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ДА Е ЗДРАВА, БЛАГОСЛОВЕНА И УСПЕШНА 2020 г.!
Обществен съвет ще помага
на Кмета в мандат 2019- 2023

Кметът на Община
Пещера Йордан Младенов събра на работна
среща членовете на новосъздаден Обществен
съвет. В него членуват
16 представители от едрия и среден бизнес, медици, учители, собственици от обувния бранш,
спортни деятели, дейци
на културата и общественици.
Членовете ще се събират периодично през
годината за да обсъждат и вземат решения
по обществено значими
проблеми и ще оказват
съдействие на Кмета по
време на неговото управление в мандат 20192023 година, съобщиха
от пресцентъра на администрацията.
На първото заседание Младенов запозна
присъстващите с финансовото и стопанско
състояние на Общината

и посочи по- важните
акценти в своята програма за управление
през следващите 4 години.
Сред
по-важните
основни управленски
принципи, по които ще
работи Йордан Младенов са върховенство
на закона, ефективно
управление, прозрачност при вземането на
решения.

Кметът ще разчита
на диалог и партньорство с гражданите, както и на отчетност при
изразходването на публичните средства и разпореждането с публични ресурси.
Градоначалникът гарантира
отговорност
към правата, сигурността и просперитета
на жителите на община
Пещера.

Нова складова база ще изгражда
„Братя Ангелови“ ООД

Кметът на община
Пещера Йордан Младенов и инж. Николай
Атанасов - заместник-кмет, взеха участие в първа копка на
проект за изграждане
складова база на фирма
„Братя Ангелови“ ООД.
Проектът е в съответствие с изискванията на Програмата
за развитие на селски-

те райони за периода
2014-2020 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в
земеделските стопанства“. Складовата база
ще бъде изградена на
площ от 7 000 кв. м за
срок от 12 календарни
месеца.
Инвестицията
на
фирмата е в размер на
4 млн. лв. 20 работни
места ще бъдат обосо-

бени за обезпечаване
на нормалната работа
в новата складова база,
каза управителят на
фирмата инвеститор
Иван Ангелов.
Градоначалникът се
ангажира местната администрация да подпомага дейността на пещерски фирми, които
са решили да инвестират в Пещера.
„Братя Ангелови“
ООД работи ежедневно
към професионалното
усъвършенстване
на
персонала и качеството
на продукцията.
Птицефермата е изградена през 1995 г. Кокошките се отглеждат
по т. нар. алтернативна технология - върху
открити големи пространства, а не затворени в клетки.

Пещера отбеляза 142 години
от освобождението си

Честванe по повод
отбелязването на 19
януари 1878 г., когато
Пещера ликува и се поздравява с изгряващата свобода, събра пред
паметника на капитан
Сафонов общественици, граждани, гости на
нашия град и ученици.
На този ден признателните пещерски граждани отдават заслужена
почит на руските, румънските, украинските,
белоруските и финландски войни, отдали живота си за освобождението на България. В знак
на признателност венци
и цветя поднесоха кметът на община Пещера
Йордан Младенов и д-р
Николай Пенев - председател на Общински
съвет - Пещера. Пред
паметника на капитан
Сафонов сведоха глави
и представители на по-

литически сили в местния парламент.
„Днес, след 142 години, отношението на
пещерци към датата 19
януари не се промени.
Нека не забравяме цената на националната свобода, родена със саможертвата на народите“,
каза Младенов и се поклони пред паметта на

загиналите в Руско-турската
освободителна
война за свободата на
България. Изстрели на
Димитър Руски в казашка униформа и Нейчо Дечев от смолянското сдружение „Родопски
хайдути“ в хайдушка
униформа
известиха
освобождението на Пещера.

Осигурени са 1 215 907,00 лв.
за подмяна на ВиК и асфалтиране
на улици в град Пещера

С Решение на Министерски съвет (МС) за
община Пещера са осигурени средства в размер на 1 215 907,00 лв.
с ДДС за реализацията
на приоритетни инвестиционни намерения на
Община Пещера.
Специалистите в Общинска администрация
са изготвили работни
проекти за реконструкция, която касае подмяна на ВиК мрежата по
ул. „Иван Вазов“, ул.
„Изгрев“ и ул. „Георги
Кьосеиванов“ на обща
стойност 400 000 лв. с
ДДС.
Дирекция „Териториално и селищно устройство“(ТСУ) уточнява, че съществуващата
подземна комуникация
- водопровод и канализация, по тези улици
е изградена през 50-те
години, от азбестоциментови тръби, които
са изключително амор-

тизирани. Това води до
постоянни аварии, често
спиране на водоподаването и лошо качество на
питейната вода.
След подмяна на ВиК
мрежата по тези улици
ще бъде положен нов асфалт и ще бъдат рехабилитирани тротоарните
площи.
Община Пещера има
и съгласувани работни
проекти за рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Симон Налбант“ на обща стойност
815 907,00 лв. с ДДС.
„Тези улици представляват основни транспортни артерии, които
свързват най-големия
жилищен квартал на
града - „Изгрев“, с централна градска част, бизнес зоната и осигуряват
бърза връзка с източен
околовръстен път по ул.
„Хан Пресиян“ до републикански път II-37 Панагюрище - Пазарджик

- Пещера“, каза Йордан
Младенов - кмет на общината.
По неговите думи съществуващата настилка
по тези улици е в много
лошо експлоатационно
състояние, констатирани са множество дупки, пукнатини, на места
настилката липсва, голяма част от тротоари и
бордюри по дължината
на трасетата са компрометирани.
„С осигурените от
МС 1 215 907,00 лв. за
подмяна на съществуваща ВиК мрежа и асфалтиране на пътни
участъци ще се повиши
качеството на живот на
населението, ще се привлекат нови инвестиции
и ще се създадат нови
възможности за регионална конкурентоспособност на общината
като цяло“, допълни
Младенов.
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Искра
Пещера Снежанка посрещна
гости за рождения си ден

Пещера
Снежанка
събра почитателите на
спелеологията и туристи за своя 59-и рожден
ден. Георги Киев - председател на ТД „Купена“,
припомни важни дати и
събития около откриването на подземния бисер през 1961 г.
Местните пещерняци посрещнаха гости
на празника от туристическите дружества в
Пазарджик, Велинград
и Панагюрище, пристигнали специално за
честването.
Безплатна обиколка
на залите в пещерата,
почерпка - горещ билков чай на фона на гайдарски звуци, скара и
руйно вино, повишиха
настроението на присъстващите, които са
получили календарчета
със снимки от прочутото пещерно образувание.
Не бяха забравени и
хората, посветили живота си на облагородяването на района и развитието на пещерното
дело. Паметта им беше
почетена с едноминутно
мълчание.
Пещерата Снежанка
над град Пещера е от-

крита на 3 януари 1961ва. На 8 август същата
година е обявена за природна забележителност
от Главно управление на
горите. Използването на
пещера Снежанка като
туристически
обект
започва след нейното
благоустрояване през
1968 г. Тя е сред Стоте
национални туристически обекта на БТС. Дълга е 145 м, с постоянна
годишна температура 8
градуса. Образувана е от
Новомахленската река
през епохата на леванта
и дооформена през кватернера. В пещерата могат да се видят едни от
най-красивите ледникови форми в България.
Тя е богата на сталагмити, сталактити, сталактони, драперии и синтрови езерца. Състои
се от няколко красиви

По стара българска
традиция на 21 януари
отбелязваме Бабинден празник, съхранен през
вековете в мъдростта на
нашите прадеди.
По този повод кметът на община Пещера
Йордан Младенов поздрави в обедната почивка жените от местната
администрация, които
полагат грижи и споделят радостта към новородените си внуци.
Чрез сайта www.
peshteraprim.com градоначалникът се обръща към всички пещерски баби и мамета и
поднася най-сърдечни
поздравления за празника.
„Като
използвам
възможността да изразя

зони: Вълшебната зала,
Залата на виметата, Голямата зала, Музикалната зала, свързани със
Срутището, над което
минава мост, Залата на
гълъбите, Залата на китайските фенери и Каменната гора. В средата
на пещерата има кръгли огнища, до които са
намерени предмети от
ранножелязната
епоха и кости на животни.
Траките са я използвали
като убежище от враговете си. Пещерата Снежанка ще ви разкрие
своите тайни, които са
на повече от 3.5 млн. години.
Най-бялата пещера
в България омагьосва
Данните на ГРАО
всеки, който прекрачи
показват,
че през изтепрага й.
клата
2019
г. сключените
Вие сте следващите граждански
бракове в
нас вече ни плени!
Пещера са били 149.
В сравнение с 2018 г.,
младоженците са били с
30 по-малко.
От началото на 2020
г. „да“ са си казали четири двойки от Пещера.
Към датата на издаване
на редакционния брой
си имаме дом в Радило- има заявени още толково. Аз съм строител и в ва кандидати за подпис.
момента правя ремонт 2020-а е високосна и ще
на жилището. Стягам има 366 дни, вместо 365.
покрива и така минава
Допълнителният
денят ми. Помагат ми ден, който се добавя е
сръчни съседи. Напред- 29 февруари. Суевернивам. Нали ще живеем те хора вярват, че през
тук. Така е…
високосна година не
Д. Н.: Какви хора са бива да се правят редирадиловци? Приеха ли ца неща, като например
ви? Разбирате ли се?
Ан: Топли хора. Отворени за нови запознанства и срещи, за
нови приятелства. Днес
вече мога да кажа, че
имам добри приятели.
Дарън: За отношението ми към българиДържавната агенция
те свидетелства фактът, за българите в чужбина
че кръстих внучката си подкрепя инициативаРайна. Дъщеря ми ни та на Библиотеката при
гостува и е запленена от НЧ „Развитие-1873“, гр.
спокойствието тук. Но Пещера, България под
семейството й е избрало надслов „Българско слодруг път. Идват в Ради- во без граници“, която
лово почти всяко лято, има за цел да популяриза да почиват.
зира част от съвременД. Н.: На Коледа Ви ната българска поезия
видях как играете хора на автори чрез културни
на сцената на читали- събития на българскащето. Не се давате на та общност в чужбина.
българските танцьорки. Това е прекрасен начин
Стъпвате напето, игра- да се съхранява езикът
ете с плам. Има жар и ни чрез изкуството на
трудно може да се каже, поезията.
че не сте българка.
Държавната агенция
Ан: Аз обичам тра- за българите в чужбидиционните български на подкрепя тази блатанци. В тях има много городна
инициатива,
насочена към четене

реян в публиката. Майстор е. Изучила е стъпките на хората и е досущ
като колежките си от
самодейната
танцова
формация. Това беше
достатъчно да ме убеди,
че трябва да се срещна
със семейството, да ги
попитам...
А въпросите? Следват. До тях и отговорите
с уговорката, че българският й език не е толкова добър като хороводите.
Д. Н.: Как се решихте
да продадете всичкото
си имущество в Оксфорд и да се заселите в
България?
Ан: В Англия животът е динамичен. Не остава време за личен живот. Разкъсван си между
работното си място и
домашната работа. Започнахме да се оглеждаме за по-спокойно място. За държава, в която
има време за всичко.
Предприехме пътуване
до Пловдив. Останахме
очаровани от Стария
град. Плениха ни атмосферата, битът и отношението на българите.
Дарън:
Купихме
си къща в Радилово,
по-късно я продадохме
и се заселихме в село
Ветрен дол. Сега отново

благодарност и уважение към всички бивши
и настоящи акушери,
гинеколози, лекари и
здравни работници, пожелавам с гордост да
носите неповторимите
мигове на щастие, дошли с първия плач и но-

вия живот на бебетата в
пещерските домове през
годините. Честит празник, честит Бабинден!“
Йордан Младенов
кмет на община Пещера

През 2019-а 149 жители
на общината са сключили
граждански брак

И хоро няма.
И щъркел няма

Англичаните Ан и
Дарън Норт пристигат
в Радилово преди 14
години. Поданиците на
Нейно Величество са
влюбени в българската
природа, в историята на
страната и в народната
музика и танци.
След дълго обследване в интернет коя да
бъде втората им родина,
избират България и се
установяват в пещерското село. Купуват си
къща, правят ремонт на
помещенията, за да им
бъде уютно и приятно и
започват да се радват на
живота.
Хората от селото ги
приемат радушно и топло. Събират се в празник и в делник, помагат
кой с каквото може и заживяват.
Дарън е майстор дърводелец, Ан е работила
в хотел в Англия, сега е
домакиня и къщовница.
Досущ като нашенките.
Върти се около печката, готви вкусни гозби,
прави сладки. И празнуват българските народни празници. С тях се
срещнах по Коледа. На
сцената на читалището
Ан играеше български
народни танци. Пристъпяше напето в ритъма
на музиката с поглед, за-

Йордан Младенов потачи
пещерските баби с цвете
и блага дума
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да сключват брак. Смята
се, че сключените през
такава година бракове
ще се разпаднат бързо
или младите ще започнат да си изневеряват.
Разводът в такива години също не е препоръчителен, защото хората
се задомяват повторно.
Любопитен факт е,
че за 20 години назад
във времето в града с
рождена дата 29 февруари са записани само
двама наши съграждани. Справка в регистрите показва, че родените
бебета за 2019-а са 190.
169 от тях са родени зад
границите на страната.
България може „да се
похвали“ като страната
членка на ЕС с най-ви-

сока смъртност. През
изтеклата година Пещера е намаляла с 248 човека. Народни поверия
гласят,
че високосната година покосява хората и
в такива години броят
на смъртите се повишава. Има вярване и че
се случват повече природни бедствия. И така,
ако сме достатъчно суеверни, да припомним,
че през тази година е
на късмет да ни окъпе
първият дъжд. Дебелият сняг пък значи добра
реколта.
Годината ще е добра за всички, които се
разделят със старите си
страхове.

Държавната агенция
за българите в чужбина подкрепя
читалището в Пещера

(продължава на стр. 4)

и популяризиране на
български съвременни
поети. Съхраняването
на езика чрез изкуството на поезията като начин хората да четат на
красивия ни роден и
мелодичен български е
от изключително важно
значение и прекрасна
възможност за духовно
израстване и личностно
развитие чрез силата на
словото.
Прекрасно е, че на
този етап вече има организации и дружества,
български съботно-неделни училища, вклюСнимката
чили се в инициативата
е предоставена
от Библиотеката
„Българско слово без
при НЧ „Развитие-1873“,
граници“.
гр. Пещера
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Кметът на Пещера обяви
част от приоритетите си
Кметът на Община
Пещера Йордан Младенов обяви на пресконференция по-важните
основни управленски
принципи по които ще
работи. Върховенство
на закона, ефективно
управление и прозрачност при вземането на
решения ще бъдат водещи по време на неговия
мандат.
Кметът ще разчита на диалог и партньорство с гражданите,
както и на отчетност
при изразходването на
публичните средства и
разпореждането с публични ресурси. Градоначалникът гарантира отговорност към правата
и сигурността на жителите на община Пещера.
Младенов
запозна
медиите, че в града ще
бъде създадено звено,
което ще работи за утвърждаването на Пещера като град подходящ
за туризъм, като ще

бъде създадено публично – частно партньорство с местния бизнес.
Идеята на кмета е да
се създаде единен билет
за посещение на всички
туристически забележителности в общината – частни и обществени музеи, крепостта
„Перистера“,
пещера
Снежанка, Юбилейна и
други забележителности, за които туристите
не знаят, че съществуват. Към края на ман-
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Костадин Тахов хвана кръста
в Пещера

Стотици жители и
гости на Пещера пренебрегнаха студеното време и дойдоха около езерото в централния парк
на града, за да бъдат
част от Богоявленския
ритуал по хвърлянето
на кръста.
Йордановден в Пещера започна с шествие, водено от всички
пещерски свещеници. В
него се включиха кметът Йордан Младенов,
заместник-кметът инж.
Николай Атанасов и д-р
Николай Пенев - председата децата на Пещера дател на Общинския съда посещават безплатни
детски градини предвижда
управленската
програма на Младенов.
Първоначално от тази
възможност ще се възползват семействата с
Ученици от Началниски доходи. Създаването на безплатна дет- но училище „Михаил
ска кухня финансирана Куманов“ гостуваха в
от общинския бюджет Община Пещера. Малще обслужва младите чуганите поздравиха с
семейства в общината песни кмета на общиказа Йордан Младенов. ната Йордан Младенов
и инж. Николай Атанасов - заместник-кмет, и
сурвакаха с наричане на
ромски и български за
здраве и берекет.
Поводът за гостувакоято в момента притенето
на децата бе ромжава 60 радиостанции,
ската
Нова година или
15 регионални офиса и
Банго
Васили. Както и
излъчва 12 самостояв
българската
традителни програми. Удосция,
градоначалникът
тоен е за „Следовник на
народните будители“ за почерпи изпълнителите
2014 г. от Съюза на на- и учителите с пита и ги
дари с лакомства.
родните читалища.
След като сурвакаха
Награждаван е с
кмета,
децата се снималично оръжие от министъра на отбраната
Николай Свинаров, с
почетен
„Войнишки
нож“ от началника на
Генералния щаб генерал Никола Колев, със
Китайският Послансабя от министъра на
ник
и китайската асоотбраната
Николай
циация
на студенти и
Цонев, със сабя от ръучени
в
Обединеното
ководството на ДАНС,
кралство
поканиха
окосъс знак „За принос
ло
300
представители
към Министерството
на отбраната“ от ми- на образователни иннистъра на отбраната ституции по случай КиАнгел Найденов през тайската Нова Година.
Сред присъстващите
2014 г. и със знак „Досна
празничното събитойнство и чест“ от митие
беше и нашата сънистъра на отбраната
гражданка
Лина Давитт.
Красимир КаракачаЛина
работи
в Институт
нов през 2018 г. УдостоКонфуции
в
Универсиен е с титлата „Доктор
тета
в
Бангор
- северен
хонорис кауза“ на ВоУелс.
Основна
дейност
енна академия „Георги
на
културната
институРаковски“ от 15 февруари 2017 г.

вет. Костадин Тахов (на
16 г.), Георги Петров (на
19 г.) и Йордан Ибишев
(на 22 г.), който заради
празника е пристигнал
в Пещера от гр. Рединг в
Обединеното кралство,
бяха мераклиите, предварително представили
кръщелно свидетелство.
За втора поредна година от ледените води
на езерото кръста извади Костадин Тахов.
Смелчагата получи
лична награда от кмета
на общината и награда,
осигурена от Община
Пещера.

През последните години в ритуала биват
допускани само онези,
които предварително са
заявили желание в съответния църковен храм.

Четвъртокласници сурвакаха
общинарите за Банго Васил

Да си спомним за Поручика

Красимир
Узунов
е роден на 26 януари
1963 година в град Пещера. Завършва с отличие Висшето военно
артилерийско училище
(ВНВАУ) „Георги Димитров“ в Шумен през
1985 година, специалност Политически профил. Произведен е в чин
лейтенант на 31 август
1985 г. Випуск „Сливнишки“. През 1988 г. е
произведен в чин старши лейтенант. През
1989 – 1990 г. служи в
поделение на Строителния сектор на МНО
в Казичене. През 1990
г. с конкурс е назначен
за заместник-началник
на Международни информация във вестник
„Народна армия“. През
1990 г. създава първия
клуб на Офицерската
Легия „Раковски“ в Шумен. Избран е за говорител на Легията. Напуска
армията през септември
1991 г. заради участие в

парламентарните избори на 13 октомври 1991
г. в листата на „Конституционния форум“
на професор Николай
Генчев, като водач на
листата в Кюстендил. В
края на октомври 1991
г. се завръща на военна служба и е назначен
началник на отдел „Информация“ в Министерството на отбраната
в екипа на министър
Димитър Луджев. През
май 1992 г. подава оставка и напуска окончателно армията.
Работи като журналист на свободна практика в Македония, Косово, Албания, Босна
и Херцеговина. Пише
коментари за различни
издания и издава книги.
На 7 юни 2000 г. създава първата българска
частна информационна агенция „Фокус“, с
което слага началото на
най-голямата българска
радиоверига „Фокус“,

ха за спомен.
Ромската Нова година в Пещера се празнува
три дни. Веселието на
Василица е свързано с
легенда, че свети Васил
- застъпник и защитник

на ромите, възстановил
моста, по който преминавали ромите, след
като той бил разрушен
от Дявола, и по този начин ги спасил.

Пещерка беше на прием при
Китайския посланик в Лондон

Красимир
Узунов
почина внезапно на 25
февруари 2019 г. Погребан е с военни почести.
На 5 май 2019 г.
Красимир Узунов бе
удостоен
посмъртно
със званието „Почетен
гражданин на гр. Пещера”.

„Еко Грийн Фарм“ ЕООД търси да назначи работници за отлеждане
на свине. Работа по график. Много добри условия на труд.
Информация на тел. : 0882 606 449

ция е свързана с преподаването на китайския
език и разширяване
познанията на хората
от различните страни за китайския език
и култура, развитие на

приятелските отношения и разгръщане на
международния обмен
и сътрудничество между Китай и държавите
по света в областта на
образованието, науката,
културата, икономиката
и други сфери.
„Пожелавам на всички свои съграждани,
много здраве и щастие
през 2020! Годината на
Металния Плъх да бъде
година на ново начало!
Нови възможности, любов и пари.“
Лина Давитт

Обявиха грипна епидемия в Пещера

От 28 януари до 4 февруари ще почиват учениците заради грипна
епидемия обявена от Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ.
Грипна епидемия е обявена за цялата Пазарджишка област.
Училищните занятия ще бъдат подновени следващия вторник 4
февруари.
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ФОТООКО

В социалните мрежи
на страницата на Фейсбук групата „За община Пещера“ бе качена
тази снимка.

Всъщност пещерци и
гости на града, решили
да посетят селището Св.
Константин, са свикнали с тази гледка.
Намира се до едно от
любимите на младежите
място над Пещера.
Няма лятна вечер, в
която тийнейджърите с
автомобили да не спрат
там, за да споделят неща
от ежедневието си и да
се любуват на нощните
светлини в низината.
За да е още по-хубаво и
приятно, от Общината
монтираха беседка, а в
непосредствена близост
- и контейнери за отпадъци. Но отпадъците
са навсякъде, а не там,
където им е мястото.
Фрапиращо е, но е факт.
В свои коментари недоволните обвиняват служителите по чистотата
за
нелицеприятната
гледка.
С идеята да се почисти срамното място, към
съмишленици се обърнаха наши съграждани:
„Здравейте,
приятели! Обръщам се с
призив към всички вас
относно един проблем,

който касае цялата страна - мърлящината и немарливото отношение
на хората към природата и тях самите. Сним-

ките са от познатото на
всички нас място. Място, което се посещава от
много голяма част хора
от града ни - Камъка.
За съжаление, от
край време то се превърна в едно сметище.
Колкото вина има Общината, че не поддържа
мястото редовно, толкова и НИЕ! Тъй като
не можем да изчистим
цялата страна, нека започнем от тук. От нас
самите! Организираме
почистване на околността, която обхваща
Камъка и около километър нагоре (участъци,
които са силно замър-

сени с отпадъци). Молбата ми е: който има желание и свободно време
- да се присъедини! Нека
покажем, че не сме безразлични към подобни
неща. Силно се надявам
и знам, че ще има много,
които ще ни подкрепят.
Ако някой има какво да
допълни относно инициативата, да ми пише
на лично.
С уважение: Природата“
Събраха се ентусиасти и почистиха. И се
радваха на стореното.
И за миг не съжалиха
за изгубеното време да
търчиш подир писнюци
(дума от Пазарджишки
регион: мръсник, мърляч, мискин(ин), която
се използва за човешкия
толеранс към нечистоплътност и физическа
мръсотия, по (или около) него) и останалата
„слава“ от техните подвизи. С разбирането, че
„Един ако цапа, и сто да
чистят ще са малко“. Добавяме, че така не става
по-чисто - просто става
по-малко мръсно. Да,
ние плащаме данъци.
От тях се харчат пари за
чистото. Но боклукът
трябва да е събран на
определените за целта
места. Останалото ще
чистим ние, или такива,
които не се примиряват по една или някаква друга причина, може
би?! А в някои държави
се забавляват по много интересен начин, на
чисто! Въпросът е да се
пази така през всичките
365 дни в годината!

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Дойранска епопея“ №17, тел.
0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ
и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за:
ПУП-ПЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор
56277.3.1643 с площ от 26 957 кв. м по КККР на гр. Пещера в местност
Луковица и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно
застрояване, като се обособят 67 /шестдесет и седем/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор
56277.3.1643, разположени в 9 /девет/ броя нови квартали със съответните обслужващи улици.
Подробният устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул. „Дойранска
епопея“ №17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите
страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се
приемат в 14- /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

И хоро няма.
И щъркел няма

(продължение от стр. 3)

ритъм, усеща се устремът на българката да
претвори в танц най-хубавото от живота на
предците си. Харесват
ми носиите, шевиците. В костюмите се крие
нещо сакрално, нещо,
което е адресирано към
сърцето на онези в залата или на площада.
Благодарна съм на момичетата от танцовата
група. Очарована съм
от техния устрем задължително да ме научат на
най-доброто. Обичам да
играя с тази група.
Дарън: Не мога да
кажа, че съм танцьор.
Трудно е. Иска се кураж, за да се хванеш на
хорото. Пленителна е
гледката как българите
се държат ръка за ръка
по време на танц. Това е
единство. В Англия подобна гледка няма. Нали
съм майстор… Реших
да направя ремонт на
гримьорната в читалището. Артистите вече се
радват на удобство и на
специално отношение.
Чувстват се специално
преди представленията.
Д. Н.: Сега е зима.
Как минава времето
през пролетта и лятото?
Дарън: Имам си
градинка. Научиха ме
да садя и отглеждам зеленчуци. Да се грижа за
лозите. И после да правя българска домашна
ракия, вино, салата. Тук
всичко е вкусно. В моята страна има много
добре изглеждащи крас-

тавици, домати и плодове. Но не са вкусни като
тези дето отглеждаме
тук.
Ан: В Околностите на Оксфорд имахме
малко земя. Пробвахме
да се занимаваме със
земеделие. Заради слънцето ли, заради чистия
въздух ли, тук нещата
са истински и неповторими. Така е и с напитките и със сиренето. Тук
дори има щъркел…
Д. Н.: На Богоявление какво искате да си
пожелаете? Казват, че в
този ден пожеланото от
сърце се сбъдва.
Ан: Искам здраве,
добри съседи, искам
да продължа да играя
хоро. В България има
планини, море, слънце,
четири сезона. Искам да
им се радвам.
Дарън: Искам да довърша новия покрив на
къщата, да посрещам
децата и внуците си. Искам благи съседи, с които вечер да пийвам по
ракийка и да се смеем от

сърце на лошия ми български.
Д. Н.: Много българи
в търсене на по-добър
живот се отправят към
Великобритания.
Ан: Нека се върнат!
Дарън: Ако политиците си свършат добре
работата, ако създават
работни места… никой
няма да ходи по чужбина. България е голяма и
е отворила сърцето си
за всички. Живи и здрави, много късмет и успехи във всяко българско
семейство!
Ан и Дарън казват,
че носят в сърцата си
България. Успели са да
открият хубавото и то
в село - пещерско. И
сигурно не са заблудени. Просто имат широко отворени очи, за да
видят това, което не са
могли да сторят в иначе славната си страна.
Приказката продължава…

Борова процесионка нападна
иглолистните насаждения
край Радилово

Борова
процесионка (Thaumetopoea
pityocampa Schiff.) е нападнала боровите насаждения по пътя от
Пещера към Радилово,
алармираха загрижени
съграждани.
Гостоприемници са
всички представители
от род борове Пинус, но
е описан и при кедрите.
Боровата процесионка е
най-опасният иглогризещ вредител в горите от
черен и бял бор. Напада
предимно изредените
борови насаждения с
малка пълнота (под 0,5)
във всички възрасти
на дърветата. Атакува
иглолистата, при каламитетно проявление е в
състояние да обезлисти
силно
иглолистните
култури и насаждения.
Среща се в Южна Бъл-

гария в до 1700 м. н. в.
Снася яйцата си в яйчени калъфчета, върху
една или два иглици от
юли до септември, понякога и до октомври.
Във всяко калъфче има
от 100 до 600-700 яйца.
Гъсениците се излюпват
от август до октомври,
живеят в гнезда (къде-

ли) и водят задружен
начин на живот. В заразения район остават
да зимуват в къделите
видими с невъоръжено
око споделят съгражданите ни. Специалисти
припомнят, че през пролетта отново атакуват
иглолистата.
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