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В Пещера бе почетен Денят на 
Ботев. Пред паметника на поета 
революционер се събраха кметът 
на общината Йордан Младенов, 
Гълъбина Карамитрева и Елена 
Рядкова - зам.-кметове, предста-
вители на политически партии, 
дейци на културата и граждани, 
за да отдадат заслужена почит 
към загиналите за свободата и 
независимостта на България.

Всички в едноминутно мъл-
чание сведоха глави пред подви-

га на героите, дали живота си за 
добруването на страната. Памет-
никът на Христо Ботев в еднои-
менния парк в Пещера бе отру-
пан с венци и цветя. 

„На този ден всички ние свеж-
даме чела и коленичим пред па-
метта на героите ни, които тръг-
наха след българското знаме и 
падаха за свободата на отечест-
вото“, каза Младенов и поднесе 
венец в знак на признателност.

Кметът на община Пе-
щера Йордан Младенов 
проведе първа официална 
среща с Хюсеин Ергани - 
генерален консул на Репу-
блика турция в Пловдив, и 
Мехмет али Ердем - тър-
говски аташе. Градоначал-
никът и Ергани обсъдиха 
възможностите за сътруд-
ничество и развитието на 
икономическите връзки 
между България и турция.

Младенов запозна гос-
тите с историческите и 
природните забележител-
ности на града. той акцен-
тира, че част от население-
то e oт тypcĸи пpoизxoд, 
ĸoeтo е пpeдпocтaвĸa зa 
пo-дoбpoтo взaимooт-

нoшeниe c пpeдcтaвитeли 
нa бизнeca oт южнaтa ни 
cъceдĸa. 

„има много бизнесме-
ни, които поддържат до-
бри търговски отношения 
с партньорите си от тур-
ция. В този смисъл смя-
там, че е наложително да 
се задълбочат и подобрят 
двустранните взаимоотно-
шения между двете страни 
и да се надграждат“, под-
черта Младенов.

Генералният консул за-
яви, че ще работи целена-
сочено за задълбочаване 
на икономическите връзки 
между двете държави. той 
подчерта, че ще насочи 
вниманието си към малки-

те и средни предприятия и 
фирми на територията на 
общината. 

Гостът призна, че има 
интереси за развитието 
на търговски отношения 
в областта на дърводоби-
ва, обувната и хранителна 
промишленост в този ра-
йон.

Йордан Младенов и 
генералният консул на 
турция в Пловдив обсъ-
диха и възможностите за 
взаимодействие в сферата 
на културата. Предстои 
провеждане на официални 
разговори за осигуряване 
на част от програмата на 
Етнокултурния фестивал 
в Пещера и развитие на ту-

ризма между двете страни.
Диплoмaтите бяха уве-

рени, че общината е от-
ворена за по-нататъшни 
крачки в развитието на 
двустранните взаимоот-
ношения на местно ниво. 
В рамките на опознава-
телна среща, двете страни 
си обещаха да инициират 
срещи между бизнесмени 
от България и турция, на 
които да постигнат спо-
разумения за бъдещо съ-
трудничество.

В края на посещение-
то г-н Ергани блaгoдapи 
зa гocтoпpиeмcтвoтo и 
пoдчepтa нaмepeниeтo 
cи дa paбoти зa пo-дoбpo 
cътpyдничecтвo. 

Хюсеин Ергани и Йор-
дан Младенов си размени-
ха дарове, като диплома-
тът ще отнесе със себе си 
сувенири и книга за Пеще-

ра, както и видеоматериа-
ли за една от големите за-
бележителности в района 
— крепостта Перистера.

Спецакция за проти-
водействие на битовата 
престъпност се проведе 
на 9 юни 2020 г. в Пеще-

ра съвместно с Районна 
прокуратура - Пещера, 
окръжна прокуратура - 
Пазарджик и съответните 

полицейски структури. 
Подобни акции се про-
веждат на териториите на 
24 населени места. Главни-
ят прокурор иван Гешев и 
главният секретар на МВР 
ивайло иванов обявиха 
пред журналисти, че са за-
държани 10 души.

има образувани про-
верки за наркотици, оръ-
жие, белези на предмети с 
културни ценности. Спо-
ред Гешев „до края на го-
дината ще има драстичен 
спад в битовата престъп-
ност, а обществото ще по-
чувства, че е защитено. тук 
обстановката е спокойна. 
Радвам се, че има взаимо-
действие между община, 

полиция, прокуратура и 
съд“, каза прокурор №1 
в присъствието на кмета 
Йордан Младенов, гл. ин-
спектор Елена абаджиева, 
прокурор Петърнейчева и 
окръжния прокурор Ва-
сил Малинов.

„Днес се провеждат та-
кива операции на терито-
рията на 24 населени места 
в страната“, каза пред жур-
налисти главният проку-
рор иван Гешев. „Целта на 
прокуратурата и на МВР е 
да покажат, че имаме же-
лание да защитим хората 
и да помогнем“, допълни 
обвинител №1.

„това е поредната ак-
ция, която провеждаме 

с прокуратурата. тя е на 
територията на няколко 
районни управления в Па-
зарджишка област. има 
адреси, на които са наме-
рени наркотични веще-
ства, оръжие, безакцизни 
стоки, като по тях ще бъ-
дат образувани досъдебни 
производства. В хода на 
полицейските действия 
са открити и иззети бли-
зо 700 антични монети и 
предмети и 3 металотър-
сача, както и 625 грама 
марихуана, 26 растения с 
канабис, 2 незаконни пуш-
ки и близо 300 патрона от 
различен вид и калибър. 
При проверки в жилища 
и автомобили полицаите 

са открили саморъчно на-
правени цигари и тютюн 
без бандерол, както и 130 
литра безакцизен алкохол. 
Доволен съм от резултати-
те от акцията“, каза глав-
ният секретар на МВР гл. 
комисар ивайло иванов.

Главният прокурор 
иван Гешев и главният 
секретар на МВР ивайло 
иванов бяха посрещнати в 
началото на деня в К. Ди-
митриево от Йордан Мла-
денов - кмет на община 
Пещера. По-късно Гешев и 
иванов посетиха Радило-
во и РУ - Пещера. Двамата 
се срещнаха и разговаряха 
с кметовете на населените 
места в общината.

Нова визия придоби 
пространството на кръ-
говото движение в града. 
Чифт обувки ще посре-
ща всички жители, гос-
ти и преминаващи през 
Пещера. Кларковете са 
произведени от олег Ко-
паранов - собственик на 
фирма „Спектър Керамик“ 
в Брацигово. Причината 
е, че Пещера отдавна има 
славата на град, който 
произвежда качествени 
обувки и привлича клиен-
ти на местната промиш-
леност от цяла България. 
Кларковете са изработени 
от арматура и полимерно 
лепило, боядисани са със 
специална боя и според 
олег са пригодни да из-
държат всички капризи на 
времето.

„Дадохме всичко от 
нас, за да претворим иде-

ята на кмета Младенов в 
действителност. идеята е 
оригинална и заслужава 
адмирации. Сигурен съм, 
че в България няма подоб-
на изработка“, каза Копа-
ранов. обувките са разпо-
ложени върху платформа, 
която ще бъде осветена. 
Предвидено е засаждане 
на цветен медальон, а са-

мата платформа се крепи 
на каменна ограда, която 
кореспондира с крепост-
ните стени на Перистера.

идeята за това ексте-
риорно решение принад-
лежи на кмета на Пещера 
Йордан Младенов, който 
има амбицията да проме-
ни облика на града към 
по-добро.

В Пещера бе почетен Денят на Ботев

Генералният консул на Турция в Пловдив посети Пещера

Нова визия придоби пространството 
на кръговото движение в града

Иван Гешев: 
Ще има драстичен спад в битовата престъпност, а обществото ще почувства, че е защитено
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140 семейства от квар-
талите „луковица“ и „Пи-
рин“ получиха пакети с 
хранителни продукти. 
Припомняме, че кметът на 
община Пещера Йордан 
Младенов подписа Спо-
разумение за отпускане 
на безвъзмездна финан-
сова помощ в размер на 5 
200 лева, предоставени от 
Съвета на Европа по Про-
грама РоМаКт за борба с 
последиците от пандемия-
та COVID-19.

В акцията са включе-
ни 140 семейства, които 
не са обхванати от други 
програми и инициати-
ви за подкрепа, уточни 
зам.-кметът на общината 
Елена Рядкова. 

Със субсидията об-
щина Пещера осигури ос-
новни хранителни пакети, 
почистващи продукти и 
перилни препарати за жи-

лищни помещения.
Пакетът, предоставен 

на крайно нуждаещите се 
от двата ромски квартала, 
включва олио, леща, кон-
серви, брашно, захар, прах 
за пране, сапун, дезинфек-
тант и лични предпазни 
средства, уточни Рядкова. 

По време на акцията 
бе осигурена личната без-
опасност на здравните и 
образователни медиато-

ри и доброволците, които 
доставяха пакетите. 

акцията на общи-
на Пещера е противо-
действие срещу социал-
но-икономическата криза 
в двата квартала и цели да 
подпомогне посрещането 
най-належащите нужди на 
маргинализираните общ-
ности в града.

Кампанията на Сдру-
жение „Слънце за всеки“ 
- Пещера #Мисиятаевъз-
можна приключи успеш-
но.

Сдружението бе одо-
брено и получи дарение с 
максимален грант на стой-
ност 10 000 лв. за незабав-
на подкрепа и подпомага-
не на уязвими общности, 
засегнати от кризата с 
вируса COVID-19 в Бълга-
рия от Фонд „обединени 
срещу COVID-19“. Всички 
средства се изразходиха 
целево за закупуване на 
продукти от първа необ-
ходимост, които бяха па-
кетирани и раздадени пре-
димно на лица и семейства 
в уязвимо положение.

Благодарение на до-
броволците от местните 

активни групи, успяхме 
да задоволим нуждите на 
420 лица и семейства от 
Пещера, Брацигово, с. ис-
перихово и с. Ковачевци 
-  община Самоков. Майки 
с деца от Пещера получиха 
50 пакета с памперси (от 0 
до 5 г.).

Благодарим на всич-
ки доброволци, които се 
включиха в благородната 
кауза и ни помогнаха да 
пакетираме и раздадем 

продуктите!
Благодарим на Фонда-

ция „америка за Бълга-
рия“, Български дарител-
ски форум, американска 
търговска камара в Бълга-
рия, Посолството на СаЩ 
в София и всички дарите-
ли във Фонд „обединени 
срещу COVID-19“ за въз-
можността да помогнем на 
толкова много хора в уяз-
вимо положение!

През 2019 г. се наблю-
дава намаление броя на 
сключените бракове в на-
шата област. Регистрира-
ните юридически бракове 
са 1 088. Най-висок е ко-
ефициентът на брачност 
в община Пещера (6.0‰). 
Коефициентът на брако-
разводност в община Пе-
щера е 1.4‰. Към 9 юни 
2019-а сключените граж-
дански бракове в Пещера 
са били 46, каза ина Стай-
кова от местната админи-
страция. - В края на кален-
дарната година техният 
брой е станал 149.

Към 9 юни 2020 година 

има едва 23 бракосъчета-
ния, допълни Стайкова 
и подчерта, че има бум 
в отказите от планувани 
по-рано официални це-
ремонии, касаещи семей-
ния статус на пещерци. 

Като причина тя изтъкна 
усложнената обстановка, 
свързана с епидемията от 
COVID-19 и мерките, кои-
то са взети за предотвра-
тяване на заразата сред 
населението.

„Показахме, че сме 
единни и МоЖЕМ. Бла-
годарим на всички, които 
се включиха в инициа-
тивата! Благодарение на 
ВаС  5000 бр. (балканки, 
сивени) плуват свободно. 
лесната задача мина, сега 
е ред на опазването, за да 
може тези прекрасни риби 
да просъществуват и да им 
се радваме като трофей!!!“, 
написа в социалната мре-
жа Мариян Христев.

Мариян каза, че риби-
те са взети от развъдника 
в „тошков чарк“. „идеята 
е моя и на Николай Хри-
стов. Не мога да кажа къде 
сме ги пуснали, поради 
причината, че докато из-
растат, ще бъдат унищоже-
ни“, сподели инициаторът 
на благородната мисия.

Кой осигури сумата от 
600 лева за закупуване на 
рибите?

„аз и Николай сме ор-
ганизатори на инициати-
вата. Парите са събрани от 
наши доверени приятели и 
риболовци, които искат да 
облагородят реката/водо-
ема. Рибата е пусната в ра-
йона на общината“, уточни 

Мариян.
„Ще се опитам да обяс-

ня в няколко прости изре-
чения. Правим го, защото 
риболовът е един уника-
лен спорт, който изграж-
да най-вече МлаДитЕ. 
Възпитава ги, дава им 
възможност да общуват 
с природата и да оценят 
тези „малки“ неща, кои-
то са безценни. Срамота е 
да живеем в развит град в 
Родопите, където има бо-
гатство от реки и язовири 
и да не полагаме грижи 
за тях. Балканката е уни-
кална риба. Ние даваме 
възможност един водоем/
река (б.р. Мариян не желае 
да уточни мястото, където 
са пуснати малките рибки) 

да бъде облагороден с нея 
и да представлява бъде-
ща популация от малки и 
евентуално от прилични 
екземпляри“, написа на-
шият съгражданин.

„използвайте снимки-
те, но като правите публи-
кацията, ще съм благода-
рен да не пише само моето 
име, просто да се благо-
дари на всички, които се 
включиха, а те са много“, 
завърши Мариян.

а ние наистина да бла-
годарим на всички! защо-
то всички те не са търсили 
евтина популярност и ме-
дийно отразяване, просто 
ни показаха, че при жела-
ние, могат да се натворят 
куп добри дела.

Маслиново дърво, за-
садено пред пещерски 
дом, впечатли минувачи-
те. Растението удивява със 
своя непривичен ствол и 
чудати листа по клоните. 
Гостенинът бе докаран със 
специализиран превоз и 
вече краси улицата, която 
ще бъде негово местооби-
тание през идните години.

Съгражданите ни са 
свидетели и на други екзо-
тични видове по терасите 
на къщата на иван тиков 
- кумкуат, мандарина и 
киви са част от интериора. 
Според иван маслиновото 
дърво е на 350 години. В 
двора си той има още едно 
такова - на 35 г. „искам 
улицата, на която живея, 
да изглежда добре, а ми-
нувачите да се радват на 
маслината“, сподели мла-
дият предприемач. и обе-
ща да се грижи подобава-
що за древното дърво.

Най-подходящи сорто-
ве за нашите географски 
ширини и по-конкретно 
само в някои микрора-
йони са сортовете агрио 
(дива - зелена) и Петро 
(камък - черна), припом-
нят запознати. В България 
може да вирее единствено 
в ивайловградско, Пло-

вдивско - полите на Родо-
пите, и Петричко, както и 
по Черноморието, но само 
на защитени от вятър мес-
та.

Насаждението е бав-
норастящо, но дълголетно 
и ще привлича погледа на 
всеки, минал покрай него.

Сдружение „Слънце за всеки“ - Пещера: 
Кампанията приключи успешно

140 семейства от кварталите „Луковица“ 
и „Пирин“ получиха пакети с хранителни 

продукти

През 2019 г. най-много сватби е имало 
в Пещера

Мариян Христев: 
Показахме, че сме единни и МОЖЕМ

350-годишно маслиново дърво удивява 
пещерци от „Габер“ махала

Църковният празник 
„Св. Дух” е вписан в кул-
турния календар на чи-
талището в пещерското 
село, каза Марена Вачко-
ва- секретар на култур-
ната институция. На този 
ден в местността „ата-
наска черква” жителите 
на селото отдават почит 
на загиналите радиловци 
във войните. Жертвите от 
войните са 113, от които 
22 от априлското въста-
ние /1876 г./, 62 от Пър-
вата световна война/1915 
г. – 1918 г./, 22 от двете 
Балкански войни /1912 г. – 
1913 г./, 4 от Сръбско- бъл-
гарската война /1885 г./ и 3 
от Втората световна война 
/1944/.

Пет години след края 
на Първата световна вой-
на, участниците във вой-
ните и военноинвалидите, 
със свои дарения и под 
ръководството на отец 
Димитър, поп Неделчев и 
бившия кмет Петър Нес-
торов, издигат войнишки 
паметник, който е първи 
от този род паметници в 
Пазарджишкия край.

Паметникът е израбо-
тен от Никола тахчиев от 
Пловдив. На него са изпи-
сани имената на загина-

лите във войните радило-
вци и следното послание: 
„Нека тази скромна сграда 
бъде утеха на наследници-
те и служи за поука на бъ-
дещото поколение. Мир на 
праха им!”

През 1923 година, на 
празника „Св. Дух”, този 
паметник е отрит и ос-
ветен. тогава този ден се 
превръща в празник на 
селото, който се чества 
до 1946 година. През 1991 
година се възражда тра-
дицията на празника „Св. 
Дух” да се отдава почит 
към загиналите за свобо-
дата и независимостта на 
България радиловци.

През 2004 г., по иници-
атива на тогавашните кмет 
г-н Петър Караджов и све-
щеник отец Борис Манов, 

с дарения от жителите на 
Радилово се изгражда ма-
лък параклис „Св. атана-
сий”. Параклисът е изра-
ботен по проект на Никола 
Пройчев и изографисан от 
Димитър Пеев. През 2019 
година се поставя и кам-
бана. 

На празника тази го-
дина в двора на параклиса 
беше отслужена панихида 
от отец Димитър Калай-
джиев. Петър Караджов 
припомни на присъства-
щите исторически факти, 
свързани с радиловци 
дали живота си за свобо-
дата на населеното си мяс-
то, допълни Вачкова.

Поклон пред всички 
радиловци, пожертвали 
живота си за свободата на 
България!

Църковният празник „Св. Дух” беше 
отбелязан в Радилово
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Кметът на община Пе-
щера Йордан Младенов 
връчи благодарствени 
писма и плакети със знака 
на общината на изпълни-
телния директор на „Био-
вет“ аД ангел Желязков, 
който трябва да ги пре-
даде на собствениците на 
структуроопределящото 
предприятие. Срещата 
премина при спазване на 
указаните от министъра 
на здравеопазването стро-
ги мерки за сигурност във 
връзка с епидемията от ко-
ронавирус.

Повод за церемонията 
бе желанието на общин-
ското ръководство да по-
днесе своите адмирации и 
благодарност към собстве-
ниците на „Биовет“ аД — 
братята Георги и Кирил 
Домусчиеви, които вло-
жиха близо 350 000 лв. в 
най-голямата дарителска 
акция, състояла се някога 
в областта.

„това бе огромна кам-
пания, с която можем да се 
гордеем, защото в нашата 
община има бизнес и хора 
с възможности, които на-
правиха така, че възраст-
ните да си останат вкъщи 
и да получат хранителни 
пакети. те бяха навремен-
ни и ние получихме много 
благодарности от жите-

лите на Пещера, Капитан 
Димитриево и Радилово“ 
— подчерта кметът Йор-
дан Младенов. „Горд съм, 
че обединихме желанието 
си за помощ и с общи уси-
лия успяхме да зарадваме 
толкова много възрастни 
хора в общината.“

Припомняме, че 4 500 
души от различни социал-
ни прослойки бяха посе-
тени от доброволци и со-
циални работници, които 
в продължение на над два 
месеца предоставяха паке-
ти, дарени от „Биовет“ аД. 
освен хранителни проду-
кти, хората в неравностой-
но положение получиха и 
предпазни маски и вита-
мин С.

„Благодаря на г-н Мла-
денов за отношението, 
благодаря и на всички вас 
— доброволци и социал-
ни работници, за вашата 
работа! Надявам се, че 
достигнахме до всички, че 
направихме нещо добро, а 
това се случи, защото ра-
ботихме в екип.

Нашата философия е 
тази, ние не се смятаме за 
корпорация, която може 
всичко. Ние също имаме 
какво да научим, но със 
сигурност знаем, че сме в 
този град от 60 г., а с ин-
вестициите си показахме, 

че искаме да продължим 
заедно и занапред.

Като част от този град, 
ние сме готови да инвес-
тираме в него, в екология, 
в социална сфера. Нещата 
не се случват изведнъж 
и с магическа пръчка, но 
всеки от нас - и фирмата, 
и кметът, и семейството, 
са свързани с планове за 
развитие.

Ние спазваме всички 
екоизисквания, инвести-
раме в най-новата техни-
ка и технологии и поради 
това ви каня по всякакъв 
начин да идвате и да спо-
деляте с нас своите нужди 
— дали чрез кмета, или 
директно, ще се радваме 
да помогнем, ако това е в 
нашите възможности.

Вярвам, че заедно мо-
жем да направим още мно-
го добри дела за хората, 
за града. Сигурен съм, че 
ще успяваме и занапред. 
Бъдете живи и здрави!“ — 
каза в отговор ангел Же-
лязков.

С благодарствени пис-
ма от залата си тръгнаха и 
всички съветници, взели 
участие като доброволци в 
кампанията, както и цели 
колективи от социални ра-
ботници.

На 15 юни кметът на 
община Пещера Йордан 
Младенов направи първа 
копка на строителна пло-
щадка за изграждане и 
оборудване на мини фут-
болно игрище в ПГХВт  
„ат. Ченгелев“, както и 
комбинирано за баскетбол 
и волейбол. Предвижда 
се подмяна на настилките 
в зоната на обособените 
игрища, направа на освет-
ление, монтаж на модулни 

пейки.
Дейностите са финан-

сирани по договор с Дър-
жавен фонд „земеделие“ 
по Програмата за разви-
тие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. Про-
ектът е на обща стойност 
94 147,00 лв., като сумата 
представлява максимален 
размер на безвъзмездната 
финансова помощ.

теренът, отреден за 
мини футболно игрище е 

с размери 20/40 м., игри-
щето за волейбол и бас-
кетбол ще е 24/13 м. из-
граждането на безопасна 
спортна площадка, както 
и осигуряването на равен 
достъп на всички групи 
от обществото до изграде-
ната спортна площадка са 
част от целите, включени в 
програмата за управление 
на община Пещера на кме-
та Йордан Младенов.

С подобни проекти ще 
се подобри визията на об-
щинския център и ще се 
повиши потенциалът за 
предоставяне на възмож-
ности за спорт и отдих в 
Пещера. В своята програ-
ма за мандат 2019-2023 г. 
градоначалникът смята да 
реализира спортни обек-
ти и площадки в оУ „Св. 
Патриарх Евтимий“. Спо-
ред него това са част от 
мерките за задържане на 
младите и предприемчиви 
жители и прекъсване тен-
денциите за обезлюдяване 
на общината.

48 заявления от роди-
тели на деца от 6-месечна 
възраст до 2 години, же-
лаещи да ползват услугата 
детска кухняq са постъпи-
ли към момента в община 
Пещера. Всички са разгле-
дани от комисия, сформи-
рана със заповед на кмета 
на община Пещера.

Едно от заявленията 
не е одобрено поради не-
спазване на утвърдените 
критерии. от посочената 
бройка две от семействата 
ще ползват услугата от ме-
сец юли поради навършва-
не на 6-месечна възраст на 
децата, а останалите - от 22 
юни до 31 декември 2020 г.

Процедурата за кан-
дидатстване е отворена за 
желаещи през целия пе-
риод. Потребителите имат 
право да ползват храна от 
детска кухня на стойност 
2,50 лв. на ден за съответ-
ния брой работни дни в 

месеца.
47 семейства от общи-

ната получиха днес удос-
товерения за ползване 
на една от двете детски 
кухни. Документа връчи 
кметът на община Пещера 
Йордан Младенов. идеята 
за реализирането на услу-
гата детска кухня е част от 
неговата програма за упра-
вление на община Пещера 
за мандат 2019-2023 г.

„общината кандидат-
ства пред Министерство 
на здравеопазването за 
разкриване на детска кух-
ня като делегирана от дър-
жавата дейност от начало-
то на следващата година“, 
каза Младенов. инициа-
тивите са насочени към 
създаване на условия за 
развитие чрез  подобрява-
не качеството на живот в 
общината.

Във връзка с предпри-
етите действия от кмета 
на общината Йордан Мла-

денов относно киломе-
трирането на отсечките 
от републиканската пътна 

мрежа, служители на об-
ластно пътно управление 
- Пазарджик преместиха 
указателните табели на 
предишните им места.

за точното киломе-
триране на проблемните 
отсечки на изходите на 
Пещера в посока Пазар-
джик, Брацигово и Батак 
ще бъдете информирани 
своевременно от ресорни-
те органи в местната адми-
нистрация.

Пещерската двойка, 
подкрепена от уникалната 
по рода си фейсбук игра 
„Възрожденско приключе-
ние“ за инвитро процеду-
ри, се е сдобила с първо-
роден син. Добрата новина 
съобщи организаторка-
та на благотворителната 
игра, обединила усилията 
на множество спонсори и 
дарители за красивата ка-
уза — Мария Джуркова. и 

майката, и момченцето са 
добре.

„Вълнението за всич-
ки ни е огромно! това е 
най-хубавото нещо, което 
можехме заедно с пещерци 
да направим — да помог-
нем да се роди едно меч-
тано бебе! — с вълнение 
разказа Джуркова. — Сър-
дечни благодарности към 
хилядите ни съмишлени-
ци! Поклон доземи!“

„ В ъ з р о ж д е н с к о 
приключение“ има в исто-
рията си няколко изклю-
чително успешни издания. 
Едно от тях - преди Коледа 
през 2018 година — беше 
в подкрепа на двойка пе-
щерци, нуждаещи се от 
средства за лечение на 
репродуктивни пробле-
ми. Близо 2700 лева бяха 
събрани само за около 2 

седмици, а днес дойде пре-
красната новина, че с тях 
младите съпрузи са полу-
чили нужната помощ, за 
да се сдобият със своя ро-
жбичка.

Фейсбук играта реали-
зира още няколко успешни 
благотворителни инициа-
тиви, с които бяха събра-
ни средства за онкоболни 
и диабетици, за реставра-
ция и ремонт на храмове 
— християнски и мюсюл-
мански. Беше осъществен 
и атрактивен културен 
проект — стенна книга 
със снимки на извест-
ни пещерски личности и 
най-важните моменти от 
биографиите им бе дарена 
на местния музей и може 
да се види от посетителите 
му.

Младенов направи първа копка на 
строителна площадка за изграждане на 

игрища за футбол, волейбол и баскетбол

Кметът на Пещера прати благодарствени 
писма и плакети на Георги и Кирил 

Домусчиеви

47 семейства от общината получиха 
удостоверения за ползване 

на една от двете детски кухни

В Пещера: Върнаха указателните табели на 
предишните им места

Роди се пещерското „Искам бебе“

Годишна изложба на ученици от ОУ „П. Р. Славейков“ 
събра техни приятели и почитатели

ХГ „Проф. Веселин 
Стайков“ отбеляза Меж-
дународния ден на детето 
с изложба на учениците 
от оУ „П. Р. Славейков“. 
Картините на децата от V 
до VII кл. са изработени в 
часовете по изобразител-
но изкуство през учебната 
2019-2020 година, сподели 

Николай Руков — препо-
давател по рисуване в пе-
щерското школо.

откриването стана в 
присъствието на Йордан 
Младенов - кмет на общи-
на ПещераQ и Елена Ряд-
кова — зам.-кмет. 

75 картини на творци-
те от града ще разкрият за 

възрастните  как изглежда 
светът през призмата на 
детските очи. Младенов 
поздрави участниците в 
културното събитие  и 
пожела след време да има 
честта и удоволствието да 
присъства на откриването 
на професионалните им 
изложби. Рядкова благо-

дари на децата за творче-
ските умения и проявено-
то старание в часовете по 
изобразително изкуство. 
за най-много рисунки 
бяха отличени Клавдия 
Делчева от VII клас и пето-
класниците Петя Млечко-
ва, Йоана Щерева и Никол 
Батаклиева.
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Прекрасният двор на 
историческия музей в Пе-
щера бе домакин на съби-
тие, което развълнува учи-
тели, ученици и родители 
от Професионалната гим-
назия по хранително- вку-
сови технологии „атанас 
Ченгелев“. зрелостниците 
от Випуск 2020 получиха 
дипломите си за средно 
образование и свидетел-
ствата за професионална 
квалификация.

традиционно завър-
шиха поредните специа-
листи от професията 
„Ресторантьор“, както и 
първият випуск от новата 
специалност „технология в 
биопроизводствата“ с про-
фесия „Биотехнолог“. Във 
випуска има трима пълни 
отличници, което е повод 
за заслужена гордост на 
педагозите от училището. 
Гости на тържеството бяха 
кметът на общината Йор-

дан Младенов, родители и 
членове на обществения 
съвет на училището, както 
и представители на фир-
мата партньор — „Био-
ВЕт“ аД.

Учениците изказаха 
благодарност към своите 
учители и с цялото си по-
ведение показаха уваже-
ние и признателност към 
техния труд. Церемония-
та уважи кметът на града 
Йордан Младенов, който 
също е възпитаник на гим-
назията и лично връчи ди-
пломите и свидетелствата. 
В поздравлението си към 
зрелостниците той също 
изказа думи на благодар-
ност към учителите и при-
зова учениците да запазят 
в сърцата си любов към 
знанието и да продължат 
да работят за доброто име 
на Пещера.

„Стъпвайте уверено по 
избрания път, поемайте 
смело предизвикателства-
та на времето! Помнете 
учителите си! и знайте, че 

този момент е преход към 
нови висоти! Гордейте се с 
образованието си и пока-
жете, че тези четири годи-
ни са част от един пореден 
ваш успех в живота!“, каза 
Младенов с видимо вълне-
ние.

от няколко години в 
гимназията се връчва на-
града на името на Краси-
мира Манчева - дългого-
дишен преподавател по 
математика, която е уч-
редена от семейството й. 
Наградата се дава на уче-
ник с изявени заложби и 
интерес към математика-
та. тази година предложе-
нието на Педагогическия 
съвет е за айдан Садуло-
ва - една от отличниците 
биотехнолози. Наградата 
бе дадена от инж. Геор-
ги Щерев и г-жа Веселка 
Макаларни - съпругът и 
дъщерята на Красимира 
Манчева.

ПГХВт „ат. Ченгелев“ 
е създадена през 1943 г. с 
Указ на цар Борис III като 

Стопанско училище, раз-
каза директорката Славея 
златанова. По-късно то 
прераства в Селскосто-
пански техникум по тю-
тюна. През 1980-а започва 
обучението на първите 
биотехнолози. това се пра-
ви с цел да се следват со-
циално-икономическите 
тенденции в страната и 
региона. точно тогава 
учебното заведение бе-
лежи небивали успехи в 
образователните среди. 
През 2014 г. двустранни 
интереси между „Биовет“ 
и училището възродиха 
интереса на учениците. В 
условията на високотехно-

логично производство от 
страна на водещото в стра-
ната предприятие се появи 
нужда от специализирани 
кадри. През 2016 година за 
обучение се приемат пър-
вите биотехнолози. 

зрелостниците полу-
чиха сувенири за спомен 
от Ученическия съвет, а 
техният подарък, заедно 
със засаденото дърво в 
двора на гимназията, беше 
портрет — графика на па-
трона атанас Ченгелев.

Церемонията беше 
последвана от фотосесия с 
учители и родители.

Във фоайето на чита-
лище „Развитие“ се със-
тоя награждаването на 
победителите, които взеха 
участие в Националния 
литературен конкурс за 
написване на есе „Спас 
зафиров” 2020 г. На тър-
жеството присъстваха 
Елена Рядкова - зам.-кмет 
на община Пещера, и 
председателят на култур-
ната институция Верка 
Климентова.

темата тази година 
беше „НиКоГа ПоВЕЧЕ 
ВоЙНа” - по повод отбе-
лязването на 75-годишни-
ната от края на Втората 
световна. Към темата бяха 
съпричастни и от Съюза 
на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва 
- Пещера. Произведения-
та на участниците оцени 
комисия в състав: предсе-
дател - златка златанова, 
зоя Кацарова - педагог и 
автор, и Мадж алгафари - 
журналист и преводач. 

Присъдените три при-
зови места бяха обявени 
в деня на християнския 
празник Св. св. Кирил и 
Методий и Ден на библи-

отекаря, а награждаването 
се състоя по-късно, пора-
ди обявената карантина от 
COVID-19. Верка Климен-
това връчи грамоти за 
участие и парични премии. 
заместник-кметът подари 
на победителите Енцикло-
педичен речник на Пещера 
на анастас Пунев, „за да 
знаят, да помнят и да пи-
шат“. В есето на Десислава 
Чожгова от VII клас, спе-
челило призовото място, 
актуално се преплитат две 
проблемни линии - на вой-
ната и днешната ситуация, 
причинена от коронавиру-
са. Второ място в конкурса 
зае антон запрянов ата-

насов - X кл., оУ „любен 
Каравелов“ - гр. Пещера, а 
трето - Валентин Юлиянов 
Йорданов - VIII кл., оУ 
„любен Каравелов“ - гр. 
Пещера.  

Рядкова пожела на 
участниците здраве, сме-
лост и още много победи 
на литературното и жи-
тейското поприще. 

тя благодари на препо-
давателите по български 
език и литература от всич-
ки училища - участници в 
конкурса, които насърча-
ват младите и ги учат как 
да овладяват магията на 
словото и книгата.

Писането на литера-
тура е призвание и хора-
та, които пишат стихове, 
проза или поезия го пра-
вят не за да печелят лай-
кове, а защото не могат 
да не го правят. Думите 
извират като медоносен 
рояк и се разпростират 
върху белия лист, за да се 
превърнат в запомняща 
се история.

точно това се случва 
и с талантливото перо 
на Цветана Чучева, коя-
то живее в Пещера, но с 
дарбата й на разказвач би 
могъл да се гордее всеки 
космополитен град. тя е 
авторка на няколко кни-
ги, а всяка от тях е пар-
ченце живот. С любов 
към детайла, с око дори 
за невидимото, тя се пре-
връща във вълшебница, 
която с един замах под-
режда целия пъзел на не-
чия съдба.

Писането на разкази е 
наистина изпитание, за-
щото ограничението на 
обема изисква голямото 
майсторство не само да 
събереш цялата случка 
в няколко страници, а да 
успееш да разкриеш геро-

ите в пълнота, понякога 
само с две изречения. С 
един жест, с едно потреп-
ване или спомен.

Разказите на Цвета-
на Чучева имат още едно 
голямо предимство - ка-
рат те да се връщаш към 
човешката си същност, 
във времена, когато ако 
единственото ти достойн-
ство е, че си човек, това не 
„звучи гордо“. залисани в 
търсенето на истинската 
си цел, много бързо за-
бравяме, че единствената 
и най-важна цел в живота 
ни, е да материализираме 
точно това, което казва 
Максим Горки: „Човек - 
това звучи гордо.“ Ни по-
вече, ни по-малко.

Н а й - в ъ з в и ш е н о т о 
творение на природата, 
което всъщност сме, в 
днешно време е забрави-
ло своя първоизточник, 
нагазило дълбоко в бла-
тото на илюзии, лъжов-
ност и преследване на не-
възможното, неспособно 
да заплаче заради болката 
на другите.

ако все още не сте 
прочели разказите на 
Цветана Чучева, наистина 

много сте загубили, защо-
то впускайки се в нейните 
„Странични улички“, ще 
срещнете и истинското си 
аз. Човекът, който може 
да плаче заради чуждата 
болка, въпреки алиенира-
щия климат в обществото 
ни. Докосвайки „Polistes 
dominula и др. възкли-
цания“, ще се върнете в 
собственото си детство, 
ще осъзнаете колко пре-
красен и тленен е светът, 
който безразлично загър-
бваме.

Четейки парченцата 
живот, няма как да не ви-
дите колко много красота 
и любов има около вас, 
няма как да не усетите, че 
животът никога не е ску-
чен, никога не е напразен. 
Въпрос на време е да по-
искате да откриете собст-
веното си предназначение 
и да си зададете въпроса: 
Кого направих днес щаст-
лив? Благодарих ли за 
стореното ми добро?

и аз няма да прераз-
казвам поетичните раз-
кази, защото в тях - освен 
всичко онова, което пра-
ви литературата истинска 
- ще намерите и самата 
Цветана Чучева. тя е раз-
казите, които създава. из-
мъква ги от дълбините на 
съзнанието си като медо-
носен рояк и ги подарява. 
Дали ще ги превърнете в 
мед, си зависи от вас. Но 
е грехота да се погубват 
думи, написани с толкова 
много заряд.

Цветана е една от па-
зителките на Човечност-
та. Горещо препоръчвам 
нейната проза.

Стефка Венчева

ПОКАНА
СДРУЖЕНиЕ С НЕСтоПаНСКа ЦЕл „ФУтБолЕН КлУБ СВоБоДа 2011”

4550 гр. ПЕЩЕРа ул. ПоРУЧиК ПаНиН №2 e-mail: svoboda2011@abv.bg

за Общо събрание 
на „футболен клуб СВОБОДА 2011’’

 Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен 
клуб СВоБоДа 2011” град Пещера кани всички членове на сдружението на  
общо отчетно събрание, което ще се проведе на 07.08.2020 г. петък от 17.00 часа в 
залата на общински съвет при следния дневен ред:
 1. изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейността на сдружението 
с нестопанска цел Футболен клуб  “СВоБоДа 2011”  за изминалия период от 
01.06.2019 г. до 31.07.2020 г.
2. обсъждане и приемане на проектобюджета за следващия футболен сезон 
2020-2021 г.
3. освобождава от отговорност Управителния съвет.
Проекторешения:
1. общото събрание приема отчета за дейността на сдружението за изминалия 
период от 01.06. 2019 г. до 31.07.2020 г.
2. общото събрание приема бюджета на сдружението за следващия футболен 
сезон 2020-2021 г.
3. общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет.

От управителния съвет на ФК “Свобода 2011“

Випуск 2020 на ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ получи дипломите си

Призово място за Десислава Чожгова от VII 
клас за написване на есе 
„Никога повече война“

Време за литература: Разказите на Цветана 
Чучева - парченца живот


