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Общината ще реализира проект „Реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения
на територията на гр. Пещера“ в размер на 2 929 087.23 лв.

Дейностите ще предотвратят аварийните случаи
по вътрешната водопроводна
мрежа
Управителният съвет на
Предприятието за управление на дейностите по околната среда уведоми кмета на
община Пещера Йордан Младенов, че е одобрено искането

за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за проект
„Реконструкция на улични
ВиК мрежи и съоръжения на
територията на гр. Пещера“.
Като подобекти в предстоящите строително-монтажни дейности са включени реконструкции на ВиК
мрежите и съоръженията по

улиците „Беглика“, „Панорама“, „Владимир Рилски“, „Опълченска“, „Стефан Кънчев“,
„Чаталджа“, „Христо Ботев“.
Предвижда се реконструкция на съществуваща канализация и водопровод по ул.
„Стефан Кънчев“ от кръстовището с ул. „Чаталджа“ до
кръстовището с ул. „Гео Милев“ и ул. „Старата крепост“,
за която ще бъде изготвен
технически проект.
Дейностите, които ще
бъдат извършени по съществуващата водопроводна и канализационна мрежа по проектираните улици на Пещера,
включват реконструкция и
рехабилитация на главни водопроводни и канализационни клонове, вътрешна водопроводна и канализационна
мрежа, както и сградни во-

Изпълнено: Пътен участък от ул. „Хаджи
Димитър“ е чисто нов

Ремонтните
дейности
извърши ОП „ЧПОИ“ със
собствени средства и материали. Уличното платно е
павирано, изградени са нови
бетонни тротоарни площи.
Монтирани са нови отводнителни шахти за дъждовна
вода. Ремонтните дейности
започнаха на 2 април и вече
са финализирани. Осъществяването на този ремонт е
част от ангажиментите, които
кметът на общината Йордан
Младенов е поел в предизборната си програма към пещерци.
Собствениците на имоти

по протежение на улицата
коментираха, че с нетърпение са очаквали този ремонт.
Те изказаха благодарност
към Младенов за решението

кабинет и днешното събитие
са факт.
Да подкрепят стремежите
на ръководството на пещерското школо тук пристигнаха
д-р Лиляна Кавръкова - общински съветник, Венцислав
Личев - общински съветник,
Елена Ацинова - бивш дългогодишен и заслужил директор на училището, Тодор
Дачев - управител на „Принт
Дачев“ ЕООД, Милена Борисова - родител и председател
на Обществения съвет в училището, Весела Хамамджиева
- родител и член на Обществения съвет в училището, г-н
Карамаринов - представител
на
българо-американската
фондация „Пинк“, и Тома

торите.
Проектът на Община Пещера цели създаване на условия за реконструкция на
част от остарялата и амортизирана водопроводна мрежа
в гр. Пещера в съответствие
с нормативните изисквания
и осигуряване на ефикасно
и ефективно водоснабдяване
на града, като се намалят загубите на питейна вода и експлоатационните разходи.
След приключване на дейностите, предвидени в проекта, ще се подобри качеството
на живот на хората в населеното място и ще се създадат
условия за опазване околната
среда на територията на града. Специалистите отчитат,
че ще се постигне значително
повишаване степента на благоустрояване на Пещера, като

се осигури отвеждането на
битовите и дъждовните води,
което на свой ред ще подобри
състоянието на компонентите на околната среда и санитарно-хигиенните условия на
живот.
Средствата, предвидени
за реализацията на проект
„Реконструкция на улични
ВиК мрежи и съоръжения на
територията на гр. Пещера”,
са на стойност 2 929 087.23 лв.
с ДДС.
Община Пещера изготвя проекти, с които ще търси средства за цялостната
рехабилитация на пътните участъци и тротоарните
настилки, след приключване
на реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа.

Нова придобивка за децата на Пещера
откри Йордан Младенов

Детската площадка се
разполага на 360 кв. м. В нея
функционално са разположени люлки, катерушки и пързалки
На 29 април в Пещера
имаше слънце, настроение от
идващи празници, красота,
чисти улици, спретнати хора,
деца и детски усмивки. На обществено достъпната детска
Каймаканов - родител.
Лентата прерязаха Ка- площадка за игри, общуване
линка Павлова - директор на и спорт в двора на ПГХВТ
учебното заведение, и Нико- „Ат. Ченгелев“ бяха кметът
лай Рядков.
Специален поздрав за гос- училища, в които учениците
тите в обновената класна стая могат да подобряват обраотправиха Теменужка Ди- зователните си резултати, да
митрова - ученичка от трети повишат мотивацията си за
клас, която изпълни химна на учене, да участват активно в
училището - „Похвално слово училищния живот и да разза Евтимий“, подарен по слу- вият креативното си мислене,
компетентности
чай 60-годишнината на учеб- различни
ното заведение на патронния и емоционална интелигентпразник на 20.01.2020 г. от не- ност.
Иновацията носи името
говите създатели - авторски
екип творци от Велико Тър- „Избираме да бъдем добри!“
ново: Миглена Хаджипен- и въвежда учебните предмети
чева - текст, Явор Перфанов „Родолюбие“, „Здравно и еко- музика, и Веселин Атанасов логично образование“ и „Ин- аранжимент, и Любомир теркултурно образование“ в
Джурков - ученик от пети раздел Б (ИУЧ) от училищклас, който изпълни стихо- ния учебен план в 5-и клас.
Тя е вдъхновена от желатворение за своето училище.
Припомняме, че с Ре- нието на училищния екип за
шение на Министерския съ- въвеждането на нещо ново
вет N 584 от 20.08.2020 г. ОУ
„Св. П. Евтимий“ бе вписано
в списъка на иновативните
училища на Република България. За което адмирации
получи Елена Ацинова.
Политиката на МОН за
въвеждането на иновации в
образованието е възможност
за изграждане на модерни
училища. ОУ „Св. Патриарх
Евтимий“ се нареди сред тези

на администрацията му да
благоустроява подобни места, които към момента не са
удобни за живот в съвременни условия.

Откриха нов иновативен кабинет
в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

На 18 май се състоя откриването на нов иновативен
кабинет в Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“.
Гости бяха Елена Рядкова заместник-кмет на община
Пещера, Ваня Апостолова
- старши експерт по обществени науки и гражданско
образование и религия в
Регионално управление на
образованието - гр. Пазарджик, Стоян Антонов - отдел
„Снабдяване“ - „Биовет“ АД,
Диана Балканджиева - главен експерт „Образование“
в Община Пещера, Николай
Рядков - общински съветник и почетен гост, спонсор
и дарител, благодарение на
когото обновяването на този

допроводни и канализационни отклонения. Дейностите
ще предотвратят аварийните
случаи по вътрешната водопроводна мрежа от експлоатацията на амортизирани
и непригодни стоманени и
етернитови тръби. По този
начин ще бъде сведена до минимум значителната загуба
на питейна вода.
Към момента водопроводните аварии са свързани
с разкопаване и последващо
възстановяване на уличната
и тротоарна настилка. Отстраняването на дефектиралите участъци води до нарушаване нормалната работа
на водопроводната мрежа и
уличното движение, както и
до значителни материални
разходи и прекъсване на водоподаването към консума-

Йордан Младенов, зам.-кметът Гълъбина Карамитрева,
Галя Стоянова - секретар на
Община Пещера, и представители на фирмите изпълнители: строителя „Братя
Пашкулеви“ ЕООД и на строителния надзор „Алфабет
Консулт“ ЕООД.
Повод за празника стана
успешното приключване и
реализирането на обект „Изграждане на обществено достъпна комбинирана детска
- нещо, което би заинтересувало учениците, би повишило
мотивацията им за усвояване
на знанията и би било полезно за тяхната успешна социализация и бъдеща реализация в обществения живот.
Национално самочувствие,
гражданско съзнание и поведение, общочовешки ценности и добродетели, екологична
култура, екологично съзнание и поведение, културна
идентичност, интеркултурни
отношения и толерантност са
част от основните понятия по
учебните предмети, включени в иновацията.
Учениците се учат да създават онлайн плакати, видеоклипове и графики, инте-

площадка за игри, общуване
и спорт в двора на ПГХВТ
„Атанас Ченгелев“.
Площадката се разполага
на 360 кв. м. В нея функционално са разположени люлки,
катерушки и пързалки с обособени зони за различните
възрастови групи.
Нови пейки, тартанови
настилки до атрактивните
детски съоръжения, оградни
елементи и подходящо осветление. Така изглежда първата
в историята на Пещера детска
площадка в този район.
Тя е в съответствие с Наредба N1 от 12.01.2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра, както и с
всички европейски изисквания за безопасност.
Площадката е финансирана от Община Пещера и е на
стойност 43 200 лв.

рактивни мисловни карти,
онлайн постери, електронни
книги и други, както и да изследват, да експериментират,
да търсят и синтезират конкретна информация. Целта е
ефективно усвояване на знанията и изграждане на инициативност и креативност,
създаване на нагласа за учене
през целия живот.
Педагогическите
специалисти в това училище са
с висок професионализъм,
духовност и стремеж към
успех. Те водят учениците по
пътя на знанието, развивайки техния талант и творчески
умения. Кабинетът разполага
с нови мебели, интерактивен
дисплей, мултимедиен проектор, безжичен интернет и
таблети за всеки ученик, нов
ламинат и ново осветление.
Поради мерки за сигурност, наложени от коронавируса,
проведената
демонстрация, която силно
заинтригува присъстващите,
беше с няколко ученици под
вещото ръководството на
Янка Костадинова - главен
учител.
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В. Климентова: Децата в ДГ „Деница“ и родителите имат възможност
за постигане на положителни резултати

За втора учебна година децата от ДГ „Деница“
участват в проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН
Като
„изключително

език и литература (БЕЛ)
на деца от уязвими групи,
възстановяване на такси
за ДГ и работа с родителската общност. Вече имаме
сформирано „Училище за
успешни родители“, къде-

полезен“ определя проекта
Верка Климентова - директор на детската градина.
„Полезен за това, че дава
възможност за допълнително обучение по български

то главно образователният
медиатор заедно с учители
и родители провеждат различни срещи с дискусии,
семинари, тренинги и др,
за и в полза на това роди-

Поредният прекрасен
випуск стана главен герой
в продукция на училищната филмова академия. Емоциите и доброто настро-

телят да бъде част от взаимодействието ДГ - СЕМЕЙСТВО“, каза Климентова.
Тя поясни, че се разглеждат различни въпроси
и казуси, свързани с живота
на децата в детската градина. „Има голям интерес от
страна на родителите. Стремежът ни е да ги привлечем
като доброволци в някои
наши инициативи.
Проектът е чудесен, защото за всяко дете се осигуряват различни дидактични
пособия и учебни помагала
за работата по български
език. Предвидено е и допълнително
възнаграждение на обучителите на
целевите групи“, допълни
директорът.
Според нея това е една
добра възможност за развитие и постигане на положителни резултати на
всички нива - деца, учители, родители и персонал.
„Със задоволство можем да споделим, че сме
изключително доволни от

това, че работим по този
проект и ще продължим и
следващата учебна година. При което изказваме
своята благодарност към
екипа на МОН и РУО - гр.
Пазарджик“, обобщи Верка
Климентова.
Проектът
„Активно
приобщаване в системата на
предучилищното образование“ на МОН цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на
децата от уязвими групи и
живеещи в бедност. Предучилищното образование е
важен период в живота на
детето с оглед формиране
на положително отношение
към училището и създаване на мотивация за учене.
Причините за невключване
в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори - ниски
доходи, неосъзнатост на
ползите от предучилищното образование, незаети на
пазара на труда възрастни,

които могат да се грижат за
децата и др.
Проектът
включва
набор от мерки - предоставяне на допълнително
обучение по български за
децата с различен майчин
език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за
посещаване на целодневна
детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване
и премахване на една от
най-значимите причини за
неучастие в предучилищно
образование, мотивация на
родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.
Включва и разработване на
специализирана методика
за овладяване на български език за деца с различен
майчин език. Разработването на методиката и обучението на учители за нейното прилагане ще гарантира
устойчивостта на проекта.

19 зрелостници изпрати СУ „Св. Кл. Охридски“

директори на местни училища, Пепина Кълвачева
- бивш директор на гимназията, родители и съученици, преподаватели. След
като посрещнаха знамето
на училището, то премина в
ръцете на новата знаменна
група.
От Павлинка Шопова Начкова се разбра, че тази
година номинираните ученици от 12-и клас за пръв
път участват в епизод от
своя живот, който ще продължи извън класната стая.
„Трябва да знаете, че там
няма дубльор и режисьор.
Главните герои отново ще
сте вие, но сцената ще се
нарича живот. От днес ще
играете в нов епизод, в
поредната серия“, заръча
директорката на школото.
ение завладяваха всеки, състваха кметът на общи- Тя пожела здраве и живот,
прекрачил залата. Стилна ната Йордан Младенов, сбъдване на мечтите, усаранжировка и мизансцен зам.-кметът Елена Рядкова, пешна реализация и много
в златно и черно, звезди на
участниците в продукцията
с изписани имена по пътя
на славата.
На звездното шоу при-

Танцьори и певци към ЦПЛР - ОДК,
Пещера с отличия от фестивали

Пореден успех на ДТС
„Здравец“ към ЦПЛР ОДК, Пещера. Нашенските
майстори заслужено заеха
първо място - народни танци на XVIII-я Национален
фестивал на камерния танц,
който се провежда в гр. Хасково. Те се представиха пред
журито с изпълнението на
„Засевки в Тракия“ в Трета
възрастова група, непрофесионалисти. Наградата връчи Станислав Дечев - кмет
на община Хасково.
Фестивалът се организира от Община Хасково и
Младежки център и има за
цел да покаже оригинални

камерни сюжетни произведения в различните жанрове на танцовото изкуство
- фолклорни, класически,
характерни и съвременни
танци - и да даде възможност за нови контакти и

Дни преди 13 май, когато
е свещеният за мюсюлманите
месец Рамазан Байрам, на вечерна молитва в централната
джамия в Пещера пристигна
главният мюфтия на Р България д-р Мустафа Хаджи. Съпровождаха го в.и.д. районен
мюфтия Салих Халил и Муса
Уручов - ходжа в града.
Религиозните постят духовно и физически - храненето е след залез, на смрачаване.
Периодът на въздържание за
мюсюлманите
продължава
един месец. През този месец
те спазват през деня разширен
пост, включващ въздържание
(само денем) не само от храна,
но също и от напитки, тютюн,
полов акт. Така отбелязват
първото откровение от Кора-

на за пророка Мохамед според
ислямската вяра.
След молитвите духовните лица, придружени от местни общественици и представители на настоятелството, се
събраха на ифтар - вечеря, на
която беше поканен и Йордан
Младенов - кмет на община
Пещера.
Градоначалникът
благодари за поканата и подчерта, че „Пещера е символ
на толерантност и взаимно
уважение на изповядващите
различни религии“.
„Подобна вечеря се прави
за пръв път в Пещера. Целта
е да се обсъдят и приложат
инициативи, които ще позволят благотворителността да
достигне до по-голяма част от
общността и до представите-

шанс за изява на значителен
брой деца и млади хора. Във
фестивала могат да участват
школи, формации и клубове
при ЦРДМ, ОДК, младежки
домове, читалища, училища
и др.

Ранното идентифициране
и осигуряването на обща и
допълнителна подкрепа за
децата, за които е установено, че имат потребност от
такава, чрез назначаването
на допълнителен педагогически персонал са други
дейности, насочени към
активно приобщаване. За
учители от детските градини бе осигурено обучение
за прилагане на скрининг
тест за ранно идентифициране на обучителните затруднения.
Съпътстващи
изпълнението на проекта са и
дейностите за изграждане
на умения на непедагогическите специалисти и за
работа и мотивиране на
родители за ползите от предучилищното образование.
Предвижда се и провеждането на две национални
кампании - за мотивиране
на родители и за преодоляване на негативните нагласи и недопускането на дискриминация.

късмет.
Своите благопожелания
към зрелостниците поднесе
и градоначалникът Младенов. „Общината прави
всичко възможно, за да се
чувствате удобно и комфортно в своя град. Нови
улици, детски площадки,
съвременна инфраструктура, за да се гордеете, че
живеете в проспериращ,
съвременен и европейски
град и да останете тук, за да
надграждате постигнатото“,
каза Младенов. Той пожела
на младежите да се реализират в живота и да станат
част от новото успешно
поколение на града и страната.
С усмивка и в добро настроение зрителите проследиха специално изработен
филм - колаж от четирите
години на младите хора в
училището. В приятелски

шарж бяха акцентирани качествата на абитуриентите.
Прочувствени думи към
своите възпитаници отправи техният класен ръководител Анна Христова. Учителката пожела на своите
възпитаници да продължат
да бъдат напористи, да се
реят на крилете на младостта и волята, да бъдат силни
и търсещи истината и справедливостта. “Опознайте
себе си и другите, бъдете
последователни в решенията си, останете родолюбци
и не забравяйте Родината и
семейството си”, каза Христова на изпроводяк.
Тя удостои поименно
всеки с лента и приз. Младежите се окичиха с надписи „Мис Справедливост“,
„Мистър Краснопис“, „Мис
Изпълнител“… и още 13
знака на славата.
Тържествената церемо-

ния завърши с песни към
класната ръководителка и
19 рози, доказателство за
обичта и признанието от
страна на младежите.
В главните роли участие взеха:
режисьор - Анна Христова
главен сценарист - Нели
Славова
тонрежисьор - Михаела
Ринкова
главен аранжор - Анастасия Мераклиева
Участваха още:
Павлинка Шопова Начкова
Иван Филчев - зам.-директор
и всички преподаватели
и служители в СУ „Св. Кл.
Охридски“, които са били
редом до учениците по време на тяхното обучение.

Детска вокална формация „Шарения“ от ЦПЛР
- ОДК, Пещера за пореден
път обра овациите на публиката с достойното си
представяне на Национален
фестивал „Родолюбие“ - Панагюрище и показа красотата на българския фолклор.
„За първи път нашите
деца от ДВФ „Шарения“, с
худ. ръководител Здравко
Мандаджиев, вземат участие в подобен тип конкурс

за патриотична песен, където се представиха достойно
при доста висока конкуренция с оценяващо професионално жури в състав: Иван
Лечев, Хайгашод Агасян и
председател - Етиен Леви“,
похвалиха се заслужено от
културната институция.
Младите таланти бяха
отличени с грамота за участие, която заслужиха с патриотичната песен „От кога
се е, мила моя майно льо“

и фолклорната „Изгреяло
ясно слънце”, изпълнена със
съвременен аранжимент.
Припомняме, че на 15
и 16 май т.г. се проведе
XVI-ото издание на Националния фестивал за млади
изпълнители на българска
патриотична песен „Родолюбие“ - Панагюрище’2021.
Той има конкурсен характер.
293-ма участници от 25
населени места - Берковица, Белово, Белица, Варна,
Белозем, Велико Търново,
Горна Оряховица, Казанлък, Карлово, Кюстендил,
Ловеч, Мездра, Монтана,
Панагюрище, Пещера, Пловдив, Русе, София, Сопот,
Стара Загора, Сливница,
Смолян, Хисаря, Тутракан
и Търговище, изпълняват
български песни с патриотична насоченост.

В Пещера беше главният мюфтия на България
д-р Мустафа Хаджи

ли на хора от други етноси“,
каза ходжа Уручов.
На Рамазан Байрам мюсюлманите ще посрещнат
големия си празник, предшестван от едномесечен период
на пост и милосърдие. По традиция честванията продължават три дни, в които вярващите отварят домовете си за
роднини и приятели.
Празникът е известен с
богато отрупаните трапези,
около които се събира цялото
семейство. Иска се прошка от
близки и приятели, по-младите целуват ръка на възрастните, подобряват се взаимоотношенията, раздават се помощи
и хранителни продукти на
нуждаещи се с пожелание за
добруване, здраве и берекет.

2

Нейно Превъзходителство г-жа Айлин Секизкьок посланик на Република Турция в България, раздаде
хранителни продукти на нуждаещи се в Пещера

На 30.04.2021 г. Н. Пр.
г-жа Айлин Секизкьок посланик на Турция у нас,
придружавана от главния
мюфтия на Р България д-р
Мустафа Хаджи, генералния консул на Р Турция в гр.
Пловдив Корхан Кюнгерю,
съветника по социалните
въпроси към Посолството Мехмет Генч и в.и.д. районен мюфтия на област
Пазарджик Салих Халил,
посетиха Пещера по повод

Националната благотворителна кампания за социално подпомагане на Главно
мюфтийство „Бъди надежда
за нуждаещ“.
Като част от тази кампания бяха раздадени 100 пакета с хранителни продукти
на нуждаещи се жители от
кварталите „Турска махала“,
„Луковица“ и „Пирин“.
По предложение на
местното мюсюлманско настоятелство,
делегацията

посети рушащата се сграда
на „Турското училище“ и бе
поставен въпросът за нейната реставрация и възстановяване на образователната дейност в нея.
Благодарности и към
хората, които се включиха
в процеса на раздаването
и помогнаха тези пакети да
достигнат до нуждаещите
се.

Родопска
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Искра

Христо Джинев от Пещера - „Почетен пчелар на България“
Пчеларството е изкуство, трябва да ти се отдава! Споделя Христо Джинев от Пещера
Началото е около далечната 1945-а
Веднага след войнишката служба мечтата на Христо Джинев се осъществява
- така бленуваният кошер с пчели става
неговият подарък. Баща му го купува от
съсед и така започва пчеларското битие
на вече 95-годишния пчелар.
Винаги съм мечтал да имам пчели!
А когато много желаеш нещо, то става
реалност. Към придобития кошер се добавят две-три тръвни от близкото село К. Димитриево, после още нови Дадан-Блатови
12-рамкови кошери. И така полека-лека до
20, после 30 пчелни семейства. Трябва да
се отбележи, че всичките кошери са правени от бай Христо с примитивните инструменти от ония времена. Пчелите обаче са
били далеч по-жизнени и „дашни“. С течение на времето Христо Джинев става един
от известните пчелари в Пещера - с добри
резултати в добивите и уважаван учител
за отглеждането на пчелите.
Професионалното израстване
В годините на ТКЗС нему поверяват и
70 кооперативни пчелни семейства, които
отглежда заедно със своите. Добива освен
мед и восък, прашец, даже пчелно млечице. Времената са трудни и за пчеларството
има малко литература, но Христо Джинев
проучва, преглежда, чете и запомня всичко, което има отношение към пчелите. В

онези години има пчеларско училище в
близкото Брацигово и заедно с колегите си от там въвежда нови технологии за
добив на „вълшебното“ пчелно млечице и
прополис. Добри години за българското
пчеларство!
Години по-късно и до днес
Макар и не особено крупен пчелар (по
съвременните изисквания), има своите
лични постижения, с които се гордее днес:
- от пчелина си в планината, с около
25-30 кошера, всяка година вади до 500 кг
дъхав мед;
- държи цената на собствения мед да
не пада под 10 лв./кг;
- не храни с изкуствени кърмови маси,
особено в началото на зимата;
- чистият негов мед може да се сравнява с най-добрите био медове.
„Кошер не ми е умирал - с гордост казва бай Христо. - Това е, защото знам всяко семейство, познавам пчелите си.“ Днес
на терасата на неговата къща има оставен
един кошер с пчели, за да може всеки ден
да им се радва и да ги напътства. Добре е
днешните пчелари да знаят, че от този кошер на балкончето почти всяка година семейството на Христо Джинев вади по 1-2
магазина с мед, макар и в градски условия.
Иначе кошерите са настанени около пещерата Снежанка и там пролетта настъпва
малко по-късно. Пашата не е особено изо-

билна.
Грамотата за „Почетен пчелар
на България“
Христо Джинев е заслужил отдавна,
известен е
сред
съгражданите
си и пчеларската
гилдия в града.
Най-важното, което той
посочва и което трябва всеки пчелар да
прави е да се учи непрекъснато, да чете и
добива знания!
Пчеларската раздумка няма край, навън притъмнява и на изпроводяк Христо
Джинев нарежда: „Да дойдете към лятото,
че да видим и пчелите горе в планината,
да оцените колко хубаво място имат те и
затова правят този чуден български планински мед.“
Досами малкото балконче, направо
върху керемидите е оставен пълен кошер
с пчели, а те и днес - при 8-9 градуса, носят
прашец.
Източник: „Пчела и кошер“

78 години… Много ли са, малко ли са
За един човешки живот са достатъчни за равносметка, но перспективата е ограничена. За едно
училище това е сериозна
възраст, време, в което то
се е доказало и е оставило
трайна следа не само в образованието, но и в историята на града и региона.
То, училището, има едно
огромно преимущество то има БЪДЕЩЕ! И бъдещето са стотиците млади
хора, които всяка година,
ден след ден, випуск след
випуск, влизат и излизат и
така го правят вечно младо!
Училището
започва
своето съществуване като
Земеделска мъжка гимна-

зия по тютюна, създадено
с Указ на Цар Борис Трети от 1 август 1943 г. То е
приемник на Държавното
практическо
девическо
училище, създадено през
1941 година с 30 ученички.
Първоначално се помещава в сградата на Подофицерското дружество. През
1945-а сградата е преотстъпена на съветските
войски, които са настанени в Пещера и училището е принудено да се премести в т. нар. „Къща на
Благойчо“ на Централния
площад (сградата вече не
съществува). В този период трудностите са извънредно много - от материален характер, от липсата

на кадри, но авторитетът
на училището нараства
и интересът към него от
страна на учениците става
все по-голям.
През 1955 година училището се премества в
сегашната сграда на НУ
„Михаил Каролиди“ и се
увеличава както броят
на учениците, така и на
специалностите - освен
„Тютюнопроизводство“,
се разкриват „Технология
на тютюна и тютюневите
изделия“ и „Лозаро-градинарство“. Учениците са от
цялата страна и от различни възрасти. През 19551959 г. тук завършват 10
албански младежи, които с
любов си спомнят живота

в България. Петима от останалите живи през 2014а направиха посещение,
което беше изключително
емоционално.
Предвид нарастващите нужди на обучението и
ученическия живот, през
1967 г. започва строителството на сегашната сграда и прилежащите й площадки. От 1970-а учебните
занятия се преместват в
нея. През 1976 година Селскостопанският техникум
по тютюна приема името на Атанас Ченгелев
- академик - естественик
и агроном, положил тютюнопроизводството на
научни основи.
От 1980 г. обучението

се разширява със специалности, свързани с химията и биотехнологиите, в
пряка връзка с разширяващото се производство
на Завода за микробиални
препарати („БИОВЕТ“).
От средата на 90-те години Техникумът се ориентира в разширяването

на обхвата от специалности - икономически, мениджърски, хотелиерски и
ресторантьорски.
От 2002 година Техникумът се нарича Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии.

В ЛРС - Пещера: 40 диви заека са разселени за опресняване на кръвта
За
опресняване
кръвта на дивия заек
в района на Пещера от
местното ловно-рибарско
сдружение и тази година
разселиха 40 заека. Това
съобщи
председателят
Иван
Джинев,
който
напомни, че вече 4
години дружинките към
сдружението не ловуват

на заек, за да може да се
възроди
популацията.
Ден
преди
светлия
християнски
празник
Гергьовден в естествена
среда в горите край
Брацигово са пуснати
първите 11 заека след
адаптация. „Да разселим
40 заека“ на ЛРС - Пещера
ще продължи до края на

май и през юни, когато
ще бъдат разселени още
29. Всички те са закупени
от ЛРС - Пазарджик,
като всеки един струва
140 лв. Най-много - 20
заека, ще бъдат пуснати в
землището на дружинката
на Пещера. Останалите
9 ще бъдат разпределени
сред дружинките на селата

Козарско, Исперихово и
Бяга.
Председателят
Иван
Джинев, който е в Съюза
на ловците и риболовците
от далечната 1983 г., помни
времена, когато в района
на Брацигово и Капитан
Димитриево на един излет
слуката за ловците е била
цифром и словом 80 заека.
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Първото издание събра в залата на стадион
„Чепинец“
състезатели
по граплинг и бразилско
джу-джицу от 26 клуба.
С първо място на състезанието по джу-джицу в категория над 100 килограма е
пещерецът Иван Аврамов.
Над 100 състезатели
взеха участие в Международния турнир по граплинг
и бразилско джу-джицу
„Velingrad spring open“. Той
се проведе на 24 април във
Велинград. Организатор на
турнира е Красимир Толупов - основател и треньор

на Спортен клуб „Беси“. В
дисциплината
участваха
бойци и от Румъния, Унгария, Чехия, Северна Македония, Сърбия и Канада.
Събитието бе подкрепено от Българската фе-

дерация по джу-джицу и
Международната
EEBJJF.
Основните категории за
състезателите са три: юноши, мъже и напреднали, със
съответни подкатегории.

Даниел Попов и Ангел Башкехайов
са победителите в ERT 2 на рали „България“ 2021
Екипажът на Jasen Popov
Racing Даниел Попов и Ангел Башкехайов с Peugeot
208 Rally 4 са победителите
в категория ERT 2 на завършилото 51-во издание на
рали „България“.
Състезанието беше първи кръг от националния
рали шампионат и втори
кръг на европейския рали
трофей. Двамата стартираха на 17 май като четвърти
в генералното класиране и
лидери в ERT 2. В три от петте етапа те бяха по-бързи
от преките си конкуренти
в категорията - турският

екипаж Ali Turkkan/Onur
Vatansever с Ford Fiesta Rally
4 и унгарците Gergo Dudas/
Krisztian Szabo с Peugeot 208
R 2. На финала българите

завършиха с преднина от
1:05.8 мин. пред Turkkan/
Vatansever. В генералното
класиране Дани и Ангел са
на 4-а позиция.

Иван Аврамов с титла от Международния турнир
по бойни изкуства „Velingrad spring open“
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24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ
Днес в Пещера 7 училища, 200 преподаватели,
1 230 ученици, граждани,
общественици и гости
на града са събраха, за да
почетат силата на просветата, да се преклонят пред
магическата мощ на словото, защото 24 май е славен
и възторжен ден.
Начело на строените
възпитаници на пещерските школа бяха знаменосците и техните асистенти,
носещи гордите училищни
знамена.
Празникът започна с
тържествен водосвет и
освещаване на светините
за здраве, умножаване успехите на учениците и на
техните
преподаватели.
По инициатива на Йордан
Младенов - кмет на община Пещера, НУ „Михаил
Каролиди“, НУ „Михаил
Куманов“ и ОУ „Л. Каравелов“, които досега са били
без училищно знаме, получиха дар - нови знамена.

Пещера почете силата на просветата

Йордан Младенов поздрави десетките хора, дошли, за да видят талантливите деца на Пещера,

на знанието и го предавате
на поколенията. И доказахте, че може да правите това и в най-сложната

изявените учители и деятели на културата.
„Скъпи учители, благодаря, че просвещавате
децата ни, носите заряда

обстановка, притиснати
от всякакви обстоятелства! Пожелавам ви здраве
и търпение, вдъхновение и
успехи! Имайте силата да

учите децата ни на чест- Димитриево и на абитуриност, вярност и гордост, че ентите от випуск ’2021.
са българи, на любов към
Малко по-късно на
словото и езика ни“, каза сцената се качиха успешните учители, за да получат от градоначалника
грамоти за постигнатите
отлични резултати в клас,
от състезания и олимпиади на своите ученици.
Тържеството продължи с
награждаване на културни
дейци и учители.
За първа година кметът връчи приз „Учител
на годината за община
Пещера“. След направени
номинации от пещерските школа, пръв носител
на наградата стана Петко
Николов Токмаков, който
получи грамота, плакет и
парична премия.
Наградата бе присъдена за цялостния му принос
Младенов, като не про- към образователната сиспусна да отдаде заслужено тема, задълбочената промясто на деятели на кул- фесионална подготовка,
турата, читалищни дейци постигнатите високи реот Пещера, Радилово и К. зултати в педагогическата

и административно-управленска дейност, както и
за приноса му към развитието на институцията и
вложените усилия за организация и реализиране на
обучението от разстояние
в електронна среда на учениците от ОУ „Л. Каравелов“.
Последва празничен
концерт с участието на
възпитаници на училищата в общината: Етно-танцова формация с р-л Елена
Баренска и Група за автентичен фолклор „Чучулига“
с р-л Павел Куцев към НЧ
„Развитие-1873“.
Събитието се проведе
под охранителните действия на малчуганите от
„Детско полицейско управление“ към СУ „Св. Кл.
Охридски“.
Тематични стихове и
песни изпълниха деца от
пещерските школа.

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА - 24 МАЙ
Късмети с българско
слово на три чужди езика
и изкуство тръгват по света на 24 май
Произведения на български поети и писатели,
преведени на английски,
френски и немски език и
илюстрирани с рисунки
на талантливи български
деца, тръгват по света на

24 май. Те са отпечатани на
флаери, наречени от инициаторите „Пещерски късмети“, тъй като повечето
автори са от град Пещера.
Всеки от свитъците
има QR код, който позволява творбите да се видят
и във виртуална среда - в
сайта за култура и история
e-peshtera.com. Там, раз-

бира се, са публикувани и
в оригинал - на български
език.
Инициативата е на
Мария Джуркова, предизвикала фурор с първата в
страната ни фейсбук игра
„Възрожденско приключение“, и на Богдана Сиракова - главен библиотекар
в читалище „Развитие“ -

Пещера. Мария обаче подчертава, че и този път зад
успеха на будителската им
кампания стоят десетки
хора.
Във флаерите са стиховете на тринадесет автори
на литература, илюстрациите на девет малки художници, трудът на трима
преводачи и един графи-

чен дизайнер. Така са отпечатани 155 000 свитъка
и са създадени 628 QR
кода, които ще се разпространяват от съмишленици на идеята в 4 страни
- Германия, Белгия, САЩ
и Израел, на 3 континента
- Европа, Северна Америка и Азия. Всичко това е
осъществено без никак-

во финансиране и изцяло
с доброволчески труд. А
целта е да се популяризира българското слово и да
се оцени от колкото може
повече хора талантът на
творците, впуснали се в
поредното възрожденско
приключение.

МЛАДОСТТА ЗАВЛАДЯ ПЕЩЕРА
Абитуриенти дефилираха в Пещера след 12 “вълшебни години”
Красиви девойки и
младежи, развълнувани
от сбогуването си с училището и пътуването си

та първа звездна вечер.
Цъфтящата им младост
завладя родители и близки, които с гордост доку-

изпълнена от Младежка
Абитуриентите
от
музикална формация- Ве- средните училища ясно залинград
предвождаше явиха желанието си, че наредиците на усмихнати мерението им за празник е
по-силно от ограниченията за Covid пандемията,
която и в Пещера отшумява.
Тази вечер близки, роднини и приятели изпратиха абитуриенти от СУ „Св.
Кл. Охридски“ и ПГХВТ
„Ат. Ченгелев“. Техният
първи в живота бал премина в местен ресторант,
в изискана обстановка,
балансирано меню, подобаващо музикално оформление, разкошни тоалети и
броене от 1 до 12.
За мнозина от младостта на Пещера абитуриентска фиеста ще остане

към новото, дефилираха ментираха събитието.
младежи, които не скривапрез централния площад
Мажоретен състав под ха своя устрем да покорят
вечерта на 24 май в своя- звуците на духова музика света.

паметна със заръката да се щото накрая остава само
наслаждават на всеки един споменът.
миг от тези 12 години в
училище и извън него, за-

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17;
Телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Редактор: Димитър Насков;
Печат: “Щит Террос” ЕООД, гр. Септември, 0878 70 43 70

