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Храмов празник отбелязаха пещерци в
църквата „Св. Димитър“

В чест на светеца, с благословението на
Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, бе отслужена
архиерейска Св. Литургия. В съслужение с
Доростолския митрополит, Негово Преосвещенство Знеполския епископ Арсений и свещеници от епархията, при небивал интерес
и молитвено участие от страна на миряните,
премина отбелязването и освещаването на
ремонтирания храм в града.
В службата, да измоли от Бога благоденствие и мир, участие взе и Йордан Младенов
— кмет на Община Пещера. В светата обител дядо Николай пострига за четец Тошко
Бърдуков, ученик в V клас на училище „П.
Р. Славейков“ и Благой Харизанов — кмет
на Радилово. В края на службата владиката
честити на всички празника и благопожела
вярата, надеждата и любовта Божия винаги
да изпълват техните сърца. Владиката разказа за живота и благочестивото дело на Св.
Димитър Солунски и завърши: “Тук, сред
нас, молитва отправи и градоначалникът
на Пещера. Ние знаем за грижите, които
полага, за да може градът да се обновява и
развива. И в молитвите си към нашия Създател отправяме молба да помага в трудните му моменти, за да взема верни решения
в полза на своите съграждани. Вие дойдохте тук да попросите Божията помощ и ви
приех с голяма радост като човек, възпри-

емащ властта като отговорност, като приятел на църквата. Бог ще ви въздаде“, каза
дядо Николай пред миряните в църквата.
Митрополит Николай не пропусна да благодари на паството си, както и на дарителите
сем. Тикови и сем. Домусчиеви, с чиято подкрепа днес „Св. Димитър“ е напълно обновен,
а звукът на новите камбани кара православните християни по-лесно да откриват пътя
към Бога.
За храмовия празник бе приготвено и
благословено ястие, раздадено за здраве и
спасение на всички присъстващи и техните
близки.

Изпълняваните социални политики от Община
Пещера са насочени към преодоляване
на последиците от социалното изключване
и бедността

„През последните години
в община Пещера се наблюдава нарастване на дела на
лицата, попадащи в групата
на уязвимите. Ето защо, изпълняваните социални политики от Община Пещера
приоритетно са насочени към
преодоляване на последиците
от социалното изключване
и бедността“, каза кметът на
община Пещера Йордан Младенов в началото на встъпителна пресконференция за
изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в
община Пещера“.
В обръщението си към
присъстващите
Младенов
подчерта, че в условията на
епидемична обстановка и
обявеното извънредно по-

ложение в страната, свързани с разпространението на
COVID-19, на територията
на община Пещера е идентифицирана голяма нужда
от предоставянето на услуги
по домовете. Градоначалникът разясни, че дейностите
по проекта се изпълняват, за
да се подобри качеството на
живот и социалното включване на хора с увреждания
и възрастни хора от община Пещера чрез осигуряване
на услуги в домашна среда
и изграждане на подходящ
капацитет за предоставя-

нето им. „Чрез изпълнение
на проекта ще се подкрепят
мерките по време на въведеното извънредно положение,
като се подпомогне достъпът
до услуги на уязвимите лица,
хората с увреждания в невъзможност за самообслужване,
лицата в карантинен период,
посредством дейности, пряко
свързани с опазване здравето
на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от
COVID-19“, допълни Младенов.
Стана ясно, че предвид
противоепидемичните мерки, приоритет в работата на
Община Пещера са доставка
на храна, хранителни продукти и продукти от първа
необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки,

заявяване и получаване на
неотложни административни услуги. Предоставянето
на посочените услуги се извършва от нает за целта персонал.
„Потребителите заявяват
своите потребности от услуги на обявен телефон в обособен диспечерски център.
Получените заявки се разпределят от служителя в диспечерския център. За опазване
на здравето и осигуряване на
безопасни условия на труд на
наетия персонал са осигурени лични предпазни средства

и дезинфекциращи препарати“, обясни Младенов.
Обща цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и
възможностите за социално
включване на хората с увреждания и възрастните хора на
територията на община Пещера, чрез осигуряване на
мрежа от услуги в домашна
среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови)
капацитет за предоставянето им. Специфичните цели
са защита на обществения
интерес и нуждите на идентифицираната целева група
за превенция на разпространението на COVID-19,
предоставяне на дейности и
почасови услуги по домовете
на възрастните хора над 65
г. с ограничения или невъзможност за самообслужване,
хората с увреждания и техните семейства, хора, които
са поставени под карантина
от здравните власти, за които
има социална необходимост,
ограничаване на контактите
между хората и подкрепа на
мерките по време на въведеното извънредно положение и социална изолация на
лицата, които са застрашени в най-голяма степен от
COVID-19. Проектното предложение е в пълно съответствие с Инвестиционен приоритет №3 „Подобряване на
достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви
и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“. Общата
стойност на безвъзмездната
финансова помощ е в размер
на 124 259,80 лева. Продължителността на проекта е 10
месеца.

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

Община Пещера разработва План
за интегрирано развитие на община
Пещера за периода 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за
периода 2021-2027 г. се изготвя съгласно изискванията на
Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за
неговото прилагане (ППЗРР)
и Методическите указания за
разработване и прилагане на
планове за интегрирано развитие на община за периода
2021-2027 г., утвърдени от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. ПИРО е елемент на
системата от документи за
стратегическо планиране и
определя
средносрочните
цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на
действие.
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и
съгласува със заинтересованите органи и организации, с
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители
на юридически лица, имащи
отношение към развитието
на общината. Обсъжда се и
се приема от Общинския съвет по предложение на кмета
на общината в срок 3 месеца
преди началото на периода на
неговото действие.

Структурата и съдържанието на ПИРО следва да обхващат:
*Териториален обхват и
анализ на икономическото,
социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
*Визия, цели и приоритети
за развитие на общината за
периода 2021-2027 г.;
*Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите
страни и формите на участие
в подготовката и изпълнението на плана при спазване
на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
*Определяне на приоритетни зони за въздействие;
*Индикативен списък на
важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и
оптимален график на изпъл-

нение;
*Програма за реализация
на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
*Мерки за ограничаване на
изменението на климата и за
адаптация към вече настъпилите промени;
*Необходими действия за
наблюдение и оценка на плана;
*Индикатори за наблюдението и оценката.
Със заповед на кмета на
община Пещера е определена
работна група от експерти от
Общинска администрация
- Пещера, която отговаря за
подготовката, изготвянето и
одобряването на ПИРО.
Участието на гражданите в
процеса по изработването на
ПИРО е изключително важно
и би гарантирало неговото
качество, реалистичност и
широка обществена подкрепа.

639 семейства ще получат хранителни
пакети от БЧК

На 15 октомври 2020 г. отвори раздавателен пункт в
град Пещера - Ритуална зала
на ул. „Иван Попов“ №11.
В него започна поетапното раздаване на индивидуални пакети с хранителни
продукти в изпълнение на
Оперативната програма за
храни и/или основно материално подпомагане по
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица (ФЕПНЛ) под егидата на Българския Червен
кръст.
Едночленните и двучленните семейства ще получат
по един хранителен пакет, а
тричленните и по-големи семейства - по два.
В Пещера правоимащите
по списък са 461 лица, които ще получат по един пакет
с хранителни продукти. На
108 лица с повече от 3 члена
в семейството се полагат по
два пакета, уточни Виктория Пенева - председател на
БЧК в града.
В Радилово право на помощ имат 36 лица с по 1 пакет, 2 семейства отговарят
на условията за получаване
на 2 пакета с хранителни
продукти.

В Кап. Димитриево правоимащите за 1 пакет са
28 лица. 4 семейства с повече от 3
члена ще получат
по 2 пакета, допълни Пенева.
Право на подпомагане по програмата имат:
*Лица и семейства, подпомагани
с целева помощ за отопление за отоплителен сезон
2018/2019.
*Майки (осиновителки),
които получават месечни
помощи за отглеждане на
дете до навършване на една
година (м. август 2020 г.).
*Лица и семейства, получили еднократна помощ за
ученици в първи клас (за
учебната 2019/2020).
*Лица с над 90% степен
на увреждане, с определено право на чужда помощ,
които имат ниски лични доходи от пенсия (363,00 лв.),
получават месечна добавка
за социална интеграция (м.
август 2020 г.).
*Лица и семейства, които
получават месечни помощи за отглеждане на дете с

трайно увреждане (м. август
2020 г.).
*Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени
за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето
при близки и роднини и в
приемни семейства към месец август 2020 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода 1.01.2020
г. - 31.08.2020 г.
*Лица и семейства, инцидентно пострадали от
бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства,
подпомогнати с еднократна
помощ, въз основа на установеното индивидуално
ниво на материално лишение за периода 1.01.2020 г. 31.08.2020 г.
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Навършват се 106 години от рождението на откривателя
на Нивалина проф. д-р Димитър Пасков.
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Неговото име се свързва с 20 изобретения и оригинални лекарствени форми.
Той е носител на Международната награда за наука „Еньо“ през 1961 година.

Проф. д-р Димитър
Пасков е най-достойният
продължител на делото на
проф. П. Николов. Като
млад лекар, той участва в
двете фази на Отечествената война (1944-1945).
После е научен сътрудник
в БАН, а след това ръководител на Катедрата по
фармакология при Медицински факултет, София
(1962-1977). След 1977-а
ръководи
научноизследователска група в Химико-фармацевтичния
комбинат - София. Проф.
Д. Пасков специализира
в Ленинград (днес Санкт
Петербург) под ръководството на световноизвестния руски фармаколог

Наследството от проф. д-р Димитър Пасков

акад. С.В. Аничков. Въвежда голям брой експериментални методи у нас,
създава просперираща научна школа от български
фармаколози. Ръководи
повече от 12 аспиранти,
успешно защитили кандидатски дисертации.
Той обогатява страната
ни с голям брой оригинални лекарства:
• Nivolin -изолиран от
вида Galanthus nivolis var.
gracilis
• Dibazol
• Pymadin
• Tobex
• Nivolin P
• INHA - 17
• Depreton
• Verbascan

• Aminton
• Dimex и др.
Изследва лечебната активност на редица растителни видове:
• Verbascum nobile et
pseudonobile
• Reseda luteola
• Betula alba
• Leonurus cardiaca
• Calendulla officinalis.
С оригиналните си
фармакологични изследвания върху галантамина
проф. д-р Пасков прославя името на България сред
фармаколозите и лекарите на Европа. Неговата
монография „Нивалин“
е преведена и издадена в
Италия.
Съвместно с проф. д-р

Пейчев разработват учебник по фармакология за
студенти медици, претърпял няколко издания.
Повече от сега използваните лекарства са
изследвани и въвеждани
главно през последните
100 години:
• Прокаин (Айхорн)
• Хепарин (Маклийн)
• Инсулин (Бантинг и
Бест)
• Сулфонамиди (Домак)
• Салицилова киселина
(Леман)
• Бета-блокери (Блек и
Пауел)
• Н2-блокери (Блек)
• Галантамин (Пасков)
Нивалин - вълшебното

лекарство на проф. Д. Пасков
През 50-те години на
миналия век в света избухва пандемия от детски паралич. Болестта е страшна
и в нашата страна. Тя оставя на планетата хиляди
инвалиди за цял живот, а
други не успяват да се преборят със заболяването и
угасват. Все по това време,
когато медицината е била
безпомощна, се появява
вълшебното лекарство Нивалин. Създадено от
българин. То помага на болните в много страни.
Малка България има
своя голям проф. д-р Димитър Пасков, който изпълни и преизпълни ми-

ЗА ПРОФЕСОР ПАСКОВ С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ

Началото на моята
професионална кариера
като току-що завършила
химия органичен профил
в Софийския университет
е свързано с Катедрата по
фармакология на Медицинска академия. Името
на нейния ръководител професор Пасков, когато
постъпих там през 1967
година, вече беше известно с внедрения в медицинската практика Нивалин, който стана и едно
от българските лекарства,
получили признание извън страната. Но името на

проф. Пасков ми беше известно още и от моето детство в Пещера. Майка ми
говореше за него като многообещаващ практикуващ
лекар в града, спасил живота й в много критичен за
нея момент. За хората от
нейното поколение, както
и за техните потомци, е останал и до днес трайният
спомен за д-р Пасков като
ценен и уважаван лекар,
който наред с по-старите
лекари по това време д-р
Цикалов, д-р Паликаров,
д-р Минков, д-р Динков са
допринесли много за здравеопазването в града.
В Катедрата по фармакология започнах работа в
новосъздадената по идея
на професор Пасков синтетична лаборатория с ръководител ст. н.с. Атанас
Йовчев. Макар че основната дейност на Катедрата беше преподаване на
фармакология и водене на
упражнения за студентите

от медицинския, стоматологичен и фармацевтичен
факултет, както и следдипломно обучение на специализанти, в колаборация с „Фармахим“ беше
създадена тази синтетична
лаборатория, която представляваше малък модел
на изследователските институти на сегашните големи фармацевтични корпорации.
Задачите й бяха насочени в две направления
- синтез на нови активни
съединения с действие
върху сърдечносъдовата
система и нови съединения с активност върху
нервната система. Фармакологичната активност на
новосинтезираните съединения в лабораторията
се изследваше от работещите по това време в
Катедрата фармаколози
и аспиранти на професор
Пасков: д-р Крушков, д-р
Мицов, д-р Влахов, д-р То-

доров, д-р Спасов. Резултатите от тези изследвания са защитени с редица
авторски свидетелства и
са публикувани в български и международни списания. Резултат от тях са и
два препарата: Аминтон с приложение при хипотония, и Пимадин - със силно антикурарно действие,
който се използва в анестезиологията.
Под ръководството на
професор Пасков в Катедрата имаше и развито фитохимично направление.
Извършваше се изолиране, идентифициране и
изследване механизма на
действие на препарати от
растителен произход. Освен Нивалина, друг такъв
препарат е Цититонум,
който намира приложение
като лекарство за отказване от тютюнопушенето.
Информация за многобройните научни приноси на професор Пасков,

неговата преподавателска
и многостранна научноизследователска дейност,
неговата роля като ръководител на аспиранти и
в израстването на плеяда
учени фармаколози може
да се намери в обстойната
статия на професор Влахов, публикувана в БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ
ЖУРНАЛ, брой 1, 2019 г.
За нас, химиците, които
започвахме професионалния си път под ръководството на ст. н.с. Атанас
Йовчев в новосъздадената
синтетична лаборатория,
творческата атмосфера на
Катедрата по фармакология, поддържана от професор Пасков, семинарите
и научните дискусии ни
помогнаха да формираме
траен вкус към медицинската химия и към търсенето на нови биологично
активни средства. Тези
три години дадоха насока
и на моето професионално

сията си. На 24.04.1986 г.
проф. д-р Д. Пасков напусна този свят. Хиляди признателни хора го изпращат
с море от кокичета - малкото нежно цвете, чиято
неподозирана сила лечителят открива за света.
Д-р Гергана Начкова
Ползвани автори:
Проф. д-р Витан Влахов почетен председател на Българското дружество по фармакология, токсикология и
клинична фармакология
БНТ
Здравка Попова

развитие - от Катедрата по
фармакология, през аспирантура, хабилитиране,
20 години изследователска работа в Института по
молекулярна биология на
БАН и две десетилетия в
Научния институт към Раковия мемориален център
на името на Слоун и Кетъринг в Ню Йорк.
Казват, че човек оставя
след себе си това, което е
създал. А професор Пасков остави много след себе
си: име на ценен практикуващ лекар; уважаван преподавател; многостранна
научноизследователска
дейност; препарати за лекарската практика, някои
от които като Нивалин с
признание извън страната; ментор на плеяда от
академично
реализирани фармаколози и ИМЕ
НА ГОЛЯМ И ДОСТОЕН
БЪЛГАРСКИ УЧЕН.
Мария Спасова
7 март 2020 г., София

Лиляна Доганова:
Жителите на Пещера трябва да продължим да тачим паметта на проф. Пасков
Спомням си, че през 60-те години на миналия век,
като ученичка в прогимназията, от едно предаване на
Радио София научих, че се организира кампания за събиране на блатно кокиче. От луковиците на това кокиче
се извлича вещество за създаване на лекарство, което
се прилага за лечение на детски паралич и други видове
парализи. Лекарството е Нивалин, името на което идва
от латинското название на кокичето (galanthus nivalis).
Името му е дадено от д-р Димитър Пасков, впоследствие професор Пасков, който открива Нивалина. За
мен това име не значеше нищо в онези детски години.
По-късно, вече като ученичка в гимназията, разбрах,
че проф. Пасков е от Пещера. И когато се установих
да живея в Пещера, аз обогатих своята информация за
живота и дейността му. Това научих от неговата братов-

чедка (отдавна покойница), прекрасната и незабравима
за мен кака Надка Щерева, по баща Паскова.
Като дете на около 10 години, той се установява
заедно с родителите си да живее в Пещера. Това става
през 1925 г. Семейството е трудолюбиво, занимават
се с тютюнопроизводство и строителство. Димитър е
ученолюбив, скромен и трудолюбив. В издадената през
2017 г. книжка от нашата съгражданка, известната преподавателка по история г-жа Здравка Попова, подробно е описана житейската и научна дейност на професор
Пасков, за което трябва да сме й благодарни - ние, нейните съграждани.
През годините лекарството Нивалин се утвърждава
и с него са излекувани хиляди болни с детски паралич и
други парализи. Ето че и на мен ми се наложи да проведа лечение с Нивалин през 2019 г., когато получих пареза на дланта и пръстите на дясната ръка. Не можех да си
движа дланта и пръстите. Имах огромен оток. Това се
получи след претърпяна сърдечна операция в Университетска болница „Свети Георги“ - Пловдив. Лечението
на парезата на ръката започна веднага с Нивалин още в
болницата с вливане на големи количества разтвор чрез
системи в продължение на месец. Тук искам да вметна,
че преди да бъда изписана от болницата, аз подарих
книжката за професор Пасков на завеждащ кардиохирургичното отделение доц. Въжев с благодарност за
положените грижи за лечението ми. След изписването
ми от болницата продължих лечението на парезата с
Нивалин (таблетки) в продължение на пет месеца. Бла-

годарение на приема
на това лекарство,
започнах да свивам
пръстите и извършвам движения на
дланта. Успоредно с
това правех и физиотерапия в болнично
заведение. Все още
има какво да се желае
относно раздвижването на ръката, но
имам надежда, че ще
има подобрение в
бъдеще.
Считам, че България трябва да се
гордее със създателя
на това оригинално
българско лекарство,
големия учен професор Димитър Пасков. Хилядите излекувани с Нивалин,
към които причислявам и себе си, да бъдем безкрайно
благодарни на професора за чудодейното лекарство,
което създаде. Ние, жителите на Пещера, трябва да продължим да тачим паметта на този наш съгражданин, големия и славен учен професор Пасков. Дълбок поклон!
Лиляна Доганова

Екземпляр на монографията на проф. Пасков, издадеСлед 20 години по пътя на истината за проф. Пасков разбрах, че голяма част от нашите съграждани пряко
на преди 60 години. Изданието е подарък от наша съ- или косвено са се докоснали при здравословен проблем до неговото откритие. Общото впечатление на всички е
гражданка, работила в химическия екип на школата неговата компетентност, предаността му към Хипократовата клетва, добротата и скромността.
на бележития пещерец.
Здравка Попова

Родопска
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Успешен старт на учебната година отчитат
в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“, зрелостниците
от специалност „Биотехнологии“
с реализация на 100%

С успешен старт започна новата учебна година
в ПГХВТ „Ат. Ченгелев“
- Пещера, съобщи директорът на учебното заведение Славия Златанова. Тя
отбеляза, че за разлика от
предишни години, интересът към специалностите
„Биотехнологии“ и „Лаборант в химичните производства“ е изключително
висок заради възможността за успешна реализация
след завършването.
Госпожо Златанова, в
условията на продължаващата пандемия, как започна учебният процес в
ПГХВТ „Ат. Ченгелев“?
Започнахме с големи
притеснения и доста напрежение, породено от
пандемията от коронавируса. Остават въпросите,
свързани със сигурността
и здравето на учениците,
как ще продължи тяхното
обучение и притесненията на техните родители,
свързани с евентуалното
обучение в електронна
среда. По отношение на
план-приема за ученици,
нещата тръгнаха и завършиха добре. За първа
година събрахме два пълни класа. Успяхме да реализираме прием в една
нова професия, която е
от направлението химични технологии - лаборант
в химични производства.
Традиционно биотехнолозите са отлично застъпени,
вече работи пълна паралелка. Смятаме, че успяхме
да наложим тенденцията
учениците от Пещера да не
ходят на обучение за професионално образование
в Пазарджик. Училището ни предлага обучение
в четири конкурентни и
актуални форми на обучение. Първата професия, по
която се обучават възпитаниците ни е „Ресторантьор“. Следващата професия с широко приложение
е „Икономист-информатик“. Нашата гордост е
специалността „Биотехнологии“. Вече завърши един
випуск с много добри резултати и пълна реализация. Пети випуск по тази
специалност с нова учебна
програма ще се обучава
тук. Четвъртата професия
е „Лаборант“, от направление химични технологии.
Обезпечени ли са
учебните занятия в ресурсно и кадрово отно-

ОБЯВА

Продава се самостоятелен апартамент в Пещера в кв. „Изгрев“. Жилището е с размери 63 кв.
м.
Информация може
да получите на телефон
0888 80 69 58.

шение?
Да. Но искам да подчертая, че за новите технически специалности за
биотехнолози и лаборанти
учениците се подготвят не
само на територията на
училището. Немислимо е
обучението им без практиката, която се провежда
изцяло в „Биовет“, където
специалистите са не просто наставници, а и учители. Използвам случая да
подчертая и да благодаря
за топлия прием на нашите възпитаници в пещерското предприятие. Явно
настройката и нагласата
на работници, служители и специалисти там е да
посрещат учениците и да
им дават всичките си знания и опит, за да се усъвършенстват в знанията и
възможностите си.
Искам отговорно да
заявя, че връзките между ПГХВТ и „Биовет“ се
развиват, задълбочават се
взаимните ни отношения.
Разширяват се сферите на
дейност, по които работим
общо. Нашето училище
ще вземе участие в европроект, свързан с дуалното обучение. С подкрепата на ЕС и МОН ние ще
обучаваме наставници на
дуално обучение от „Биовет“. По този начин освобождаваме предприятието от необходимостта да
изпраща на обучение свои
служители и работници и
да заплаща обучителния
период на специализирани центрове, каквито са
изискванията обучителите
да имат ценз, за да преподават на учениците. С този
вид обучение се получава
качествено и реално професионално образование.
Ученикът завършва училищното си образование
и влиза в работната среда
без всякакви сътресения.
Не е необходим адаптивен
период. Дуалното обучение спестява това и на учениците, и на предприятието. То е от взаимна изгода.

Задоволство по отношение на изминалата
учебна година изказа и
Георги Щерев, който отговаря за практическите
занятия на учениците от
гимназията в производството на „Биовет“.
Тази година завърши първата паралелка по

биотехнологии в ПГХВТ
„Ат. Ченгелев“. Към момента реално на работа
в „Биовет“ са четирима
възпитаници на училището. Очакваме още двама ученици да се включат
в голямото семейство на
фирмата. Радостното е, че
други четирима отиват в
учебни заведения, свързани с нас - Университет по
хранителни технологии и
Пловдивски университет
„Паисий
Хилендарски“,
специалност „Биотехнологии“. Вече са сключени
договори за стипендия.
„Биовет“ ще им осигури
пълна издръжка по време
на обучителния период,
която включва учебна такса, стипендии при успех
над 4.50, а при отличен
успех фирмата ще осигури
още по-атрактивна стипендия, както и помощни
материали за консумативи. Тези, на които им
предстои да учат и сключат договори с „Биовет“, ги
очаква успешна реализация в следващите години
в областта на биотехнологиите. В заключение може
да се каже, че почти на 100
% от завършващите се реализираха в системата на
биотехнологиите. Това за
мен е изключителен резултат от успешната работа
между училището и „Биовет“. Най-важното е, че нашите възпитаници идват с
желание. Те са зрели хора,
разбират значимостта и
естеството на нещата и
желанието им е да работят
в тази област.
Ще продължи ли и
дуалното обучение през
тази година?
Дуалното
обучение
продължава и през учебната 2020/2021 година. От
17 септември започнаха
първите занятия. В процеса на работа взаимно се
опитваме да напаснем усвояването на нови знания
и работно място в завода.
Усеща се, че всички възпитаници имат отговорно
поведение и ясно съзнание да усвояват наученото в класната стая и да го
приложат на място във
фирмата. Вече имаме и
оператори ферментация,
която е нашата основна
професия. Смятам, че утвърдената форма на обучение е правилна и трябва
да се надгражда в полза
на учениците. Правилна
е преценката на ръководството на ПГХВТ и „Биовет“ взаимно да развиват
положителни практики и
насоки с цел повишаване
конкурентноспособността
на завършващите средното си образование и повишаване на образователния
ценз във висшите училища в страната.

Уведомление
за инвестиционно намерение

от Елена Куцева, гр. Пещера
Уведомяваме ви, че Елена Куцева има следното
инвестиционно предложение: „Индивидуално вилно
застрояване“, изразяващо се в ново строителство
на вилни сгради в ПИ 02837.4.249 в местността
Мангърова къшла по КККР на гр. Батак.

Искра

Откриха паметна плоча в местността
Черковището над Пещера

На официална церемония кметът Йордан Младенов, председателят на
Общинския съвет д-р Николай Пенев, в присъствието на Стефан Балабанов
- зам.-министър на вътрешните работи, пещерци и гости на най-новото
село в България - Свети
Константин, откриха паметник на българщината. Монументът съдържа
информация за съществуването и историята на
унищожения в миналото
средновековен манастир,
на чието място е останал днешният параклис в
местността Черковището. Инициатор и автор на
проекта е Десислав Христов. Помощ оказаха Община Пещера и Инициативен комитет. Средствата
са от дарения на пещерци
и съмишленици.
Водосвет отслужи отец
Тодор Траянов. На една от
плочите е записано:
Тук, край средновековния път на крепостта
Цепина, през времето
на Първото Българско
царство е имало правосла-

вен християнски манастир
„Св. св. Константин и Елена“, който е просъществувал до нахлуването на
османските завоеватели.
През 1372 г. една османска
орда, след като превзела
Устина, Кричим и Пещера,

раклисът „Св. св. Константин и Елена“, датиращ от
началото на XX век.
Историк по призвание и професия, Десислав
Христов е категоричен,
че историята трябва да се
помни и затова активно се

се отправила към стария
път за Цепина. Минавайки
край манастира, османците го ограбили и разрушили. Едва няколко монаси
се спасили в крепостта.
След време населението
на Пещера и околните села
възстановили манастира,
но през 1657 г. “при насилственото помохамеданчване на чепинските българи, бил разрушен отново.
Днес за него напомня па-

заема с изграждането на
паметници и паметни плочи. Христов е инициатор и
автор на идейния проект.
Техническото изпълнение
е на Богомил Цветанов.
Архитект е Атанас Васев.
Геодезическите дейности
са извършени от Цветан
Цанев. Помощ в богоугодното дело оказват Община
Пещера и Общински съвет
- Пещера.

Зоя Кацарова представи новата си книга
пред пещерци
В навечерието на 1 октомври - Ден на поезията
в България, библиотеката
в града проведе поетична
вечер със Зоя Кацарова.
Гост на срещата бeше Елена Рядкова - зам.-кмет на
община Пещера.
„Бяха направени оригами от листове със стиховете на авторката във
формата на птица. Мария
Джуркова, от името на д-р
Николай Пенев - председател на Общински съвет - Пещера, подари две
крила, адресирани с негово послание до авторката:
„Душата птича трябва да
лети, но винаги с крила
на ангел“, сподели Богдана
Сиракова - модератор на
срещата и главен библиотекар.
Зоя Кацарова е родена

в гр. София. Завършила
е ПУ„Паисий Хилендарски“. Тя е педагог,
отдаден на професията
си повече от 40 години.
Работила е като учителка и директор на детска
градина „Иглика“ - Пещера. Зоя Кацарова е
автор на шест стихосбирки - „Обич“, „Една
звезда“,
„Хвърчило“,
„Храм“, „Душа на птица“
и „На улицата ми живее
ангел“. Нейни творби
са публикувани в сборниците „Ветрилото на
дъгата“ - от конкурс на
учители творци, „Под сянката на стария кавак“ - с
произведения на автори
от град Пещера, и в международния алманах „Лира
дружбы“ от международен конкурс за поетични

произведения за любовта. Член е на литературен клуб „Искри“ към НЧ
„Развитие-1873“ от 2005 г.
Стихосбирката съдържа
едни от най-прочувствените и нежни стихове на
авторката.

Без претенции и с много усет: Борис
Стайков подари празник на пещерци

Изложба с неизменно
усещане за джемсейшън,
както и за сетивен и интелектуален празник. Такова
усещане придобиха приятели, почитатели и интелектуалци от творчеството
на Борис Стайков. Той показа под открито небе свои
20 нови картини в градския
парк. Парченца от август в
цветове, музика, думи. Пещерци и гости на културното събитие чуха оперни
арии от италиански, френски и руски композитори.

Текстовете във феста написа Цветана Чучева, Любен
Бейчински - бас, Моника
Зашева - мецосопран, и
Даниела Янева - пиано, допълниха сполучливо свободата на фантазията на
събитието, подготвено от
Борис, и оставиха усещане
за интелектуален празник.
Борис Стайков е роден
на 26 октомври 1971 г. в Пeщера. Завършва магистърската програма „Графичен
дизайн и визуални комуникации“ към Нов български

университет (НБУ) през
2000 г. Творческата си кариера на художник започва
през 1993 г. в Пещера, където е първата му самостоятелна изложба, наречена
„Самотата ми в ъгъла“.
Успешно е представянето
му в Музея за мексиканско изкуство в Пловдив
през 1996-а. Участник е в
изложбата „Cite-Des-Art“ в
София през 1998 г. Концептуалните си идеи изразява
в самостоятелните изяви
от 1999 г. - „Панаир на суетата“ в Централния военен
клуб в София и изложбата
„Времето временно“, част
от Европейския месец на
културата в Пловдив. Изключително успешно е
представянето му в Сметната палата с изложбата
„Противоположни акценти“ (2001 г.), а също така
и в Министерството на
финансите през 2002 г. Негови картини притежават
колекционери от България,
Швейцария, Франция, Холандия и Япония.

Родопска
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Искра
В Радилово живее пилот, управлявал правителствения самолет ТУ-154

16 октомври е определен за празника на българската авиация, защото на
тази дата преди 106 години
е извършен първият боен
полет.
Оказва се, че в Радилово живее пилот, който е
управлявал правителствения самолет ТУ-154. Пасажери на тази машина са
били президентът Георги
Първанов, Сергей Станишев и дори днешният министър-председател Бойко
Борисов.

МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23
БН. Военен пилот I клас.
Лети 1 500 часа. Пройчев е
първият българин, летял
на свръхзвуков изтребител бомбардировач с изменяема стреловидност
през 1976 г. в Киргизия,
летище „Лугавая“.
В празничния ден откривам Георги Пройчев в
момент, в който поставя
родния трибагреник пред
своя дом в пещерското
село. Усещам силата на
десница, управлявала ог-

Георги Спасов Пройчев е роден на 27 април
1947 година в Пещера. Завършва средното си образование в Техникум по архитектура и строителство
в Пловдив. През 1966 г. е
приет във ВНВВУ „Георги
Бенковски“. Завършва със
специалност
лейтенант
инженер летец-пилот през
1970 г. В Българските ВВС
лети на самолети Л-29,

ромни самолети и виждам
усмивка на човек в цветущо здраве и подобаващо за
празника настроение.
С усмивка започваме
това интервю. И с поздрав
към Вас в днешния ден.
Как се чувствате?
Благодаря, настроението и духът ми са на ниво.
Преди два дни отпразнувахме 50-годишен юбилей
от завършване на военно-

то училище с моя набор.
Здрав съм, имам сили и
гледам устремено напред.
Това е достатъчно, за да
съм в прекрасно настроение и днес.
Да се върнем във времето. Кажете кое Ви накара да станете летец?
Славата, почестите, парите?…
По време на обучението
си в града на тепетата имах
възможността да присъствам на военен въздушен
парад на Асеновградско
шосе. Останах запленен от
демонстрациите на военните самолети и парашутистите. Записах се в аероклуба, за да се обучавам.
Започнах като безмоторен
летец и после дойде военното училище.

Човеците се чувстват
добре на земята, стъпили
на нозете си. Какво е усещането високо в небето,
управлявайки тези мощни самолети?
В небето се чувствам
най-добре. Зад гърба си
имам 25 хиляди полета.
Приземявал съм самолети-

те без аварийни ситуации.
Да си пилот е все едно да
си хирург - така ще ме разберете по-добре. Нужно е
отлично здраве, съобразителност, хладнокръвие,
бързина, кондиция, за да
вземаш правилни решения
на мига.
Бил сте пилот във военната и гражданската
авиации. Къде се чувствахте по-добре? Има ли
разлика?
Винаги съм си давал
сметка за отговорността,
която нося. Това е определящото в нашата професия. Ако военната авиация
е игра на футбол, то гражданската е една игра на
шах. Далеч си от родната
страна, от езика си. Длъжен си да се съобразяваш
с тези фактори. От твоите
решения зависи животът
на пътниците, които ти се
доверяват. Често техният
брой е надвишавал 200.
Мислиш единствено за хората, ставаш едно цяло със
самолета.
В гражданската авиация Георги Пройчев лети
на самолети Як-40, Ту-134,
Ил-76, Боинг-707.
Упражнява професията си до 2007 година.
Пролетява общо 14 500
часа.
Как започва един полет? И как завършва?
Започва дни преди да се
качиш в самолета. Трябва
да се подготвиш психически преди всичко. Иде ред
на информацията, с коя-

то трябва да се запознаеш, после са документите,
характерни преди всеки
полет. Това е част от предполетната подготовка на
един пилот. Кацането е,
както се казва, следващото „издание“. То е в друго
време, друга атмосферна
обстановка, на друго място
е дори. То е най-отговорното. Тогава завършваш
мисията.
Какъв е този вечен
стремеж на човечеството
да лети, да бъде високо?
Знаем легендата за Икар.
Май все се приземяваме…
Или следва продължение?
Продължението си ти.
Това е. Имал си мечта да си
във висините, следвал си я.
Постигнал си целта си. Останалото е в безкрая. Но в
тази секунда, минута, час…
трябва да си самият ти. Да
запазиш самообладание, да
не се паникьосваш - важни
условия, за да не паднеш
като гръцкия герой.
Сварих Ви да поставяте българското знаме тук,
на земята. Можем ли да
кажем, че вече сте се приземил?
Категорично не. Човек
винаги ще лети. И аз продължавам да го правя. Написал съм стихотворение,
в което се казва, че продължавам да летя онлайн.
Продължаваме да следваме
своя ход. Продължаваме…
Тук. В Радилово, където правя музейна сбирка,
посветена на авиацията. В
нея ще представя костюми

на пилоти, измервателни
уреди, прецизна техника. Надявам се да успея с
това начинание и да срещна разбиране от страна на
съмишленици и бивши
колеги. После ще се радвам
експозицията да даде криле на млади момчета, за да
полетят напред в своя път!
Заедно със свои колеги Георги Пройчев от Радилово е намерил място
в книгата „Поети, родени
да летят“.
Антологията включва
стихове на 12 военни летци-пилоти.
Идеята за сборника е
на полковника от запаса
Светлозар Асенов - председател на пловдивския
клон на Астронавтическото дружество.
Изданието е луксозно,
редактор е подполковникът от запаса Валентин
Минев, художник - Александър Гьошев, а илюстрациите са на Нина Банкова и Васко Василев.
Стиховете са на подполковник Бойко Методиев, капитан Веселин
Мичев, полковник Владимир Пампоров, майор
Георги Пройчев, капитан
Любомир Димитров, майор Михаил Зиновиев,
подполковник
Рангел
Тасков, майор Руси Русев,
полковник Светослав Димитров,
подполковник
Стоян Бобев, полковник
Стоян Янакиев и подполковник Христо Ганеков.

Първи ноември - празник, дошъл от сърцата на българите в знак на признателност към хората
на духа, перото и книгата, към просветителите и борците за национално освобождение

Книгата „Родова памет“ на Мария Вачкова от
Радилово
представлява
интерес за всички жители
на село Радилово, за всички, които имат кръвна
връзка, които обичат родния си край и са любопит-

ни да проследят родовите
си корени. Много радиловци са напуснали родното
си място. И за тях е тази
книга, защото човек, който не познава рода си и
произхода си е като дърво
без корен.
„Родовете“ на Мария
Вачкова са още един поглед към родознанието в
нашия край, пише Елена
Рядкова в своята рецензия
за любопитното четиво.
Книгата е посветена
на бележития историк на
село Радилово Иван Вачков и е продължение на
неговата книга „Из миналото на село Радилово“, издадена през 1996 г.
Мария Вачкова е родена в с. Сарая през 1936 г.

Завършва Педагогически
институт в гр. Пловдив
през 1956 г., специалност
физика и астрономия.
През същата година се
омъжва за Иван Вачков и
оттогава живее в с. Радилово. От 1 септември до
31 декември 1956 г. замест-

17 участници в турнир по тенис на корт за купата
на СК „Вамос“ - Пещера

В града се проведе двудневен турнир по тенис на
корт за любители - мъже.
Петият двойков турнир по
тенис на корт привлече 17
двойки участници на възраст от 15 до 65 години от
Бургас, Казанлък, Пловдив,
Пазарджик, Велинград и
Пещера. Организатор и домакин на спортната проява

беше СК „Вамос“ - Пещера.
Състезанията преминаха
при отлична организация
и ред, с доста силни емоции
от страна на състезателите
и зрителите в двата почивни дни. „Времето беше прекрасно, условията за спорт
също. Емоциите и хубавата
игра бяха на много високо и
положително ниво“, комен-

тира Григор Якофов (Горчо)
- председател на СК „Вамос“, по време на награждаването на победителите.
Плакет за най-възрастен
участник получи Слави Танев от София. Наградата за
най-техничен играч завоюва Тома Чонков от Велинград. Плакет за феърплей
получи Николай Казнев от
Велинград. На второ място
се класираха братя Мирчеви от Пещера. Първото
място тази година спечелиха Станислав Андреев и
Деян Таушанов от Пловдив.
Наградите връчи кметът
на община Пещера Йордан
Младенов. Той поздрави
всички за добрата игра и им
пожела да продължават да
се усъвършенстват и развиват този спорт в града ни.

ва учителката Христина
Тупчева в радиловското
училище. От 1957 г. до 31
август 1958 г. е дружинен
ръководител в ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Радилово. Една година учителства в с. Аканджиево. От 1
септември 1960 г. до пенсионирането си през 1991
г. е учител в с. Радилово.
Изследването на родовете в с. Радилово Мария
Вачкова започва през 1997
г. Авторката неуморно
събира информация, сверява, уточнява, за да ни
представи истински богат
исторически
материал.
Тя споделя, че е описала
радиловските родове с
помощта на Йордан Василев Коев, роден през 1917

г. Тогава 80-годишен, в
напреднала възраст, но с
много бистър ум и памет,
този човек дава богата информация за „Родовете“.
Композиционно книгата
е разделена на две части
- I част: Родовете; II част:
Интересни истории за радиловските родове, спомени за видни радиловци и
интересни статистически
факти.
Авторката представя
данните през погледа на
жена, учител, общественик. Затова сведенията са
за многодетните майки,
акушерките, близнаците,
дълголетниците,
учителите, културните дейци,
участниците в бригадирското движение, носите-

ЛЮБОПИТНО

лите на военни звания и
убийствата в Радилово.
Може би във връзка с вековния проблем с водата
в селото, Мария Вачкова
описва старите чешми и
кладенци в Радилово.
Книгата на Мария Вачкова е актуална, защото
съдържа живите връзки в
родовете и рано или късно, опознали родословието си, ние ще се завърнем
към земята и корена си.
В заключение авторката пише: „Всеки трябва да
знае миналото на своето
родно място, на родния
край, защото за да градим
бъдещето, трябва да знаем
миналото и да се учим от
него.“
Елена Рядкова

На 30.10.1990 г. се преименува Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“
дина 1960/1961. На два от
етажите се учи, на другите
два строителите продължават да работят.
Директор до 1968 г.
е Никола Маринов, след
него до 1972 г. - Сава Паунов, а след това Тодор Захариев.
В завършен вид училището има 16 класни стаи.
През 1977-а има 16 паралелки с 505 ученици, а през
На 30.10.1990 г. се пре- довършена, но започват 1980 г. - 12 паралелки с 420
именува Основно учили- учебните занятия още ученици.
ще „Свети Патриарх Ев- през първата учебна готимий“. От 1960 г. то носи
името „Великият ОктомИздава: Община Пещера;
ври“.
4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17;
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