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Регистрираните жи-
вотновъди на територия-
та на община Пещера и 
представители на Общин-
ска администрация се 
срещнаха, за да обсъдят 
мерки за преустановяване 
свободното движение на 
селскостопански животни, 
които застрашават здраве-
то и живота на жителите и 
гостите на града.

На срещата присъства-
ха гл. инсп. Камен Радев - 
началник на РУ - Пещера, 
зам.-кметът Гълъбина Ка-
рамитрева и ветеринарни-
ят лекар Тодор Апостолов. 
Срещата се провежда след 
констатиране на пореди-
ца от случаи на свободно 

придвижващи се и пашу-
ващи животни в районите 
на възлови пътни участъ-
ци.

По време на дискусия-
та стана ясно, че пускане 
на животни без надзор 
на републиканската и об-
щинската пътна мрежа е 
предпоставка за възниква-
не на ПТП според Наредба 
за организацията и безо-
пасността на движението, 
дисциплината на водачи-
те на превозни средства 
и пешеходците в община 
Пещера. Припомняме, че 
ресорните органи в Об-
щинска администрация 
вече са съставили актове 
на собственици, престъ-

пили правилата. 
Гл. инсп. Радев заяви, 

че полицейските органи 
ще бъдат безкомпромис-
ни към нарушителите. 
„Съвместни акции ще се 
извършват за всеки кон-
статиран случай. РУ - Пе-
щера ще съдейства на об-

щинските служители при 
отказ на нарушителите 
да предоставят исканите 
документи, при устано-
вяване собствениците на 
селскостопански животни, 
пуснати свободно, при из-
вършени проверки“, под-
черта полицейският шеф.

Присъстващите про-
явиха разбиране и се съ-
гласиха, че специално вни-

мание трябва да се обърне 
към притежателите на 
животни в участъците на 
пътя Пещера - Брацигово, 
Пещера - Бяга, Пещера - 
Батак и Пещера - Св. Кон-
стантин. За целта според 
тях трябва да бъдат мон-
тирани и поставени пътни 
знаци за съществуващата 
опасност.

Гълъбина Карамитрева 
се ангажира да сигнали-
зира Комисията за безо-
пасност на движението с 
направените предложения 
и своевременно да бъдат 
предприети съответните 
мерки, гарантиращи без-
проблемно придвижване 
на пътници в споменатите 
участъци.

Началникът на РУ - Пе-

щера предложи на всички 
притежатели на животни 
да бъдат връчени преду-
предителни писма, за да 
бъдат официално уве-
домени за позициите на 
двете страни и да са на-
ясно с последствията, ако 
не предприемат мерки. 
На срещата стана ясно, че 
Общинското ръководство 
няма да толерира подобни 
нарушения, а санкциите 
ще бъдат съгласно Закона 
за движение по пътищата.

Всеобщото мнение в 
края на срещата беше, че 
за да се справим с този 
проблем, ние, гражданите 
трябва да имаме самосъз-
нание, да се мобилизираме 
и да проявяваме нетърпи-
мост към нарушителите.
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При стриктно спазване 
на противоепидемични-
те мерки се осъществява 
преброяването на населе-
нието в Пещера, Радилово 
и К. Димитриево, съобщи 
Галя Стоянова - секретар 
на Общината. Припомня-
ме, че то е организирано 
от Националния статис-
тически институт и ще се 
проведе до З октомври.

„За целта са осигурени 

служители за преброяване 
на място. Техният брой за 
трите населени места е 47. 
Преброителите са разпре-
делени в 13 преброителни 
района“, каза Стоянова. 
Тя допълни, че 12 кон-
трольори ще координи-
рат тяхната работа. Трима 
придружители пък ще им 
оказват подкрепа в про-
цеса. Всички преброители 
и контрольори преминаха 

обучение в края на лятото.
Получените от пребро-

яването данни ще бъдат 
основа за вземане на ин-
формирани управленски 
решения, разработване 
на стратегии и конкретни 
национални и регионал-
ни секторни политики от 
централните и местните 
органи на управление в 
страната.

С поднасяне на цветя 
пред Паметника костни-
ца на загиналите воини 
за свободата на България 
и Пещера бе отбелязана 
Независимостта на Бъл-
гария. Шествие, предвож-
дано от кмета на община 
Пещера Йордан Младе-
нов, в което се включиха 
общественици, представи-
тели на политически сили 
и граждани, сведе глави в 

знак на признателност.
Йордан Младенов от-

прави поздрав към съ-
гражданите си.

На страницата си във 
Фейсбук той написа:

„Днес честваме 113 г. 
от обявяването на Неза-
висимостта на България. 
Историята помни имената 
и делата на предци и съв-
ременници, отстоявали 
твърдо свободата и воля-

та за независима и силна 
България. Нека в този ден 
си спомним думите на цар 
Фердинанд от Манифеста, 
с който се обявява Незави-
симостта на България на 
22 септември 1908 г.:

„…Винаги миролюбив, 
Моят Народ днес копнее 
за своя културен и иконо-
мически напредък; в това 
направление нищо не бива 
да спъва България; нищо 

не бива да пречи на преус-
пяването й. Такова е жела-
нието на народа Ни, така-
ва е неговата воля - да бъде 
според както той иска…

Да живее свободна и 
независима България! Да 
живее Българският народ!

„Манифест към Бъл-
гарския народ“ 

Честита Независи-
мост!“

„Акцията предвижда 
да се премахнат изхвър-
лени стари гуми, бито-
ви отпадъци, дървесна и 
храстова растителност, 
които могат да бъдат пред-
поставка за критични или 
аварийни ситуации при 
обилни валежи през ес-
ента, или при топенето 
на снеговете в началото 
на пролетта“, каза Георги 
Смилянов.

Паралелно с това, 
техника и служители на 
Общинско предприятие 
„Чистота и поддържане на 
общинската инфраструк-
тура“ (ОП „ЧПОИ“) пола-
гат част от съществуващи-
те инертни материали в 

основите на речната стена 
- до сградите в урбани-
зираната част на Пещера. 
„Мярката е превантивна 
и цели безпрепятствено 
преминаване на водата 
далеч от основите на об-
ществени и частни сгра-
ди“, допълни Смилянов. 
Почистването се извърш-
ва със средства от бюдже-
та на ОП „ЧПОИ“.

Наложително е граж-
даните да не изхвърлят от-
падъци, защото те забент-
ват реката.

„Почистването се из-
вършва извън периода на 
размножаване на рибна-
та фауна“, уточни Иван 
Джинев - председател на 

ЛРД - Пещера. Според 
него „Стара река се обита-
ва от речна и американска 
пъстърва, кефал, мряна и 
бабушка. Техният размно-
жителен период не е през 
месеците август, септем-
ври и октомври. Акцията 
не застрашава екологич-
ните норми за възпроиз-
водство на съответните 
видове риба“, категоричен 
е специалистът.

Министърът на Регио-
налното министерство ар-
хитект Виолета Комитова 
проведе среща с кметове 
от шестте области, които 
оперират със 100% общин-
ски ВиК дружества, сред 
тях е и Пещера.

Кметовете на общини 
изложиха проблемите, до-
води и мнения във връзка 
с присъединяването към 
областната ВиК асоциа-
ция. На срещата присъст-
ваше Йордан Младенов 
- кмет на община Пещера. 
Според него влизането в 
областната ВиК асоциация 
ще доведе до по-висока 

цена на услугите, предла-
гани от местния оператор.

Младенов каза, че об-
щинското дружество ус-
пява да осъществява своя-
та дейност за доставяне 
и пречистване на водата, 
развива и надгражда пред-

лаганите услуги, като се 
акцентира върху прием-
лива крайна цена за абона-
тите. По думите му общи-
ните, успели да реновират 
ВиК мрежите си, нямат 
икономически интерес да 

1050 кг излязло от упо-
треба електронно и елек-
трическо оборудване се 
извози в кампанията, про-
ведена на територията на 
община Пещера през ме-
сец юни тази година.

Това е първа кампания 
за ИУЕЕО на територия-
та на община Пещера за 

2021 г., организирана от 
Общинска администрация 
съвместно с „Елтехресурс“ 
АД (организация по опол-
зотворяване на излязло 
от употреба електронно и 
електрическо оборудване). 
Всеки, който е пожелал 
да остави уред, дава своя 
принос за намаляване на 

количеството депонирани 
отпадъци, пестене на су-
ровини и ресурси и осигу-
рява чиста околна среда за 
нас и нашите деца.

Общинска админи-
страция благодари на 
всички включили се в кам-
панията!

ПЕЩЕРА ПОЧЕТЕ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Гражданите на община Пещера нямат 
икономически интерес от присъединяване 

към областната ВиК асоциация

Продължава почистването на речното 
корито на Стара река

Предадохме 1050 кг излязло от употреба 
електронно и електрическо оборудване

47 служители преброяват населението 
в община Пещера

Общинска администрация, полиция и животновъди ще търсят решение 
срещу свободно движещите се животни

(продължава на стр. 2)
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ОУ „Петко Р. Славейков“ 
подари сърце на Пещера за 
кампанията

„Идеята на инициаторите е да се укрепят основите 
на съществуващата постройка, да бъдат изградени нов 
втори етаж и покрив. Има издадено разрешително за 
преустройство и основен ремонт на съществуващата 

сграда в мюсюлмански културен и обществен център с 
Решение №45 от 21.08.2019 г. Наличен е изготвен и одо-
брен проект, по който ще се работи. Остава да бъдат на-
брани средствата, необходими за ремонтната дейност. 
Кметът на община Пещера Йордан Младенов обеща да 
окаже съдействие и да помогне за осъществяването на 
тази идея“, каза ходжата на Пещера Муса Уручов.

По неговите думи, ще бъде запазен архитектурният 
облик на сградата.

Ще бъдат обособени зали и помещения за провеж-
дане на обучения и семинари. „Новата постройка ще 
се използва за образователна дейност, сградата ще въз-
върне ролята си на образователно-културен център, 
който да обучава и възпитава подрастващото поколе-
ние“, допълни Уручов. Ще бъде подобрено и облагоро-
дено прилежащото дворно пространство.

Инициаторите на идеята са открили
Банкова сметка на Главно 

мюфтийство:

IBAN: BG98DEMI92401000232627
Пояснение: Основание за захранване - „Дарение 

за ремонта на училището в гр. Пещера“.
Ходжата добави, че към момента от дарения са съ-

брани 13 000 лв. Той се надява към благородното дело 
да се присъединят още пещерци, съмишленици и при-
ятели.

В централния градски 
парк беше поставено ме-
тално сърце, в което всеки 
може да донесе събраните 
капачки и да ги изпрати за 
закупуването на кувьози 
или детска линейка - цел 
на кампанията „Капачки 
за бъдеще“.

Директорът на учили-
щето, г-жа Христоскова, 
благодари на кмета на об-
щина Пещера - Йордан 
Младенов, за оказаното 
съдействие при монтира-
нето на металното сърце.

„За този благороден акт 
благодаря на учителите на 
повереното ми училище 
- допълни директорът, - 
които проявяват иници-
ативност за пореден път 
през годините. Алтерна-

тивните форми на извън-
класни занимания са обща 
цел и приоритет за нас, за 
да възпитаваме личности 
благородни и добронаме-
рени, които да продължа-
ват добрите дела, научени 
в нашето училище и да 
бъдат отличен пример за 
подражание. 

Бъдещите първоклас-
ници първи оставиха съ-
браните в училището ка-
пачки и дадоха отличен 
старт на това благород-
но начинание“, каза още 
Христоскова.

Ние, като домакини, 
приканваме всички граж-
дани да събираме капачки 
и да помогнем в общата 
кауза,защото

Заедно можем повече!

Приключи участието 
на децата от ЦНСТ - Пе-
щера в Лятна младежка 
творческа резиденция за 
нематериално културно 
наследство, организира-
на от Народно читали-
ще „Зора“ - с. Радилово. 

„Благодарим на Марена 
Вачкова - секретар на чи-
талището, на г-жа Елена 
Рядкова - заместник-кмет 
на община Пещера, и на 
г-н Йордан Младенов - 
кмет на община Пещера.

Децата отново извърш-

ваха кулинарна работа, из-
работваха неща с природ-
ни материали - платове, 
царевична шума, багрене 
на текстил, под ръковод-
ството на леля Маренка и 
кака Сашка. Запознаха се 
с исторически факти и му-
зейната сбирка в селото“, 
пише Аксения Куманова 
- Лулова в социалната мре-
жа. Нейните възпитаници 
са осмислили част от ва-
канцията, запознали са се 
с нови приятели, получили 
са и своите грамоти. „При-
ятелството ни се превърна 
в трайно взаимодействие“, 
допълни Лулова.

Възрастните хора
 са от 68 до 76 години

На 29 юли в Радило-
во започна реализацията 
на нова серия обучения 
по дигитална грамотност 
за възрастни като част от 
инициативата „Интернет 
за всички 55+“. „Програ-
мата е напълно безплат-
на за всички възрастни 
граждани, които искат да 
научат повече за работата 
с таблет и смартфон и има 
за цел да помогне на хора 
в третата възраст да при-
добият дигитални умения, 

които ще са им полезни 
ежедневно“, каза Маре-
на Вачкова - секретар на 
местното читалище.

20 жители на пещер-
ското село са проявили 
интерес да се запознаят 
с мобилните технологии, 
които станаха задължи-
телна част от нашето еже-
дневие и освен удобство, 
забавление и информация, 
предложиха и безопасност 
по време на пандемията от 
COVID-19.

„8 радиловци са на-
пълно обучени как да на-

правят настройки на те-
лефона, да се свържат към 
Wi-Fi, да свалят и ползват 
различни чат приложения 
и друга полезна информа-
ция и съвети. Те са полу-
чили сертификат за завър-
шено обучение. Четирима 
са показали отлични ре-
зултати на тест за дигитал-
на грамотност.

Възрастните хора са от 
68 до 76 години“, допълни 
Вачкова и уточни, че про-
грамата ще приключи на 
15 октомври.

На 17 септември, ко-
гато Църквата почита 
паметта на София, Вяра, 
Надежда и Любов, еднои-
менното болнично насто-
ятелство, учредено през 
месец юли от „Булфарма“, 
направи дарение за потре-
бителите и екипа на Дне-

вен център за пълнолетни 
лица с увреждания.

26 потребители от 
Центъра получиха пакет, 
в който са включени пред-
пазни маски, ръкавици, 
витамини и дезинфектант.

На благотворителния 
акт присъстваха кметът 

на общината Йордан Мла-
денов, д-р Апостолов - уп-
равител на МБАЛ „Проф. 
Д. Ранев“, и отец Георги от 
църквата „Св. Богороди-
ца“ в града.

„Инициативата на на-
стоятелството е с цел да 
бъдат подпомогнати въз-
растни хора в борбата с 
коронавируса. Дарение 
ще получат хора от тре-
тата възраст от социални 
заведения в градове, къде-
то съществуват болници, 
включени в настоятел-
ството. Използвайте по 
предназначение предпаз-
ните средства, за да сте 
здрави. Те наистина пома-
гат за предотвратяване на 
зараза“, каза д-р Апосто-
лов.

Кметът Младенов поз-
драви присъстващите с 
църковния празник. „Поз-
волете от свое име и от 

името на Общинска адми-
нистрация да благодаря за 
доброто взаимодействие и 
работа между Община Пе-
щера и МБАЛ „Проф. Д. 
Ранев“. В рамките на годи-
на и половина ние контак-
туваме ежедневно, за да 
намерим най-удачното и 
добро решение за преодо-
ляване ефектите от криза-
та, породена от COVID-19. 
Отправям благодарност 
към сем. Тикови - собстве-
ници на болничните за-
ведения, които винаги са 
откликвали в проблемни 
моменти за доброто на съ-
гражданите ни“, допълни 
Младенов.

Болнично настоятел-
ство „Вяра, Надежда, Лю-
бов“ функционира в ле-
чебните завения в 6 града 
- София, Пловдив, Пазар-
джик, Велинград, Пещера 
и Бургас. Партньори са 

„Хювефарма“, „Булфарма“ 
и „Теоекспрес“.

П р е д с е д а т е л с к о -
то място на болнично-
то настоятелство заема 
Негово Високопреосве-
щенство Пловдивският 
митрополит Николай. За-
местник-председател на 
Управителния съвет на 

настоятелството е олим-
пийската шампионка и 
многократна носителка 
на европейски и световни 
титли, световна рекор-
дьорка в дисциплината 
скок на височина и предсе-
дател на Българския олим-
пийски комитет Стефка 
Костадинова.

              Гражданите на община Пещера нямат 
                 икономически интерес от присъединяване към областната 

ВиК асоциация

В ЦНСТ - Пещера: Доволни от Лятната 
младежка творческа резиденция Възрастни хора от Радилово свободно 

боравят с Интернет и мобилен телефон

Бившето мюсюлманско училище в Пещера има нужда от дарители
Продължава кампанията по набиране на средства за основен ремонт на сградата на бившето мюсюлманско училище

влизат в областната асо-
циация към ВиК - Па-
зарджик, поради реална 
опасност от покачване на 
цената.

Стана ясно, че през 
последните  години Об-
щина Пещера е направила 
изключително много ин-
вестиции във водопровод-
ните и канализационните 
мрежи и съоръженията на 
местното дружество. Оси-
гурено е финансиране и 
съфинансиране за подмя-
на на вътрешноводопро-
водната мрежа на тери-
торията на гр. Пещера, с. 
Радилово, с. Капитан Ди-
митриево и с. Свети Кон-
стантин.

В двете съставни села 
на общината е извършена 
цялостна подмяна и из-

граждане на съществува-
щата водопроводна и ка-
нализационна мрежа. Над 
50% вече е подменена в гр. 
Пещера.

Изградени и функцио-
ниращи са пречиствателни 
станции за отпадни води 
в гр. Пещера и с. Капитан 
Димитриево, които пре-
чистват водите на трите 
населени места. Младенов 
подчерта, че към момента 
продължава реновирането 
на проблемните участъци 
по вътрешноводопровод-
ната мрежа по ул. „Иван 
Вазов“, ул. „Изгрев“ и ул. 
„Трети март“. Изгражда се 
нова канализационна мре-
жа на ул. „Георги Кьосеи-
ванов“ и ул. „Изгрев“.

Община Пещера кан-
дидатства и спечели фи-

нансиране по ПУДООС и 
към момента се провежда 
процедура по ЗОП за Ре-
конструкция на улични 
ВиК мрежи и съоръжения 
на територията на гр. Пе-
щера на следните улици: 
„Беглика“, „Панорама“, 
„Владимир Рилски“, „Оп-
ълченска“, „Стефан Кън-
чев“, „Чаталджа“, „Хрис-
то Ботев“ и ул. „Стара 
крепост“. Тези улици са с 
амортизирана водопро-
водна мрежа, която често 
аварира. Стойността е 2 
924 287.22 лв. с ДДС.

Младенов изказа своя-
та убеденост, че ръковод-
ството на местната адми-
нистрация и Общинския 
съвет са запознати с про-
блемите на ВиК сектора и 
всячески се стремят да от-

говорят на съвременните 
изисквания.

Тъй като има обособе-
на Асоциация по ВиК на 
територията на община 
Пещера, Младенов очаква 
от МРРБ да даде мандат 
на областния управител 
Иван Васев да гласува за 
сключване на договор по 
Закона за водите с „ВКС“ 
ЕООД - гр. Пещера. Това 
от своя страна ще разреши 
КЕВР да разгледа и одобри 
предложения  Бизнес план 
2022-2026 на дружеството, 
който е съгласуван с Об-
щински съвет - Пещера.

Както и досега, Общи-
на Пещера ще продължава 
да прави инвестиции със 
собствени средства и при-
влечено външно финанси-
ране.

Болничното настоятелство на „БУЛФАРМА“ направи дарение 
за ДЦПЛУ в Пещера

(продължение от стр.1) „Капачки за бъдеще“
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От първия учебен 
ден - 15 септември, до 25 
октомври (финал) 2021 
г. всички ученици от об-
щина Пещера могат да се 
включат в надпреварата 
за спечелването на при-
зовите места във Второто 

издание на конкурса „Пе-
щерските будители“.

Припомняме, че мина-
лата година ръководство-
то на „Биовет“ АД - гр. 
Пещера учреди ежегоден 
анонимен конкурс за на-
писване на есе, разказ, 

стихотворение, рисунка, 
фотография на тема „Пе-
щерските будители“. Съ-
битието е посветено на 
Деня на народните буди-
тели, който се отбелязва 
на 1 ноември. В него взеха 
участие 69 деца от раз-
лични възрастови групи.

За участие в конкурса 
се канят всички ученици 
от община Пещера, кои-
то са на възраст от пър-
ви до дванадесети клас. 
Избраната от препода-
вателите по БЕЛ и изоб-
разително изкуство от 
местните училища тема е 
„Крепостта Перистера - 
минало и настояще“. Раз-
дел „Фотография“ ще има 
за първи път тази година.

Целта на конкурса е да 
бъдат издирени и показа-

ни съвременните пещер-
ски будители - археолози 
и музейни работници, 
които са осъществили 
разкопките по обекта 
„Перистера“, историята 
на самата крепост, наход-
ките, открити в нея, както 
и творческите интерпре-
тации за значимостта на 
историческия обект за 
град Пещера.

Участниците в кон-
курса ще бъдат разпре-
делени в три възрастови 
групи.

Форматът на рисунки-
те трябва да бъде 35/55 см, 
на кадастрон. На снимки-
те - 20/30, на фотографска 
хартия.

Всеки от участниците 
има право на участие с 
две работи. Те трябва да 

бъдат поставени в голям 
непрозрачен плик, а в ма-
лък плик всеки участник 
трябва да напише ръко-
писно името, възрастта и 
училището, от което е.

Специално жури, в 
което влизат преподава-
тели по БЕЛ и изобрази-
телно изкуство, ще оцени 
конкурсните работи по 
шестобалната система.

Във всяка от категори-
ите и възрастовите групи 
ще бъдат връчени по три 
парични награди, като за 
първо място наградата е 
150 лв., за второ - 100 лв., 
за трето - 50 лв.

Наградният фонд е 
осигурен от „Биовет“ АД.

Конкурсните работи 
се събират в срок до 25 
октомври 2021 г. в учили-

щата на участниците.
На следващия ден те 

ще бъдат предоставени 
на членовете на журито 
за оценка, а наградите ще 
бъдат връчени в навече-
рието на Деня на народ-
ните будители.

Съставът на журито 
от експерти, което ще 
избере окончателно по-
бедителите е:

Ивана Петкова, ху-
дожник

Цветана Дашинова, 
литератор

Цветана Чучева, лите-
ратор

Златка Златанова, 
представител на Община 
Пещера

Никола Руков, худож-
ник

Михаил Такев е втори по брой полу-
чени гласове в анкетата за включване на 
личности в проект „Алея на славните пе-
щерци“ след Осман Нури Ефенди. Този 
проект е по идея на д-р Николай Пенев 
и Мария Джуркова и се осъществява със 
съдействието на Община Пещера и кме-
та Йордан Младенов. След като пейката 
книга в памет на Осман Нури е поръчана, 
почти веднага се прави и поръчка за из-
работка на кашпи. Мемориалната арка съ-
държа данни за пещереца Михаил Такев. 
За първи път град ще разказва историята 
си с градинска арка. В Пещера се очертава 
разказът за славните й синове да се осъ-
ществява чрез градинско и парково обо-
рудване.

Първият училищен 
звънец  удари за всички 
школа в страната, а първо-
класниците на ОУ „Патри-
арх Евтимий“ в Пещера, 
както своите връстници 
в останалите училища, 
очакваха с нетърпение да 
видят своята първа класна 

стая.
Откриването на учеб-

ната година премина при 
спазване на задължител-
ните и препоръчителните 
мерки от Насоките за обу-
чение и действия в услови-
ята на извънредна епиде-
мична обстановка.

Йордан Младенов - 
кмет на община Пещера, 
откри учебната година 
в Иновативно основно 
училище „Св. Патриарх 
Евтимий“. Той беше по-
срещнат тържествено от 
Калинка Павлова - дирек-
тор на училището. Гост на 
церемонията беше Елена 
Ацинова - дългогодишен 
директор на школото. С 
тържествена програма 
възпитаниците поздра-
виха официалните лица, 
своите преподаватели, съ-
ученици и родители.

Кметът на община-
та поздрави учениците и 
учителите с вълнуващи 
думи: „Следвайте меч-
тите си, развивайте и ут-
върждавайте традициите 
на пещерското образова-
телно дело, което е част от 
богатството на нашата 
община. Скъпи ученици, 
пожелавам ви успешна 

учебна година, незабрави-
ми дни сред приятелите ви 
в училище, почитание и 
вяра в учителите, които ще 
ви водят по пътя на про-
свещението! Бъдете здра-
ви и жизнерадостни!“

На първокласниците 
градоначалникът пожела 
упоритост, сбъдване на 
мечти и вяра в способно-
стите им. На по-големите 
ученици - да продължават 
да трупат знания и да се 
наслаждават на всяка емо-
ция.

Младенов благодари 
на учителския колектив 
и помощния персонал за 
всеотдайността, грижата 
и търпението, проявявани 
към децата на община Пе-
щера. „На всички учители 
и служители във вашето 
училище пожелавам здра-
ве, търпение и вдъхнове-
ние в трудната ви и без-
крайно отговорна мисия 

да възпитавате и образова-
те нашите деца. Следвайте 
мечтите си, развивайте и 
утвърждавайте традиции-
те на пещерското образо-
вателно дело, което е част 
от богатството на нашата 
община! Уверен съм, че 
през предстоящата учеб-
на година ще посрещате 

трудностите с мъдрост и 
достойнство и ще постиг-
нете нови върхове в своя-
та благородна професия!“, 
допълни общинар №1.

Йордан Младенов се 
ангажира Общината да 
помага и сътрудничи на 
учебното заведение през 
годината.

Драга Редакция,
В края на месец август Инвалидно дружество 

„Вяра и надежда“ в с. Капитан Димитриево, об-
щина Пещера, отпразнува рождените дни на 
своите членове.

Вече 13 години, както и тази, празничният 
обяд осигурява Димитър Г. Игнатов. Органи-
зацията на тържеството тази година бе дело на 
касиерката на дружеството - Здравка Добрева, 
която на 9 октомври т.г. ще празнува своя 90-го-
дишен рожден ден. Неотлъчно до нас, с помощ, е 
Стоимен Димитров. Благодарим на всички, кои-
то ни помагат. Дълъг живот и здраве на члено-
вете на дружеството и нашите добри приятели! 
Нека продължаваме да бъдем с бодър дух и да 
имаме добри спомени за споделяне и радост!

С уважение : Таня Попова
с. Капитан Димитриево

В изпълнение на 
Решение на Настоятел-

ството на НЧ „Развитие 
– 1873“, взето на засе-
дание от 16.09.2021 г. с 
Протокол № 258 /2 м. – 5 
г./

Провеждане на пуб-
лични търгове с явно 
наддаване за отдаване 
под наем за срок от 3 го-
дини, считано от датата 
на сключване на догово-
ра за наем на недвижи-
ми имоти –  читалищна 
собственост представля-
ващи:

1. Кафе-аперитив, 
с вътрешна търговска 
площ 98 кв. м. - три сер-

визни помещения, то-

алетна и 58 кв. м.от 86 
кв. м. лятната градина, 
намиращ се в гр. Пещера, 
ул. “Димитър Горов” № 4

Дата, място и час на 
провеждане на търга: 
18.10.2021 г., от 17.30 ч., 
в канцеларията на НЧ 
“Развитие – 1873“ гр. 
Пещера. Утвърдената 
тръжна документация е 
с цена - невъзстановими 
20 лева, и се закупува до 
16 часа на 15.10.2021 г. 
от канцеларията на НЧ 
“Развитие – 1873“ гр. Пе-

щера. 
2. Сепаре 2, с вътреш-

на търговска площ 18 кв. 
м., намиращо се в гр. Пе-
щера, ул. “Димитър Го-
ров” № 4

Дата, място и час на 
провеждане на търга: 
18.10.2021 г., от 18.30 ч., 
в канцеларията на НЧ 
“Развитие – 1873“ гр. 
Пещера. Утвърдената 
тръжна документация е 
с цена - невъзстановими 
20 лева, и се закупува до 
16 часа на 15.10.2021 г. от 

канцеларията на НЧ 
“Развитие – 1873“ гр. 
Пещера. 

3. Сепаре 5, с въ-
трешна търговска площ 
18 кв. м., намиращо се в 
гр. Пещера, ул. “Дими-
тър Горов” № 4

Дата, място и час на 
провеждане на търга: 
18.10.2021 г., от 18.30 ч. 
в канцеларията на НЧ 
“Развитие – 1873“ гр. 
Пещера. Утвърдената 
тръжна документация е 
с цена - невъзстановими 
20 лева, и се закупува до 
16 часа на 15.10.2021г. от 
канцеларията на НЧ “ 
Развитие – 1873“  гр. Пе-
щера.

Пещера почете свои лични граждани
Двуметров габион, посветен на 

учителя и директор Стефан Попчев 
- третият в обществено допитване 
чрез анкета за определяне на лич-
ностите, които да бъдат включени в 
„Алея на славните пещерци“, е мон-
тиран в централната градска част.

В лицето на Стефан Попчев пе-
щерци разпознаха истинския пази-
тел на историята на града, като му 
отредиха достойно място в прове-
деното допитване, а техният вот 
се материализира в изключително 
ефектен габион. 

Габионът, посветен на Стефан 
Попчев е с височина над 2 метра и 
тегло приблизително 1,2 тона.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1873“

ОБЯВА

Учениците прекрачиха прага на своите училища в община Пещера

Стартира второто издание на конкурса 
„Пещерските будители“ 2021
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Детски футболен тур-
нир „Peshtera Cup 2021“ 
се провежда под патрона-
жа на кмета на общината 
Йордан Младенов. Два от 
последните августовски 
дни на стадиона в Пеще-
ра витаеше спортен дух и 
майсторство. 20 отбора от 

Пловдивска, Пазарджиш-
ка и Софийска област взе-
ха участие в изданието за 
Купата на Пещера. В със-
тезанията се включиха три 
възрастови групи от набор 
2008-а, 2010-а и 2012 годи-
на. 

Спортното събитие на 
годината закри Йордан 
Младенов - кмет на об-
щина Пещера. На награж-
даването присъстваше и 
зам.-кметът Елена Рядко-
ва.

Индивидуални награ-
ди от набор 2008 г. полу-

чиха: за най-добър вратар 
- Иван Дафинкичов,  Фут-
болна академия, Пловдив; 
за най-полезен футболист 
- Димитър Митев, ФК 
„Чавдар“, Пловдив; гол-
майстор - Стефан Хариза-
нов, „Свобода“, Пещера.

Младенов благодари 

за спортсменския дух на 
футболистите и увери, че 
спортът и работата с под-
растващото поколение са 
приоритети в мандата му. 

Организаторите на 
спортното събитие за тази 
година осигуриха за от-
личилите се състезатели 

грамоти, медали и купи. 
Състезанията преминаха 
при отлична организация 
и правилна преценка от 
страна на Общинското ръ-
ководство да се инвестира 
в отбори с детско и юно-
шеско присъствие. 

Състезанието по ори-
ентиране за купите „Сне-
жанка“ и „Пещера“ се 
проведе в курортното се-
лище Св. Константин и 
Пещера. Участниците бяха 
над 190, от цялата страна, 
разпределени в групи от 
10 до 70-годишна възраст. 
Имаше и двама състезате-
ли от Бурса и Мерсин - Р. 
Турция.

Организаторите на 
проявата - Община Пеще-

ра, ТД „Купена“ и Спор-
тен клуб по ориентиране 
„Вариант 5“, получиха ад-
мирации и благодарности 
от участниците за безу-
корната организация през 
двата дни на състезанията. 

Представители на спортни 
клубове от Пловдив, Па-
зарджик, Севлиево, Тър-
говище, Шумен, Варна, 
Благоевград, Карлово, Ям-
бол, Добрич, Казанлък и 
Смолян приеха предизви-
кателството да премерят 
силите си в дневен старт 
- Класическа дестинация. 

Най-малък е участник 
на 2 години. Стефан Кра-
лев заслужено спечели 
овациите на зрителите; 
най-възрастни състезате-
ли бяха Матей Йорданов и 
Захари Захариев.

Комплексен победител 
за купа „Снежанка“ стана 
отборът на Пловдив. Съ-

щите състезатели грабнаха 
и купа „Пещера“ в недел-
ния ден.

Наградите връчиха 
кметът на Пещера Йор-
дан Младенов и Георги 
Киев - председател на ТД 
„Купена“. На закриването 
Младенов благодари на 
организаторите на проя-
вата и на състезателните 
екипи. Той пожела здраве 
и спортен дух на всички 
и увери, че в негово лице 
Община Пещера желае да 
надгражда провеждането 
на подобни състезания в 
идните години.

Ориентирането е 
спорт, в който от състе-

зателя се изисква да се 
ориентира в непозната 
местност сред природата 
(навигация), като се при-

движва с помощта на кар-
та и компас. 

Целта е да се открият 
и посетят в определен ред 
контролните точки, отбе-
лязани по предварително 
очертан маршрут на кар-
тата, като се избира въз-
можно най-бързият път, 
наричан вариант.

В началото на септем-
ври художникът Илия 
Тончев представи най-но-
вите си произведения в 
галерия „Георги Машев“ в 
Пазарджик. Тончев е ро-
ден през 1957 г. в с. Ради-
лово, община Пещера. От 
1978-а до днес работи и 
твори в Пещера. От 1991 
г. е художник на свободна 
практика. В артистичния 
си път е реализирал над 20 
самостоятелни изложби в 

София, Пловдив, Пазар-
джик и Пещера и около 10 
в страната.Член е на СБХ, 
Групата на пазарджишките 
художници и Клуба на ху-
дожниците в Пещера.

Отличителна черта 
в творчеството на Илия 
Тончев са красивите пей-
зажи и абстрактните му 
композиции. Той е от мал-
цината художници, успя-
ващи да се издържат само 
от изкуство.

Самостоятелна излож-
ба на художника Иван 
Гарабитов в градската ху-
дожествена галерия откри 
Елена Рядкова - зам.-кмет 
на община Пещера. Общо 
50 творби ни представя 
Иван Гарабитов, като над 
20 са иконите, изографиса-
ни от местния творец. 

Иван Гарабитов е роден 
през 1937 г. в Пазарджик. 

Първата си икона рисува 
през 1996-а за празника 
на св. Петка Самарджий-
ска на името на подобна 
църква в гр. Пещера. След-
ват още петдесет икони, 
които той рисува с любов 
и усърдие. През 2015 г. е 
носител на специална го-
дишна награда за изкуство 
и дарителство на Община 
Пещера.

Седмината автори, 
участници в проявата, 
са от различни градове 
- Пазарджик, Пловдив, 
София и Благоевград. По-
сетителите видяха про-
изведенията на Констан-
тин Анастасов, Екатерина 
Иванова, Хари Нигохосян, 
Царимира Георгиева, Ди-
митър Маламски, Теодора 

Нанова и Красимир Даска-
лов. Три картини за фонда 
на градската галерия дари 
пазарджиклията Борис Ре-
зов. 

Почитателите на изоб-
разителното изкуство 
имат възможност да се 
радват на експозицията до 
2 октомври.

Илия Тончев представи 
изложба в Пазарджик

Иван Гарабитов показа 
своите икони в Пещера

Изложба „7х6“ представи 
творчеството на 7 творци 

от страната

КУЛТУРА

В края на месец август купите „Снежанка“ 
и „Пещера“ заминаха за Пловдив

Участваха над 190 състезатели от цялата страна

Детски футболен турнир „Peshtera Cup 2021“ 
- Здраве, мотивация и сила


