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В подножието на Родопите има един град с многохи-
лядна и динамична история – това е Пещера. Град инте-
ресен и многолик - с истинска история, съвременност и 
онази щипка от Ориента, която го прави  така интригу-
ващ и незабравим. 

Град Пещера е запазена територия на спокойствието. 
Забързаното време на 21 век сякаш няма власт над него. 
Закътан сред склоновете на планината, Пещера е като 
пъстроцветен  накит на свещената земя, където е издиг-
нат. 

 Земите ни пазят светилища, храмове, кули и кре-
пости, които напомнят за славните и изстрадали дни от 
миналото на нашия  китен родопски град.   

Днес, в деня на Свети Георги – Победоносец, обеди-
няваме чувствата си към родния ни град. Днес сърцето 
на всекиго от нас се вълнува от радостта и емоциите на 
празничните събития, от надеждите и желанията ни да 
продължим развитието на Пещера като европейски град. 
Обединява ни и отговорността това да бъде лична кау-
за на всеки пещерец. Защото само с общите ни усилия и 
съпричастност – и в празниците, и в делниците, ще съг-
радим нашето общо бъдеще - такова, каквото го желаем.

За мен, като кмет на града, има особено значение фа-
ктът, че вече трета година сме заедно – заедно в емоцията 
и настроението на празника, заедно и в работата, която 
вършим за доброто на нашия град. 

И през настоящата година продължаваме работата по 
инфраструктурните проекти, които не само променят об-
лика на Пещера за десетилетия напред, но които чертаят 
бъдещето - на нас и на нашите деца.

Водени от мисълта, че истинската ценност на един 
град са неговите жители, работим отговорно и целеустре-
мено във всички сфери на обществено-икономическия 
живот. Обновяваме училища и детски градини, подо-
бряваме инфраструктурата. Приоритет в нашата работа 
е развитието на образованието, културата, спорта и ту-
ризма.

Продължаваме мерките по възстановяване на улич-
ната мрежа в целия град, обособяване на нови зони за от-
дих, детски площадки, спортни съоръжения за цялостно 
благоустрояване на жилищните квартали.

Създаването на новия облик на града ни ни изправя и 
пред нови предизвикателства за всички нас - да се грижим 

заедно за новите придобивки, да им се наслаждаваме, но 
и да ги опазим. За да продължим да променяме облика на 
Пещера, за да живеем в един истински европейски град, 
да създаваме самочувствие и на поколенията след нас.

Скъпи съграждани,
На този ден засвидетелстваме почитта си към исто-

рията и традициите ни, защото нашият град има богато 
културно-историческо наследство, запазено още от вре-
мето на траките.

Горди сме с хилядолетната си история, с развитието 
на книжовната  и просветна дейност в нашата община. 
Безспорен е приносът на нашите съгражданин от близ-
кото и далечното минало, оставили светла диря в нацио-
налната ни история.

Днес ние честваме и 146 години от Априлското въс-
тание. Тази епопея на духа и българската драма, удивила 
света и Европа и довела изгрева на свободата и изгражда-
нето на Третата българска държава.

В навечерието сме и на 9 май – Денят, в който целия 
свят и ние ще честваме Деня на Европа и 77 години от по-
бедата над фашизма. На този ден ние отново ще си кажем 
на глас, че „Нищо не е забравено и никой не е забравен“.

Уважаеми пещерци,
В празничния ден нека си пожелаем здраве и благо-

денствие! Нека Светият Георги ни донесе вяра и сили, да 
ни вдъхне кураж и увереност за доброто на нашия оби-
чан град.

Йордан МЛАДЕНОВ
кмет на община Пещера

Кметът на Пещера Йордан Младенов посрещна  
вицепрезидента Илияна Йотова в Радилово, където 
заедно с гостите на празника поднесоха цветя пред 
паметника в центъра на селото. 

На честванията присъстваха още вицепремие-
рът Борислав Сандов и министрите Георги Гьоков, 
Христо Проданов и Иван Иванов, ръководители на 
държавни институции, кметове на общини, почет-
ни граждани на Пещера.

„В днешното трудно и размирно време не бива да 
чертаем нови разделителни линии помежду си, не бива 
да се обръщат българи срещу българи. Този, който 

дръзне да разделя, ще получи присъдата на историята 
и на поколенията след него.“  Това заяви вицепрези-
дентът Илияна Йотова в Пещера, където беше гост на 
празника на града.

„Дълга е българската история, не една и две мечти 
са изгорели на нейната клада. Но винаги сме успявали, 
когато сме били заедно. Заедно ще се справим и днес“ -  
подчерта Йотова. В навечерието на Деня на храбростта 
и празника на Българската армия тя припомни думите 

на един от най-добрите пълководци в българската ис-
тория полк. Борис Дрангов: „За да побеждава, Бълга-
рия трябва да се води от възвишени характери, а не от 

безмълвни раболепни самопоклоннци!“
В приветствието си към жителите и гостите на Пе-

щера вицепрезидентът изтъкна свободолюбивия дух 
и толерантността между хората в този край. „И тук 
беше запалено пламъчето на Априлското въстание. 
Пещерци криеха оръжието в църквите, при вярата, 
която ни спаси през петте века робство“, заяви още 
Илияна Йотова. Тя подчерта, че и днес Часовниковата 
кула Сахата е символ на вярата, надеждата, единение-
то. „Във вашите вени тече кръвта на хора, които знаят 

що е свобода, знаят как да живеят и да градят заедно“, 
обърна се вицепрезидентът към жителите на Пещера.

Йотова благодари на кмета Йордан Младенов и ръ-
ководството на общината, които с активната си работа 
„не допуснаха Пещера да заболее от една от най-страш-
ните болести за България днес – обезлюдяването“.

Областният управител Андрей Гечев и зам.-област-
ният управител Петя Цанкова участваха в тържества-
та, посветени на 6 май - Ден на град Пещера. Кметът на 
Пещера Йордан Младенов и вицепрезидентът Илияна 
Йотова приветстваха  жителите и гостите на централ-
ния площад.

В тържествената заря проверка участваха предста-
вителни роти на Силите за специални операции с ко-
мандир генерал-майор Явор Матеев. 

146 ГОДИНИ – ПОДВИГ — ПОСЛАНИЕ

В НАЧАЛОТО НА ПРАЗНИКА

Пещера получи поздравителни адреси от:

Вицепрезидентът и четирима министри уважиха празника на Пещера
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Кметът на френ-
ския град Отан - Вeнсан 
Шове, посети Пещера и 
се срещна с кмета Йор-
дан Младенов. Гостът бе 
придружен в региона от 
народния представител 
Борислав Андонов от 
„Продължаваме промя-
ната“. Двамата са колеги 
и приятели от студент-
ските години в Париж.

Отан е малък френ-
ски град в област Бур-
гундия, наброява около 
14 000 жители. Голям 
процент от работещите 
и сега в дърводобивната 
промишленост и строи-
телството там са жители 
на община Пещера от 
ромски произход. 

Кметът на френ-
ския град е за първи 
път в България, търси 
подкрепата на местни-
те власти в област Па-
зарджик за осъщест-
вяването на по-добра 
социална, здравна и об-
разователна интеграция 
на живеещите в град 
Отан български граж-
дани, в контекста на 
политиката на Франция 

като ротационен пред-
седател на Съвета на ЕС 
за социална Европа за 
всички.

Андрей Гечев и Йор-
дан Младенов декла-
рираха готовност за 
сътрудничество и под-
крепа в сферата на об-
разованието, културата 

и бизнеса. 
Гостите посетиха 

ромския квартал „Лу-
ковица“ в Пещера и се 
запознаха на място с ус-
ловията на живот.

Председателят на 
сдружение „Слънце за 
всеки“ Юксел Яшаров 
представи дейността 
на Центъра за услуги и 
проектите, по които ра-

ботят представителите 
на ромската общност в 
град Пещера, свързани 
със здравната превен-
ция и профилактика, 
обучение и трудова за-
етост.

На финала френ-
ският гост се срещна с 
учители и ученици от 

НУ „Михаил Куманов“. 
По-късно Йордан Мла-
денов връчи на своя 
гост паметни знаци.

Двамата си обеща-
ха скоро отново да се 
срещнат, за да обсъдят 
конкретни действия за 
подобряване на взаи-
моотношенията между 
двата града.На 12 май 2022 г. в 

Стара Загора се проведе 
XXXI Общо събрание 
на Националната асо-
циация на секретарите 
на общини в Република 
България. Организа-
цията взе решение  за 
прием на нови члено-
ве на асоциацията -  9 
секретари на общини, 
сред които и секретарят 
на община Пещера – Га-
лина Стоянова.

По време на приема 

беше представен доклад 
за дейностите, извър-
шени през изминалата 
2021 година. 

Националната асо-
циация на секретарите 
на общини в Република 
България е учредена на 
31 октомври 1997 г. в 
съответствие с принци-
пите на Конституцията 
на Република България, 
Закона за лицата и се-
мейството и Закона за 
местното самоуправле-

ние и местната админи-
страция. Асоциацията 
е организация с идеал-
на цел и функционира 
на принципа на добро-
волността на своите 
членове, съобщиха от 
пресцентъра на община 
Стара Загора.

В Националната асо-
циация на секретарите 
на общини в Република 
България към момента 
членуват 178 местни ад-
министрации.

На 23 май започна по-
етапен ремонт на 32,3 км 
от второкласния път II-37 
Пазарджик - Пещера - Ба-
так. Първо ще се ремон-
тира 17-километровата 
отсечка между Пазарджик 
и Пещера през с. Радило-
во, а след това и 15,3 км в 
участъка от Пещера до Ба-
так. Второкласното трасе 
е основна пътна артерия 
за населените места в об-
щините Пещера и Батак 
и най-пряка връзка с об-
ластния център Пазар-

джик.
Ремонтните дейности 

в отсечката от Пазарджик 
до разклона за с. Капитан 
Димитриево ще се из-
вършват, без да се спира 
движението. Трафикът 
ще преминава в лентата, в 
която не се работи.

В участъка от разклона 
за с. Капитан Димитриево 
до гр. Пещера ремонтните 
дейности ще се изпълня-
ват при пълно спиране на 
движението. За жителите 
на с. Радилово ще бъде 

осигурен достъп по об-
щинския път през с. Ка-
питан Димитриево.

Тежкотоварният тра-
фик ще преминава по об-
ходен маршрут: път I-8 
Пазарджик – Мало Ко-
наре, път III-8004 Мало 
Конаре – Огняново – Ис-
перихово, път III-375 Ис-
перихово – Пещера и об-
ратно.

За леките автомобили 
обходният маршрут е по 
общинския път през с. 
Капитан Димитриево, по 

третокласния път III-375 
Бяга – Пещера, по път II-
37 до Пещера, и обратно.

Необходимо е шо-
фьорите да карат вни-
мателно, със съобразена 
скорост, и стриктно да 
спазват въведената вре-
менна организация на 
движението.

След завършване на 
ремонта в участъка от 
Пазарджик до Пещера 
работата ще продължи в 
отсечката между Пещера 
и Батак.

Ремонтните дейности, 
които са възложени по до-
говора за текущ ремонт и 
поддържане на републи-
канските пътища в област 
Пазарджик, включват 
премахване на същест-
вуващата настилка, ста-
билизиране на пътната 
конструкция по метода 
„студено рециклиране“, 
ремонт на водостоци, ас-
фалтови работи, монтаж 
на бордюри в населените 
места – гр. Пазарджик, кв. 
„Главиница“, с. Радилово 

и гр. Пещера, оформяне 
на банкети и канавки, ук-
репване на съществуващи 
подпорни стени. Отсеч-
ката ще бъде с нова мар-
кировка, пътни знаци и 
ограничителни системи.

Строителните дейнос-
ти на 32,3 км участък от 
второкласния път са за 
42,6 млн. лв.  Предвижда 
се те да завършат до края 
на септември 2022 г.

Средствата са от бю-
джета на АПИ.

На 11 май 2022 г. 
представители на Пеще-
ра, Брацигово, Радилово 
и Капитан Димитриево 
сведоха глави в памет 
на загиналите през ап-
рил 1876 г. въстаници. 
Поклонението се извър-
ши пред паметника в 

местността Бялча. Бяха 
поднесени цветя от ин-
ституции, обществени 

организации и партии, 
от гимназията.

Марена Вачкова от 
читалището в с. Ради-
лово припомни съби-
тията от тази страшна 
нощ. Преди 146 години 
на това място са изби-
ти тринадесет пленени 

въстаници от Брациго-
во и с. Радилово. Един 
от тях оцелява като по 

чудо, за да разкаже за 
безсмислената жесто-
кост.

Преклонението се 
извършва за втора по-
редна година. То е реа-
лизирано от СУ „Св. Кл. 
Охридски“ в партньор-
ство с Община Пещера. 
През 2020 г. гимназията 
пое шефство над памет-
ника, като редовно по-
чиства пространството 
около него и органи-
зира отбелязването на 
годишнината. Освен че 
така се запазва споме-
нът за героизма на ап-
рилци, се привлича и 
вниманието към памет-
ника, който се намира 
на частен терен.

Валентин СТОЯНОВ

Тържеството в пе-
щерското село започна 
с полагане на венци и 
цветя пред паметни-
ка на Лазар Илиев. Тук 

пристигнаха Йордан 
Младенов - кмет на об-
щина Пещера, д-р Нико-
лай Пенев - председател 
на местния парламент, 

зам.-кметове, обществе-
ници.

Лазар Илиев Марков 
е първият от селото, 
включил се в дейността 
на апостолите от Чет-
върти революционен 
окръг. В началото на 
1876 г. организира съз-
даването на революцио-
нен комитет. Избран е 
за куриер и член на но-
восформираната тайна 
българска полиция.

По-късно пред храм 
„Света Неделя“ се със-
тоя откриване на памет-
на плоча на свещеник 

Георги Томов.
Празничната програ-

ма започна с изпълне-
ния на самодейни съста-
ви на с. К. Димитриево 
- група „Капитанка“, с. 
Алеко Константиново - 
група „Светогорка“ и с. 
Главиница - група „Ме-
дени звънчета“.

Жителите и гости-
те на К. Димитриево се 
насладиха на професио-
налните песни и танци 
от концертната програ-
ма на ансамбъл „Пазар-
джик“.

Поздрав към насе-

лението по повод 146 
години от Априлската 
епопея отправи кметът 
Владимир Петров. За 
прослава на Априлци в 

нощното небе блеснаха 
стотици ефектни свет-
лини от празнична заря. 
Последва  веселие с на-
родни песни и танци.

Започна поетапен ремонт на над 32 км 
от пътя Пазарджик - Пещера - Батак

Секретарите на общини 
в Р. България - с нови членове 

на асоциацията

Кметът на френския град Отан 
- Вeнсан Шове, посети Пещера

Пещера се преклони 
пред загиналите априлци

146-ата годишнина от Априлската епопея събра десетки жители 
и гости на Капитан Димитриево

Разболях се от Ковид 
и мe приеха в Пещерска-
та болница. Бях много 
притеснена, но се дове-
рих на екипа и лечение-
то ми започна веднага. 
Медицинските сестри 
Рени Жулева, Стела Ба-
таклиева, Нина Цветано-
ва, Мария Ибишева бяха 
много учтиви, внимател-
ни и истински загриже-
ни. В отделението има 
създаден ред. Сестрите 
са забързани, но въпре-

ки това винаги учтиви 
и търпеливи. Същото се 
отнася и за санитарките. 
В стаята имаше възраст-
ни жени на кислород. 
Санитарките няколко 
пъти на ден ги миеха и 
почистваха. Никога не 
видях гримаса на отвра-
щение или намръщени 
лица - сякаш обгрижваха 
майките си. Благодаря 
на Фаня Велева, Мария 
Александрова, Невена 
Абдиева, Джанан Юме-
рова, Йорданка Зафиро-
ва, Атанаска Горанова. 

Благодаря ви за чистота-
та, която поддържате и 
грижите към мен.

Много пъти съм ле-
жала в нашата болница. 
Много добро съм видяла 
от д-р Г. Начкова, д-р С. 
Стоянов, д-р М. Зафи-
рова, д-р Л. Кавръкова, 
д-р П. Маджаров и д-р Д. 
Манукова.

Сърдечно благодаря 
на всички!

Райна Георгиева, 
гр. Пещера

ОТ ПОЩАТА
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Големият български 
режисьор и почетен граж-
данин на Пещера акад. 
Людмил Стайков се срещ-
на с жителите на града в 

навечерието на 6 май - Ден на Пещера. Пред обществе-
ността бяха изложени голяма част от книгите в личната 
му колекция, грамоти и статуетки, работни сценарии, 

по които е правил най-хубавите български филми.
Всичко това можеше да се види на изложбата, орга-

низирана от библиотеката при НЧ „Развитие -1873“, с 
която се сложи начало на празничната програма по по-
вод Деня на Пещера. 

Акад. Людмил Стайков дари над 800 книги от лична-
та си колекция на библиотеката към Народно читалище 
„Развитие“. В библиотеката е обособена дарителска ко-
лекция „Библиотека Людмил Стайков“. Културната ин-
ституция получи и всички отличия и грамоти на акад. 
Стайков, както и всички работни сценарии.

Тук бяха Йордан Младенов - кмет на община Пе-

щера, зам.-кметовете Елена Рядкова и Гълъбина Кара-
митрева, Галя Стоянова - секретар на Общината, инте-
лектуалци, общественици, културни дейци, граждани.

„Уважаеми господин Младенов, скъпи гости, много 
съм развълнуван от вниманието, което ми оказвате в 
този ден. Аз съм роден в София. Не съм от Пещера. От 
Пещера са моите родители. Благодарен съм им, че са от 
този град. Защото семейството е нещо изключително за 
изграждането на човека като личност. Имах възмож-
ност да разговарям с журналист от местната преса и 
граждани на Пещера. Казах, че в този град има някаква 
енергия, която идва от столетията. И който се докосне 
до тази енергия, има опора за цял един живот. 

Обичайте го този град! Той ще ви се отблагодари. Не 
трябва да пропускате нито един ден да си отиде така... 
без да сте направили нещо за него. Дори нещо дребнич-
ко...

Тук за първи път съм видял кино в живота си. Про-
жекцията продължаваше седем, осем часа, защото след 
като е обиколила всички киносалони, това, което е ос-
танало от лентата, се късаше на всеки две минути. Това 
налагаше да изгледам два-три пъти филма, за да събера 
в съзнанието си какво съм гледал. Това не се забравя. 

Получи се така, тук бях през 1943 година. Пристиг-
нахме в Пещера от София, защото там падаха бомби. 
Това беше времето, в което трябваше да постъпя в пър-
во отделение. Записах се в „Сивото училище“ - за пръв 
път, тук - в Пещера. Тук се запознах с буквите А, Б, В... С 
тях написах думите мама, Родина, България. 

Това не се забравя! 
Благодаря ви за вниманието, трогнат съм! Този ден 

се превръща за мен в събитие за целия ми живот. „

Кметът на общината връчи на академик Стайков 
плакет за Дарител на общината. „Истински съм раз-

вълнуван, че сте до нас в този празничен ден! Вашето 
дарение ще остане тук и ще припомня на пещерци за 
вашите успехи в обществения и културния живот на 
България. Ние, които имаме честта да Ви познаваме, ще 
предадем оставеното на нашите деца и внуци, за да че-
тат и помнят. Щастлив съм, че трябва да Ви връча този 
плакет - като символ на признателност и уважение към 
всичко, което дарявате на нашата община.“ – сподели 
той.

Поздрав към твореца отправи д-р Николай Пенев 
- председател на местния парламент. Председателят на 
читалището Фаня Иванова връчи поздравителен адрес 
на акад. Стайков.

Академик Людмил Иванов Стайков е български теа-
трален и кинорежисьор. Роден е на 18 октомври 1937 г. 
в София. Син е на пещерците Мария и Иван Стайкови. 
През 1960 г. завършва театрална режисура в НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“. Професор по кино и телевизионна 
режисура от 1988 г.

Още с първите си пиеси, поставени на сцената на 
Бургаския драматичен театър /1961-1965 /, Людмил 
Стайков получава награди на национални прегледи. 
Успехите му продължават със спектакли в Младежкия 
театър в София. Работи в БНТ като режисьор на поре-
дица документални филми и предавания.

Дебютира в киното с филма „Обич“ през 1972 г., за 
който е награден със Златна награда на кинофестива-
ла в Москва. През 1974 г. специализира кинорежисура 
в Париж. Между 1983 и 1986 г. е заместник-ректор на 
ВИТИЗ. 

Сред най-известните филми на Людмил Стайков са 
„Хан Аспарух“ и „Време на насилие“ (1988 г., по романа 
на Антон Дончев „Време разделно“).

Негови филми участват в официалната селекция на 
кинофестивалите в Токио, Лос Анджелос, Монреал, То-
ронто, Сан Франциско и др.

През 1991 г. активно съдейства да се достави и мон-
тира прожекционен апарат – система „долби стерео“ в 
големия салон на киното в Пещера, която е четвъртата 
по ред подобна апаратура в страната.

Член на Президиума на ВАК от 2000 г. Професор 
по филмова и телевизионна режисура, заместник-рек-
тор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ от 11.10.2000 г. до 
04.11.2003 г. Академик на БАН от 2004 г.

С Решение № 462 от 22. 11. 2002 г. на Общински 
съвет - Пещера Людмил Стайков е обявен за Почетен 
гражданин на Пещера.

Библиотеката при чи-
талище „Развитие-1873“ 
обяви класираните учас-
тници в Националния 
конкурс за връчване на 
годишната литератур-
на награда „Спас Зафи-
ров-2022“. Тази година 
конкурсът е за написване 
на есе на тема „Будители-
те, които ни вдъхновя-
ват“.

Тук пристигнаха Еле-
на Рядкова - зам.-кмет на 
община Пещера, и жури-

то в състав: председател 
Нели Славова – филолог, 
и членове Цветана Чуче-
ва - журналист и писател, 
и Георги Връбчев - писа-
тел.

Търсейки истината, 
залагайки на своята ин-
дивидуалност, опитвай-
ки се да бъдат справед-
ливи и обективни, 33-ма 
участници в конкурса 
от цялата страна, изра-
зиха своите позиции по 
темата в конкурсните си 

творби.
За всички участници 

бяха осигурени грамоти 
и награди, които връчи 
Фаня Иванова - пред-
седател на НЧ „Разви-
тие-1873“. 

Журито присъди една 
поощрителна награда - 
на Кязим Халибрямов от 
Пещера, ученик в 7 клас, 
на 14 години.

Трето място в конкур-
са се присъжда на Синем 
Хюсмен Исмаил от Шу-

мен, ученик в 11 клас, на 
17 години. 

Второ място в кон-
курса бе присъдена на 
Иван Атанасов от Бургас, 
ученик в 8 клас, 15- годи-
шен.

Годишната литератур-
на награда „Спас Зафи-
ров-2022“ и награда за 
първо място в конкурса 
бяха присъдени на Диян 
Христов от Попово, 11 
клас, на 17 години.

Наградените ще по-
лучат своите награди по 
пощата, уточниха орга-

низаторите на културна-
та проява.

Кметът Йордан Мла-
денов, областният упра-
вител на Пазарджик Анд-
рей Гечев, председателят 
на Общинския съвет д-р 
Николай Пенев, замест-
ник-кметовете Гълъби-
на Карамитрева и Елена 
Рядкова и секретарят на 
Община Пещера Галина 
Стоянова присъстваха на 

откриването на ремонти-
раните улици „Георги Кьо-
сеиванов“,  „Иван Вазов“ 
и „Изгрев“ . Тук бяха и  
представители на фирмите 
изпълнители.

Проектът е финанси-
ран в рамките на проце-
дура чрез подбор на про-
ектни предложения по 
подмярка 7 „Инвестиции 

в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка 
по мащаби инфраструкту-
ра“ от мярка 7.2 „Основни 
услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ 
от Програмата за развитие 
на селските райони за пе-
риода 2014–2020г., съфи-
нансирана от Европейски 
земеделски фонд за разви-
тие на селските райони.

Проектът е на стойност 
962 304 лв.

Строежът предста-
влява реконструкция на 
улична мрежа в гр. Пеще-
ра по ул. „Иван Вазов“, ул. 
„Изгрев“ и на ул. „Георги 
Кьосеиванов“. В транс-
портно-комуникационно 
отношение тези улици 
принадлежат към второ-

степенната улична мрежа 
– улици VI клас.

Изпълнена е рекон-
струкция на пътната кон-
струкция – асфалтови 
пластове и основа от тро-
шенокаменна настилка. 
Подменени са тротоарната 
настилка с бетонови плочи 
и нови бетонови бордюри 
според новата нивелета, 
като е запазена съществу-
ващата инженерна инфра-
структура.

В местата на пешеход-
ните пресичания и дос-
тъп до имоти и гаражи са 
предвидени и изпълнени 
понижения на бордюри-
те съгласно проектните 
детайли. Тротоарите са с 
различни ширини до съ-
ществуващите огради.

Негово Благоговейн-

ство отец Тодор извърши 
водосвет. Пред присъст-
ващите кметът Младенов 
каза: „Освен средствата 
от фонд „Земеделие“, сред-
ства за подмяна на водо-
провода осигуриха държа-
вата и Общината, която с 
лични средства подмени 
водопровода за стопански 
нужди.“ 

Младенов пожела здра-
ве на живеещите в този ра-
йон и безаварийно шофи-
ране.

Андрей Гечев поздрави 
ръководството на община-
та за успешно и качествено 
изпълнените строител-
но-монтажни работи. Ге-
чев обеща сътрудничест-
вото между институциите 
да продължи за подобря-
ване на инфраструктурата 

на Пещера.
Д-р Пенев изрази удо-

влетворението си от но-
вата визия на улиците и 
благодари за това, че „като 
принципал на общинската 
собственост, Общинският 
съвет и гражданите на гра-
да получаваме тази поред-
на прекрасна придобивка. 
Сега ние ще ползваме за 
дълги години направено-
то.“

Всичко заложено е 
изпълнено качествено, в 
срок и в синхрон между 
институциите. За кратко-
то време три от улиците в 
Пещера станаха неузнава-
еми и добиха европейски 
вид. Остана убеждението, 
че е важно и трябва, когато 
се правят улиците, те да са 
устойчиви.

Прерязаха лентата на три улици в Пещера

Академик Людмил Стайков: 
„Този ден се превръща за мен в събитие 

за целия ми живот“

Връчиха годишната литературна награда „Спас Зафиров-2022“
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В началото на месец 
май автомобили от ця-
лата страна бяха на парк 
до Heat Complex. Съор-
ганизатор на събитието, 
което е първоприемник 
на Международно рали 
за ретро и класически 
автомобили „Марица“ е 
Динко Кушев.

Както кметът на об-
щината бе обещал мина-
лата година, дефилето на 
ретро автомобили в Пе-
щера стана традиция. 

Йордан Младенов - 
кмет на община Пеще-

ра, зам-кметът Гълъби-
на Карамитрева и Галя 
Стоянова - секретар на 

общината, бяха гости на 
връчването на наградите 
на участниците. 

Йордан Младенов 
връчи на Иван Мутафчи-
ев Купата на кмета. 

Беше връчена специ-
ална купа за автомобил, 
създаден най-далече във 
времето.- рогнис студе-
бейкър, произведен през 
1930 г., със соственик и 
водач оз полк. Дончо На-
нов Дончев.

Динко Кушев бе под-
готвил три престижни 
награди, които по негово 
решение бяха връчени 
на собствениците на ав-
томобили и участници в     

„РОМБУС“ 22. 
Националното ръко-

водство на Сдружението 
на клубовете на запасно-
то войнство „За честта на 
пагона“ връчи отличие 
на Йордан Младенов, а 
за добра организация от-
личие получи Динко Ку-
шев - собственик на Heat 
Complex. 

Отличителните знаци 
връчи Цвятко Дончев - 
оз капитан първи ранг от 
ВМС на България.

След две годишно 
прекъсване, президен-
тът на Р. България Румен 
Радев отново е домакин 
на приема по случай 24 
май – Денят на българ-
ската азбука, просвета и 
култура. Навръх 24 май 
по традиция се провеж-
да прием в Национал-

ния исторически музей, 
на който домакин е дър-
жавният глава.

На церемонията по 
покана на Румен Радев 
присъства и кметът на 
Община Пещера Йор-
дан Младенов.

Приемът бе открит с 
Националния химн на 

Република България и 
известния като химн на 
българската просвета 
„Върви, народе възро-
дени“, в изпълнение на 
Детския хор на Българ-
ското национално ра-
дио.

На приема са пре-
миерът Кирил Петков, 

Министри, бивши Пре-
зиденти, Омбудсманът 
на Републиката, пред-
ставители на съдебната 
и местната власти, учи-
тели, творци, дейци на 
културата, военни, де-
путати и представители 
на вероизповеданията у 
нас.
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ул. “Дойранска Епопея“ 17;  Телефон: 0895 509 089; 
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Ученици от седем училища, преподаватели, 
ученици, граждани, общественици и гости на гра-
да се събраха, за да почетат силата на просветата, 
да се преклонят пред магическата мощ на словото, 
защото 24 май е славен и възторжен ден.

Начело на строените възпитаници на пещер-
ските школа бяха знаменосците и техните асистен-
ти, носещи гордите училищни знамена. 

Йордан Младенов поздрави десетките хора, до-
шли да видят талантливите деца на Пещера, изяве-
ните учители и деятелите на културата. 

„В този свят ден, прекланяйки се пред звуците 
на безсмъртния химн „Върви, народе възродени…”, 
се чувстваме истински българи, без значение къде 
се намираме, независимо от тежкото време, в кое-

то живеем. Свеждаме глави в дълбок поклон пред 
великото дело на Кирил и Методий и изказваме 
уважението и почитта си към дейците на образо-
ванието, науката, културата и изкуството, които 
изпълняват  с достойнство отговорната мисия да 
отстояват постиженията на славната българска 
история, но и да градят бъдещето на идните поко-
ления! Обръщам се с огромен респект към всички 
вас и ви благодаря за търпението, неуморния труд 
и несломимия дух, с които водите нашите деца по 
пътя на знанието! Бъдете здрави и благословени! 
Честит празник!“  - каза в словото си  Младенов, 
като не пропусна да отдаде заслужено място на де-
ятели на културата, читалищни дейци от Пещера, 
Радилово, К. Димитриево.

Малко по-късно на сцената се качиха успешни-
те учители, за да получат от градоначалника гра-
моти за постигнатите отлични резултати на своите 
ученици - в клас, в състезания и олимпиади. 

Тържеството продължи с награждаване на кул-
турни дейци и учители.

За втора година кметът  връчи приз „Учител на 
годината за община Пещера“. След направени от 
пещерските школа номинации, носител на награ-
дата стана Анастасия Мераклиева от СУ „Св. Кл. 
Охридски“, която получи грамота, плакет и парич-

на награда. Отличието бе присъдено за цялостен 
принос към образователната система, задълбоче-
ната професионална подготовка, постигнатите ви-
соки резултати в педагогическата дейност.

За цялостен принос в областта на култура-
та, литературата  и журналистиката с грамота бе 
удостоена Цветана Чучева - дългогодишен редак-
тор на вестник „Родопска искра“.

Последва празничен концерт с участието на 
възпитаници на училищата в общината.

Събитието се проведе под охранителните 
действия на малчуганите от „Детско полицейско 
управление“ към СУ „Св. Кл. Охридски“. Тематич-
ни стихове и песни изпълниха деца от различни 
пещерски училища. 

Йордан Младенов бе на прием 
при държавния глава

24 май: Най-хубавият и слънчев български празник в Пещера

Носител на Купата на кмета в ретро рали „Ромбус“ 
стана Иван Мутафчиев


