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Пещера отбеляза своя празник
Председателят
на
Народното
събрание
Цвета Караянчева прие
строя на тържествената заря-проверка, по
случай празника на Пещера, с участието на
68 бригада Специални
сили с командир бригаден генерал Явор Матеев. Тя, кметът на Пещера Николай Зайчев,
както и Пловдивският
митрополит Николай
отправиха своя поздрав
към жителите на града.
Николай Зайчев: В
многовековната история на Пещера са оставили трайни следи много и различни празници.
Всеки от тях има определен дял в нашата
духовност. Сред тях
с особена тържественост, красота и колорит през последните
години се откроява
6–ти май, Гергьовден,
Ден на храбростта и
българската армия и
Ден на Пещера.
Днес, на тази сцена,
пред всички Вас сме застанали Висши представители на Православната
църква,
Централната, Европейска и Местна власт
и Българското войнство – единни, силни и
обединени от каузата
наречена
България.
Това единение дава усещането за сигурност и
спокойствие, усещане
за държавност.
Пещера – нашият

град, това е необикновена земя, съхранила
хилядолетните спомени за отдавна отминали славни времена
– земя на тракийски
племена, на легендарни
митични герои. Това
е земя с красива и уникална природа, с непрекъснато сменящи се
картини на живописни реки, зелени пасища и прохладни гори,

са ни давали и ще ни
дават и в бъдеще криле, за да отиваме все
по-високо в космоса на
нашите мечти.
6 май – Гергьовден е
бил и ще остане за нас
символ на победоносния дух, на оптимизма
и възраждането, на
общочовешката нравственост.
Това е нашият ден
за размисъл за наши-

природни феномени и
крепостни твърдини.
Земя на трудолюбиви
и гостоприемни хора
– това е моят град Пещера.
В много песни е
възпята любовта на
българина към родния
край. С нея са свързани едни от най-изконните му добродетели
– трудолюбие, чувство
на стопанин и творец.
Добродетели, които са
ни крепили в трудни
времена, за да не забравяме, че сме българи.
Добродетели,
които

те корени, за нашите
успехи, надежди и разочарования, които са
създали нашия град
такъв какъвто е.
Цвета Караянчева:
В календара на човешкия живот има специални дни, които ни
изпълват с радост и
гордост, които ни довяват скъпи спомени.
Такъв за вас е днешния
ден, денят, в който
чествате празника на
вашия любим, красив,
пропит с хилядолетна история роден град.
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Общината спечели
проект за ремонт
на 2 улици

Неизменно в деня на
празника, всички ние
обръщаме поглед към
миналото, от което
черпим мъдрост, родоОбщина Пещера полюбе и сили да продъллучи поредното одобрежим смело напред.
ние от Държавен фонд
Митрополит Нико- „Земеделие“ за реализалай: Щастлив съм да ция на проект: „Реконоткликна към отпра- струкция на ул. „Георвената към мен искре- ги Кьосеиванов“ и ул.
на покана от страна „Иван Вазов“ от осова
на г-н Зайчев, кметът точка о.т. 313 до о.т. 338
на Богоспасения град и на ул. „Изгрев“ от о.т.
Пещера, за да имам 148 до о.т. 312“, който
възможността в тия ще се реализира с фиблагодатни дни на нансовата подкрепа на
пасхална радост, от процедура чрез подбор
радост на празника на № BG06RDNP001-7.001
празниците, светлото Улици „Строителство,
Възкресение Христо- реконструкция и/или
во да отправя спаси- рехабилитация на нови
телния за всички чо- и съществуващи улици
веци поздрав Христос и тротоари и съоръжеВоскресe!... Ако Господ ния и принадлежностине опази града, напраз- те към тях“ по подмярка
но ще бди стражата 7.2. „Инвестиции в съзму. Молим Бог никога даването, подобряванеда не отнема от този то или разширяването
град своята десница, на всички видове малка
да закриля със своята по мащаби инфраструкблагодат
богоспася- тура“ от мярка 7 „Осемия град Пещера и новни услуги и обновявсички родолюбиви и ване на селата в селските
христолюбиви жите- райони“ от Програма за
ли. Да ги пази от всяко
злощастие и беда.
В празничната програма на 5 и 6 май участваха Стефан Илчев,
Иван Дяков, Владимир
Ампов-Графа, гайдарски състав „Петко Войвода“, фолклорните състави на ЦПЛР – ОДК и
Николай Славеев с фолклорна формация.

развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Одобреният размер
на безвъзмездната финансова помощ е 1 006
455,57 лв., представляващ 100% от одобрените инвестиционни разходи.
С този проект се
предвижда да се подобрят
транспортно-експлоатационните
качества на пътните
настилки на следните
улици
разположени
на територията на община Пещера чрез реконструкция на общо
1206,42 м:
– ул. „Георги Кьосеиванов“ от км 0 + 455,78
до км 0 + 873, град Пещера – дължина 417,22
м
– ул. „Иван Вазов“ от
о.т. 313 до о.т. 338 и на
ул. „Изгрев“ от о.т. 148
до о.т. 312, град Пещера
– дължина 789,20 м

Свети Константин
вече е село
подробности
на стр. 2

Предприятието по чистота се оборудва с нова техника

Общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ в
Пещера се сдоби с нови
сметопочистващи машини.
В употреба вече са
два броя ръчноводими
електрически самоходни вакуумни машини за
отпадъци. За първи път
те бяха използвани за
почистване на центъра
на града.
Машините са със самоходно придвижване
чрез електродвигател,
имат възможност за

качване на бордюри до
15 см. и слизане от бордюри с височина до 20
см. Машините разполагат със странична кофа
и щипка за ръчно събиране на отпадъци. Сметта се събира в универсална кофа с обем 240 л.
„Стремим се да модернизираме общинските фирми. Чистотата
на населените места е
наш приоритет.
Новите две машини
се надявам да повишат
още повече нивото на
предлаганата услуга.
Разбира се това не ос-

вобождава нас, гражданите, от личната
ни отговорност да не
замърсяваме заобикалящата ни среда.
Призовавам всеки
да третира улиците,
тротоарите, парковете, площадите, така
както прави у дома,
тоест да не се хвърлят
угарки, чаши, шишета,
чантички и други непотребни вещи извън
обособените за това
места.
От началото на
този мандат няколко
пъти доставяме нови

контейнери и кофи за
смет, увеличихме броя
на кошчетата на обществените
места
именно, за да ни бъде
по-чисто.“, коментира новите придобивки
кметът Николай Зайчев.
Средствата за закупуването на двете вакуумни машини, в размер
на 50 870 лв. без ДДС, са
платени от сметката на
РИОСВ – Пазарджик на
отчисленията за обезвреждане на отпадъци
за всеки тон депониран
отпадък.
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Летовище
„Свети
Константин“ над Пещера
ще стане самостоятелно
населено място. Това
реши на свое заседание
Министерски съвет. Новото селище ще бъде в
границите на съществуващото селищно образувание с местно значение – летовище „Свети
Константин“. Промяната
става според Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България.
След решението на
правителството, президентът Румен Радев е издал Указ № 107, с който
постановява и наименува
новосъздаденото населено място на територията
на община Пещера, област Пазарджик – Свети
Константин. Изпълнението на указа е възложено на Областния управител на Пазарджик и
Кмета на Община Пещера. Указът на Румен Радев е на основание чл. 98,
т. 13 от Конституцията
на Република България
във връзка с чл. 18, ал. 2
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република
България.
Решението
Свети
Константин да добие статут на населено място
провокира множеството
спекулации и коментари,
в тази връзка от Община
Пещера бе предоставена
следната информация, от
която всеки да направи
своите изводи за ползите
от създаването на новото
населено място.
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ОБЩЕСТВО

Свети Константин вече е село
I. С решение 501 на
Общински съвет-Пещера, взето на заседание на
26.06.2018.г, спазвайки
чл. 20 от ЗАТУРБ, където
е описан редът за създаване на ново населено
място, е направено искане за създаване на ново
населено място „Св. Константин“ на територията
на община Пещера, област Пазарджик.
II. С писмо Изх. № К ОбС-158 от 15.08.2018 г.,
подписано от Председателя на общински съвет
— Петър Хамамджиев
е отправено искане до
областния управител на
област Пазарджик за създаване на ново населено
място
III. С решение № 249/
02.05.2019 г. на МС за
създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик,
на основание чл. 19 и 20
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република
България Министерски
Съвет:
1. Създава ново населено място – село в землището на гр. Пещера,
община Пещера, област
Пазарджик, с територия,
определена от строителните граници на селищно образувание с
местно значение „Свети
Константин“.
2. Предлага на Президента на Република
България на основание
чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република
България във връзка с
чл. 18, ал. 2 от Закона за

админист ративно теририалното устройство на
Република България да
издаде указ за наименуване на новото населено
място с наименованието
„Свети Константин“.
3. Областният управител на област Пазарджик в съответствие със
Закона за кадастъра и
имотния регистър в 3-месечен срок да определи
землищните граници на
новото населено място.
4. Изпълнението на
решението се възлага на
областния управител на
област Пазарджик и на
кмета на община Пещера.
5. Решението влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“, което да се извърши едновременно с
обнародването на указа
на Президента на Република България.
IV. С указ на Президента на Републиката
№107/08.05.2019г. на основание чл. 98 от Конституцията на Република
България и във връзка с
чл. 18, ал. 2 от ЗАТУРБ се
наименува Новосъздаденото населено място на
територията на община
Пещера, област Пазарджик — Свети Константин.
Какви са предимствата на факта, че „Св.
Константин“ е населено
място ?
1. Според промени
в Закона за местните
данъци и такси, които
бяха приети през есента
на миналата година, се
предвиждат имоти, кои-

то се намират в курортните населени места и не
са основно жилище, да се
облагат с по-висока ставка.
Това е европейска
практика и се прилага
се в редица европейски
страни. Независимо, че
към настоящия момент
Конституционния
съд
отмени разпоредбата, в
близко време тази практика ще бъде наложена
в България, за да се синхронизира законодателството ни с европейското.
Като село „Св Константин“ ще има по-ниски данъци от курортите
и размерът им ще зависи
от Решение на Общински
Съвет – Пещера.
2. Промяната на статута на „Св Константин“
ще подобри административното обслужване на
собствениците на имоти.
Към настоящия етап
цялата строителна документация се издава от
Община Пещера, а предоставянето на вещните
права се извършваше от
Областна администрация /за частта от земята,
която е под юрисдикцията на МРРБ, а за земята,
която е под юрисдикцията на Министерството
на Земеделието, горите и
храните – просто нищо
не се случва/. Това затруднява гражданите.
Обособяването
на
„Св. Константин” като
населено място ни дава
възможност да предявим
претенция в рамките на
населеното място да по-

паднат както земите под
юрисдикцията на МРРБ,
така и земята, която е под
юрисдикцията на Министерството на Земеделието, горите и храните. Ако
това стане, цялото административно обслужване
ще се извършва в Община Пещера.
3. Промяната на статута на „Св Константин“
дава основание за придобиване на собствеността
от Община Пещера, което от своя страна ще доведе до осъвременяване
на плановете.
Сега
действащите
планове са стари и неактуални. Ние и да искаме,
не можем да възложим
и процедираме нови
градоустройствени планове, без съгласието на
собствениците, а и защо
да го правим при условие че собствеността не
е наша?
4. Промяната на статута на „Св Константин“
дава основание за увеличаване на територията
през Министерство на
Земеделието. Този въпрос го изясних допълнително в т. 2.
5. Промяната на статута на „Св Константин“ дава основание за
по-правилно управление
на територията. Досега
Областната управа отговаряше за урбанизираната територия, а Горското
стопанство за сечта в
територията. Сега тези
правомощия преминават
към Община Пещера.
6. Промяната на статута на „Св Константин“

дава основание Община Пещера да инвeстира
както собствени , така
и европейски средства
в инфраструктурата на
територията. Това би довело до по-добра и ефективна инфраструктура и
по-качествено обслужване на населението.
7. Независимо от това,
че „Свети Константин”
става населено място,
това не бива да се отрази негативно на неговото
бъдещо развитие.
Това, което притеснява нашите съграждани е, да не бъде разрешавано поставяне на
оградни съоръжения.
Поради
изброените
причини, това няма как
да стане.
Няма да има обособяване на парцели за всяка
вила, защото това е невъзможно.
Няма и да се продават
такива парцели.
В бъдеще нашето намерение е да продължи
развитието на населеното место „Свети Константин” така, както се е
развивало до сега. След
като Община Пещера
стане собственик на земята /както тази под
юрисдикцията на МРРБ,
така и земята, която е под
юрисдикцията на Министерството на Земеделието, горите и храните/,
бъдещото строителство,
пристройки и надстройки ще се извършват въз
основа на отстъпено право на строеж.

Красимир Узунов бе удостоен със званието
„Почетен гражданин на Пещера“

Общинският
съвет
на Пещера проведе тържествено заседание, посветено на празника на
града. Специалната сесия започна с празнично
слово на председателя на
Общински съвет — Петър Хамамджиев.
След него, от трибуната говори кметът Николай Зайчев: „Денят на
Свети Георги Победоносец е двойно по-значим
за пещерци, защото на
тази дата нашият град
празнува и своя празник.
За нас този ден е ново
начало, но и ден на размисъл и равносметка за
постигнатото – на всеки
от нас и от всички заедно. Не би било пресилено
да се каже, че корените и
историята ни са орисали
Пещера на успех. Силният дух на града е заредил
пещерци със сила да се
борят за мечтите си и
да не спират по средата
на пътя. Да се справят
в трудни времена. И да
мислят за себе си като
общност от хора с общи

цели. Имаме и предизвикателство, което устоя на
времето – да бъдем мултиетническа община, без
етническо напрежение и
конфликти. Няма бъдеще, без достойно минало
и настояще“, заяви кметът. „Нашите предци са
изнесли подобаващо на
плещите си тежката отговорност да ни завещаят постигнатото от тях.
Кога, ако не днес, трябва
да отдадем почитта си и
признателността си към
достойните и храбри пещерци, чиито думи и дела
и днес предаваме от уста
на уста и от поколение на
поколение. Нека не забравяме, че местният ни
патриотизъм е най-добрият учебник за нашите деца“, обяви Николай
Зайчев. „Европейските
практики неусетно навлязоха в стандартите ни
на мислене и работа. Пещера е един от малките
градове в страната, които натрупаха най-много
опит по работа с европейски проекти. Фактът,

че продължаваме да печелим европейски пари
с идеите си, идва да подскаже, че опитът ни вече
работи за нас“, обърна
внимание той. „Нека
да ни е честит светлият
празник, нека да са пъл-

Костадинова, която каза,
че поколения пещерци са
работили безкористно за
своя град.
На
тържествената
сесия, посмъртно със
званието „Почетен гражданин на Пещера“ беше

ни душите и сърцата ни –
с обич, с благодарност и
човещина. И нека Свети
Георги ни закриля, както
досега. Честит празник“,
заяви Николай Зайчев.
Приветствие отправи и
народният представител от ГЕРБ Десислава

удостоен основателят на
Агенция и Радиоверига „Фокус“ — Красимир
Узунов. Кратка биографична справка за Красимир Узунов прочете
кметът на Пещера Николай Зайчев. Той отбеляза основни моменти от

жизнения път на Узунов,
приноса му за проучване на различни епизоди
от военната ни история,
а също и неговия патриотизъм. „Красимир
Узунов издири всички
загинали във войните от
Пещера, с което заличи
едно бяло петно в историята на града. Дарил
е на училища от нашия
град свои книги“, заяви кметът. „Принципен,
предприемчив, дисциплиниран и много организиран. Той ще бъде
запомнен като голям
българин, патриот, радетел за българската кауза в Македония“, обяви
Зайчев. Думи в памет на
Красимир Узунов каза и
проф. Пламен Павлов.
„Чувствам
се
доста
странно, тъй като той
ме помоли да дойда тук
и да го представя. Днес,
колкото и да е абсурдно,
той ни гледа“, коментира
той. „Става дума за личност, която сама по себе
си е епохална. Той е открит, но ще бъде откри-

ван от много поколения
българи, тъй като това,
което направи със своите книги, няма аналог в
съвременната история и
литература“, заяви проф.
Павлов. „Красимир Узунов съчетаваше в себе си
качествата на историк и
писател. В България са
много малко хората, които могат да пишат така.
Може би покойният Николай Генчев можеше
да пише така. Отивайки
по-назад можем да споменем Захари Стоянов,
Симеон Радев. Красимир
Узунов беше от ранга
на тези хора“, каза още
проф. Павлов.
Почетния плакет получиха съпругата на Красимир Узунов — Тетяна и
неговата дъщеря Деница.
Тетяна Узунова благодари на кмета за тази
инициатива. С вълнение
тя сподели, че Пещера и
България могат да се гордеят със син като Красимир Узунов.
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С проект ще се обнови
един от парковете в Пещера

Паркът на кръстовището на улиците „Симон Налбант” и „Стефан Караджа” ще бъде
ремонтиран със средства, спечелени по проект, който ще бъде финансиран от ПУДООС.
Паркът, с характерна
триъгълна форма и терасиран терен, поради
денивелацията на двете улици тангиращи с
парка, е създаден преди
много години.
Той се явява единствена обществена зеленина за немалка част от
територията на града.
Справка в Община Пещера показва, че
преди около 10 години
в парка са били монтирани 4 детски съоръжения /пързалка, 2 люлки
и пясъчник/, които в
момента се намират в
добро състояние, но
тъй като са монтирани

директно върху тревните площи, зоните около
тях са захабени, тревата
е изчезнала и при дъжд
теренът около тях се
превръща в кално поле.
За съжаление, с течение на времето, част
от елементите на парка
– стълбищата, алейната мрежа, подпорните
стени и парковото обзавеждане са се компрометирали и имат нужда
от възстановяване и рехабилитация.
Специалисти са констатирали, че зеленото
кътче се нуждае още от
възстановяване на част
от зелените площи, засаждане на жив плет,
затревяване и презатревяване, нови декоративни храсти и дървета,
както и нови вечнозелени дървета. Идеята на
администрацията е да
се изгради и чешма.

Всичко това е наложило, Община Пещера да изготви Проект
„Възстановяване и реновиране на „Малък
бутиков парк“, финансиран в рамките на Националната кампания
„За чиста околна среда”.
Конкурсът на тема
„Обичам природата – и
аз участвам” е на Министерство на околната
среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната
среда. Общата стойност
за реализиране на идеята е в размер на 25 000
лева.
Предоставените
средства след спечеления конкурс са 10 000
лева. Нужни са още 5
000 лева, които трябва
да осигури Общината.
Според ръководството на Община Пещера,

осъществяването
на
проект
„Възстановяване и реновиране на
„Малък Бутиков парк“
гр. Пещера“ е с изключително
обществена
значимост за жителите
на града, тъй като това
е част от поетапното
облагородяване на зелените площи в града и
преобразяването му в
естествен притегателен
център за отдих и отмора на жителите на съседните жилищни квартали, както и любимо
място за игра на децата.
Общо 21 проекта
на Общини, Кметства,
Училища и Детски градини от Пазарджишка
област ще бъдат финансирани в рамките
на Националната кампания „За чиста околна
среда”.

Наградиха победителите
в Националния литературен
конкурс есе „Спас Зафиров”
В навечерието на
християнския празник
„Св. Св. Кирил и Методий” и Ден на библиотекаря традиционно
бяха връчени наградите
на победителите в Националния литературен
конкурс за написване
на есе „Спас Зафиров” 2019 г., който тази година бе на тема „Милосърдието като добродетел
на сърцето“.
Произведенията им
оцени комисия в състав Председател: Златка
Златанова – филолог и
членове Николина Бар-

бутева – педагог, автор
от Пещера, спечелила
множество награди за
публикуване и писане
на есета и Христо Милчев – драматург, сценарист.
За трето място в конкурса бе наградена Анна
Йоанис Янакопулу на
17 г., 10-ти клас , от гр.
Смолян. Втора остана
Деспина Цонкова Симеонова на 16 години, в
9-ти клас на Обединено
училище „Любен Каравелов“, от гр. Пещера.
Годишната литературна награда “Спас

Зафиров – 2019 г.” със
статуетката Пегас и наградата за първо място
в конкурса бе присъдена на Георги Иванов Йозов — 18 г., 12-ти клас от
ПГХВТ, гр. Пещера.
За първа година наградите бяха връчени на
общ фолклорен концерт
на читалищата в общината, който се проведе
на централния площад
„България“. На сцената
се представиха формациите на НЧ „Развитие“,
НЧ „Зора“ - Радилово и
НЧ „Сергей Румянцев“ Капитан Димитриево.

Да си спомним за Георги Катин

— син на един от основателите
на Пещерската архитектурно-строителна школа

На 29 май 2019 г. се
навършват 100-години
от смъртта на Георги
Атанасов Катин /18491919/.
Той е син на един
от основателите на Пещерската архитектурно-строителна школа,
първомайстор Атанас
Катин /1807-1891/.
Георги Катин е построил редица от емблематичните сгради в
Пещера — Читалище
„Развитие“ /1902-1904/,
Църквата „Св. Петка“
/1902/, Класното учи-

лище „П. Р. Славейков“
/1897/, Начално училище „Любен Каравелов“
/1907/, Начално училище „Михаил Каролиди„
/1904/, Начално училище „Алеко Константинов“ /1911/, стария
железен мост на Стара
река /при дървото Кавака/, моста при кираджийницата /по пътя
за гр. Батак/, къщата на
Зафир Зафиров — днес
Ритуален дом, както и
множество жилищни
сгради, като всички са
по негови проекти.

Негово дело е и сградата на Българска земеделска банка в гр. София
/1900-1903/. Проектът е
на архитект Йордан Миланов. Тя съществува
и до днес, намира се на
ъгъла на улиците „Иван
Вазов“ и „Г. С. Раковски“, като към момента
на построяването си
е била най-голямата и
внушиттелна постройка
в столицата, струваща 1
472 143 тогавашни лева.
След идването на
власт на Кимон Георгиев през 1934 г. в нея се е

помещавал Министерски съвет на Царство
България до 1944 година. Към 2011 г. сградата
е паметник на културата и в нея се помещава
централата на БДЖ.
Собствената къща в
Пещера на първомайстор Георги Атанасов
Катин, в която е живял,
работил и починал се
намира на ул. „Христо
Цикалов“ № 10.
Използвани
са
справки от книги на
краеведите Анастас Б.
Пунев и Петър Велков
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Искра
Младежи питаха
пещерци
за проблемите им

На 5 май екипът на Съвета за младежка
политика в град Пещера осъществи второто
издание на кампания “Какъв ти е проблемът?”.
Младите хора успешно анкетираха близо 150
свои съграждани. Те събраха полезна обратна
връзка, която ще бъде анализирана и използвана
за бъдещите събития на организацията там.

Национално
признание
за библиотеката
Библиотеката при НЧ лиотеки в България.

„Развитие-1873“ беше номинирана за наградата на
ББИА (Българска библиотечно-информационна
асоциация) „Библиотека
на годината 2018“, заради иновативния си проект „Бебетека“, свързан с
ранното детско четене.
„Въпреки, че наградата бе спечелена от Регионална библиотека „Пейо
Яворов” – Бургас, ние сме
горди, че бяхме една от
петте номинирани биб-

Управителният съвет
на ББИА изрази задоволство и готовност за подкрепа в бъдещата работа
на екипа на библиотеката
в това начинание“, сподели Цветана Йовчева
– библиотекар в Детски
отдел и ръководител на
проект „Бебетека“. Именно тя получа отличието
на официална церемония, която се състоя в
София.

ДГ “Изгрев“
чества 70 години

С концерт на настоящите си въпитаници,
ДГ „Изгрев“ отбеляза
своя 70-годишен юбилей. Най-старото и
най-голямото детско заведение представи програма, с която зарадва
родители, бивши и настоящи учители. Залата
на читалище „Разивите“
се оказа тясна за всички
желаещи да бъдат част
от празника.
Официално детската градина е открита на
19.09.1949 г.и стартира
с 3 групи, с директор
Гинка Шишиджиева. От
1953 г. директор е Люба
Лазарова и това е времето за благоустрояването
на двора и обогатяване-

то на материално-техническата база. През 1972/
73 г. започва строеж на
пристройка към основната сграда, с цел увеличаване броя на групите,
които нарастват на 6
бр. След пенсионирането на Люба Лазарова,
директор на ДГ е Райна
Вълкова, а до края на
1992 г. — Атанаска Димитрова. От 1993 г. до
2011 г. директор на детската градина е Стоянка
В. Димитрова. Днес директор на ДГ „Изгрев“ е
Ренета Русинова.
През тази учебна година в детската градина
има 5 групи, 1 от които
яслена. В нея се обучават 120 деца от Пещера.

Изложба на Стоимен Стоименов

Художникът Стоимен Стоименов откри самостоятелна изложба в ХГ „Проф. Веселин Стайков“ в Пещера. Художникът представи 54 свои
картини.
Стоимен Стоименов е роден на 10.10.1949 г.
в гр. Пазарджик. Живее и работи в с. Капитан
Димитриево, област Пазарджик. Завършва Великотърновския Университет “Св. Св. Кирил и
Методий” през 1975 г., специалност “История”.
През 1995 г. става член на Съюза на българските
художници. Участва в пленери, групови и национални изложби. Негови картини са притежание
на галерии и частни колекционери в страната и
чужбина.

Родопска
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Най-малките гимнастички
със златни медали от Държавно
първенство по масов спорт

ТД “Купена“
отбеляза
годишнина

Туристическо дружество
„Купена‘‘ е създадеСъс златни медали от първото си участие на
От клуб „Далия старс“ изразиха своята благоно
през
1927 г.
Държавно първенство по масов спорт се завърна- дарност към родителите, които подкрепиха учасДружеството
е с траха гимнастичките на „Далия старс“.
тието на талантливите гимнастички в първото им
диции
в
областта
на спеТреньорката Мая Петкова заведе в Шумен, къ- държавно първенство в далечен Шумен.
леологията, алпинизма
дето се проведе състезанието, 12 момичета,
които се състезаваха в категория до 7 годии пешеходния туризъм,
ни „Гимнастика в танц“. Съдия на клуба бе
включително с участие
Маргарита Николова, която е и член на ков международни експемисията по масов спорт в БФХГ.
диции.
Регистрирано е съЕто и имената на победителките:
гласно
ЗЮЛНЦ за изКристиана Василева
вършване
на обществеДея Зайчева
но
полезна
дейност.
Вася Шенкинова
Има
права
за стопаНадя Таскова
нисване
на
х.
„Румен‘‘,
Елена Даракчиева
Зорница Ахчийска
Божидара Ахчийска
Анна Мишеморова
Пламена Цветкова
Елица Теленчева
Диана Казакова
Симона Кътева

Успехи за ракетомоделистите

На първото за сезона
национално първенство
по
ракетомоделизъм,
за деца до 14 г., на полигона в плевенското с.
Вълчитрън, пещерските ракетомоделисти се
представиха отлично,
като завоюваха първо
място и златната купа в
отборното класиране за
2019 г., както и два златни медала в индивидуалните класирания.
Тримата призьори от
Пещерския клуб при децата са:
Владимир Козарев,
Георги Башкехайов и
Йордан Джинин.
Ръководителите, членовете и симпатизан-

тите на клуба изказват
голяма благодарност на
Община Пещера и кмета Николай Зайчев за
оказаното съдействие за
осигуряване на подходящо помещение за клуба, за помощта и подадената ръка в най-трудния
момент, когато по независещи причини в края
на месец март клубът
трябваше да освбоди
помещението, в което
пребиваваше повече от
10 г. насам.
Помощта оказа огромно значение, за да не
се пропусне спортният
сезон 2019 г., както и за
запазване на спортния
дух на състезателите.

Най-малките, виждайки тези затруднения
пък проявиха по-големи
усилия по преместването и подготовката си за
първото състезание, и

с още по-голям хъс се
явиха на него, и въпреки трудностите, постигнаха тези отлични резултати.

При участие в международната купа по ракетомоделизъм в България край град Плиска,
на която имаше състезатели, както от България, така и от Швейцария, Турция и Румъния,
з.м.с. Димитър Вачков
завоюва златната купа,
а м.с. Павел Тилев бронзова, в най-атрактивния
клас копия на модели.
На
националните
ученически състезания
по Ракетомоделизъм на

12 Май 2019 г., организирани от Министертвото на образованието
и науката (МОН), Националния дворец на
децата в София и Модел
клуб-Пазарджик, състезателите от Пещерския
клуб по ракетомоделизъм се представиха отлично. Участие взеха 8
клуба по ракетомоделизъм в страната.
Клубът участва с 8
ученика в две възрастови групи, 5 деца до 7-ми

клас и 3-ма юноши от
8-ми до 12-ти клас. Равносметката от това състезание са 8-завоювани
медала в индивидуалните класирания, 1 - златен, 4 – сребърни и 3 бронзови. В отборното
класиране при юношите
златната купа за 6-та поредна година отново е
в Пещера, а при много
оспорвани битки, завършващи в някои класове с флайофи, децата
успяха да се включат в

челната тройка и завоюваха бронзова купа в
отборното класиране.
При юношите Костадин Кръстанов е златен
медалист, а Георги Динчев — с два сребърни и
един бронзов медал, и
Йордан Мадин е с два
сребърни медала.
Фаворит при децата
е Андон Георгиев с два
бронзови медала от 2-та
класа, в които участва.
След флайоф в най-масовия клас с парашут,
той успя да се включи в
челната тройка. Йордан
Джинин, Владимир Козарев, Георги Петърнейчев и Георги Башкехайов също взеха активно
участие и малко не им
достигна да се включат
в челните тройки, но
допринесоxа за общото
отборно класиране. Тази
година МОН отпуска
едногодишни стипендии за златните медалисти от националните
ученически състезания,
което
допълнително
мотивира учениците да
се занимават с полезни
извънкласни форми.

х. „Снежанка‘‘, пещера
„Снежанка‘‘ и част от
ски-съораженията на
курорта „Св. Константин‘‘, които в момента са
преотстъпени на арендатори.
Работи съвместно с
Общинска администрация за подпомагане развитието на туризма на
територията на региона.
Председател на Туристическото
дружество
„Купена“ в град Пещера
е Георги Киев.

Пламен Стоянов
продължава
да ни радва

След отличното си
представяне на проведените наскоро Държавните индивидуални
първенства по шахмат,
републиканският вицешампион за юноши до
14 години Пламен Стоянов спечели нови две
първи места на турнири
в своята възрастова група. Това са проведеният
в гр. София – „Мемориал МИТКО ИЛИЕВ“ и в

гр. Стара Загора – Тринадесети турнир „Тракийско Конче“.
Пламен продължава своята подготовка за
предстоящите турнири в страната и чужбина. При намирането на
спонсор ще стане възможно участието му на
Европейското първенство в Братислава през
мeceц август 2019г.

Добринка
Смилянова
спечели
отборна титла
от Държавния
шампионат

Състезателката
по
бадминтон от Пещера — Добринка Смилянова допринесе за
първата титла на „Бадминтон-скуош клуб Пазарджик“ от Държавно
отборно първенство. В
50-годишната история
на клуба досега липсваше такава титла.
Във финалната четворка тимът надигра
“НСА” - София с 4:1 сре-

щи, ”Атлет” - Първомай
с 5:0 срещи и в де факто
прекия финал победиха
“Виктори” - София с 4:1
срещи.
Златният отбор бе в
състав: Стефани Стоева, Габриела Стоева, Гергана Павлова, Добринка Смилянова, Бистра
Манева, Жана Баташка,
Йоана Малинова, Калина Георгиева, Михаела
Иванова.

Регионален успех

Блестящо представяне на отбора на ОУ „Св.
Патриарх Евтимий“ на
областния етап от Националното състезание
„Защита при пожари,
бедствия и извънредни
ситуации-2019“, където
учениците от Пещера

спечелиха първото място. Отборът-победител
бе в състав състав: Кети
Бакърлиева, Паола Джарова, Велина Учкунова,
Айлин Еминова, Любомира Стоименова и ръководител ст.-учител по
ФВС — Елена Ванчева.

