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Почетохме паметта на Апостола на свободата
Пред паметника на
Апостола на свободата
се поклониха кметът на
община Пещера Йордан
Младенов, д-р Николай
Пенев - председател на
Общински съвет - Пещера, заместник-кметовете
Гълъбина Карамитрева и
Елена Рядкова, съветници, общественици, ученици, граждани.
Възпоменанието бе
организирано от Общи-

на Пещера и Общинския
общобългарски комитет
„Васил Левски”. Гълъбина Карамитрева припомни в емоционално слово
защо днес Левски и неговите завети са ни по-важни от всякога.
Пръв Йордан Младенов поднесе венец пред
паметника на Апостола и склони глава в знак
на признателност. Цветя поднесоха и другите

официални лица, десетки
ученици и пещерци, които отрупаха паметника
на Васил Левски в Пещера. Стихове, посветени
на Апостола, рецитираха ученици от училище
„Михаил Каролиди”.
В Пещера има паметник на Левски от лятото
на 2017 година. Той бе
изграден с дарения от
признателни граждани,
фирми и институции.

Проект за Бюджет 2021 е с приоритет за по-социална политика в общината

През 2021 г. основен
приоритет за кмета Йордан
Младенов ще бъдат здравето, сигурността и възпитанието на децата и подрастващото поколение. Това
стана ясно от проведеното
публично обсъждане на
Проекта за Бюджет на Об-

щина Пещера за 2021 г.
Стана ясно, че в областта на образованието се
предвижда изцяло освобождаване от заплащане на
такси за детски градини на
родители на деца с един родител, деца с родители студенти (редовно обучение),

родители, които са с намалена работоспособност над
71%, деца близнаци и деца,
освидетелствани с решение на Районна експертна
лекарска комисия. От преимуществото ще могат да
се възползват родители с
две или повече деца от едно
семейство, приети в едно
или различни детски заведения, както и семейства
с доходи до гарантирания
минимален доход за страната. Младенов подчерта,
че към момента от тези
мерки се възползват 111
деца и техните родители.
В детските градини
„Изгрев“ и „Слънчо“ предстои ремонт на дворните
места, прилежащи към
тях. СМР ще бъдат финансирани от МОН. С изпълнението на двата проекта
децата ще имат още по-до-

Дирекция „Социално подпомагане”
- в центъра на града, в близост до всички други
административни учреждения
и банкови институции

Кметът на община Пещера Йордан Младенов посети Дирекция „Социално подпомагане” в Пещера, за да провери как вървят довършителните дейности след преместването
на институцията в нова сграда в центъра на
града на ул. „Дойранска епопея” №5, (сградата на бившия АПК). Градоначалникът пожела
сам да се убеди създадени ли са съвременни
условия за работа с потребителите.
Идеята на Младенов за преместване на
Дирекцията датира от 24 април 2020 г.
Към тази дата социалните служители ползваха част от общински имот на ул.
„Симон Налбант” №8. Поради изтичане на
десетгодишния срок на договора и с оглед
по-доброто организиране дейността на Дирекцията, Общински съвет - Пещера предостави за ползване нов имот, в който тя да осъществява дейността си.
Мотивите на Младенов бяха, че по този
начин се цели предоставяне на качествени
административни услуги на потребителите
и осигуряването на достъпна среда за хора в
неравностойно положение.
Новото помещение е в центъра на града
в близост до всички други административни учреждения и банкови институции, което е значително улеснение за ползвателите.
Направено е ново осветление в сградата. Кабинетите са освежени и пригодени за

качествено административно обслужване.
Монтирани са парапети на съществуващата
рампа, за да бъде осигурен пълен достъп за
хора с увреждания. Предвижда се прилежащото пространство да бъде облагородено.
След преместването, в една сграда работят службите на Бюрото по труда, Кризисния център и Социално подпомагане.
Припомняме, че от 29 декември 2020 г.
Дирекция „Социално подпомагане” - Пещера
започна приемане на заявления и декларации
по различните нормативни основания за подпомагане в новия си офис – Пещера, ул. „Дойранска епопея” №5, етаж партер (сградата на
бившия АПК).
Телефони за информация със служителите на Дирекцията: 0350/6 43 25 и 0350/6 43 08.

бри условия за безопасни
занимания, игра и отдих по
време на престоя си там.
В Проекта за Бюджет
2021 са предвидени средства за изграждане на
оградни съоръжения около новите футболни и баскетболни игрища в двора
на ТХВП „Ат. Ченгелев“.
Общината ще изпълни решението си да изгради обществено достъпна, комбинирана площадка за игра
и спорт в двора на същото
училище.
И през настоящата
година ще продължи да
функционира
детската
кухня. Услугата се предоставя на семейства с деца от
6 месеца до 2 години. Родителите се подпомагат с 2.50
лв. за всеки храноден. Държавно делегирана социална услуга „Асистентска

подкрепа“ ще позволи деца
и възрастни с увреждания
да се чувстват обгрижени
и защитени на съвременно
ниво. Ще бъдат разкрити
нови работни места за социални асистенти.
343 120 лв. са осигурените средства за издръжка-

та на обновения кухненски
блок на Домашен социален
патронаж. Сумата ще гарантира качествено приготвена храна за 180 потребители.
Градоначалникът отбеляза, че са осигурени сред(продължава на стр. 2)

Проверка преди старта на СМР дейности
в две детски градини

Общинар №1 направи оглед на детските градини „Изгрев” и „Слънчо” и дворните
места, прилежащи към тях, преди старта на
СМР дейности, които ще бъдат финансирани
от МОН. Той бе придружаван от инж. Румяна Григорова - директор на ТСУ и общинска
собственост. Градоначалникът избра възможността на място да се увери как ще бъдат осъществени монтажните и строителни работи,
както и да се консултира с директорите на
детските учреждения за ефективността от
планираните промени. Одобрените и финансирани проектни дейности включват подмяна на вертикалната планировка, изграждане
на ВиК инсталация за отвеждане на повърхностните води от дворните пространства.
В изпълнение на проектите ще бъде ремонтирана съществуваща ограда в ДГ „Изгрев”.
Предвижда се подмяна на тротоарните плочи,
полагане на градински бордюрни елементи
като се обособяват подходи за преминаване и

места за отдих на децата.
Съществуващите беседки, пързалки, люлки и катерушки в дворните пространства ще
бъдат укрепени и съобразени с ергономичните изисквания за ползването им от децата.
Под тях ще бъде положена бетонова настилка,
върху която ще се монтират тартанови плочи,
гарантиращи безопасното използване на съоръженията от малчуганите.
Както отбеляза Младенов, „основното
предназначение на гумените плочи е да предпазват от наранявания при падане”. Те имат
няколко предимства: лесни са за поддържане,
не позволяват хлъзгане, еластични и цветни
са, лесно съхнат и могат да се ползват дълго време. Ремонтните дейности предвиждат
пълна подмяна на пясъчниците в детските
градини и монтиране на дървени седалки.
Специалисти ще тестват съществуващата
електрическа инсталация на открито, както и
главните разпределителни табла. Предвидено
е обновяване на външните осветителни тела и
монтиране на нови там, където е необходимо.
В ДГ „Изгрев” се предвижда допълнително изграждане на входни врати към имота и
монтиране на рампа на едната от тях за улеснен достъп на специализирани превозни
средства.
Припомняме, че в ДГ „Изгрев”са обособени 4 градински и 1 яслена група за целодневно обучение на децата. Към момента там
се възпитават 125 малчугани от Пещера. В ДГ
„Слънчо” работят 4 градински групи с 94 възпитаници.
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(продължение от стр. 1)

ства за обучение на ученици от Училищна Телерик
Академия за безплатно
обучение. По този начин
ще се развиват и повишат
дигиталната култура, логическото мислене и уменията на подрастващото
поколение.
През 2021 г. ще продължи инициативата за финансиране на малки проекти, които са инициирани
от местното общество.
Финансово обезпечени
в Бюджет 2021 са дейностите, включени в културния календар на Пещера,
читалищата в трите населени места. Осигурена е
издръжката на музеите,
картинната галерия, крепостта Перистера и вестник „Родопска искра“.
През настоящата годи-

на ще продължи подкрепата за нормалното функциониране на спортните
клубове.
Общината гарантира,
че чистотата, поддържането на зелените площи и
парковете, уличното осветление и състоянието
на уличната мрежа ще се
поддържат на ниво. По
този начин ще се гарантира качеството на живот на
населението. Ще продължи
подмяната на остарелите метални контейнери за
смет с нови - пластмасови,
които са изключително
здрави и устойчиви на всякакви атмосферни условия,
което от своя страна ги
прави подходящи за ползване.
В Бюджет 2021 са заложени средства за пешеходни пътеки, нови паркомес-

та, почистване коритото
на Стара река и зимно почистване на пътната мрежа.
По капиталовата програма се предвижда приключване на дейности по
изграждане на канализации, основни ремонтни
дейности на улици, публични пространства, което

ще гарантира превръщането на община Пещера в
сигурна, динамична и икономически силна териториална единица.
Важен акцент в Проекта за нов бюджет е изграждане на довеждащ
водопровод от сондаж в К.
Димитриево до вътрешноводопроводната мрежа на

ЙОРДАН КОВАЧЕВ
На 19 февруари се навършват 55 години от
смъртта му

Йордан Методиев Ковачев е поет, преводач и юрист,
както и виден български толстоист, предан на идеята за
по-справедлив и съвършен
свят, вегетарианец, въздържател, читалищен и кооперативен деец, есперантист,
активен обществен и политически деец, основател на
Лигата за защита на човешките права в България.
Роден е на 18 октомври
1895 г. в гр. Пещера, в семейство на македонски изселници. Завършва основно
образование в Пещера, а
гимназия - в Пловдив, 1914 г.
През 1919-а завършва право
в София, след което се установява да живее и работи в
Пловдив.
Първото му стихотворение - „Есенна пролет“, е
публикувано в 1914 г., а първата му стихосбирка - „Моето утро“, е издадена 1924 г.
Културната
общественост
го познава като автор на
стихове, разкази, легенди,
драми, преводи от руски,
френски и английски език.
Не по-малко плодовита е и
публицистичната и журналистическата му дейност.
Редактира седмичника „Свобода“ (1923-1934) - орган на
вегетарианското движение,
в-к „Нов живот“ (1935-1949).
Сътрудничи в сп. „Възраждане“ (1918-1934), вестниците „Светлоструй“, „Мисъл и
воля“, „Мисъл“, „Литературен глас“ и др. Председател
е на Съюза на писателите от
провинцията в България (за-

мества на този пост самоубилия се поет Н. В. Ракитин)
от 1934 до 1944 г., когато той
се влива в Съюза на българските писатели. През 1932 г.
е приет за почетен член на
Международния съюз на писателите демократи със седалище Париж.
От ранни младини сътрудничи и помага на хуманитарни движения като
вегетарианското. Той е един
от основателите на Българския вегетариански съюз
през 1914 г., на Българското
вегетарианско кооперативно
дружество през 1919-а, инициатор за образуването на
тяхното кооперативно стопанство в с. Мечкюр (днес кв.
Прослав - Пловдив). Участва
във Въздържателното и Есперантското дружества.
От 1928 г. е член на Интернационала на борците
против войната със седалище в гр. Инфилд, Англия,
а от 1935 до 1947 г. е и член
на международния му съвет.
Участва в конгресите му във
Виена (1928 г.), където се запознава с д-р Радженат Прасад, сподвижник на Махатма
Ганди и първи президент на
Свободна Индия - 1947 г.
Това е организация, която
обявява войната и приготовленията за война за престъпления срещу човечеството.
Застава на активна позиция
против расизма и антисемитизма, като през 1943 г. се
обявява в защита на заплашените от изпращането им в
Германия евреи.
Йордан
Ковачев
е
най-видният представител
на българския толстоизъм.
Среща се със секретаря на
Лев Толстой, Валентин Булгаков, когато посещава България през 1924 г. Гостува
на видния руски толстоист
Павел Бирюков в Женева.
На симпозиум в Русия, посветен на 130-ата годишнина
от рождението на Л. Н. Толстой, западен участник заявява: „На Запад съществува
мнението, че най-добрият
познавач на творчеството на

Общините ще имат
право с наредби да въвеждат зони с ниски емисии
на въглероден двуокис и
да забраняват в тях движение на коли, които замърсяват въздуха над определени норми.
Това реши Народното

събрание с приетите на
първо четене промени в
Закона за чистотата на атмосферния въздух, съобщи БНР.
Мярката ще се прилага за общините, където
автомобилният трафик е
по-интензивен и транс-

Толстой и толстоизма извън
границите на Русия е българинът Йордан Ковачев.“
Адвокат е от 1920 г. Защитава български толстоисти заради отказа им от
военна служба. Защитник е
и на Трифон Кунев и Никола
Д. Петков, но този път вече
пред комунистическия съд,
за което заплаща с трикратно въдворяване в концентрационните лагери. Привърженик е на БЗНС. Като
кандидат за народен представител през 1938 г. е интерниран в Несебър, за да се
осуети избирането му. След 9
септември 1944 г. е избран за
депутат на Обединената опозиция в VI Велико Народно
събрание, като присъства в
работата му до 26 август 1947
г. След разтурянето й е затворен в лагера Куциян (19471948 г.). Два пъти е бил в лагера Белене - през 1951-1952
г. и 1957-1958 г. Заради него
членът на британския парламент Фенър Брокуей отправя писмо до Президиума на
НС. Посланието, подписано
от 15 британски парламентаристи, гласи: „Ние смело заявяваме, че освобождаването
на Ковачев ще издигне името
на България в много страни,
където делата му са известни...“ При всяко арестуване
на Ковачев му конфискуват
книги и ръкописи, а след
всяко „освобождаване“ той е
в неузнаваем вид и с разбито
здраве.
Лишен е, както и синът
му Методи, от правото на адвокатска практика през 1947
г. Забранен и като писател и
публицист, Ковачев се издържа от скромна пенсия и
от преводи. Не му разрешават други публикации, освен
преводи от руски.
Здравето му е сериозно
влошено, боледува от няколко тежки болести. Умира
на 19 февруари 1966 г. На 29
март 1990 г. е реабилитиран
с решение на IX Народно събрание.
Георги Шопов

селището, както и реконструкция и модернизация
на съоръженията за физико-химично пречистване
на водата в каптиран извор
„Новомахаленски“.
Приоритет в управлението на община Пещера
през настоящата година
ще бъде изработване на
окончателен проект на
Общ устройствен план на
общината. Той ще определи визията и развитието на населеното място
за срок от 20 години. По
този начин ще се оформят
териториалните зони, режимът на строителство,
екология, опазване на защитени територии и тези
с публичен характер, които
ще гарантират стопанския
и икономически живот на
общността на територията на Пещера, Радилово,

К. Димитриево и Св. Константин.
При положение, че този
Проект за Бюджет бъде
приет от Общински съвет
- Пещера, се гарантират
подобряване на градската
среда, усъвършенстване на
административното и информационното обслужване, взаимоотношенията
с бизнеса.
Жителите на общината
ще се възползват от актуализирана нормативна база
на Общината, качествени
социални услуги, благоустрояване, развитие и
модернизация на инфраструктурата, подобряване
на условията за образование и спорт на подрастващите, както и съхраняване
на културно-историческото наследство.

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии
„Атанас Ченгелев“
гр. Пещера, ул. „Свети Константин“ 54, тел.: 0350/6 21 35
www.daskalo.com/pghvt; e-mail: pghvt_peshtera@abv.bg

Обява

На основание чл. 258 и чл. 259 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и
чл. 13 и чл. 41 , ал. 6 от Правилника за неговото приложение и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Професионална гимназия „Атанас
Ченгелев“ - град Пещера
ОБЯВЯВА ТЪРГ
с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост на обекти, намиращи се в Стопански двор, местност Копривец, на
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ - град Пещера, както следва:
1. Работилница за трактори и кабинет - обща площ в размер на 222 кв. м, идентификационен номер 56277.1.373.3 по КК. В обекта има изградени ВиК система, ел.
инсталация и асфалтиран път. Отдават се под наем поотделно 3 (три) броя обособени отделни помещения в сградата, както следва:
- I обособено помещение в сградата с 59 кв. м;
- II обособено помещение в сградата (средно помещение) с 58 кв. м;
- III обособено помещение в сградата (западно от средното помещение)
със 105 кв. м.
2. Навес за селскостопански машини - обща площ в размер на 374 кв. м, идентификационен номер 56277.1.273.1 по КК. В обекта има изградени ВиК инсталация,
ел. инсталация и асфалтиран път. Обособени са 3 (три) броя отделни помещения в
сградата, както следва:
- I обособено помещение в сградата (затворено с метални врати) с площ 107 кв. м;
- II обособено помещение (открит достъп) в сградата с площ 107 кв. м;
- III обособено помещение в сградата (затворено с остъклена дограма) с площ 160
кв. м.
- Търгът ще се проведе на 8 април 2021 г. от 13.00 ч. в сградата на ПГХВТ „Атанас
Ченгелев“ - град Пещера.
- Срок за подаване на документи - до 16.00 ч. на 5 април 2021 г. в канцеларията на
гимназията.
- Депозит за участие - 60 (шестдесет) лева.
- Цена на тръжна документация - 40 (четиридесет) лева, невъзстановими.
- Оглед на обекта - предмет на търга, може да се извършва в едномесечен срок от
публикуването на обявата от 9.30 до 15.30 часа, по предварителна уговорка, като необходимо условие е закупуването на тръжна документация.
За допълнителна информация: ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ - Пещера, ул. „Свети
Константин“ №54, телефони: 0350/6 21 35; 0892245505.

Обява

До заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Фирма „ИНГИЛИЗ ГРУП“ ЕООД, гр. Пещера, ул. „Хр. Цикалов“ №1
СЪОБЩАВА
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обекти:
1. „Екологично производство на обувни изделия и устойчива мода - реконструкция и
преустройство на съществуващи производствени, складови и битово-административни
сгради на фирма „ИНГИЛИЗ ГРУП“ ЕООД, в ПИ с идентификатор 56277.501.551 по КК
от СГКК - гр. Пазарджик, от УПИ I - безвредна промишленост, кв. 84 по действащ регулационен план на гр. Пещера (етапно въвеждане в експлоатация на обекта).
2. Паркинг за служителите и работниците в гореописаното инвестиционно намерение в ПИ с идентификатор 56277.501.122 по КК от СГКК - гр. Пазарджик, от УПИ IX, кв.
76, по действащ регулационен план на гр. Пещера. Паркингът ще е открит, с паркоместа
за леки автомобили до 40 бр.
За контакти: Ремзи Ингилизов, тел. 0886-91-00-00

Общините ще забраняват замърсяващи автомобили в определени зони
портните средства оказват
по-голямо влияние върху
качеството на въздуха.
Ограничението ще е на
база екологичната категория на превозните средства, която предстои да се
прецизира с въвеждане на
екостикери от юли, давани

при годишния технически
преглед.
Ще бъдат въведени 5
екологични групи, като
в екостикерите ще има и
чип с информация за превозното средство, екологичната група и собственика.

С промените в закона
депутатите прехвърлиха
на местните власти почти
цялата отговорност за въвеждането на ограниченията.
Според текстовете, общините ще определят зоните, в които движението

ще се ограничава.
Решението за прилагане на мярката ще се
одобрява от Общинския
съвет, който е и в правото
си да прецени коя категория превозни средства да
спре.
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Ще изхвърляме битовите си отпадъци
в пластмасови контейнери, произведени
от германската фирма „SuLO“

Служители на Общинско предприятие „Чистота
и поддържане на общинската
инфраструктура”
(ОП „ЧПОИ”) започнаха
подменянето на остарелите и нефункционални
контейнери за битови отпадъци.
Акцията започна от
централната градска част,
където вече са поставени
21 пластмасови контейнера тип „бобър”. В комуналната фирма на този
етап са доставени 64 броя
от новите съдове за смет.
До края на годината немска фирма производител
ще осигури останалото
количество за нуждите на
града.
Всички
пластмасови контейнери от тип
„бобър” са с гарантиран
произход, сертифицирани
по европейска норма EN
840. Материалът, от който
са произведени е първичен, с доказан произход, а
именно полиетилен с ви-

Поставянето на некролози на ул. „Нестор Личев”
сока плътност (HDPE).
телно важно за лесното им ще се извършва на обособено за тази цел място.
Контейнерите за от- почистване.
падъци са изключителОт друга страна мате- След като служители на
ОП „ЧПОИ” почистиха

но здрави и устойчиви
на всякакви атмосферни
условия, което от своя
страна ги прави подходящи за ползване в нашата
страна. По контейнерите
не се залепват отпадъци,
защото са изработени от
пластмаса и формата им е
гладка, което е изключи-

риалът, от който са произведени е рециклируем.
За да не се повреждат
от изхвърлена пепел или
остатъци от печки за горене на твърдо гориво, в
местната администрация
са предвидили до пластмасовите да бъдат поставени
метални съдове за пепел.

извършено в Синодалната
палата, а епископската хиротония се извърши на 21
февруари в Митрополитския храм „Св. Марина” в
гр. Пловдив. След хиротонията епископ Висарион
ще продължи своето служение като втори викарий
на Пловдивския митрополит.
Биография
на архим. Висарион
(Гривов)
Архимандрит Висарион (Георги Павлов Гривов)
е роден на 6 юли 1971 г. в
гр. Пещера. Произхожда от религиозно семейство. Основно образование завършва в ОУ „Св.
Климент Охридски” в
Пещера, а средно - в Пазарджик. През учебната
1994/1995 завършва двугодишния курс на Софийската духовна семинария

„Св. Йоан Рилски”, а през
2002 г. - Православния
богословски факултет на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий”.
Подстриган е за монах
на 4.11.2002 г. в манастира „Св. Троица” - Кръстова гора и ръкоположен за
йеродякон на 25.11 и за
йеромонах на 27.11.2002 г.
от приснопаметния Пловдивски митрополит Арсений. Духовен старец му
е Плевенският митрополит Игнатий. Назначен за
игумен на манастира „Св.
Троица” на Кръстова гора
на 1.04.2004 г. Отличен с
офикия „Архимандрит” от
Пловдивския митрополит
Николай на 26.07.2007 г.
Назначен за архиерейски
наместник на Смолянската духовна околия на
1.06.2010 г.

Църквата „Свети Теодор Тирон“ в Радилово
отбелязва своя храмов празник

По този повод, по покана на кмета на населеното място Благой Харизанов и църковното
настоятелство, в тържествената служба взе участие
кметът на общината Йордан Младенов.

и отстраниха налепените скръбни известия от
стената на банката в близост до сградата на администрацията, монтираха
табло с размери 4:1 метра.

Темата е коментирана
и преди. Постъпвали са
сигнали от хора, които изказват недоволството си
от факта, че разлепването
на некролози е абсолютно
безразборно. Този път ръководството на Общината
е категорично, че некролози, плакати и рекламни
материали ще бъдат премахвани, когато са поставени на произволни места
из Пещера. По този начин
се цели подобряване визията на града, чистотата и
външния вид на обществените сгради.

ПОЛЕЗНО:
За малчуганите и техните родители

Пловдивският митрополит Николай
е дал предложението за ръкоположение
в епископски сан на Високопреподобния
архимандрит Висарион (Гривов)
Св. Синод на БПЦ-БП
взе решение в епископски сан да бъде ръкоположен архим. Висарион
(Гривов),
архиерейски
наместник на Смолянска
духовна околия и игумен
на манастира „Св. Троица” - Кръстова гора.
Наречението на архимандрит Висарион, с
титлата „Смоленски”, бе

Поставянето на некролози в центъра
- на специално табло

Първата събота от
Великия пост Църквата
възпоменава паметта на
св. великомъченик Теодор
Тирон. По стародавна традиция се вари коливо и се
раздава на християните за
здраве и благочестие, при-

помни отец Борис в словото пред миряните, събрали се да отдадат почит на
светеца.
„Помолих се за здравето на всички жители
в общината, за сили да се
справим с трудностите
на съвремието. Искам да
пожелая мир, късмет и
добруване на съгражданите си”, довери Младенов,
след като запали свещ
в притвора на местната
църква.
След духовната служба, на присъстващите
беше раздаден курбан от
постни ястия.
Църквата „Свети Теодор Тирон” в Радилово се
сочи като една от най-старите действащи вкопани
църкви в Пазарджишкия
край. Тя е със статут на
паметник на културата от

OБЩИНА ПЕЩЕРА обявява процедура за подаване
на заявления и подбор на потребители на услугата - детска кухня за деца на възраст
от 6 месеца до 2 години с постоянен и настоящ адрес на
родителите в община Пещера, при спазване на следните
критерии:
1. Децата да са на възраст
от 6 месеца до 2 години.
2. Децата да не посещават
яслени групи и групи в детски градини на територията
на община Пещера.
3. Родителят/законният
представител на детето да е с
постоянен и настоящ адрес в
община Пещера най-малко 6
месеца преди подаване на заявлението за кандидатстване.
4. Родителят/законният
представител на детето да
няма просрочени задължения към Община Пещера.
5. Деца сираци и полусираци ще ползват с предимство услугата.
Необходими документи,
които следва да бъдат представени от кандидат-потребителите:

- Заявление за кандидатстване по образец (получава
се от Центъра за административно обслужване в Община
Пещера);
- Документ за самоличност (за справка).
За извършване на първоначален подбор документите
се подават лично от родителя/законния представител на
детето всеки работен ден от
22.02 до 5.03.2021 г. в Центъра
за административно обслужване на Община Пещера, ул.
„Дойранска епопея“ №17.
Заявления могат да се
подават целогодишно, до
1.12.2021 г.
Всяко постъпило заявление се разглежда от комисия,
сформирана със заповед на
кмета на община Пещера.
Подборът се извършва в
следния ред:
- проверка за съответствието на представените
документи с обявените критерии;
- проверка на декларираните данни в заявлението
(извършва се служебно);
- класиране на канди-

дат-потребителите.
Комисията изготвя протокол и списък с класираните
потребители.
Списъкът с класирането
се обявява на интернет страницата на Община Пещера и
на информационното табло
на служебния вход на сградата на Община Пещера. В него
се посочват основанията за
отказ за ползване на услугата на кандидати, които не са
класирани.
Ползване на услугата детска кухня за деца на възраст от 6 месеца до 2 години:
- Одобрените потребители получават от Община Пещера удостоверение, че имат
право да ползват храна от
детска кухня на стойност 2,50
лв. на ден за съответния брой
работни дни в месеца.
- Услугата се предоставя
до изчерпване на предвидените средства в бюджета
на Община Пещера, но не
по-късно от 31.12.2021 г.
За връзка:
тел. 0350/6-22-03, вътр. 104

48 двойки от община Пещера празнуват
Златна сватба през 2021 година

48 двойки, събрали се
в брачен съюз преди 50
години, отбелязват златните си сватби в Пещера
през 2021 г. За поредна,
16-а година Община Пещера потачи щастливите
семейства и ги поздрави
по подобаващ начин, 42 от

които са от града, 5 от село
Радилово и 1 от село Капитан Димитриево.
Заради пандемията от
коронавирус тази година масово тържество за
празнуващите
нямаше,
но щастливите съпрузи
получиха цветя, шампанско и поздравителен
адрес по този повод от
кмета на общината Йордан Младенов. Наградите
за юбилярите поднесе по
домовете Гълъбина Карамитрева-зам.-кмет на община Пещера.
Справка в регистрите
на Община Пещера показва, че през 2018 г. „Да” са
си казали 119 жители. 149
са сключените граждански
бракове през 2019-а. През
изтеклата 2020 г. желаещите да свият семейно гнездо

са значително по-малко.
Едва 81 двойки от Радилово, К. Димитриево и
Пещера са заявили желанието си пред органите на
местната власт. Към месец
февруари 2021 година са
регистрирани 10 брако-

съчетания. Едно сватбено
тържество бе насрочено
за заветния 14 февруари,
когато отбелязваме Свети
Валентин - Деня на влюбените.

местно значение.
храма „Св. Теодор Тирон“ „Св. Неделя“. Тя е построПод един покрив с се намира и църквата ена в по-ново време. През
Априлското въстание е
опожарена.
Радиловци възстановяват постройката с дарения и я освещават през
1883 г. В старата църква
на служба са присъствали
само мъжете, а в новата и жените.
През 2018-а се навършиха 200 години от освещаването на Божия храм.
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99 години от създаването на Руската гимназия в град Пещера

През 1921 г. по улиците на тихия и спокоен град
Пещера започват да се появяват хора, драстично отличаващи се от коренното
население. Те са предимно
мъже във военна униформа със съответната стойка,
говорещи на руски. Настанени са в местната казарма. Тя е опразнена от Българската армия, защото по
рестриктивните условия
на Ньойския договор нейният числен състав е сведен до минимум.

В рамките на няколко дни
(11-16 ноември 1920 г.) от
всички пристанища на
Крим отплуват около 130
кораба, носещи към неизвестностите на емигрантската съдба близо 150 хил.
души. В това число влизат
не само военни, подчинили се на издадените заповеди, но и много цивилни.
Някои от тях напускат родината си по идейни съображения, други - от страх,
трети не осъзнават защо
са го направили, четвърти

Руската гимназия в Пещера 1922-1934 г.

И така, през есента
на 1920 година болшевиките изтласкват към
Черно море Руската армия, командвана от генерал-лейтенант
Врангел.
Поражението е очевидно
и вече се търсят пътища
за спасение на армията.
Врангел встъпва в преговори със съюзника си по
Антантата - Франция, с
молба да му бъде оказана
помощ за евакуиране на
подчинените му войски.
Помощта е договорена и
цената - наличният военен
и граждански флот, стават френска собственост.

са попаднали на корабите
случайно - просто са изнесени там от обезумялата тълпа. Параходите са
претъпкани, разминаването по палубите е почти
невъзможно. Естествено,
България не е била достатъчно богата страна, за да
издържа такава тълпа бежанци и затова повечето
от тях след няколко месеца
или след година-две продължиха на Запад.
Но все пак хиляди руснаци остават и тъй като
по-голямата част от тях
принадлежат към образованите, културните слое-

Най-студено
в Пещера е било през
зимата на 1946 г.

дина? Градът ни спада към
преходно-континенталната
климатична област на България. Климатът се определя
като среднопланински. Планинският масив на Родопите
омекотява климата на Пещера. Лятото е прохладно, а зимата по-топла. Няма големи
температурни
амплитуди.
Въобще климатът е благоприятен и здравословен. Средната скорост на ветровете е под

Минусовите температури
през февруари стреснаха и
най-големите почитатели на
студа. Но дали стойностите
на термометрите, които отчитаха –17 градуса са прецедент
за града?
Знаете ли, че в Пещера
метеорологични измервания
се правят от 1 юли 1906 го-

ве на обществото, оказват
съвсем специфично влияние върху всекидневния
живот, придават му характерна окраска, бих казал
- аромат. Десетки руски
емигранти остават и в Пещера. От 1922-ра до 1934 г.
в Пещера съществува Руска гимназия, в която през
тези години получават
гимназиално образование
стотици руски емигранти
от цяла Южна България.
Създадената още през
м. юни 1920 г. в Истанбул Крестовоздвиженская
русская гимназия от съпругата на руския посланик Варвара Владимировна Нератова, на 2 март
1922 г. е преместена в зданията на бившите казарми
в град Пещера. Така, както
и другите руски гимназии в България - София
- 2, Варна, Шумен, Пловдив и Търново-Сеймен
(Симеоновград) - те са се
издържали със средства
на правителството, руски
организации и Американския благотворителен комитет за спасение и възпитание на руските деца на
професор Томас Уитмор
(1871-1950).
Учителският
състав
е попълнен със стари и
вещи учители, някои от
които са привлечени като
преподаватели в Непълната смесена гимназия - Б.
Лукиянов, Юри Гладаревски, Яков Крохин, Алексей
Яковлев.
Първият
директор,
главен училищен инспектор и едновременно преподавател по немски език
е генерал-майор Михаил

на община Пещера Елена
Рядкова.
Живопис, енкаустика,
акрил и акварел са техниките, които присъстват в
89 от платната на пещерската художничка.
Първоначално Милка

Михаил Михайлович
Клингенберг (1861-1939)

Вътрешният ред бил
подобен на кадетски корпус в руски патриархален
дух. Това е пълен интернат
с домашна църква, лекар-

ЛЮБОПИТНО

1м/сек. Типичен е вятърът
по дефилето на Стара река.
Запомнена като много тежка е зимата през 1892/1893-а.
Три години по-късно зимата
е останала в спомените на
Анастас Пунев като безснежна и изключително топла. На
11 декември 1899 г. снежната
покривка в града е била 53 см.
Като особено тежък и студен
се помни периодът от 19 де-

Милка Павлова представи живопис,
енкаустика, акрил и акварел

Феерия от багри, прекрасни картини, завладяващо преживяване. Така
приятели и почитатели
на изобразителното изкуство определиха изложбата на Милка Павлова. Tя
бе открита от зам.-кмета

Михайлович Клингенберг.
Той, като потомствен дворянин, става военен, през
по-голяма част от времето
служи в армията като възпитател, а после е инспектор на кадетски корпуси,
участва в Руско-японската война. Като участник
в Бялото движение емигрира, става директор и
преподавател по немски
език в създадената през
1920 г. в Константинопол
Кръстовъздвиженска руска гимназия, с която идва
в Пещера. Съпругата му е
преподавател по френски
и английски език в Галиполийската гимназия.
След него директор става
Варвара Павлова Кузьмина (1874-1970) и накрая
- полковник Николай
Александрович Ермолов,
който преподавал и френски език.

започва да рисува с восъчни бои (стил енкаустика),
една рядко срещана стара
технология. Но с нейния
новаторски усет търси и се
доразвива, като започва да
рисува живопис с акрилни
бои и акварел.
Картините са израз на
нейната богата душевност
и са заредени с положителна енергия.
Милка
Рангелова
Павлова е родена на 1
юни 1963 г. в гр. Пещера.
Над 20 години работи в
ДГ „Слънчо” в града ни, в
един прекрасен колектив и
с любовта на стотици деца
във времето…
Известен период работи в Германия и точно там
- на чужда земя, вероятно
от носталгия към род и
Родина, преоткрива изкуството в себе си.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
На основание чл. 15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от НК и във връзка с Наказателно
постановление №268/02.12.2020 г., издадено от директора на РДГ - Пловдив, налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Димчо Лилянов
Атанасов от гр. Пещера за нарушение на чл. 266, ал. 1 от Закона за горите.

кември 1927 г. до 25 март 1928
г., както и зимата на 1941/1942
година. През 1946 г. е измерена рекордно ниска температура - минус 38,3 градуса.

Преди 47 години
е открита пещера
Юбилейна

На 12 февруари преди
47 години е открита една от
най-красивите пещери в България - Юбилейна. Общата й

Руската гимназия в двора на казармата

ски кабинет, работилници и други. Гимназистите
имали униформа и фуражки с кръстове. Имало ученически хор, балаечен оркестър и театрална трупа.
Ученическият хор е създаден и ръководен от Иван
Иванович
Дурняпин.
Празникът на училището
бил на 27 септември - денят на Въздвижението на
Кръста Господен. Гимназията имала и химн, написан
от учителя А. Курвоазие
дьо Лонгмен:
„Славъся, Родина Святая, будъ как прежде, велика!
Ми земной поклон,
родная, шлем тебе издалека!
И Господ погилет нам
счастье - Родина нас призовеш!
С Богам и на многие
лета
Матушке-Руси
УРА!”
Обучението било на
изключително
високо
ниво и почти всички възпитаници продължавали
образованието си в университета. То се ръководи
от свои учебни програми

и правила. Възпитаниците на руската гимназия са
равни по права с местните
им връстници по отношение признаването на дипломите и постъпване в
университетите.
В нея учат от 150 до 250
ученици през различните
години. За тях е построено
летовище в м. Чатал улук.

дължина е 814 м, а дълбочината - 18 м. Пещерата е двуетажна. Входът е с диаметър
около 2 м. Входната галерия
води до пространство, изпълнено с блокове. След него
се намира най-голямото цялостно пространство в нея,
което е дълго около 40-50 м, а
ширината му е 17-18 м. Главната галерия е 4-5 м широка
и в продължение на 40-50 м
се стеснява до 0,5-1 м. След

това постепенно се разширява и навлиза във водната галерия. По-надолу галерията
продължава около стотина
метра и завършва със сифон.
След него водата се появява
отново.
Пещерата е благоустроена
от Ф. Филчев. Намерена е при
изследването на Новомахленска река през 1974 г. от Филчев, Андреев и местни доброволци от Пещера.

От руската емиграция
пещерци за първи път
виждат да се спортува организирано - да се скача,
да се бяга, да се вдигат тежести, да се играе футбол
и т.н. Много впечатлени,
те бързо усвояват тези
новости и започват организирано да тренират.
Учителите и учениците
култивират в Пещера добър вкус в своите литературно-музикални продукции - вечеринки, утра и
чествания.
Поради това, че голяма
част от емигрантите напуснали страната, гимназията е закрита през 1934 г.
Димитър Павлов

Росица Илиева пристигна от Лондон
за изложба в Пещера

Първа самостоятелна
изложба на Росица Илиева от Варна, която живее
и работи от 12 години в
Лондон, приюти градската
художествена галерия.
По професия икономист, по душа - поет и художник, влюбена в България, морето и хората.
За нея писането и рисуването отдавна са се превърнали в начин на живот. Далече от любимата
България, тя пресъздава
красотата й в своите картини и стихове.
Росица Илиева има
издадени четири стихосбирки - „Душа на ангел”,
„Като феникс”, „Различна”
и „Когато другите спят”.
Подготвя за печат петата
си книга.
Родена е в красивото
село Козарско и е наследник на стар и известен род
- Костадинчеви. Нейният

дом е във Варна, нейният град е Варна, но от 12
години живее и работи в
Лондон.
Тя казва за себе си: „…
Винаги съм рисувала, но
не съм показвала картините си. Рисувах само за себе
си. За първи път изложих
свои картини пред публика преди шест години.”
Роси рисува пейзажи,

натюрморти, абстрактни,
графика. Любимите й теми
са морето, планината,
цветята. Обича да рисува
зимни пейзажи. Използва
акрилни, маслени бои и
акварел.
Нейни картини се намират в частни колекции в
България, Англия, Дания,
Германия и Канада.
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