Градоначалникът вди-
гна наздравица „На многая 
лета“ и пожела щастлив 

семеен живот, след кое-
то за спомен на брачните 
двойки уникален личен 
подарък - златно сърце, 
червена роза и шампанско. 
Той благодари за това, че 
именно в Пещера те пишат 

своята семейна история. 
Уважение към пещер-

ските семейства засвиде-
телстваха зам.-кметовете 
Гълъбина Карамитрева и 
Елена Рядкова, Галя Стоя-
нова- секретар на Община 
Пещера, и Фаня Иванова 
- председател на читали-

щето.
Всички се почерпиха 

с парче от празничната 
торта, след което настрое-
нието и веселбата продъл-
жиха с песните на Христо 
Кидиков и Николай Уч-

кунов. Мил поздрав към 
юбилярите имаше и от 
танцьорите от танцовата 
формация на Елена Ба-
ренска.

Някой от кавалерите в 
залата се сети за старо по-
верие - на този ден много 
често се сменят старите 
брачни халки с нови. В 
края на краищата, пръсти-
те, които са носили тези 
пръстени, са се промени-
ли и златото се е износи-
ло. Закачката предизвика 
смях и стана повод за още 
шеги и спомени от мла-
дежките години.

За 23-ти път красиви и 
добри думи бяха изречени 
за непресъхващата любов 
между мъжа и жената. Це-
лувката за вярност и под-
новяването на брачната 
клетва след половин век 
заедно беше изключително 
вълнуващо събитие. Праз-
нуващите се зарекоха, че 
най-големият урок, който 
искат да предадат на деца-
та и внуците си, е те да се 
подкрепят и да обсъждат 
винаги нещата, да се тру-
дят и да правят родното 
си място още по-красиво и 
удобно място за живот.

32 ЗЛАТНИ СЪРЦА И ТОЛКОВА БЕЛИ РОЗИ 
БЕЛЯЗАХА ЦЕРЕМОНИЯТА „ЗЛАТНА СВАТБА“

Среди зиме на мегдана в Радилово - с кукери, 
червено вино и местни гозби

Зимен спортен празник се проведе в курортното селище 
Свети Константин
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