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Йордан Младенов - Кмет на община Пещера

Да бъде успешна
и благодатна

2022
година!

Уважаеми съграждани,
Изпратихме старата година, в която преживяхме трудности, но и много незабравими събития и поводи за радост. С надежда за по-добра, справедлива и чакана година изпратихме
ден по ден седмици и месеци. Отброихме последните часове от времето за равносметка,
обещание, планове за ново начало, за по-добър живот.
Днес се обръщам към вас зареден с енергия,
нови сили и добри помисли. Нека продължим
напред както винаги- заедно!
Нека всеки ден от Новата 2022 г. да бъде успешен за всяко семейство от община Пещера ! Нека щастието и късметът бъдат редом с нас! Нека 2022 г. е началото на един по-красив
живот, изпълнен с много усмивки и любов!
Честита Нова година!

гр. Пещера - тел.: 0350 6 23 43; факс: 0350 6 20 24
гр. Пловдив - тел.: 032 606 916; факс: 032 606 910
гр. София - тел.: 02 807 20 11; факс: 02 807 20 30

Д-р Николай Пенев - Председател
на Общински съвет – Пещера

Здраве, щастие и човешки добрини
през 2022 година!
Уважаеми дами и господа,
жители на община Пещера,
От името на Общински съвет - Пещера и
лично от мое име Ви поздравявам най-сърдечно със светлите празници!
В дните около Коледа и Нова година идва
надеждата и вярата за по-добър утрешен свят!
Желая Ви здраве, любов и благоденствие
във всеки дом, мъдрост и сили за повече ползотворни дела, споделени успехи и сбъднати
мечти!
Честито Рождество Христово!
Здрава, мирна, успешна и щастлива Нова 2022 година!

Коледната елха на площад „България“ зарадва мало и голямо
Деца, родители и възрастни споделиха този
дългоочакван и магичен
момент. Сред тях бе и
кметът Йордан Младенов.
Градоначалникът пожела
весели празници на всички. Той се обърна към
множеството с думите:
„Коледа е свят празник
за всички - малки и големи. Изпълнена е с радост,
мечти и надежди. В този
ден отваряме сърцата си,

Пълен площад, много
настроение, засмени детски лица, родители, баби и
дядовци от града се събраха на пл. „България“, за да
видят и запомнят емоциите около грейването на Коледното дърво и празничната украса.
Мирис на топли пуканки, хрупкави понички,
светещи балони и музика
от тематични песни - такава бе картината малко след
17:00 часа на 6 декември.

даряваме доброта и обич.
Без вас, деца, Коледа няма
да е толкова вълшебна и
приказна. Радвайте ни с
усмивките си и продължавайте да правите света
по-красив от всякога! Запомнете, че любовта към
мама и тати, старанието,
което полагате в учението
и добрите приятели, които имате ще ви направят
силни и достойни! Растете
здрави и честити и знайте,

На сцената своите песенни
послания към присъстващите изпратиха децата от
ЦПЛР-ОДК, както и актьорите от театър ПАН. В
концерта участваха мажоретен състав „Перистера“,
вокална формация „Шарения“, танцов състав Фолклорен ансамбъл „Здравец“, детските градини
„Слънчо“ и „Изгрев“.
Както повелява традицията, дойде и Дядо Коледа.

че всички ние ще ви помагаме от сърце! Нека запазим Коледния дух - да помагаме на нуждаещите се
и да се радваме на малките
неща! Нека Бог благослови
вас и вашите семейства.
Нека бъдникът не догаря
и пламъкът му да ни сгрява!“
След аплодисментите,
всички преброиха от 10 до
0, за да грейне коледната
украса в центъра на гра-

да. Последва многоцветна
заря, която остави без дъх
събралите се пещерци и
гости.
Обикновено Коледната
елха светва малко по-късно през декември, но тази
година кметът сподели, че
иска да повдигне духа на
хората малко по-рано, на
фона на ограниченията
заради поредната вълна от
COVID-19.

1085 човека в неравностойно положение от Пещера, Радилово и К. Димитриево
получиха пакети с продукти

По повод Коледните и
Новогодишни празници,
кметът
на
община
Пещера Йордан Младенов
предостави
помощи
в натура на Клуб на

пенсионера, Сдружение
„Диабет
Пещера“,
Общинска
организация
към Съюза на инвалидите
и Сдружение „Вяра“. 1085
човека в неравностойно

положение от Пещера,
Радилово и К. Димитриево
получиха
пакети
с
продукти.
Средствата за тях са
обезпечени от Общинския

бюджет за 2021 г., в който
са заложени средства за
помощи в натура. Кметът
на
община
Пещера
разпореди доставката на
помощите да се извърши

През 2022 година ще работим ден по-малко

Ето и списък с официалните празници за 2022-ра:
Гергьовден - 6 май (петък)
Нова година - 1 януари (събота, почива се на 3 януДен на светите братя Кирил и Методий, на българари, понеделник)
ската азбука, просвета и култура и на славянската книОсвобождението - 3 март (четвъртък)
жовност - 24 май (вторник)
Великден - 24 април (почива се от 22 до 25 април
Ден на Съединението - 6 септември (вторник)
вкл.)
Ден на Независимостта - 22 септември (четвъртък)
Ден на труда - 1 май (неделя, почива се на 2 май, поКоледа - 24, 25 и 26 декември (почива се от 24 до 28
неделник)
декември вкл.)

по местонахождение на
клубовете, като за целта бе
създадена необходимата
организация и график
за получаването им от
крайните
получатели.

Пакетите поеха път към
хората в неравностойно
положение още на 17
декември. За да стоплят
сърцата на хората.
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Кметът на община Пещера Йордан Младенов
покани в заседателната
зала на Общината на работна среща Обществения съвет, за да представи
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Йордан Младенов отчете свършеното
през втората година от своя мандат

отчет за дейността си по
съответните ресори през
втората година от своя
мандат.
Тук бяха представители на бизнеса, образова-

нието, общественици, изявени спортисти, прависти
и икономисти. На събитието присъстваха, зам.-кметовете и секретарят на Община Пещера.
Младенов оцени като
ползотворна работата си с
представителите на съвета. Той запозна присъстващите с успехите на Община Пещера до момента и
бъдещата визия за нейното развитие. Според него,
работните срещи с Обществения съвет спомагат
в конструктивен разговор
да се достигне до осъществяване и разрешаване на
обществено значими важни проблеми и акценти,
които на свой ред да доведат до качествено изменение живота на хората в
Пещера и двете съставни
села. В презентация Младенов запозна присъстващите с целите, изпълнени
през годината в условията
на COVID епидемията.
Качествено управление, устройствено планиране на територията, чрез
създаване на нови и изменение на съществуващи
Подробни устройствени
планове, в полза на гражданите и бизнеса, достъпност на социалните услуги, осигуряване на трудова
заетост на уязвими групи,
повишена ефективност на

Общинска администрация, създаване на съвременни условия за развитие
на спорт, тренировъчна
и състезателна дейност,
модернизация на инфраструктурата и опазване
на околната среда за подредена, чиста и зелена община Пещера, бяха част от
акцентите, презентирани
пред присъстващите.
По-късно Йордан Младенов отговори на поставени въпроси от членовете на Обществения съвет.
Дебатите се конкретизираха върху надграждането
на социални услуги за населението, развитието на
спорта и културата, подобряване на инфраструктурата и водоснабдяването и
изпълнението на поетите
ангажименти, включени в
предизборната платформа
на кмета.
Той увери присъстващите, че с тяхна помощ
и активната гражданска
позиция и кауза на населението ще продължи да
работи в интерес на съгражданите си, за да се
изпълнят очакванията на
жителите в Пещера, Радилово и К. Димитриево.
Визията е през следващата
година община Пещера да
бъде все по-европейска - с
облик, стандарт и дейности, управлявана с прозрач-

ност, амбиция и правила.
Младенов благодари
на присъстващите за активните им граждански
позиции. „Всичко, което
постигаме е благодарение
на доброто партньорство
между
администрация,
Общински съвет, граждани, институции и бизнеса
в община Пещера.“ Той
гарантира, че и през новата година ще се акцентира

предстоящите дейности
през следващата календарна година. Ще се търсят
възможности за безплатно посещение на децата
в детски градини, ще се
продължат и обновят социалните дейности, ще се
работи за активното развитие на културата и спорта. Предстои модернизирането и изграждането
на нова инфраструктура,

върху разумно планиране
и разходване по приоритети на бюджетните средства и ефективно управление на общинската
собственост.
Кметът заяви, че 2022
г. ще е още по-ползотворна за Община Пещера. Той
представи плановете си за

формиране на допълнителни участъци за паркоместа, повишаване на органолептичните качества
на питейната вода, както и
търсене на начини за финансиране и изграждане
на
многофункционална
спортна зала и ново футболно игрище.

ДЦПЛУ - Пещера отбеляза Международния Художниците показаха своите произведения
В ХГ „Проф. Веселин
ден на хората с увреждания
Стайков“ беше открита 52-

В добро настроение, с
беседа, песни, хора и празничен обяд беше отбелязан Международният ден
на хората с увреждания в
Дневния център за пълнолетни лица с увреждания
- Пещера.
Директорът на социалното заведение Соня
Бурова поздрави сърдечно
ползвателите на услугата
със следния адрес:
„Днешният ден ни напомня, че хората с увреж-

дания имат потребност от
свободен, независим, пълноценен и пълноправен
живот в обществото!
Скъпи приятели, за
възхищение са вашата
упоритост, воля и достойнство, с които посрещате ежедневните житейски трудности, проявявате
силен дух, за да направите
живота си пълноценен!
Желая ви най-доброто,
което заслужавате - здраве
и достоен живот!

Благодаря ви, че повече от 12 години доверявате вашите грижи на нас
- служителите на Дневния
център, където с помощта
и подкрепата на Община
Пещера, вие ползвате топла, уютна и качествена
грижа.“
За днешния ден доставчикът на ДЦПЛУ - Община Пещера в лицето на
кмета Йордан Младенов,
подобри
материалната
база в Дневния център,
като бeше закупено и монтирано кухненско обзавеждане и се обособи мокро помещение.
Госпожа Бурова благодари на кмета и ръководството на община Пещера
за материалните придобивки и непрекъснатата
подкрепа, която им оказва
доставчикът на социалната услуга.

Анелия и Велизар се сдобиха
с втора рожба

Гласовитата и обичана изпълнителка на български народни песни Анелия
Иванчева и съпругът и Велизар Цонев
се сдобиха с втора рожба. Велизар е
корепетитор в ЦПЛР - ОДК Пещера,
Анелия отглеждаше първородната си
дъщеря Мария.
Въпреки това, през месец август
2021 г. записа нова авторска песен със
заглавие „Пещера, мой роден град“. Видеото е заснето на крепостта Перистера.
Малката Стефани расте под грижи-

те на своите родители и се чувства добре.
Анелия Иванчева е родена в Пещера. Завършила НУФИ „Широка Лъка“ и е изключително талантлива. Щастливо омъжена е за Велизар Цонев.
Нека пожелаем на щастливото семейство много незабравими мигове, радост и
детски смях! За много години!

рата изложба на художниците от клуб „Петър Стайков”. Събитието премина
при спазване на действащите в момента противоепидемични мерки и валиден COVID сертификат.
33-ма творци от Пещера се
включиха в авторитетното издание, за да покажат
на почитателите 66 свои
творби.
В годишната изложба
със свои творби се включиха Янко Янчев, Иван
Янков, Ангел Кърпачев,
Димитър Лазаров - Дим.
С първо участие се представиха Мария Манева,
Любка Димова и Мария
Златанова.
Изложбата
откри
зам.-кметът на община Пещера Елена Рядкова. Към
присъстващите тя се обър-

От пощата

на с думите: „Изложбата
на нашите художници ни
пренася в друго пространство и ни води по пътя на
светлината към най-светлия празник - Рождество
Христово. Бъдете здрави,
щастливи и успешни! Нека
вашето изкуство носи за-

ряд и е повод за гордост!“
За принос в изобразителното изкуство и развитието на културата в
община Пещера беше отличена Милка Павлова.

Драга редакция,
Искам чрез вас да честитя Рождество Христово и Новата 2022 година!
Здрава, мирна, щедра и
успешна да бъде за всички
жители в общината!
Искам да поздравя
дългогодишния секретар
на читалището в К. Димитриево - Стоянка Иванова.
И да благодаря за професионализма, човещината и
добротата. Ще ми се да отправя благопожелание към Светослава Дамянова от читалището.
Моля чрез вестника да пожелая мир, успехи и топло семейно огнище на служителите в кухнята на Домашен социален патронаж. Нека бъдат все така усмихнати, внимателни към хората от третата възраст. Благодарност за ръководството на община
Пещера. Бъдете щастливи и здрави! Спорна и благодатна 2022 година!
С уважение:
Стоянка Илиева Попова
С. Капитан Димитриево
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Младенов с добра новина във Фейсбук
На страницата си
във Фейсбук кметът на
община Пещера Йордан
Младенов написа добра
новина за предстоящата
2022 г. Публикуваме текста без редакторска намеса: „Скъпи приятели,
уважаеми съграждани,

Искам да ви съобщя, че след положените
усилия тази година ще
продължим да модернизираме инфраструктурата на града и през
2022 г. Успяхме да осигурим средства за ремонт и реконструкция

на осем улици.
В края на мандата
на служебното правителство
сключихме
споразумение с
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
за финансиране на ул.

„Панорама“, ул. „Опълченска“ и ул. „Христо
Ботев“ на стойност
750 000 лв.
Искам да ви припомня, че с ПМС получихме необходимите
финансови ресурси за
реконструкцията на

Искра

ул. „Стефан Кънчев“
и ул. „Стара крепост“
на стойност 1 300 000
лв. След водопровода и
канализацията, факт
са и средствата за цялостната реконструкция по тези улици.“

Заслужени награди за най–добрите спортисти за 2021 г.
помагаме от сърце!” – с тези думи се обърна към наградените кметът Младенов в присъствието на своите заместници Гълъбина Карамитрева и Елена Рядкова. Тук
бяха треньори на отборите, родители, приятели и гости.
Йордан Младенов се възползва от възможността за
първи път да презентира идеята си за изграждане на
многофункционална спортна зала в града. Пред спортните деятели той показа как ще изглежда съоръжението, което се предвижда да бъде изградено в двора на
бившата Казарма.

На официална церемония в Художествената галерия
кметът Йордан Младенов удостои с почетни плакети и
грамоти 37 спортисти в 8 вида спорт с надеждата всички да израснат и постигнат успехите на големите пещерски спортисти, начело със Серафим Тодоров, представил страната в Европа и света.
„Мили младежи, обръщам се към вас с благодарност за това, че се състезавате и побеждавате, че прославяте името на Пещера! Пожелавам на всички жажда
за победи и амбиция, за да ги постигате! Благодаря ви,
че утвърждавате нашия град като един уникален за България модел за устойчиво развитие и бъдеще на спорта.
Растете здрави и честити и знайте, че всички ние ще ви

По първоначален план се предвижда залата да разполага с басейн с полуолимпийски размери – 25/50м с
възможност за провеждане на състезания.
Плувният закрит басейн ще бъде с подходяща облицовка за провеждане на тренировки, обслужващите
зони ще бъдат с противохлъзгава настилка от гранито-

грес. Стените ще са с видими термопанели. Таванът на
салона е с видима метална конструкция и термопанели.
В залата ще може да се практикуват волейбол, баскетбол, тенис на маса, бокс, борба и други спортове, които
се провеждат на закрито.
Видимо впечатление от новината за придобивката,
младежите обещаха да не жалят сили и старание и да
продължават да славят Пещера с нови постижения. В
края на срещата отличените спортисти пожелаха да
увековечат в снимки успехите си, заедно с ръководството на Общината.
Ето и имената на наградените спортисти:
ФУТБОЛ - Борис Жилев, Камен Аврамов, Георги
Харизанов, Ангел Семерджиев, Кристиян Кънчев, Беркан Фейзула, Алекс Ходжов, Темистоклис Адамантидис,
Кязим Халибрямов, Стефан Харизанов, Илия Тянев,
Нихат Бошнаков, Георги Томов, Методи Клисуранов,
Мартин Каменов, Стоил Миразчиев.
БАДМИНТОН - Клавдия Делчева, Кристина Ангелова, Вивиана Костадинова, Теодора Петрова, Каталина
Панайотова.
ТЕНИС НА МАСА - Онур Ахмет, Камен Аврамов,
Илия Бозов, Мартин Маринов, Георги Харизанов.
РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ - Георги Башкехайов, Андон Георгиев, Владимир Козарев.
ШАХ МАТ - Пламен Стоянов
СКИ - Марияна Якофова
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ - Ален Садарзански
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА - Елена Николова, Мария Цветкова, Надя Таскова, Сияна Мирчева,
Дея Зайчева.

Ето кой откликна на призива
Спортната площадка „Кавказ“ да придобие европейски вид

През месец април
2021г. СК „Вамос“ започна
реализацията на проект за
пълен ремонт на спортна
площадка „Кавказ“. Ремонтът на игрищата за
тенис на корт се оказа наложителен, поради износени и компроментирани

настилки, несъответстващи размери на площадките според изискванията на
Българска федерация по
тенис, както и невъзможността терените да бъдат
използвани по предназначение целогодишно.
След проведени сре-

щи на председателя на
клуба Григор Якофов с
Управителния съвет, бяха
набелязани мерки за стартиране на ремонтните
дейности. Проведени са
срещи с представители на
бизнеса и съмишленици
на този вид спорт.
Според предварително
изготвени план сметки и
разчети за осъществяване
на идеята, става ясно, че са
нужни 50 350лв. Якофов
е запознал с финансовата
обосновка ръководството
на Общината в лицето на
кмета Йордан Младенов.
С негово съдействие и
пълна подкрепа стартира
кампания по набиране на
необходимите средства и
материали.
Благосклонни и съпричастни към инициативата

Пещера да има съвременна база за практикуване на
тенис на корт са : Община
Пещера, РИГ-КАР ЕООД,
Матраци Симеонов, Бари
ГРУП,
супермаркети
„Лазур“, Никас, Заводски
строежи- Пазарджик, хипермаркет „Крез“, Нешко Рядков, Пасат антени
ООД, Неделчо Рядков,
V-TAC, Георги Павлов,
Ангел Бояджиев, Веселин
Аврионов, Георги Делев,
Илиян Куцев, Иван Такев,
Георги Трифонов и Илиян
Петров.
УС на СК „Вамос“ изказва своята благодарност
към ръководството на
Биовет АД и изп. директор
Ангел Желязков за оказаната финансова подкрепа.
По време на проведените разговори, директорът

Ален Садарзански (77 кг) - първи в категория до 15 г. по щанги

Щангистите на Марица
се завърнаха с 21 отличия
от личното първенство по
вдигане на тежести в Смо-

лян за всички възрасти. ни, толкова сребърни и 3
Възпитаниците на Дими- бронзови медала в двубоя.
тър Стойков и Борислав
Ето и отличилите се:
Налбантов взеха 9 злат- деца до 13 г.: 1. Леонора
Петкова (кат. 58 кг); момчета и момичета до 15 г. първи е Ален Садарзански
(77 кг), а Стоян Костов (85
кг), Николай Стоичков (94
кг) и Стефан Танчовски
(+94 кг) са на второ място.
Ален Садарзански е републикански вицешампион по вдигане на тежести
от възрастова група кадети до 17 години в категория до 102 кг. През 2020 г.
той бе награден от кмета
на община Пещера Йордан
Младенов за принос в развитието на спорта. Пещерската надежда, възпита-

ник на спортното училище
в Пловдив, получи грамота и купа в присъствието
на родителите си в залата
на местната администрация.
Треньор на младото дарование е Борислав
Налбантов. Садарзански е
един от участниците в биографичен филм за Наим
Сюлейманоглу. Медиите
публикуваха мнения на
режисьорите на филма,
според които снимачният
екип е доволен от участието на Садарзански. Премиерата на филма „Наим
Сюлейманоглу – джобният Херкулес“ се състоя на
27 и 28 ноември 2019 г. в
Турция.

на Биовет е обещал пълно съдействие и помощ в
реализирането на идеята
Пещера да разполага със
съвременна спортна база
за тенис на корт.
Григор Якофов и СК“Вамос“ благодарят на дарителите за протегнатата

ръка, и пожелават успешна, здрава и ползотворна
Нова 2022 година.
В следващия брой:
Как ще изглежда новата спортна база на СК
„Вамос“ в Пещера?

Общинският вестник
„Родопска искра“ пожелава
на уважаемите си читатели
щастлива, весела и
изпълнена с обич и успехи
2022 година!
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ЗДРАВА, ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА 2022!

