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На 5 май държавният 
глава Румен Радев посети 
село Радилово. 

Високият гост бе по-
срещнат от кмета на Об-
щина Пещера Йордан 
Младенов. Президентът 
поднесе цветя пред Па-
метника на трите поко-
ления и отправи при-
ветствие към жителите 
и гостите на населеното 
място.

„Убеден съм, че ос-
ъзнавате огромната от-
говорност да предавате 
спомена за героичния 
пример на вашите пред-
ци през Априлското въс-

тание през поколенията“, 
обърна се президентът 
към жителите на Радило-
во. „Подвигът, извършен 
от вашите предци, тях-
ната смелост, храброст, 
непокорство, техният из-
бор – по-добре достойна 
смърт, отколкото живот 
в робство – те нямат из-
мерение. Тяхната само-
жертва се нарича днешна 
свободна България“, под-

черта в своето слово пре-
зидентът Румен Радев.

Държавният глава 
посети Пещера по по-
вод празника на града и 
участва в тържествената 

проверка-заря по случай 
Деня на храбростта и 
празника на Българската 
армия

Светлият християн-
ски празник Гергьовден 
ще събере заедно наши-
те семейства, но нека не 
забравяме да почетем 
и паметта на хилядите 
знайни и незнайни бъл-
гарски воини и герои 

отдали живота си, за да 
ни има днес и за да я има 
България. Това заяви 
държавният глава Румен 
Радев, който беше гост на 
град Пещера на празника 
на града 5 май и участва 
в тържествената провер-
ка-заря по повод Деня на 
храбростта и празника на 
Българската армия. 

Държавният глава 
поздрави гражданите на 
Пещера за славното ми-
нало, богатите традиции 
и съхранените достойн-
ство, свободолюбие и 
трудолюбие. 

По думите на пре-
зидента, със своя труд 
жителите на Пещера са 
постигнали признание за 
редица местни производ-
ства не само в страната, а 
и в чужбина. Държавни-
ят глава открои усилията 
на местната власт да раз-
вива социалната и турис-
тическа инфраструктура, 
за да създава перспекти-

ви за по-успешен бизнес, 
за разкриване на работни 
места и перспектива за 
младите хора в техния 
роден град.

Кметът Йордан Мла-
денов символично връ-
чи на президента Румен 
Радев ключа на 
града по вре-
ме на церемо-
нията, с която 
беше отбеляз-
ан празникът 
на Пещера и 
икона на Свети 
Георги Победо-
носец.
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Уважаеми съграждани,

Гергьовден е! Денят на 
храбростта и празник на 
Българската армия! 

Денят на град Пещера!
В един от най-обича-

ните пролетни празници 
Пещера отново ще събе-
ре стари и млади, за праз-
ника на града – 6 май - де-
нят на Свети Георги Победоносец.

На 6 май църквата чества подвизите на Свети Ге-
орги Победоносец, почитаме името на светеца-вели-
комъченик - олицетворение на храброст и покрови-
тел на силните и смелите. 

Гергьовден е ден на храбростта и празник на Бъл-
гарската армия. На този ден почитаме паметта на 
онези българи, дали живота си в името на свободна 
и независима България, повод да сведем глава пред 
храбростта, героизма и патриотизма на Българските 
офицери, сержанти и войници. 

От името на Общински съвет - Пещера и от свое 
име отправям сърдечни пожелания към жителите на 
община Пещера и нейните гости за здраве, сполука и 
благоденствие! 

Нека Свети Георги Победоносец – покровителят 
на града ни, да бъде с всички нас, във всяка следваща 
стъпка към осъществяването на успешни и ползот-
ворни бъдещи начинания за развитието на община 
Пещера!

Честит празник!
С уважение,
Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Уважаеми г-н Президент 
на Република България,

Уважаеми Народни 
представители,

Уважаеми гости,
Скъпи съграждани,

Щастлив съм, че в на-
вечерието на нашия па-
трон и закрилник – Све-
ти Георги Победоносец, 
Пещера отново посреща 
приятели от близо и да-
леч! Благодаря ви!

Дали е случайно, че 
Пещера избра за свой покровител Свети Георги? Стру-
ва ми се, че не е. Всяка колективна общност има своя 
опит. Нашият опит далеч назад в годините е белязан 
дълбоко от едно човешко страдание. Ние успяхме да 
осмислим по най-добрия начин това страдание и своя 
опит, и сега в нашия прекрасен град царят мъдрост и 
спокойствие. 

Много неща се случиха през последната година, 
която не беше никак лека за общината, но нашата об-
щина все пак успя да продължи своето развитие. Про-
дължихме да изпълняваме спечелени проекти и да пе-
челим нови, което е единствената глътка свеж въздух 
в тежката икономическа криза, в която е изпаднала 
България.

С общи усилия и упорита работа успяхме да по-
стигнем много цели, за които други твърдяха, че са 
непостижими, но там където има млади и амбициоз-
ни хора, винаги се раждат и новаторски идеи. Защото 
Пещера има огромен интелектуален потенциал, който 
се развива във все повече високотехнологични сфери 
на нашия живот.

Градът ни трайно променя своята визия – ремонти-
раме улици, непрекъснато инвестираме в детски гра-
дини и спортни площадки, в учебни заведения и кул-
турни институции, които не бива да падат в жертва на 
финансовата криза, защото винаги са били и трябва да 
останат като основа за изграждане на модерно и здра-
во общество. 

Трябва да признаем, че хората в нашия град никога 
не са живели безгрижно – тук се работи здраво, нужни 
са много кураж, много сили и вяра. Така градим живо-
та си в Пещера. Така успяваме да опазим направеното 
от дедите ни и да създаваме нови посоки за поколени-
ята пещерци след нас. Ние не мислим от днес за утре, 
колкото и да е модерно това, а полагаме същинските 
основи на един истински европейски град, какъвто за-
служаваме да бъдем. Така градим утрешния ден — да е 
по-добър, по-човеколюбив и по-почтен, отдаден пове-
че на общото, отколкото на личното.

Днес ние честваме 145–тата годишнина на Април-
ското въстание от 1876 год., което обезсмърти подвига 
на нашите деди. […] Тази епопея на духа и българската 
драма, удивила света и Европа, доведе изгрева на сво-
бодата и изграждането на третата българска държава. 

Подвигът на Априлци е и ще остане, пример за са-
можертва и героизъм, свещен дълг и послание, към 
днешните и идните поколения, за свободолюбие и на-
ционална гордост.

Уважаеми съграждани,
Поклоних се пред иконата на Свети Георги и се по-

молих за здраве и сили, за да успеем да се преборим с 
достойнство с новите изпитания, за да пребъде нашия 
град, да звучи името „пещерец” гордо и да е символ 
на по-добър живот, на ценности и на успех! Аз вяр-
вам в това! И знам, че имайки подкрепата на своите 
съграждани, ще имам и силите да направя още много 
за родния си град!

Искам да благодаря на всички, които през годи-
ната работиха упорито за доброто на Пещера, които 
крадяха от съня си, от времето с близките си, които 
пренебрегнаха собствените си интереси, за да участват 
в една велика кауза, наречена Пещера!

ПОКЛОН ПРЕД ВАС И ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

През 2021 г. община 
Пещера чества за 30-ти 
път своя празник – 6 май. 
Идеята се зароди през 
далечната 1991 година, 
когато я предложиха 
зам.-председателят на 
Общински съвет – Сте-
фан Бойкинов и Георги 
Фолев – председател на 
комисията по Култура и 
Образование. 

Така на свое засе-
дание, проведено на 24 
февруари 1992 год. Об-
щински съвет – Пеще-
ра взе Решение № 143, с 
Протокол № 22 и опре-
дели 6 май – Гергьовден 
за „Ден на град Пещера“. 
Решението е взето едино-
душно. 

Основният мотив 

беше, че всички етноси 
живеещи в нашия град, 
по един или друг начин 
честват този ден. Това е 
така, защото покрови-
телят на нашия град – 
Свети Георги, е един от 
малкото образи, които 
символизират заедност 
на различните вероизпо-
ведания, на различните 
познания за света.

С определянето на 
своя ден в годината, на 
своя празник, Пещера се 
превърна в съвременен 
европейски град. 

И това е заслугата на 
всички етноси живеещи 
в Пещера, приели общо-
европейските принципи 
на етническа толерант-
ност. 

6 МАЙ - ДЕН НА ПЕЩЕРА
Така бе сложено началото…
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За мен е чест да споделя 
с Вас тази значима дата и 
да изкажа моите искренни 
благопожелания по повод 
Вашия празник. Праз-
никът на един български 
град със славно минало, 
богати традиции и достой-
ни свободолюбиви и тру-
долюбиви хора. 

Уважаеми г-н Младе-
нов,

Приемам символичния 
ключ от Вашия град като 
огромна отговорност, да 
бъда заедно с вас в момен-
ти на изпитания и радост 
в дни, месеци и години, в 
които заедно да мислим и 
да работим за бъдещето на 
България. Да работим за 
тези толкова много хора 
на този площад. […]

Пещера има с какво 
да се гордее, има какво да 
предостави на своите мно-
гобройни приятели и гос-

ти. Тук, по уникален начин 
си дават среща плодород-
ната тракийска низина и 
величествената Родопа 
планина. 

Вие сте носители и па-
зители на многобройни 
културни и исторически 
традиции на много епохи. 
Именно възрожденския 
дух, невероятната при-
рода, славното минало 
са най-добрият посланик 
на Вашия град във Ваше 
лице, като носители на 
тези традиции днес. Със 
своя самоотвержен труд 
направихте Пещера да се 
наложи с местни произ-
водства в цяла България и 
в света. 

Приветствам визията 
и усилията на Общинско-
то ръководство да развива 
социалната и туристиче-
ска инфраструктура, дава 
нов хоризонт и перспекти-

ви за още работни места, 
за успешен бизнес. За да 
могат гражданите на Пе-
щера да имат стандарта и 
качеството на живот, кой-
то заслужават. За да оста-
нат тук младите хора и да 
имат едно по-добро утре. 

В този светъл ден ис-
кам да Ви пожелая все 
така с чест, достойнство 

и отговорност да пазите и 
развивате традициите на 
този достоен и прекрасен 
български край. 

Бъдете здрави и носе-
те вяра в утрешния ден на 
Пещера, защото съм си-
гурен, че добрите дни за 
Вашия град тепърва пред-
стоят. 

Честит празник!

145 ГОДИНИ ПЛАМЪКЪТ НА АПРИЛСКОТО ВЪЗСТАНИЕ 
ОСВЕТЯВА НЕБЕСАТА НАД ПЕЩЕРА

Речта на президента Румен Радев смълча площада 
Ето какво каза той:

Уважаеми жители и гости на с. Капитан Димитриево, 
Радилово и Пещера

Честваме 145 години от Априлската епопея. Знаем и го 
помним от преданията на дедите ни, така ще го предадем 
на поколенията след нас, да помнят непоколебимия дух 
на българина. 

И днес, онези априлски дни от 1876 година, все още 
живеят във всеки дом на Капитан Димитриево.

Днес всички ние, и млади и стари, от дистанцията на 
времето, не е нужно да умираме за свободата си, а да я 
пазим достойно и с достойнство и чест да живеем за Бъл-
гария.

Пожелавам на всички Вас и Вашите семейства здраве 
и повече късмет.

Честит празник.
Да живее община Пещера.
Бог да пази България.

Владимир Петров
Кмет на с. Капитан Димитриево

През всички епохи и исторически сблъсъци 
радиловци са проявявали мъжество, непокорство и 
свободолюбие. Този изкован през вековете характер ги 
е направил достойни да поемат тежката историческа 
отговорност и да я отстояват с цената на живота си. 
Духовната сила, мъжеството и себеотрицанието 
на радиловци намират своята най-висока изява в 
априлското въстание през 1876 г. 

Радилово е опожарено и дава 22 свидни жертви. 
Днес, след 145 години, отново отдаваме почит и 
признателност на нашите героични предци, отдали 
живота си за свободата на Отечеството в дните на 
славната Априлска епопея.

Нека на празничния 5 май се поздравим с отворени 
десници. Да покажем, че сме достойни синове и дъщери 
на предците си. Нека си пожелаем здраве, успехи и 
щастие. Нека с достойнство посрещаме още празници 

един до друг, обединени и устремени към бъднините на родното място и България.
Честит празник !
Благой Харизанов
Кмет на с. Радилово

Април 1870 е националната ни Голгота, горещият кръст, началото на края на 
общата ни безсъзнателност, на 500-годишната кома

Пещера получи поздравителни адреси от:

- Екатерина Захариева – зам.-министър председател на правосъдната реформа 
и министър на Външните работи

- Даниел Панов - предс. на Управителен съвет на НСОРБ
- Силвия Георгиева - Изпълнителен директор на НСОРБ
- Д-р Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово
- Никола Белишки – кмет на Община Панагюрище
- Инж. Георги Павлов - кмет на Община Стрелча
- Пенко Милков- кмет на Община Русе
- Проф. д-р Петър Кавлаков – почетен гражданин на Пещера
- Управителен съвет на Асоциацията на българските градове и региони
- Ген. м-р Груди Ангелов - началник Военна Академия „Г. С. Раковски“
- Подп. Ангел Ангелов - началник военно формирование 42610
- Елеонора Серафимова - административен р-л и председател на Окръжен 

съд- Пазарджик
- Д-р на иконом. науки Янка Такева - председател на Синдиката на българските 

учители

Избухването на Ап-
рилското въстание през 
1876 г. заварило Пещера 
с изграден революционен 
комитет, чието начало е 
поставено след идването в 
града на апостола на ІV Ре-
волюционен окръг Георги 
Бенковски на 7 февруари 

1876 г. На тайно събрание 
в метоха на църквата „Св. 
Димитър” за председател е 
избран учителя Стоян По-
пов, а членове са Пенко Ре-
ков, Костадин Гьошев, Ни-
кола Нишанджиев, Симон 
Налбант, Христоско Поп-
че и Христо Цикалов. Още 

тогава Бенковски преце-
нява, че възможностите 
за масови действия в Пе-
щера са ограничени, по-
ради факта, че селището 
е със смесено население. 
Известно е, че по онова 
време в Пещера има около 
800 къщи, от тях около 500 

ПЕЩЕРА В ДНИТЕ 
НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

С височайши Указ от 13.01.1880 г. – княз Алек-
сандър I-ви Батенберг обявява 6 май за празник 
на доблестната войска. Този ден е символ на 
воинската храброст, мъжество и героизъм. Зна-
менателен ден - празник в мир и бран, във възход 
и падение.

Всеки положил военна клетва, носи високите 
стойности на родолюбие и семейна чест. Служи 
вярно на България.

Войните, запасните и резервистите от община 
Пещера съхраняват вековни примери и събития 

от войните, съграждането на страната, гордеят се с достиженията и успехите в ико-
номиката, културата и спорта. 

Пещера заслужи своя патронен празник 6 май, с много успехи в годините, както 
и с достойните мъже и жени защитили и защитаващи България.

Честит празник житеели на Пещера, честит празник армейци, запасни и служи-
тели на сигурността на Р. България !

О.з.подп.инж. Христев
Общ. Съвет на СОСЗР - Пещера (продължава на стр. 3)
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български, около 250 тур-
ски и 50 цинцарски. Това 
е причината да останат 
пасивни и други селища 
в района по време на въс-
танието – Пловдив, Татар 
Пазарджик, Карлово, Ста-
нимака. Въпреки труд-
ностите при образуването 
и функционирането на 
революционния комитет 
Бенковски дава настав-
ления „да се пази пълна 
конспирация, да се наба-
ви оръжие и барут, с из-
менниците да се постъпва 
най-сурово, да се съставят 
комитети в околните села 
и всички да действат в 
един дух догде удари уре-
чения час.” От създаването 
на комитета до обявяване-
то на въстанието пещерци 
били в постоянна връзка 
с комитета в Брацигово. 
Дейците от двете селища 
действали заедно и соли-
дарно при събирането на 
пари и закупуването на 
оръжие и муниции. Но 
както пише изследова-
теля на Априлското въс-
тание Димитър Страши-
миров „брациговци били 
по-щастливи и по-свобод-
ни, защото тяхното село 
от край време било чисто 
българско, а пещерци се 
плашели и колебаели, тъй 
като врагът бил тук и ус-
ловията за революционна 
дейност били по-неблаго-
приятни”. Интересен факт 
е, че освен в дома на Пенко 
Реков оръжието на пещер-
ския комитет се събирало 
в кафенето на спечеления 
за делото Ангел Дашинов. 

Всеки ден в него идвали 
доста турци и никой не 
подозирал, че над главите 
им, на тавана било скри-
то оръжието на бъдещите 
въстаници.

В хода на подготов-
ката на въстанието се 
свиква общото събрание 
в Оборище, от 14 до 16 
април, на комитетите от 
Четвърти революционен 
окръг. Делегат от Пещера 
е Стоян Попов, който до-
нася вестта, че въстание-
то ще бъде обявено на 1 
май 1876 г. Но то избухва 
преждевременно. Поради 
предателство и опасност 
от разкрития на 20 април 
в Копривщица Тодор Ка-
блешков обявява нача-
лото на революционните 
действия. Васил Петлеш-
ков – ръководителят на 
комитета в Брацигово се 
е намирал по това време 
все още в Панагюрище – 
центърът на ІV Револю-
ционен окръг. Същият ден 
тръгва, вземайки няколко 
от „Възванията към бъл-
гарския народ” известни 
като „Кървавото писмо”. 
На 21 април пристига в 
Брацигово и вдига мест-
ния комитет на оръжие. В 
същото време Петлешков, 
чрез брациговеца Ата-
нас Дуков, изпраща два 
екземпляра на „Кърва-
вото писмо” в Пещера до 
Стоян Попов, с препоръка 
единият да се препрати в 
Батак на тамошния ръко-
водител Петър Горанов. С 
тази задача били натоваре-
ни братята Атанас и Георги 
Вълчанови, част от орга-

низираните дейци на пе-
щерския комитет. Те дали 
писмото на своя слуга 
Митю Тумбев, младо мом-
че от Батак, който тръгнал 
веднага. По това време 
турската полиция вече е 
на крак. Всички изходи на 
града са завардени от зап-
тиета, претърсва се все-
ки, който влиза и излиза 
от града. А Митю Тумбев 
препускал бързо с коня си 
за Батак и когато стигнал 
кафенетата в турската ма-
хала бил спрян. Бързото 
каране повдигнало съм-
нения у полицаите и те 
подробно го претърсили. 
Писмото било открито, а 
той арестуван. Заловени 
били веднага братя Вълча-
нови и поп Иван – бащата 
на Стоян Попов. Послед-
вало засилване на блокада-
та на Пещера и докарване 
на още полиция и войска, 
защото станало ясно, че и 
тук се готви нещо.

За да всеят страх у бъл-
гарското население, на 23 
април турските власти 
арестували като заложни-
ци около 100 от видните 
пещерски граждани, които 
били заставени да подпи-
шат декларация, че Пеще-
ра няма да участва в бунта, 
а 40 от тях били откарани 
и затворени в Пазарджик. 
На същия ден дейците от 
революционния комитет, 
преценявайки усложнена-
та обстановка, се събират 
въоръжени и решават да се 
изтеглят по тайни пътеки 
към съседните въстанали 
селища. За Батак заминали 
Георги Кьосеиванов, Иван 

Кьосеиванов, Христоско 
Попче, Димитър Миндов и 
Георги Гаджев, а за Браци-
гово Стоян Попов, Христо 
Цикалов, Костадин Гьо-
шев, Христо Пунджев и 
Константин Попполихро-
нов. Там те участват ак-
тивно в разразилите се 
кървави сражения срещу 
башибозука и редовната 
войска. Всички остават 
живи и след разгрома на 
въстанието дълго се кри-
ят в планината. Тайно се 
прибират в Пещера - чак 
към 21 май, според споме-
ните на Христо Цикалов. 
Последвалата през юли 
амнистия ги пожалила.

В това страшно време 
градът минал без матери-
ални и човешки жертви. 
Но е бил на косъм от ис-
торическа трагедия. След 
кланетата в Батак, дело на 
една от най-черните фигу-
ри в българската история 
– Ахмед Барутанлията, 
башибозуците водени от 
него и от други главата-
ри, към 7 – 8 май 1876 г., 
се отправят за Пещера с 
намерение да ударят бъл-
гарската махала и да па-
лят, колят и плячкосват. 
Кървавата разправа, оба-
че, е предотвратена бла-
годарение намесата на ав-
торитетния сред турците 
в града и околията учител 
и духовник Осман Ефен-
ди. След тежки спорове и 
кавги той успява да убеди 
башибозуците да не на-
падат българските къщи, 
давайки си сметка, че ако 
това се случи, ще се отво-
ри огромна рана и ще бъде 

посята огромна вражда за 
в бъдеще между българ-
ското и турското населе-
ние в града. Башибозуците 
се оттеглят, а пещерци и 
до днес са признателни за 
хуманния жест на Осман 
Ефенди.

Единственият загинал 
революционер от Пещера, 
по време на Априлското 
въстание 1876 г., е Атанас 
Горов. Братята Горови от-
давна живеят в Румъния 
и са дълбоко съпричастни 
към революционните бор-
би на българския народ. 
В дните на бунта Атанас 
тръгва с четата на Христо 
Ботев и е най-младият в 
нея. Пада убит само на 20 
години в сраженията на 
18 май под връх „Милин 
камък” в Стара планина. 
Всеизвестна е ролята на 
неговия по-голям брат Ди-
митър Горов в подготов-
ката на въстанието. Той е 
един от основателите на 
Гюргевския комитет, на-
речен е от Захари Стоя-
нов „бащата” и „банкера” 
на хъшовете в Румъния. 
Именно на него се дове-
рява Ботев, качвайки се на 
парахода „Радецки” и му 
предава писмото – завет 
до жена си Венета, личния 
архив с писма до другари-
те си, джобното си тефтер-
че, телеграми към евро-
пейските вестници.

Друг пещерец, който 
далече от своя роден град 
участва забележително в 
Априлското въстание е 
Георги Зафиров. По оно-
ва време той е живеел в 
Панагюрище, където е уп-

ражнявал професията на 
лекар и аптекар. Включ-
ва се в революционната 
организация и по време 
на въстанието Бенковски 
му възлага да осигурява 
медикаменти и превърз-
очни материали за Пана-
гюрския въстанически ра-
йон. Познат е като лекаря 
на Панагюрските въстани-
ци. След разгрома е зало-
вен и измъчван, прекарва 
над 100 дни в затворите на 
Пазарджик и Пловдив.

Априлското въстание 
завършва с погром, станал 
известен и възмутил целия 
цивилизован свят. Избита 
са над 30 000 души, над 200 
села и градове са изпепеле-
ни, следите от разправата 
ще личат дълго. 

Всички селища, вклю-
чили се в революционна-
та подготовка, участват 
във въстанието според 
възможностите си и кон-
кретните обстоятелства. 
И макар, че обстановката 
е по-сложна от селищата 
с чисто българско насе-
ление, Пещера не стои на 
страна. Напротив, тук се 
е изисквало допълнител-
на смелост и жертвого-
товност, за да се включиш 
в такова конспиративно 
дело. 

Затова трябва да сме 
признателни и да помним, 
че Пещера има принос и e 
част от големия револю-
ционен ентусиазъм и на-
дежда в онези героични 
и трагични дни на април 
1876 г.

Георги Шопов

ПЕЩЕРА В ДНИТЕ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
(продължение от стр. 2)

Гости на Пещера бяха :
Румен Радев - Президент на Р. България 
Петя Цанкова - Народен представител от 45 НС
Стефан Мирев - Народен представител от 45 НС
Иван Иванов - Народен представител от 45 НС
Пламен Мирев - Народен представител от 45 НС
Петър Витанов – Евродепутат
Йордан Кожухаров -ВрИД областен управител на Пазарджишка област

Стефан Балабанов - Зам.-министър на Вътрешните работи
Ген. М-р Явор Матеев – Командир за съвместното командване на 
специалните операции
Ген. М-р Иван Лалов – Зам.-командващ за съвместното командване на 
силите
Кметовете на Общини: Батак, Брацигово, Ракитово, Първомай, Садово, 
Родопи
Представители на държавни и Областни институции

Моят град 
В пазвите зелени на Родопа,
смирено е притихнал моят град,
приветстван от небето синеоко
на своя празничен парад.

Стара река легенди реди
за отминали страшни години,
когато премъдрите наши деди
урок са ни дали – светиня:

заедно в труд и в борба,
заедно в празник и в делник,
за да е спорен труда
и да помним на кого сме наследници.

Гергьовски люлки и моминска 
хубост,
шарена гайда напевно ручи,
в хоро избухнал ергенска лудост 
и поглед омаен във топли очи.

Това е градът ми –любим и обичан.
За някои малък,за други –мечтан.
Аз от него не се отричам.
Пред олтара му оставям скромния 

си дан.

Зоя Кацарова
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Росица Пейчева е ро-
дена на 5 август 1973 г. в 
град Лъки. Израства в му-
зикално семейство. Учи 
пиано, солфеж, тамбура. 
Завършва Национално-
то музикално училище 
за фолклорни изкуства в 
Широка лъка и продъл-

жава висшето си обра-
зование в Академията 
за музикално танцово и 
изобразително изкуство в 
Пловдив, а през 2009 г. за-
щитава и магистратура по 
арт-мениджмънт.

Едва 18-годишна, тя 
става солистка на Виев-

ската фолк група. С група-
та Росица Пейчева запис-
ва серия албуми, в които 
освен народни, записва 
и не малко песни в стил 
попфолк. 

През 2008 г. печели 
първа награда за авторска 
песен в конкурса „Пирин 
фолк“, Сандански. През 
2014 г. записва дуетния 
си албум „Любовта крила 
дарява“ с Николай Сла-
веев, Иван Дяков, Здравко 
Мандаджиев, сестри Ди-
неви и Пепи Христозова. 

През 2016 г. певица-
та отбелязва 25-годишен 
творчески юбилей, като 
го отпразнува с голям 
концерт в комплекс „При-
казките“, на който при-
състват нейни колеги и 
близки. 

На 06.05 по повод празника на Пещера ЦПЛР-ОДК 
представи празнична програма, с която зарадва и раз-
весели жителите и гостите на града. 

Въпреки пандемичните условия и обучението в 
електронна среда, екипът на центъра успя да подготви 

съвсем нови изпълнения, в които участие взеха деца 
от всички формации.

Концертната програма откри Мажоретен състав 
„Перистера“ с нова композиция, под ръководството 
на треньор Ваня Александрова, участие взеха двойки 
от спортни и модерни танци на танцова школа „Им-
пулс“, както и Детски танцов състав за народни танци 
“Здравец“, с ръководител Борис Генчев.

Хорови  изпълнения представи Вокална формация 
“Шарения“, както и солистите: Теодора Ненкова, Кали-
на Иванова, Теменужка Димитрова и дебютен дует на 
най-малките певци Мариян Кабаков и Емилия Баше-
ва с вокален педагог Здравко Мандаджиев. Школа по 
акордеон представи „Унгарски чардаш“ в изпълнение 
на Велизар Цонев и Гергана Гюрджеклиева.

Екипа на ЦПЛР-ОДК пожелава мир, благоден-
ствие, дълъг и почтен живот, светли и благословени 
празници!!!

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17; 
Телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Редактор: Димитър Насков; 

Печат: “Щит Террос” ЕООД, гр. Септември, 0878 70 43 70

Прекланям се пред 
светлия празник Гер-
гьовден, избран за символ 
и емблема на гр. Пещера. 
Цели тридесет години по-
срещаме 6 май, с надеж-
дата за нещо хубаво, раз-
лично от ежедневието ни. 
В сегашната трудна ситуа-
ция, това е повече от необ-
ходимо, за да укрепим духа 

си, че ще дойдат по-добри 
дни, че ще оцелеем. 

И сега си мисля, че 
родният ни град заслужа-
ва този празник, защото 
е една малка, но космопо-
литна общност, от някол-
ко етноса, която не позна-
ва предателство, враждата 
между хората, дискрими-
нацията на религиозна 

основа. А обратното, цени 
трудолюбието и толерант-
ността. Тук са отгледани и 
възпитани именити наши 
съграждани, доказали се 
професионално в Бълга-
рия. А останалите поддър-
жаме трудовия ритъм в 
града и културната среда, 
датираща от дълги години. 
Дали всичко това ни пра-

ви по-добри, ще покаже 
времето, което е нашият 
съдник.

Нека в този ден, не из-
пускаме, нито за миг, про-
тегнатите ни ръце един 
към друг, за да покажат 
любовта си към всич-
ко свято - род, Родина, 
близки, защото любовта е 
най-голямото богатство, 

което природата е дарила 
на човечеството !

Бъдете здрави, опти-
мистично настроени, с 
много вяра за утрешния 
ден!

А аз оставам завинаги, 
с обичта си към Пещера !

Адвокат Радка Кръстева

Тони Димитрова е ро-
дена на 10 януари 1963 г. 
в град Бургас. Завършва 
гимназия и през 1990 г., 
Тони започва да пее в за-
ведения в Бургас. През 
1995 година се явява на 
конкурс, организиран от 
Ева и Гого от популяр-
ната през 70-те години 
на ХХ в. група „Тоника“. 
Още на следващия ден й 
правят пробни записи в 
студио „Горещ пясък“ и 

през януари 1996 година 
е назначена за солистка на 
оркестъра. С това започва 
кариерата й на професио-
нална певица.

През есента на 2017 
година Тони Димитрова 
стартира турне с проекта 
„Моите неизпратени пис-
ма“ и реализира над 70 
концерта в цялата страна 
(информацията е до юни 
2019). 

Признание….

Тази година за празника на града - 5 и 6 май, в града имаше 
от всичко: дъжд, слънце, атракциони, красота, усмивки

Певицата със странен глас накара 
пещерци да запеят с нея

Росица Пейчева – жива вода 
от Родопите

Уважаеми г-н Президент 
на Република България,

Чест е за мен да връча Символичния ключ на 
град Пещера на Държавния глава  на Република 
България!

Вие, уважаеми г-н Президент, сте вторият дър-
жавен глава, посетил нашия град след Негово Вели-
чество Цар Борис III през далечната 1937 г.

Приемете този 
Ключ в знак на гос-
топриемство, бла-
годарност, призна-
телност и доверие 
на моите съгражда-
ните и желание за 
сътрудничество с 
Президентската ин-
ституция.

Йордан Младенов
Кмет на Община 
Пещера

РУМЕН РАДЕВ: ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, ПОСЕТИЛ ПЕЩЕРА


