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Пещера отбеляза 183 години от рождението
на Васил Левски

Навършиха се 183 години от рождението на
Апостола на свободата Васил Левски. По този повод
Общински комитет „Васил
Левски“ и Община Пещера
организираха поклонение
пред паметника на Дякона в центъра на града. За
да поднесат венци и цветя в знак на признателност към делото му, тук
пристигнаха д-р Николай
Пенев — председател на
местния парламент, Гълъбина Карамитрева — зам.кмет на община Пещера,
представители на политически сили, общественици

и граждани.
Присъстващите
си
припомниха
заветните
думи на Левски, които будят чувство за българщина и достойнство. Минута
мълчание и сведени глави
в знак на уважение и преклонение пред саможертвата на големия син на
България.
В социалната мрежа
Йордан Младенов — кмет
на община Пещера, не пропусна да поздрави своите
съграждани с годишнината. На своята страница
Младенов написа:
„Днес отделяме малко

време и заедно си спомняме за делото на Васил
Иванов Кунчев. Защото
имаме нужда да помним,
да си говорим за смелостта
на предците ни, за да вървим по правилен път и да
сме сигурни, че не грешим.
Този път е и път на осъзнаването на един народ.
Васил Левски не е минало!
Неговите идеи и мисли са
непреходни, а личността
му е космополитна!“
Васил Левски е известен още с прозвищата си
Дякона и Апостола и се
счита за идеолог и организатор на българската
национална революция,
основател на Вътрешната
революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК).
Припомняме, че скулптурната композиция „Клетва
на Васил Левски” беше открита в Пещера по повод
180 г. от рождението му.
Паметникът е изработен
от скулптора Спас Киричев, а средствата бяха събрани с дарения на хората
от града по идея на Общински комитет „Васил
Левски”.

Галина Стоянова е новият секретар на
Община Пещера

Тя е завършила висше
образование в Югозападен университет „Неофит
Рилски“ в Благоевград. В
Община Пещера работи
от месец септември 1998
г. От 2009 до 2011-а работи в системата за закрила
на детето в Агенцията за
социално подпомагане. До
настоящия момент е директор на Дирекция за хуманитарни дейности в Об- щинска администрация.

Омъжена, с едно дете.

По нов проект кандидатства Общината

Община Пещера кандидатства с проектно
предложение по процедура за набиране на проектни предложения за
финансиране през 2020
г. от фонд „Социална закрила” (ФСЗ), Компонент
1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо
поддържане на материалната база и изграждане на

нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за
предоставяне на социални
услуги“.
Проектът цели подобряване на материалната
база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в
Домашния социален па-

тронаж в Пещера. С реализирането на дейностите
ще се подобрят условията
на труд, ще се повиши мотивацията на работещите
в ДСП, както и качеството на предоставените
услуги, а с това и интересът на потенциалните им
ползватели, уточниха от
пресцентъра на местната
администрация.

Приемен ден на арх. Лазар Ковачев
— всеки понеделник от 14:30 до 17:00 ч.

Общинска администрация обявява, че приемните дни на ръководния екип на Община Пещера са:
- Йордан Младенов - кмет на община Пещера - всеки понеделник от 14:00 - 17:00 ч.;
- инж. Николай Атанасов - зам.-кмет - всеки вторник от 14:30 до 17:00 ч.;
- Гълъбина Карамитрева - зам.-кмет - всяка сряда от 14:30 до 17:00 ч.;
- Елена Рядкова - зам.-кмет - всеки четвъртък от 14:30 до 17:00 ч.;
- Галина Стоянова - секретар на Община Пещера - всеки петък от 14:30 до 17:00 ч.
Посещенията при кмета на общината се извършват след предварително записване само в
приемния ден от 8:30 до 12:30 часа на гишета №2 и №3 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, или на телефони: 0350/6-22-03; 6-22-08.

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

Йордан Младенов бе избран за зам.председател на ПК по европейски фондове,
национални и международни програми
и проекти на НСОРБ

В столицата се проведе работна среща на членовете на Постоянната
комисия по европейски
фондове, национални и
международни програми
и проекти на НСОРБ за
мандат 2019-2023 г.
В експертно-консултативния орган на Сдружението ще работят 118
представители от 82 общини. 35 от тях са кметове и заместник-кметове,
петима са председатели
на общински съвети, 15 са
общински съветници и 63ма — общински експерти.
В рамките на заседанието на ПК по еврофондове, национални и
международни програми
и проекти на НСОРБ бе
избрано ново ръководство
на Постоянната комисия
към НСОРБ. За неин председател единодушно бе
преизбрана Корнелия Маринова – кмет на община

Ловеч.
местните власти ще могат
През новия мандат да разчитат на експертна
като заместник-председа- подкрепа от страна на

тели ще я подкрепят:
Йордан Младенов —
кмет на община Пещера;
Ирина Савина — заместник-кмет на Столична
община;
Маринела Цонева —
директор на дирекция в
Община Велико Търново;
Мария Гиева — изпълнителен директор на МИГ
Раковски.
И през този мандат

НСОРБ за подготовката
на стратегически документи и разработване на механизми за междуобщинско
сътрудничество за програмен период 2021-2027.
Предстои новият състав на ПК по европейски
фондове, национални и
международни програми
и проекти на НСОРБ да
набележи приоритетите в
своята работа до 2023 г.

В Пещера: Ремонти, почистване
и възстановителни дейности

По заповед на Йордан
Младенов — кмет на община Пещера е изготвен
график, по който регулярно ще се мият улиците в
Пещера. Служители на
Общинско предприятие
„Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура“ (ОП „ЧПОИ”) ще хигиенизират пътната мрежа
в града, както и в селата
Радилово и Капитан Димитриево.
В същото време продължава почистването на
входно-изходните артерии
на Пещера. Премахват се

храсти, коси се тревата по
банкетите край пътните
платна.
Приключи
първият
етап от възстановяването
на пътните настилки след
извършени ремонтни дейности на водоснабдителната система от служители
на „ВКС“ ЕООД, съобщиха от дружеството.
„Заявявам, че след всяка авария, която налага
разкопаване на улиците
заради ремонт на водопроводната мрежа, пътната настилка ще се възстановява в края на работния

процес“, каза Сергей Стойнов — управител на фирмата.
Той допълни, че възстановителните дейности
в Пещера вече са приключили. Предстои акцията да
продължи в двете съставни села на общината.
Припомняме, че Младенов нареди да се вземат
мерки за ремонт на пътната настилка на 9 юли.
Предвижда се възстановяване на повредените
участъци на територията
на Пещера, Радилово и К.
Димитриево.

Община Пещера финализира успешно проект
„Целево подпомагане с топъл обяд в община
Пещера“

В периода 27.04 20.07.2020 г. Община Пещера реализира проект
„Целево подпомагане с
топъл обяд в община Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в
условията на извънредна
ситуация - 2020 г.“, финансиран от Агенция за
социално
подпомагане.
Чрез проекта се осигури
топъл обяд за 179 човека,
жители на общината. Възползваха се уязвими лица,
в т.ч. и възрастни над 65
години, без доходи или с
доход под линията на бедност, определена за страната, живеещи сами и без
близки, които да се грижат

за тях и в условията на извънредното положение,
обявено за страната, не са
в състояние да си осигурят
прехраната, и лица, които
поради възрастта си, поради трайно увреждане
или в резултат от заболяване, не са в състояние да
се самообслужват и не могат да осигурят сами или
с помощта на близките си
храна за своите ежедневни
потребности. В продължение на 58 работни дни се
приготвяше и доставяше
топъл обяд в подкрепа на
уязвими граждани, които
поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обяве-

ната извънредна ситуация,
произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на
COVID-19, бяха в затруднение да осигурят прехраната си. Община Пещера
пряко и самостоятелно
предостави
съпътстваща подкрепа през целия
период на изпълнение на
Програмата, изразяваща
се в снабдяване с лекарства и продукти от първа
необходимост, закупени с
лични средства на лицата.
Припомняме, че общата
стойност на проекта е 28
594,00 лева.
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Зрелостниците от ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ Андрей Гъдев и Милен
Иванов започнаха работа в „Биовет“ АД, осигуриха им и подслон

Първият випуск на специалността „Технология
на биопроизводството“ в
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“
вече получи своите дипломи. Трима от завършилите
ще продължат своето образование в ПУ „Паисий
Хилендарски“, където ще
навлязат по-дълбоко в
тайните на биотехнологиите, а двама вече прекрачиха прага на „Биовет“ АД
като редови работници.
През есента към тях ще се
присъединят още трима
техни съученици.
Запознайте се с Андрей
Гъдев и Милен Иванов. С
тях се срещаме по повод
решението им да станат
част от колектива на предприятието.
На прага си на реализацията в живота ти.
Предстои ти да започнеш
работа. Как се чувстваш?
Андрей Гъдев: Започнах работа в „Биовет” АД
на 1 юли. Искам да благодаря на ръководството на
фирмата. Благодаря сърдечно и на служителите в
Дневен център за настаня-

ване от семеен тип за деца
без увреждания (ЦНСТДБУ) в Пещера. Именно те
направиха така, че днес да
се гордея със своя избор за
работа и реализация в живота. Това е важен момент
и аз наистина се вълнувам.
Как започна всичко?
Госпожа Славея Златанова - директор на ПГХВТ
„Ат. Ченгелев“, се свърза с
директора на училището,
в което учех. Срещнахме
се и разговаряхме. От нея
научих за специалността
биотехнолог и за училището в Пещера. Бях силно
заинтригуван и не ми отне
много време да се съглася с разумните доводи да
избера точно това учебно
заведение.
Обучението
започна, а с него и практиката в „Биовет“. Тези три
години ще запомня за цял
живот. Беше интересно и
полезно да учим и същевременно да практикуваме теорията в съвременни
условия, които предоставя
предприятието. Днес мога
да твърдя, че съм запознат

с производствените процеси, владея съвременните технологии и се справям с апаратурата.
Дошло е време да се
разделиш с ЦНСТДБУ.
Какво следва?
От 1 юли напуснахме Центъра. „Биовет“ ми
предостави помещение в
новото общежитие, предназначено за нови кадри
и служители в завода. Условията там са подходящи и отговарят на моите
изисквания. Освен това
ползването на жилището
е безплатно, което е изключителна помощ в този
момент. Новата работа в
динамична среда, доброто
и професионално отношение към нас от страна
на служителите са голям
шанс за мен. Мисля, че е
нужно да докажа, че мога
да бъда полезен и да бъда
част от голямото семейство на „Биовет“.
До момента момчетата
са срещали подкрепата на
предприятието и по друг
начин - всеки от обучаващите се в „Технология
на
биопроизводството“
е получавал възнаграждение за положения труд
по време на практиката.
„В началото на годината
всички записали се в тази
паралелка получават еднократна помощ в размер
на 100 лева. Освен това в
зависимост от успеха си,
имат право на стипендия

от 40 до 60 лева. На пътуващите от околните селища - Брацигово, Бяга,
Козарско,
Исперихово,
покриваме пътните разходи. Средствата, които
заделяме за младежите не
са малко (близо 100 000
лв. за година, от които за
стипендии - 40 хиляди), но
ние не само инвестираме
в бъдещите си кадри, а и
споделяме отговорността
за качеството на професионалното обучение и
въобще за възпитаването
в труд и отговорност на
младите хора“ - допълва
и наставникът им Георги
Щерев.
С Милен Иванов се
срещнахме в двора на Историческия музей в Пещера на 24 юни, когато учениците от първия випуск
биотехнолози в ПГХВТ
„Ат. Ченгелев“ получиха
своите дипломи. Милен
е получил предложение
от „Биовет” да започне
работа като апаратчик в
Обединен производствен
корпус 5.
Зарадва ли те предложението за работа?
Милен Иванов: Да,
това е така. Чест е за мен,
че след обучението си ще
работя това, което ми харесва. През изминалите 3
години фирмата ми даде
шанс да получа професия.
В днешно време това е важно за младите хора. След
като имах възможността

да практикувам и да затвърдя наученото в класната стая, мога да кажа, че
времето не е било напразно. Разбира се, има още
какво да науча. Предстои
ми да бъда част от тази
водеща фирма. По време
на стажа си получавах голяма подкрепа от страна
на колектива в „Биовет”.
Хората там ме насърчаваха, атмосферата ми допада. Всичко е динамично, работи се предимно с
млади специалисти, което
е мотивиращо за мен. Благодаря на всеки, който е
дал част от себе си, за да се
чувствам добре.
И ти ще бъдеш настанен в новото общежитие
на фирмата?
Да. Вече съм там. Доволен съм от условията,
предоставени, за да може
работникът да почива и да
се чувства удобно. И при
това съвсем безплатно. Давам си сметка, че трябва да
оправдая доверието на ръководството на „Биовет” и
съм готов да дам всичко.

Тук е мястото да изкажа
благодарността си към
г-н Георги Щерев. С него
се познаваме от времето,
когато бях в IX клас. Този
човек стоеше до нас. Подкрепяше ни във всичко.
Насърчаваше добрите ни
идеи, съветваше ни безкористно. Именно той ни
въведе в тънкостите на биотехнологията. С нас беше
по време на практическите упражнения в завода.
Запозна ни със същността
на технологиите. От него
научихме за процесите,
апаратите и технологията
на производството. Така
във времето научих какво и как се произвежда в
ОПК 5 и ОПК 3. Работата там е в среда с високи
технологии, нова техника.
Съществуват строги правила за безопасност на
труда. Всички работници
ползват лични предпазни
средства, които гарантират човешкото здраве. Там
се чувствам защитен и работя спокойно.

Назначена е временна Общинска преброителна комисия за преброяването през 2021 г.

Във връзка с подготовката за преброяване
на населението и жилищния фонд на територията
на община Пещера, със
заповед на председателя
на Национален статистически институт (НСИ) е
назначена временна Общинска преброителна комисия с председател в.и.д.
секретар на Община Пещера.
В срок до 10.03.2021
г. комисията ще предаде
преброителните материали в Териториално ста-

тистическо бюро (ТСБ)
- Юг и изготви заключителен доклад за дейността си по преброяване на
населението и жилищния
фонд на територията на
община Пещера.
На 15.06.2020 г. Общинската комисия проведе първото си заседание,
на което бяха обсъдени
и приети Правилник за
дейността на комисията и организационен
план-график за подготовката и провеждането на
преброяването в община

Пещера.
Преброяването в България ще се проведе на
два етапа:
- чрез онлайн електронна
преброителна
карта от 0:00 ч. на 22 януари 2021 г. до 24:00 ч. на 31
януари 2021 г.;
- чрез посещение на
домакинствата от преброител от 8:00 ч. на 1
февруари 2021 г. до 20:00
ч. на 15 февруари 2021 г.
Преброяването на населението и жилищния
фонд е най-мащабното

изчерпателно статистическо изследване и един
от основните източници
за събиране на данни за
броя и характеристиките
на населението и жилищния фонд в страната.
Целта на преброяването е да осигури надеждна, изчерпателна и достатъчно детайлизирана по
административно-териториални и териториални
единици информация за
населението и жилищния
фонд в страната. Преброяването ще предостави

Ученичка от ОУ „П. Р. Славейков“
със 100 точки на изпит след седми клас

Ангелина Красимирова Николова от VII а
клас постигна резултат
100 точки от 100 възможни на изпита за проверка
на музикалните способности в Пловдив, похвали се заслужено Пенка
Христоскова - директор
на пещерското школо.
Освен с музикалния си
певчески талант, Ангелина може да се похвали
и с отличен успех в Свидетелството за завършено основно образование.

Цветан Атанасов Хаджиев от VII б клас постигна резултат на НВО
по математика 87.500
точки от 100 възможни
при средно за областта
36.33 точки. „Не случайно за изминалата
учебна година училищното знаме бе поверено
в неговите ръце. Ние,
учителите знаем, че ако
децата не се чувстват
сигурни и подкрепени в
училище, няма как да се
постигнат високите ре-

зултати. Няма учебник,
който може да разпознае
таланта и да улови искрицата в погледа на детето, за да го насърчи да
работи по-усърдно и да
постигне отлични успехи в която и да е област.
Тук решаваща е ролята
на учителя“, каза Христоскова и поясни, че благодарение на професионализма, на ентусиазма,
на старанието на учителите, седмокласниците
традиционно постигат
добър резултат на изпитите на НВО и доказват,
че с труд и упоритост
всяка цел може да бъде
постигната.
Доказва
се и максимата, че във
връзката ученик-учител
най-важно е доверието.
„Надявам се всеки
седмокласник да продължи образованието

данни за броя и структурата на населението
по пол, възраст, образование, икономическа
активност,
професия,
икономическа дейност и
други демографски, социално-икономически и
етнокултурни признаци.
Преброяването
ще
осигури и информация
за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в
страната, както и за жилищните условия на населението. Чрез пребро-

яванията се осигуряват
информационно потребностите на широк кръг от
специалисти във и извън
управлението, които в
своята дейност се нуждаят от точна, изчерпателна
и актуална демографска и
социална информация за
вземане на управленски
решения и разработване
на стратегии и конкретни национални и регионални
икономически
и социални политики и
политики по опазване на
околната среда.

От 1 до 10 август 2020 г. в Радилово ще се проведе Лятна младежка творческа резиденция

за нематериално културно наследство Радилово 2020. Деца и младежи от региона ще се

занимават и обучават в творчески и традиционни
работилници, съобщи Марена Вачкова. В инициативата могат да вземат участие младежи, които не
познават живота на село и желаят да научат за нематериалното културно наследство. Участниците
ще получат свидетелство за завършено обучение и
получени умения.
Организатор
на
поредното издание
е читалище „ Зора“
в пещерското село.

Обява

си в тази посока, която
е свързана с мечтите му.
Нека определението „добър човек“ да е основната следа, която ще оставяте след себе си“, нарече
Христоскова.

С настоящото информираме засегнатата общественост, че ЕТ “ГРИМИ — ХЮСЕИН ХЮСЕИН“,
ЕИК 040580486, има инвестиционно предложение,
свързано с „Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в
които се отглеждат животни — осигуряване на качество на водата“ и „Инвестиции, свързани със съхранение и обезвреждане на странични животински
продукти“ в гр. Пещера, Бивш стопански двор, обл.
Пазарджик.

Родопска
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Кметът Йордан Младенов откри паметна
плоча на Васил Куманов в К. Димитриево

Паметна плоча на
загиналия преди 75 години санитарен подофицер Васил Ангелов
Куманов бе открита
днес в Капитан Димитриево.
Венец и цветя бяха
поднесени от кмета на
община Пещера Йордан

Младенов, от Владимир
Петров - кмет на пещерското село, от запасни
офицери и сержанти, от
Йорданка Димитрова сестра на героя, от родственици и граждани.
Церемонията
бе
инициирана от Дружеството на потомците на

участниците във войните от К. Димитриево и
Дружеството на офицерите и сержантите от
запаса и резерва в Пещера.
Средствата за паметната плоча са осигурени
от Община Пещера.
За живота и подвига
на Куманов слово произнесе о.з. подп. Венелин Христов.
Васил Куманов е убит
едва 23-годишен, на
16.03.1945 г., в битката
край Драва по време на
Втората световна война.
Погребан е в българското военно гробище
край гр. Харкан в Унгария.

Искра

Социалистите в Пещера отново избраха за
свой председател Гълъбина Карамитрева

На 11 юли в града се
проведе
Отчетно-изборна конференция на
БСП при спазване на
всички
противоепидемични мерки. Ръководството на местната
структура
представи
пред членовете си отчет
за своята дейност през
периода 2016-2020 г. Делегатите обсъдиха и определиха периода като
успешен, след като подкрепените кандидати за
президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова спечелиха
убедително в община
Пещера, за което сочат
резултатите след проведените избори. БСП

спечели и Европейските
избори, проведени през
2019 година.
Социалистите
отчетоха, че най-големият успех за правилната
политика е избирането
на Йордан Младенов
за кмет на община Пещера. Делегатите, взели участие във форума,
обсъдиха
актуалната
политическа обстановка в страната и подкрепиха лидера на партията
Корнелия Нинова, която иска гражданска подкрепа за вота на недоверие чрез мирен протест
пред НС в деня, в който
се дебатира вотът.
За председател на

местната структура на
БСП в Пещера за втори мандат бе избрана
Гълъбина Карамитрева. Проведе се избор за
местни органи на БСП.
Присъстващите направиха предложения за
избор на представители
в националните органи
на партията.

Успешно приключиха обучения на възрастни хора с увреждания и служители на
доставчици на социални услуги
В Пещера приключиха успешно две обучения,
организирани по Проект „Мобилен екип за активно социално трудово посредничество“, Договор
BG05M9OP001-2.032-0085, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз и изпълняван от
Сдружение „Център за обучение и услуги“ на територията на общините Пазарджик и Пещера.
„Първото, 11-дневно обучение по дигитална
компетентност, бе за 15 възрастни хора с увреждания и членове на семейства с деца в риск. Обучението започна с входящ тест за определяне на
нивото им и премина под формата на теоретични
занимания и практически упражнения“, уточни
Мария Чешмеджиева - управител на социалната

услуга „Мобилен екип за АСТП“.
Във второто, 5-дневно обучение по ключова
компетентност „Обществени и граждански компетентности“, участие взеха социални работници,
психолози, логопеди и трудотерапевти от Пазар-

джик и Пещера - от Дневни центрове за деца и
младежи с увреждания, Дневни центрове за възрастни хора с увреждания и Кризисен център.
Обучението премина под формата на дискусии,
презентации, ролеви игри и работа в малки групи.
Всички участници получиха сертификати от обучаващата организация, допълни Чешмеджиева.
В рамките на проекта е създадена иновативна интегрирана социална услуга „Мобилен екип
за активно социално трудово посредничество“, а
целта му е да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на
труда на хора с увреждания и на лица, полагащи
грижи за деца в риск, включително с увреждания,
живеещи на територията на двете общини.

Пещерката Живка Йорданова разказа на германка за децата от ЦНСТДБУ.
Гюлшен Уисал направи дарение за 18 000 евро

Възпитаниците на
Център за настаняване
от семеен тип за деца без
увреждания (ЦНСТДБУ) в Пещера получиха
щедро дарение от Гюлшен Уисал от Германия.
Даровете вече пристигнаха и зарадваха 9 деца
на възраст от 7 до 17
години. Обитателите на
социалното заведение

получиха телевизори,
лаптопи,
телефонни
апарати,
велосипеди,
пързалка, кошове за
баскетбол и врати за
мини футболно игрище.
Новите придобивки
са на стойност 18 000
евро. Те ще бъдат предадени на ръководството
на центъра срещу договор за дарение, поясни

директорът
Аксения
Лулова.
Семейство Уисал от
Дортмунд притежават
фирма за набиране на
работници в Германия.
Въпреки кризата, породена от ситуацията с
коронавируса, за поредна година решили да зарадват нуждаещи се.
Благодарение на нашата съгражданка и тяхна служителка - Живка
Йорданова, чужденците
научават за децата в
Центъра и избират Пещера. Дарителите знаят,
че тук се възпитават 3
момичета и 6 момчета и
предвидливо са подготвили персонални подаръци.
Кметът на общината Йордан Младенов и
зам.-кметът Елена Рядкова посрещнаха г-жа
Уисал и благодариха за

Стоимен Стоименов — Тимчо със своя
изложба в София

Стоимен Стоименов
— Тимчо показа на столичани свои картини,
рисувани през годините. Изложбата живопис
бе насрочена и открита
на 3 юли и остава отворена за посетители до
31 юли т.г. Платната на
Тимчо могат да се видят в изложбената зала

„Райко Алексиев“ на
Съюза на българските
художници, ул. „Раковски“ 125 в София.
Стоимен Стоименов
е роден на 10.10.1949 г.
в гр. Пазарджик. Живее
и работи в с. Капитан
Димитриево. 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.

загрижеността и вниманието, проявено от тяхна страна.
„Идвам в България
за първи път. Очарована съм от красотата
и природата на вашата страна. Пещера е
красив град и по нищо
не отстъпва на тези в
моята страна. Радвам
се, че виждам радост и
щастие в детските очи.
Усещането е несравнимо. Надявам се всички
тук поне за малко да
забравят тегобите. Ще
остана в Пещера няколко дни и заедно с малчуганите ще монтираме
техниката и игрушките там, където те пожелаят. Чувствам се
щастлива и доволна
от този жест. Мисля,
че в трудните времена
днес сме длъжници преди
всичко на децата. На-

дявам се нашите контакти да продължат
да се развиват и отново
да се срещнем в бъдеще“,
каза Гюлшен Уисал.
Гр а д о н ач а л н и к ът
благодари за проявения
интерес обеща логистична помощ от страна
на Общината, която ще
осигури майстори и специалисти за монтажа на

игралните съоръжения
в двора на ЦНСТДБУ.
Младенов подчерта, че
дарението
обединява
послания за ценността
от уважението към всяка личност. Всички заедно направиха снимки
за спомен от този прекрасен ден, изпълнен с
усмивки и настроение.

Изложбата „Свободните преди Освобождението“
е отворена за посетители до 8 август

Исторически музей
- Перущица гостува в
Художествена
галерия
„Проф. Веселин Стайков”.
Експозицията „Свободните преди Освобождението“ бе открита на 14
юли (вторник) в 17.30 часа
от Елена Рядкова - зам.кмет на община Пещера.
Г-н Джасим представи
изложбата
„Свободни

преди Освобождението“,
която е уникална по замисъл и реализация. Тя
включва експонати, които отразяват порива към
духовна свобода, носен
от населението в продължение на цели 14 века.
Г-жа Вачкова - директор
на музея в Перущица,
също разказа за тематиката на изложбата. Ар-

хивните снимки, които са
съхранили драматичната
картина от април 1876 г.,
и духа, с който перущенци неизменно са отбелязвали не „Априлското
въстание“, а „Мъртвия
празник”, може да видите
до 8 август в ХГ „Проф.
Веселин Стайков“ в Пещера.

Родопска
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Жега, страшна жега
мореше това лято покрай тепетата на Филибе. Сякаш огнен змей бе
връхлетял връз полето
край стария град и гонеше хора и добитък
под дебелите брястове
и липи на река Марица.
Житото се ронеше по
земята като златни мъниста и от сърцата на
отрудените стопани капеше кръв.
И беше година 1720а от рождението на
Христа. В царския град
Истамбул управляваше
султан Ахмед І. В тая година и това лято пламна
родопската яка от Станимака до Пещера от
черната чума. Опустяха
села и чифлици и всичко живо по грешната
земя обърна очи в гореща молитва към Бога.
И турци, и християни
гинеха като мухи и нямаше кой да погребва
мъртви и оплаква живите.
Един ден от тия черните на връхлетялата
Божия напаст край Марица се срещнаха ходжата на Станимака и
поп Димитър на Голямата църква на хълма
в Пещера. Набори бяха
двамата и пищови си
бяха вадили за моми на
млади години.
На Бачковския събор
двадесет лета преди това
поп Димитър се сбори с
предрешения ходжа, дошъл да оглежда българските моми, че и да си
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открадне някоя. Сбори
се и взе, че го тръшна
по гръб за смях и присмех на ергените. Та тогаз
Ибрахим ходжа, който от по-преди си беше
само Илия от село Богутево, се разгневи на дързостта на неверника и
извади пищов. Поп Димитър, който тогава си
беше само Митето, син
на стария ковач Пандо,
извади и той пищов и
гръмна. Обърна дюнмето като сърна в дъбрава.

Димитър. В ръцете си
младата жена държеше
дете пеленаче, момченце, има-няма два месеца.
- Убий мен първо,
аго! Аз без Димитра,
стопанина си, не живея!
Ибрахим ходжа усмири жребеца си, погледна хубавата като месечина невеста с детето
на ръце и замря. Лицето
му, изпървом свирепо
и изкривено от ярост,
се проясни, в очите му

жребец до писана каруца с два бели коня и се
заоглеждаха:
- Стой, гяур папаз!
- рече Ибрахим ходжа.
- Сега вече няма прошка. Ще платиш с кръв за
кръв стария си борч!...
Поп Димитър обърса с ръкава на расото си
потта от измъченото си
бледо лице:
- А, ти ли си, ходжа?
Каил съм, умирам, ама
не си връзвай грях на
душата, че водя болно-

СЪПЕРНИЦИ
Месец-два бра душа и се
цери Ибрахим Абдулла,
но корава излезе планинската му душа и как
да е се изправи на крака. Като оздравя, събра
дружина и запраши на
пусия да вземе главата
на ранилия го съперник.
В края на Пещера,
нахийско село по това
време, Ибрахим спря
пред двора на ковача
Пандо, гръмна с пищов
и изправи черния си ат
на задните му крака:
- Излез, гиди гяурско
куче, излез да ти взема
главата, да видят всички
неверници кой е Ибрахим ходжа и как се стреля по мюсюлмани!...
Голямата
кована
порта на Пандови се
открехна и от нея се подаде бялата забрадка на
Зорница, жената на поп

блесна влага, а на гърлото му заседна буца.
„Брей, тоя папаз, пак
ме гътна! Любов, севда,
че и дете, стрък на голямата нива на Божия
свят. Аллах, Аллах! Има
ли на сътворената от
теб земя по-голяма сила
от любовта и жътвата
й?! Аз, грешният Ибрахим ходжа, нямам сили
да туря ръка върху това
твое чедо!...”
Дружината обърна
конете и замина по пътя
за Филибе! А Зорница
склони глава на мъжовото си рамо и заплака
с едри бисерни сълзи от
големите си сини като
планински езера очи.
Сега, след толкоз
години, по чумавото
време, пред Филибе се
срещнаха отново старите врагове. Спрян ален

то си внуче Зорница на
Бачковския манастир.
Откак черната чума отнесе майка му и баща му,
че и моята жена залиня, залиня и бере душа.
Водя го при игумена
Инокентий, в краката
на пресветата майка Богородица. Да го изцери
или прибере при себе
си. Почакай ме три дни!
Само още три дни, да се
върна от манастира, пък
тогава ми вземи главата.
Ако е мъртво внучето
ми, нека легне до мен в
черната земя. Оживее
ли, ще го оставя на монасите. Да го отгледат
и му потърсят късмета
при люде, на които Бог
не е дал чедо.
Ибрахим ходжа се
хвана за главата. Не идеше да убие папаза. Що
да стори след туй с това

пеленаче, че и болно на
всичко отгоре?
- Щом е такава работата, върви! Ще те чакам на четвъртия ден от
днес. Ха закълни се във
вашия разпнат Бог Исаа
и хващай пътя. Аз ще
наостря ятагана си, че
бая години чака главата
ти!...
Ходжата
смушка
коня си и замина за кервансарая на Филибе, а
поп Димитър въздъхна
тежко и затътри мъката
си към Божиите нозе.
След три дни и три
нощи мъжете се срещнаха на уреченото място. Ибрахим ходжа
погледна подпухналото
от плач лице и разбра
всичко! „Аллах! Аллах!
Защо ми запали главата? Ако убия тогова, ще
трябва да се омърся да
погребвам внучето му.
Не иде да подхвърлиш
дете на гарваните!...”
- Папаз, папаз, много
си патил и страдал! Платил си и си преплатил
за моята мъка и обида!
Върви си по пътя, та погреби както му е редът
по ваш адет последната
си издънка... Я да видя
детето, да му прочета и
аз една молитва!
„Зер, моята баба, старата, беше християнка”
- мислеше си турчинът.
И той повдигна бялата
завивка на починалото
момиченце! Погледна
бялото красиво личице на детето и двамата
възрастни мъже и стари

съперници зашепнаха
молитва всеки на своя
език!... Изведнъж сякаш
този един Бог, назоваван
с различни имена, ги чу,
та малкото момиченце
се усмихна и запремига
с дългите си копринени
мигли. Ибрахим ходжа
подскочи като ужилен
от оса и заподскача с
ръце към небето!...
- О, Аллах, ти си велик, безкрайно е твоето
милосърдие! Чудо стана, това дете се върна от
смъртта!
После турчинът разтвори ръце и прегърна смъртния си враг. И
заиграха хоро около писаната каруца тия вече
посребрели мъже. Ходжа и поп, чудо невиждано и нечувано!
След някое време,
като спряха задъхани
край плачещото вече
дете, ходжата бръкна с
насълзени очи в пояса
си, извади златна лира
и я сложи на челцето на
поповата унука.
- Да му е за сватбата,
папаз Димитър! Сбогом!
От чудото ли, от добрината ли, дето сближи и направи братя двама върли душмани, не
мина и месец и черната
чума напусна тия краища. И пак се раждаха,
женеха и веселяха хора,
както е откак свят светува за славата Божия!
Спартак Кънев

Красимира Стойнова: Имам приятна новина

Нашата съгражданка Красимира
Стойнова съобщи за приятна новина.
За пореден път нейно стихотворение
е предизвикало вниманието на международно жури.
Благодарение на Фейсбук, тя успява да поддържа връзка с много хора
от Пещера и освен това, за времето,
в което живее в САЩ, е успяла да се
върне в България 26 пъти.
Красимира Стойнова е родена в
Пещера. Завършва ВМЕИ - София,
специалност
електроинженерство.

През 1995 г. получава „зелена карта“
и заминава със семейството си в гр.
Колумбус - щата Охайо, където живее и сега.
Автор е на три книги: две стихосбирки - „В два континента“ и „Есени
далечни“, и книжка с гатанки в стихотворна форма за деца.
Ето какво написа Красимира в социалната мрежа:
Мили приятели, току-що ми бе
съобщено, че моето стихотворение
„Лято”, с което се представих в меж-

ЛЯТО
Окапаха черниците на юни,
кайсийките превърнаха се в злато.
Една любов, с черешовите устни
и с липов дъх, от пролет мина в лято.
Приседна тук, на камъка до мене
и ме попита за какво съм тъжна:
„Виж, лято е, най-хубавото време!” и с дъх на рози свежи ме облъхна.
Отвърнах й: „За идващата есен!
За обич, дето в минало се сбъдна.
На този бряг тя дойде, лъч небесен,
но в лятото едно си… просто тръгна.”
А тя с глухарче духна ми в косите
и хукна по водата бърза, речна,
и ехото й носеха вълните:
„Ще дойде пак… Та аз съм вечна…
вечна… вечна…
Красимира Стойнова
България
гр. София

дународния литературен конкурс
„ЛЯТО, ЛИРИКА, ЛЮБОВ”, с участието на поети от Русия , България,
Сърбия, Израел, Хърватия, Черна
гора, Украйна, Словения и др., е едно
от избраните 36 творби и е включено
в новия летен брой на литературния
алманах „СЛАВЯНСКАЯ ЛИРА”. Благодаря на международното жури за
това!
Публикуваме награденото произведение и честитим наградата на нашата съгражданка.

ЛЕТО
„Нека добавя - казва авторката, - че
току-що ми беше изпратен и превод на
руски език, който толкова ми харесва,
дори повече от оригинала, а да не
говорим, че е спазена и римата, което е
най-трудно!”
СПОСИБО, ВЛАДИМИР СТАФИДОВ!
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Шелковица в июне опадает,
а абрикосы в золото одеты.
Одна любовь с вишнёвыми губами
под запах лип с весны проникла в лето.
Со мной на камень рядышком присела.
„О чём грустишь?” - она меня спросила
„Ведь лучше лета - что на свете белом?”
И ароматом розы оросила.
Я отвечала: „Скоро снова осень.
И о любви - она давно случилась.
Осветит ли наш берег луч небесный
или случайно это получилась.”
Как одуванчик нежный в моих косах
чуть ветерок она уже с волною
и только эхо волнами разносит:
„Я вечная, мы встретимся с тобою.”
Перевод: Стафидова Владимира

