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С тържествено чества-
не, организирано от 
Община Пещера, бе от-
белязан 3 март, Национал-
ният празник на Републи-
ка България.

Пред паметника на кап. 
Сафонов и братя Горови 
венци и цветя поднесоха 
кметът на общината Йор-
дан Младенов, д-р Нико-
лай Пенев - председател на 
Общински съвет - Пещера, 
Драгомир Стойнев - наро-
ден представител от „БСП 
за България“ и председател 
на Комисията по въпроси-

те на Европейския съюз 
към парламента, Петя 
Цанкова,-зам.-областен 
управител, гл. инсп. Камен 
Радев - началник на РУ 
Пещера, зам.-кметовете и 
секретарят на Общината, 
представители на полити-
чески сили, обществени-
ци, ученици и граждани.

Отбелязването на 144-
ата годишнина от Осво-
бождението на България  
продължи с издигане на 
националното знаме на 
пл. „България“. Слово 
произнесе Йордан Младе-
нов. В него той подчерта: 
„Руcкo-турcкaтa вoйнa, 
нeзaвиcимo oт прeдвaри-
тeлнитe й цeли и нaмeрe-
ния, пo cвoитe рeзултaти, 

ocoбeнo зa бългaрcкия 
нaрoд, e eднa cпрaвeдливa, 
ocвoбoдитeлнa вoйнa. 
Трети мaрт e прeди вcич-
кo дeн нa признaтeлнocт 
към дeceткитe, cтoтицитe 
хиляди oфицeри и вoй-
ници oт Руcкaтa ocвoбo-
дитeлнa aрмия, кaктo и 
прeдcтaвитeлитe нa други 
нaроди – румънци, поля-
ци и финландци, кoитo 
винaги cпoмeнaвaмe c пo-
чит и уважение. Зaщoтo c 
тяхнaтa caмoжeртвa бъл-
гaрcкaтa cвoбoдa cтaнa 
възмoжнa. Нaшaтa при-
знaтeлнocт ce изрaзявa в 
мнoгo oтнoшeния, в тeзи 
нaд 400 пaмeтникa, прeд 
кoитo в тeзи дни, a мoжe 
би и цeлoгoдишнo, щe имa винaги cвeжи цвeтя.“

Драгомир Стойнев 
припомни  героизма на 
всички страдалци, загина-
ли за свободата на Бълга-
рия. Той пожела да браним 
самосъзнанието си и лю-
бовта към България.

След официалната част 
от празничната програ-
ма, на сцената танцуваха 
и пяха мажоретен състав 
„Перистера“, формации от 
ДГ „Деница“ и „Иглика“, 
детска фолклорна група и 
ТФ „Здравец“ при ЦПЛР 
ОДК  - Пещера и народна-
та певица Румяна Попова.

Негово Високопреосве-
щенство Пловдивският мит-
рополит Николай възглави 
в съслужение с пещерските 
духовници Малко повечерие 
с Богородичен акатист, II 
статия, в храм „Св. Успение 
Богородично“ в града. Праз-
ничната процесия посрещна 
дядо Николай в 18:00 часа.

Честта първи да посрещ-
не и  уважи митрополит 
Николай се падна на кмета 
на община Пещера Йордан 
Младенов. Той поднесе на  
високия гост икона на Св. 
Богородица.

„Ваше високопреосве-
щенство митрополит Ни-
колай, искам да Ви привет-
ствам с добре дошъл във 
Вашия дом! В мое лице и от 
името на общинското ръко-
водство имате сигурни раде-
тели за християнската вяра. 
Ще продължаваме да пазим 
и възобновяваме светите 
места“ - каза Младенов.

Обещание – че ще обича 
и ще се моли за благоден-
ствието на хората от Пещера 

- заяви владиката.
„Споделям радостта на 

всички вярващи и Ви по-
желавам дълъг и достоен 
живот. Ще продължавам да 
отправям молитва за успе-
хи по време на 
Вашия мандат. 
Познавам Ви от 
много време като 
вярващ човек, до-
казал своята вяра, 
като човек, въз-
приемащ властта 
като отговорност, 
като приятел на 
църквата. Божият 
мир и Неговата 
велика милост и 
общението със 
Светия Дух да бъ-
дат с всички нас! 
Амин!” – призова 
митрополит Николай.

Свещеници от епархията 
направиха шпалир за посре-
щането на владиката. Той 
благодари за милото и топло 
посрещане. За да се докоснат 
до иконата на Божията май-
ка тук пристигнаха десетки 

миряни от Пещера и реги-
она.

Литургичните песнопе-
ния изпълни митрополит-
ският хор „Св. ап. Ерм” с 
диригент протопсалт Георги 

Радев. Слово - обръщение 
към благочестивите христи-
яни, произнесе Дядо Нико-
лай. В него той подчерта, че 
залага на връзките на мира 
и единството във вярата и 
любовта.

Генералният консул на 
Република Турция в Пло-
вдив - Корхан Кюнгерю, 
посети община Пещера. 
Официалната визита се 
състоя в Общинска адми-

нистрация. Високият гост 
и кметът Йордан Младенов 
обсъдиха планове за тясно 
сътрудничество за заздра-
вяване на добрите взаимо-
отношения

„Силно развитата ико-
номика в Пещера“ - как-

то подчерта генералният 
консул, беше в основата на 
разговора. Той предложи 
градът ни да вземе участие 
в предстоящия Бизнес фо-
рум, който ще се възобно-

ви след 2-годишно 
прекъсване, нало-
жило се заради Ко-
вид пандемията. 

На срещата 
стана ясно, че об-
ластния управител 
Иван Васев е при-
ветствал идеята за 
среща в Областна-
та управа.

Основен акцент 
в разговорите бе 
поставен върху 
задълбочаването 
на двустранното 

сътрудничество на реги-
онално ниво в сферата на 
икономическите връзки, 
туризма и културния об-
мен.

Младенов отбеляза, че 
тази среща е изключително 
важна и за развитието на 

връзката с околията Бабае-
ски, Р Турция. Също така 
той обяви, че ако Община 
Пещера организира про-
веждането на традицион-
ния „Етнофестивал“ през 
месец септември, ще пока-
нят представители на твор-
чески колективи от южната 
ни съседка.

Кметът на Община Пе-
щера и генералният консул 
на Турция в Пловдив в края 
на срещата си обещаха за-
едно да посетят гр. Бабае-
ски, за да продължат прия-
телските взаимоотношения 
между двата града.

Турският дипломат 
връчи символичен подарък 
на градоначалника, Младе-
нов отговори на жеста.

Корхан Кюнгерю идва 
от Анкара, където е рабо-
тил в специално разкрития 
Ковид отдел във Външното 
министерство на страната. 
Той вече е бил генерален 
консул на турската държа-
ва в Казахстан.

„Д Франчайз Ко - България“ АД желае да информира засегнатото 
население, че има инвестиционно намерение за изграждане на Фо-
товолтаична електроцентрала с инсталирана мощност 1 MW в имот 
56277.3.1575 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера.“

„Грийн Форест Проджект“ АД желае да информира засегнатото 
население, че има инвестиционно намерение за изграждане на Фо-
товолтаична електроцентрала с инсталирана мощност 1 MW в имот 
56277.3.1580 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера.“

ПЕЩЕРА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

ГЕНЕРАЛНИЯТ КОНСУЛ НА Р ТУРЦИЯ КОРХАН 
КЮНГЕРЮ СЕ СРЕЩНА С ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ПОСРЕЩНА МИТРОПОЛИТ 
НИКОЛАЙ С ИКОНА 
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Квалифициран майстор от града с дългогодишен 
опит в страната, Испания и Великобритания

ПРЕДЛАГА:
изграждане на покривни конструкции; ремонт и пре-

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

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

Ако имате нужда от счетоводни 
услуги

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

Телефон за контакти: 
0877 479 059 - Веска Зайчева

Общинска библиотека 
при читалище „Развитие“ 
организира провеждане-
то на Национален лите-
ратурен конкурс „СПАС 
ЗАФИРОВ“ 2022 г. за на-
писване на есе на тема 
„БУДИТЕЛИТЕ, КОИТО 
НИ ВДЪХНОВЯВАТ“.

В конкурса могат да  
участват ученици от 7-и до 
12-и клас.

Есетата трябва да бъ-
дат авторски, в тях да личи 
отношението на пишещия 
към темата, както и да по-
казват езиковата култура 
на автора. 

Конкурсните материа-
ли се приемат в Общинска-

та библиотека - по пощата 
на адрес 4550 гр. Пещера, 
ул. „Димитър Горов“ № 4, 
на e-mail razvitie_pestera@
abv.bg  или biblioteka_
peshtera@abv.bg. Срокът е 
до 18 ч. на 22 април 2022 г.  

В пощенския плик, на 
отделен лист, изпратете 
данни за себе 
си: трите име-
на, възраст, ад-
рес, клас, учи-
лище, телефон 
за контакт. 

За класира-
ните  на първо, 
второ и трето 
място в кон-
курса НЧ „Раз-

витие –1873“ осигурява 
парични награди. 

Награждаването ще 
бъде свързано с Деня на 
библиотекаря – 11 май. 
Номинираните за отличия 
ще бъдат информирани 
допълнително как ще си 
получат наградите. 

Второкласниците от 
ОУ „Петко Славейков“ - гр. 
Пещера, и техният  класен 
ръководител г-жа Такева 
за пореден път изпрати-
ха своята доза „Добро“. 

Включиха се в инициа-
тивата на фондация „На-
шите недоносени деца“, 
която за поредна година 
събира мартенички , кои-
то да закачи на кувьозите 

с недоносени 
деца във всички 
специализира-
ни отделения в 
България.

Идеята е за-
едно да вдъхнем 
кураж на ро-
дителите и да 
им покажем, че 
мислим за тях 
с един малък 
жест - марте-

ничка с послание за бързо 
прибиране у дома. 

Децата събраха бяла и 
червена прежда, сами на-
мотаваха, рязаха, връзва-
ха, усукваха и създадоха 
с много любов и въобра-
жение своите мартенички 
- посланици на надеждата.

За добрите дела вто-
рокласниците получиха 
благодарствена грамота 
от фондацията - стимул на 
децата да продължават да 
правят добрини, да бъдат 
добрият пример за окол-
ните и да оказват безус-
ловна подкрепа!

П. ХРИСТОСКОВА 

В галерия „Проф. Ве-
селин Стайков” кметът на 
община Пещера Йордан 
Младенов и Елена Ряд-
кова - зам.-кмет, откриха 
изложба на акад. Симеон 
Спиридонов (живопис) 
и Петко Спиридонов 
(скулптура). Сред гости-
те бяха колеги, роднини, 
приятели и почитатели на 
творчеството им. Двамата 
творци - адаши по фами-
лия, които се обръщат с 
„брат‘чед” един към друг, 
представиха  по 37 произ-

ведения. Те нямат кръвно 
родство, но не отричат, че 
освен съмишленици и ко-
леги, са и духовни братя.

Академик Симеон 
Спиридонов е роден на 
20 август 1944 година в 
Севлиево и е правнук 
на видния възрожденец 
Христо Спиридонов – 
първи кмет на Севлиево 
след Освобождението и 
депутат във ВНС. Дядо 
му – подполковник Гри-
гор Спиридонов, е заги-
нал геройски край Разлог, 

по време на Междусъ-
юзническата война. Не-
говият чичо – Симеон 
Спиридонов, е един от 
първите възпитаници на 
Държавното рисувателно 
училище и оказва пълна 
подкрепа в създаването 
и развитието на малкия 
Симеон като артист. И 
ако дотук се вижда родо-
вото му наследство, оттам 
нататък Симеон Спири-
донов започва да чертае 
пътя, който проправя сам, 
със собствената си дарба.

Още 17-годишен пуб-
ликува авторски карика-
тури. По време на военна-
та си служба продължава 
да рисува в същия жанр, 
по-късно работи като ху-
дожник-оформител в раз-
лични вестници и списа-
ния. 

Завършва Художест-
вената академия в Прага 
и се налага като виртуоз 
в областта на графиката 
и илюстрацията – илюс-
трира повече от 200 кни-
ги, автор е на 20 книги с 
рисунки и на 14 анима-
ционни филма. 

Рисува множество 
внушителни стенописи 
в частни и обществени 
сгради в България, Чехия 
и Франция.

Истинската страст на 
твореца намира израз в 
живописта.

Симеон Спиридонов 
е носител на наградата 
„Хуан Миро“, която му е 
присъдена за илюстраци-
ите на творчеството на 
Нобеловия лауреат на Ис-
пания Камило Хосе Села. 
Спиридонов е илюстри-
рал едно от най-големите 

и скъпи издания, обико-
лило целия свят. Включен 
е във френската енцикло-
педия „Ларус“ като един 
от 200-ата най-добри 
художници енциклопе-
дисти на ХХ век.Това се 
случва през 1999 г. с кон-
курс. Основание да бъде 
нареден сред енциклопе-
дистите е талантът му да 
рисува във всички жа-
нрове: живопис, графика, 
илюстрация, карикатура.
Оказва се, че в света има 
около 35 000 художници, 
от тях са премирани 200, а 
Симеон Спиридонов е на 
19-о място сред тях.

За да се очертае още 
по-ясно образът на ху-
дожника, остава да се 
добави, че Симеон Спи-
ридонов е кавалер на Ан-
глийската Кралска акаде-
мия за изящни изкуства 
в Гран Пале – Париж, 
удостоен е със званието 
академик на Българска-
та академия за наука и 
изкуства, носител е на 
високото държавно отли-
чие „Златен век“, почетен 
гражданин на Севлиево и 
Радомир.

Петко Спиридонов 
е от Калугерово. Той е 
майстор на малката плас-
тика, като експерименти-
ра успешно с различни 
материали за работа. Осо-
бено интересна е негова 
композиция върху къс 
карарски мрамор, която 
събуди възхищението на 
публиката по време на Го-
дишната изложба на ДПХ 
в Пазарджик.

Идеите, които той ре-
ализира, са на базата на 
легенди и митове на раз-

лични народи, мъжкото и 
женското начало в приро-
дата, популярни символи 
и др. 

Стремежът му винаги 
е да създава образи, които 
сочат над и отвъд себе си, 
онагледявайки определе-
на идея, философия или 
мит…

Петко Спиридонов е 
член на Дружеството на 
пазарджишките художни-
ци от 1990 г. Участва във 
всички общи изложби на 
дружеството, в 3 изложби 

на южнобългарските ху-
дожници, в 4 национални 
изложби по скулптура на 
„Шипка“ 6 - София, една 
изложба във Франция,  
гр. Експрованс, изложба в 
Турция и др. Негови про-
изведения са собственост 
на колекционери от Бъл-
гария, Русия, Франция, 
Германия, Гърция, САЩ, 
Холандия, Турция, а също 
на Община Пазарджик, 
ИВН – Пазарджик, и  Об-
щина Калугерово.

/Соб. инф./

В Общинска администрация – Пещера, започва запис-
ването на населението за снабдяване с дърва за огрев през 
отоплителен сезон 2022 г. - 2023 г.

През настоящия отоплителен сезон ценообразуването 
на дървата за огрев е както следва:

Крайната цена е 80,00 лв. за 1куб. м,  или 320,00 лв. за 4 
куб. м, формирана по следния начин:

- за закупуване на  4 куб. м пространствени дърва за 

огрев от ТП на „ДГС – Пещера“  –  190,00 лв. /заплащат се 
в ТП на „ДГС – Пещера“ преди доставката на дървата за 
огрев/;

- за превоз и доставка до домовете на лицата – 130,00 лв. 
/заплащат се при доставката на дървата за огрев в дома/.

Лицата с увреждания, диабетиците и пенсионерите мо-
гат да се запишат за включване в списъците за закупуване 
на дърва за огрев в съответните клубове на територията 

на общината.
Лицата и семействата могат да се запишат за включва-

не в списъците за закупуване на дърва за огрев в  Центъра 
за административно обслужване на Община Пещера.

Община Пещера напомня, че всяко домакинство има 
право на 4 куб. м пространствени дърва за огрев за ото-
плителен сезон. Ако има записани повече от едно лице от 
домакинство, същите ще бъдат заличавани от списъците.

АКАД. СИМЕОН СПИРИДОНОВ И ПЕТКО СПИРИДОНОВ 
ПОДРЕДИХА СЪВМЕСТНА ИЗЛОЖБА В ПЕЩЕРА

УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА 
НА ФОНДАЦИЯ „НАШИТЕ НЕДОНОСЕНИ 

ДЕЦА“

СТАРТИРА ЛИТЕРАТУРНИЯТ КОНКУРС 
„СПАС ЗАФИРОВ“ 2022 г.

ЗАПИСВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА СНАБДЯВАНЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ПРОДЪЛЖАВА
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Възпитаници на 
ЦПЛР ОДК - Пещера 
изненадаха служители-
те на администрацията 
с остроумно направени 
табла, посветени на 1 
март, 3 март и 8 март. 
Акцентите в таблата са 
приготвени собстве-
норъчно, като творците 
са вложили много труд, 
творчество и умения. 
Тематичните табла ще 
радват в празничните 
дни всички, които пре-
крачат прага на Общи-
на Пещера. По този по-
вод разговарям с Руса 
Каврошилова - дирек-
тор на центъра, и Ивана Петкова - преподавател по приложни 
изкуства.

- Госпожо Каврошилова, чия е идеята за прекрасната 
изненада, която пристигна от ЦПЛР ОДК - Пещера?

- Всяка година Центърът инициира подобен тип дейнос-
ти, като акцентираме между двете форми - изкуства и ресур-
сно подпомагане за съвместна дейност. Тази година решихме 
да украсим сградата на Общинска администрация в Пещера с 
таблата. Тук инициативата е и на Диана Балканджиева - екс-
перт „Образование“ в местната администрация.

Вярвам, че се получи страхотно. Децата са щастливи от 
това, което са направили собственоръчно. По проекта рабо-
тиха г-жа Ивана Петкова, която обучава възпитаниците ни по 
приложно изкуство, както и психологът Живка Балабанова. 

Те организираха децата и дейностите, за да изработят тези 
табла.

- Работихте в условията на коронавирус. Доста неу-
добства предизвика пандемията. Как организирахте про-
цеса на творчество?

- За съжаление, мога да кажа, че дейността на Центъра 
беше силно затруднена. Работихме в много трудни ситуации. 
За жалост, от няколко месеца сме в режим на обучение от раз-
стояние в електронна среда. Трудно се прави изкуство през 
компютър, за щастие децата са талантливи, колегите са без-
крайно организирани, много креативни. Успяха за няколко 
дни да реализират идеята.

- Коя е най-близката проява, която готвите за пещерци 
и гостите на града?

- Най-скоро са акцентите от програмата, посветена на 3 
март, когато е Националният ни празник. Подготвили сме 

програма от 30 минути, в 
която участие вземат част от 
представителните състави, 
мажоретен състав, певци, 
танцьори, спортни танци. В 
програмата участват и твор-
ческите колективи от детски-
те градини.

- Времето ни изненада. 
Как ще се справяте в тази 
снежна обстановка?

- Когато има желание, има 
и настроение. Нищо не може 
да ни спре.

- Представете се на чита-
телите...

- Казвам се Ивана Петко-

ва. Преподавател съм 
по приложни изкуства 
в ЦПЛР ОДК - Пещера.

- Вие започнахте 
работа тук съвсем ско-
ро. Какво е общото Ви 
усещане за Центъра, 
атмосферата, впечат-
ленията от децата, с 
които работите?

- Аз съм изклю-
чително щастлива и 
благодарна за възмож-
ността да мога да при-
лагам в своя роден град 
уменията, които при-
добих в Националната 
художествена акаде-
мия. Смятам, че децата 

на Пещера заслужават наистина добра подготовка и обра-
зование. В Центъра работят колеги, които са изключителни 
професионалисти. В тази сложна обстановка, в която всички 
живеем, виждаме, че за изкуството няма граници. Дали е през 
интернет, или присъствено, ние успяваме да намерим мост и 
да реализираме творческите си идеи.

- Колко деца приобщихте към идеята за приготвяне на 
тези табла?

- Настоящият проект е създаден от ресурсното подпома-
гане и от раздел „Изкуство“, като във всеки един от клоновете 
бяха създадени работни групи. Аз съм изключително щастли-
ва от факта, че взеха участие доста ученици. Работиха с енту-
сиазъм и много желание.

- С каква техника работихте по реализацията на този 
идеен проект?

- Таблата, които представяме пред вас, са изпълнени пре-
димно чрез колаж и апликация. Искам да акцентирам върху 
таблото, посветено на 3 март. Мисля, че посланието, което то 
носи, заслужава да бъде прочетено както от общинарите, така 
и от гостите на административната сграда. Живеем в много 
интересни времена, учениците трябва да бъдат запознати с 
героичните страници от нашата история. Да ценят и пазят 
свободата, да уважават не само собствената си свобода, но 
и свободата на ближния. Аз съм изключително щастлива, че 
имахме възможността да реализираме този проект.

- Какво ще пожелаете на възпитаниците си и на чита-
телите?

- Преди всичко, в несигурните времена, в които живеем, 
да съхраним вярата, че изкуството сплотява и ще ни направи 
по-добри. Изкуството е силно оръжие, което трябва да бъде 
насочено в постигане на нещо положително, да донесе радост, 
мир и утеха. Така ще променим света и той ще стане по-добър 
за живот.

Публично обсъжда-
не на проекта за бюджет 
на Община Пещера за 

2022 г. се проведе с кме-
тове, председателя на Об-
щински съвет - Пещера, 

общински съветници и 
граждани. Обсъждане се 
проведе и в пещерското 
село Радилово. 

Новият бюджет беше 
представен от кмета Йор-
дан Младенов.

С проекта за бюджет 
2022 г. Община Пещера си 
поставя за цел да осигури 
средства за всички сфери 
на обществения живот, 
въпреки продължаваща-
та усложнена обстановка 
вследствие на разпрос-
транението на COVID 19, 
както и тежките иконо-
мически условия, продик-
тувани от повишаването 
на цените на електроенер-
гията и природния газ.

В сравнение с 2021 г., 
за 2022 г. са увеличени 
общите бюджетни взаи-
моотношения - общата 
субсидия за делегираните 

от държавата дейности, 
изравнителната субси-
дия, трансферът за зимно 
поддържане на общин-
ските пътища и целевата 
субсидия за капиталови 
разходи.

В проектобюджет 
2022 г. не са планувани 
приходи от продажба на 
общинско имущество. 
Предвидени са бюджетни 
средства за дофинансира-
не на трите читалища в 
общината, планувани са 
и за обучения на ученици 
от Училища Телерик.

Предвидени са едно-
кратни помощи за соци-
ално слаби, отпускани по 
решение на Общинския 
съвет, и за помощи в на-
тура.

Заложени са средства 
за подпомагане на роди-
телите на деца от 6 месеца 

до 2 години  за храна от 
детска кухня.

Община Пещера под-
помага финансово дей-
ността на клубовете на 
пенсионери, хора с физи-
чески и сетивни уврежда-
ния и други нуждаещи се 
целеви групи.

Тук са планирани бю-
джетни средства за фи-
нансиране на дейността 
на Домашен социален 
патронаж, за осветление 
на улици и площади, за 
изграждане, ремонт и 
поддържане на улична 
мрежа, за дейности по 
жилищното строител-
ство, благоустройството 
и регионалното развитие, 
издръжка, фонд „Работна 
заплата“ и осигуровки на 
ОП, „ЧПОИ“, средства за 
спортни клубове; за зим-
но поддържане, за сметка 

на целева субсидия, ОП 
„Паркинги и пазари“, за 
субсидии за превоз на 
пътници по обществени 
пътнически превози по 
нерентабилни автобус-
ни линии от областната 
транспортна схема.

Продължава инициа-
тивата за финансиране на 
малки проекти, иниции-
рани от местното населе-
ние. За целта, за работата 
на общинския фонд за 
подкрепа на местни ини-
циативи, са осигурени 
средствата за капиталови 
разходи на община Пеще-
ра за 2022 г. за сметка на 
целева субсидия, преход-
ни остатъци от други це-
леви средства и собстве-
ни бюджетни средства и 
средства от Европейския 
съюз.

В Община Пещера 
постъпи писмо от Об-
ластна администрация 
- Пазарджик, касаещо на-
личните възможности за 
приемане, настаняване и 
осъществяване на хума-
нитарна помощ на наши 
сънародници, пристига-
щи от Украйна.

Във връзка с това, жи-
телите на община Пеще-
ра, които проявяват ин-
терес и имат възможност 
за прием и настаняване на 
семейства, могат да заявят 
своето желание за под-
крепа към нашите съна-
родници, пристигащи от 

Украйна, на следните те-
лефони в Община Пеще-
ра: 0350/6-22-03 и 0350/6-
22-08 (в работни дни) и на 
горещите тел. 0350/6-22-
16 и 0893532069.

Във връзка с хумани-
тарната криза в Украйна 
и нуждата от подпомага-
не на пострадалото на-
селение, Националният 
съвет на Българския чер-
вен кръст взе решение за 
обявяване на национална 
кампания за набиране на 
материални средства как-
то следва:

- нови мъжки, дамски 
и детски дрехи и обувки 

(с етикет на производи-
теля);

- спално бельо;
- топли завивки;
- хигиенни материали 

(перилни препарати, са-
пуни и др.).

За гр. Пещера сред-
ствата ще се приемат в 
организирания пункт в 
сградата на Домашен со-
циален патронаж, нами-
раща се на ул. „Сокола“ 
№1.

Телефони за връзка:
0894326230 – Милена 

Иванова
0894677707 - Викто-

рия Пенева

Кметът на община Пещера 
- Йордан Младенов, подписа 
договор за съвместна дейност 
за одобреното с Решение на 
Управителния съвет на фонд 
„Социална закрила“ към 
Министерството на труда и 
социалната политика проектно 
предложение: „Строително-
ремонтни работи на 
материалната база на ДСП - гр. 
Пещера“.

Общата стойност на 
одобрения проект е 58 361,27 
лв. Финансирането от фонд 
„Социална закрила“  е в размер 
на 47 856,24 лв.

За 180 лица в пенсионна 
възраст, лица с увреждания 
от трите населени места на 
общината - град Пещера и селата 
Радилово и Капитан Димитриево, 

ще се подобрят условията и 
качеството на живот. Ще се 
осигурят помощ и подкрепа, 
насочени към организиране на 
ежедневния им живот, с оглед 
запазване за по-дълго време 
в тяхната обичайна домашна 
среда, както и ограничаване на 
социалната изолация.

Обновяването на 
материалната база на ДСП 
- гр. Пещера, създаването 
на подходяща и ефективна 
социална инфраструктура и 
оптимизирането на условията на 
труд ще повишат и мотивацията 
на персонала, работещ в 
Домашен социален патронаж - 
гр. Пещера.

Социалната услуга се 
утвърди като една от най-
важните публични функции 

в условията на кризисната 
ситуация, пред която е изправено 
цялото общество. ДСП разшири 
своето поле на приложение, 
помагайки на възрастните хора 
да се справят със създалата се 
ситуация и лесно се адаптира 
към възникналите нови условия 
във връзка с последиците от 
разпространението на новия 
вирус COVID-19.

С осигурените средства ще 
се извърши цялостен ремонт 
на кухненски блок, складово 
помещение, входна площадка. 
Пред входа на кухнята и на 
административния корпус 
на сградата, с цел защита от 
атмосферни влияния, ще се 
изградят навеси. Ще се осигури и 
архитектурно достъпна среда за 
хора с увреждания.

ОБСЪДИХА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА ЗА ОБЩИНАРИТЕ ОТ ДЕЦАТА НА ЦПЛР ОДК - ПЕЩЕРА

ЗАПОЧВА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА МАТЕРИАЛНАТА 
БАЗА НА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНАТА, КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

ПРИЕМ И НАСТАНЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ УКРАЙНА, 
МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ ПОДКРЕПАТА СИ

Ивана Петкова
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В град Пазарджик се 
проведе Държавно пър-
венство по модерен дву-
бой - плуване и бягане. 
Пещерското училище  
„Св. Патриарх Евтимий“ 
имаше свой представи-
тел - Иван Каймаканов, 
член на клуб „Шампи-
он“.

„Да го поздравим 
за доброто представя-
не и да му пожелаем да 
е в челната тройка на 
следващото състезание. 
Нека бъде стимул за още 
малки шампиони!“ - по-
желаха на Иван от учи-
лищното ръководство.

Отличното предста-
вяне и завоюваните ме-
дали на малката гимнас-
тичка Елена Николова 
от V клас на ОУ „Св. Па-
триарх Евтимий“ про-
дължават да се множат.

Всички в училището 
основателно се гордеят 
с поредните й постиже-
ния: I място за двойка 
с бухалки в категория 
„Девойки младша въз-
раст“- златен медал, и II 
място на индивидуал-
но представяне с топка 
- сребърен медал, в IV 
Международен турнир 
по художествена гим-

настика „Кракра“, орга-
низиран от СКХГ „Вик-
тория“ -  гр. Перник.

От сърце пожела-
ваме успех на Ели и в 

предстоящите турнири 
по художествена гим-
настика!

/Соб. инф./

Малки, големи и още 
по-големи момичета и 
момчета, придружени 
от каки, батковци и от 
родителите си, избра-
ха съботния ден, за да 
вземат участие в зимен 
спортен празник, който 
се проведе на пистите 
в  курорта „Свети Кон-
стантин“. 

Въпреки трудните 
метеорологични усло-
вия, тук пристигнаха 
любители на белите 
спортове от Пещера, 
Пазарджик, Пловдив и 
Батак.

Ентусиастите взеха 
участие в гигантски сла-
лом за момичета и мом-
чета от 6 до 16 години.

Организатори на 
спортната проява са 
Община Пещера , със 
съдействието на СК 

„Фаворит“ и ТД „Ку-
пена“. Тук пристигнаха 
кметът Йордан Мла-
денов, зам.-кметовете 
Гълъбина Карамитрева 
и Елена Рядкова и Галя 
Стоянова - секретар на 
Община Пещера. 

Гост на събитието 
бе д-р Николай Пенев - 
председател на местния 
парламент.

Празникът бе от-
крит от градоначалника 
Младенов, който поже-
ла на младежите спорт-
сменски дух, здраве и 
късмет в класирането 
и се ангажира ежегодно 
да организира провеж-
дането на надпреварата 
в ски дисциплините. 

Идеята е в рамките 
на целия ден децата от 
региона да се включ-
ват в забавни игри и 

Официалните празници, които са почивни за Бъл-
гария, са разписани и в сайта на Народното събрание.

За Великден се очертават четири почивни дни – 22 
април (петък), 23 април (събота), 24 април (Великден) и 
25 април (понеделник).

През май ще почиваме няколко пъти, закратко.
Денят на труда (1 май) се пада в неделя, ще почиваме 

и в понеделник (2 май).
Само след 3 работни дни (3, 4 и 5 май) идва след-

ващата почивка и тя е за Гергьовден. Тук се очертават 
3 почивни дни - 6 май (петък), 7 май (събота) и 8 май 
(неделя).

Ако си вземете отпуск само 3, 4 и 5 май и слеете, ще 
имате една пълна седмица за почивка.

Следващият почивен ден е на 24 май (вторник) - Де-
нят на българската просвета и култура и на славянската 
писменост. Той е единствен.

„ХОП-ТРОП“ НАБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
Танцова формация „Хоп-троп“ при НЧ ,,Развитие 1873“ - гр. Пещера, набира нови членове за начинаеща група. 
Репетициите ще се провеждат всеки четвъртък и петък от 18:00 до 20:00 часа в новата зала, която се намира в сградата 

на стария АПК, етаж 1.

Учениците от чет-
върти клас при НУ“-
Михаил Куманов“ 
изработват книжка при-
казка ‚The ugly duckling‘ 

/ „Грозното патенце“/ 
с текст на английски и 
български език. Повод 
за интересната хрумка 
е датата 20 март, която 

се чества като Световен 
ден на приказката.

Идеята за любопит-
ното начинание е на Де-
яна Стойкова - препода-
вател по изобразително 
изкуство в училището.

„Насочихме се към 
създаване на книжки 
приказки, защото най- 
прекият път за усвоя-
ване на знание е чрез 
правене /практическа 
дейност/. Децата виж-
дат и участват в целия 
процес по създаване на 
една книга. Учениците, 
съвместно с класните 
ръководители и учите-

лите в ГЦОУД  на 3а и 
3б класове изработи-
ха книжки с оцветени 
илюстрации и текст 
на български език: По 
книжката „Дядо и ряпа“ 
работиха малчуганите 
от 3а клас. „Палечка“ 
и „Пепеляшка“ се пад-
наха на 3б клас“ - каза 
за Peshteraprim Деяна 
Стойкова.

Тя допълни: „Учени-
ците от 4 клас, под мое 
ръководство, израбо-
тихме книжка “The ugly 
duckling” - „Грозното 
патенце“, като децата 
изписаха текста в нея 

на английски и българ-
ски език - за усвояване 
на двата езика, които се 
изучават в училище.

„Избрах приказката 
на Андерсен, като ак-
цент беше известната 
мисъл на автора:

„Не е беда да се поя-
виш на света в патешко 
гнездо, ако си се излю-
пил от лебедово яйце.“ 
Желанието ми беше 
да вдъхна увереност и 
вяра в собствените им 
сили.“

„Децата от първи, 
2а и 2б класове са на-
правили пъзели с фраг-

менти от различни при-
казки. Те са оформили 
информационно табло 
със снимков материал. 
Във всяка класна стая 
ще се оформи читател-
ски кът, в който ще се 
поместят изработените 
книжки“ - уточни пре-
подавателката от НУ 
„Михаил Куманов“ . 
„При реализирането на 
инициативите в учили-
ще получаваме широка 
подкрепа от училищно-
то ръководство в лице-
то на  директор  Виолета 
Паева“ – добави тя.

ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПО ВЕЛИКДЕНСКИТЕ 
И МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

ЗИМЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК 
В СВЕТИ КОНСТАНТИН – 

ПОСВЕТЕН НА ЖЕЛАНИЕТО 
НА ХОРАТА ДА ЖИВЕЯТ 

АКТИВНО

практикуване на зимни 
спортове.

На участниците бяха 
осигурени ски оборуд-
ване, състезателни но-
мера и добра организа-

ция. 
От страна на Общи-

ната бяха доставени за-
куски, топли напитки, 
грамоти за участници-
те, награди и медали 

за призьорите. Освен 
състезателните дис-
циплини, всички при-
състващи се включиха 
в надпреварата по дър-
пане на въже и скачане 
с чували.

Спортният празник 
започна с изследва-
не на състезателните 
участъци и запозна-
ване с особеностите 
на трасето, след което 
съдиите дадоха старт 
на състезателните игри 
и децата започнаха 
спортната надпревара. 
По време на отделни-
те етапи не бяха реги-
стрирани контузии и 
падания на участници-
те.

Всички деца, участ-
вали в ски надпрева-
рата и състезателните 
игри, бяха наградени 

от кмета Йордан Мла-
денов. Награди връчи-
ха д-р Пенев, зам.-кме-
товете, секретарят на 
Общината и ръководи-
телите на „Фаворит“ и 
„Купена“.

Зимният семеен 
празник  бе посветен 
на желанието на хората 
да живеят активно, да 
спортуват, да се отдават 
на физически и забавни 
занимания през зимата, 
като се наслаждават на 
емоциите, които приро-
дата и планината пре-
доставят.

С много веселие и 
смях всички участници 
останаха с убеждението, 
че младите скиори ще се 
реализират в утрешния 
ден като ски учители и 
туристически водачи.

ПРИКАЗКИТЕ ОЖИВЯХА В НУ „МИХАИЛ КУМАНОВ“

ЕЛЕНА НИКОЛОВА – ОТЛИЧНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАСЛУЖЕНИ 

МЕДАЛИ

ИВАН СЕ ПРЕДСТАВИ ОТЛИЧНО 
НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ


