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Йордановден

Стотици жители и
гости на Пещера пренебрегнаха
студеното време и изпълниха
района около езерото
в централния парк на

града, за да бъдат част
от Богоявленския ритуал по хвърлянето на
кръста. Замръзналата
вода бе предварително
разбита, за да има къде
да скочат четиримата
желаещи - Константин
Спасов, Васил Димов,
Борис Иванов и Костадин Тахов. Дали заради

студа или, за да покажат
единение в празничния
ден, както скочиха заедно, така и заедно четиримата извадиха богоявленския кръст.

По традиция Йордановден в Пещера започна със шествие, водено
от всички пещерски
свещеници и архиерейския наместник отец
Любомир. В шествието се включиха кметът
Николай Зайчев, народният представител
Десислава Костадинова,

ръководството на общината, миряни. На езерото в централния парк
свещениците отслужиха
Божествена литургия за
здраве и благочестие на
миряните.
Дошлите край езерото бяха благословени
от свещениците, които
по-късно осветиха кабинета на градоначалника Николай Зайчев,
както и цялата сграда
на Общината, за да бъдат успешни и полезни
делата на работещите в
нея.
Смелчаците, скочили за кръста, също бяха
посрещнати от кмета,
който им връчи парична
награда. Поощрение те
получиха и от народния
представител Десислава
Костадинова.
През последните години кръстът се хвърля
винаги в изкуственото езеро, а до неговите
води биват допуснати
само онези, които предварително са заявили
желание в съответния
църковен храм.

Празник в детските градини

На 17.12.2018 г. се
проведе представителна изява – ,,В очакване
на Коледа“ на клубовете на децата от ДГ ,,Иглика“, ДГ ,,Деница“ и
ДГ ,,Слънчо“ по проект
,,Щастливи и успешни
заедно”.
Децата, пяха, танцуваха и се веселиха. В ДГ

,,Иглика“ беше подредена и изложба от предмети изработени от децата
в дейностите по проекта.
Най-чаканият гост
беше Дядо Коледа.
Родителите се включиха с удоволствие в
празника.
Проектът е фи-

нансиран с подкрепата на ЦОИДУЕМ по
Договор № БС-33.162-005/03.10.2017 г. с
Община Пещера в партньорство с ДГ ,,Деница“,
ДГ ,,Иглика“, ДГ ,,Слънчо“ гр. Пещера със срок
на изпълнение 24 месеца от 03.10.2017 г. до
30.09.2019 г.

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

Николай Славеев пя
благотворително в Пещера

Коледното
тържество на социалните
услуги Дневен център
за деца и младежи с
увреждания и Дневен
център за пълнолетни
лица с увреждания, управлявани от Фондация
„Социални практики в
общността“ се проведе
днес.
За
тържественото
настроение се погрижиха един от любимите
народни изпълтилени
Николай Славеев, както и Хамид Имамски и
Славчо Кехайов, Група
за автентичен фолклор
„Родопчани“ гр. Пещера с ръководител Павел
Куцев, Вокална формация „Теменужка“ с ръководител Рашко Тилев,
Николай Балабанов и
Теди Дамянова, озвучител на тържеството бе
Осман Исаев.
Участието на всички

изпълнители бе благотворително.
За самата Коледа,
традициите и обичаите пък представиха потребители на услугите в
двата центъра.
Подаръци за децата донесоха д-р Лиляна
Кавръкова, Център за
настаняване от семеен
тип за деца без увреждания гр. Пещера и родители.
Гости на тържеството бяха г-н Николай
Зайчев - Кмет на Общи-

През 2018 г. за първи път от поставянето
му е извършена основна
профилактика на филтъра на Новомахленския водопровод, който
е от 1999 г.
Това стана ясно от
справка на управителя
на „ВКС“ ЕООД инж.
Звезделин Вукев.
През миналата година дружеството е извър-

шило основен ремонт
на стойност 11 624 лв.,
като са подменени 10
тона кварцов пясък на
стойност 5960 лв. без
ДДС и 620 бр. инжектори /дюзи/ на стойност
4960 лв. без ДДС.
Самият ремонт е
продължил 4 работни
дни, с участието на целия авариен състав на
дружество.

на Пещера, г-н Борис
Фолев – секретар на Община Пещера, г-н Димитър Попов – Директор
на Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Пещера, г- жа Марина Гемджиян - Началник отдел
„Хора с увреждания и
социални услуги“ при
Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Пещера, представители на отдел „Закрила на детето“
при Дирекция „Социално подпомагане“ гр.
Пещера.

За първи път е направена основна
профилактика на филтъра
на Новомахленския водопровод

Филтърът е и основно измит под налягане
с каналочистачната машина.
Същевременно, за да
не останат потребителите без вода, са били
прехвърлени водни количества от каптажи
„Дълбочица“ във резервоар „Южен“ по предварително изграден водопровод.

Покана

за публично обсъждане на проектобюджета
на община Пещера за 2019 г.
На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Николай Зайчев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с
бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2019 г.
Общественото обсъждане ще се проведе на 15.01.2019 година (вторник) от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на
бюджета на Община Пещера за 2019 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2019 година.
Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул.
“Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail:
kmet@peshtera.bg.
Проектобюджета на Община Пещера за 2019 г ще да бъде публикуван
на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg.
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Училищна
благотворителност

Поредната успешна
благотворителна кампания отчетоха от СУ „Св.
Климент Охридски“ в
Пещера. Ето какво споделиха от учебното заведение:
Коледната благотворителна акция в нашето училище е традиция,
която чакаме с нетърпение, така както чакаме
коледната ваканция.
Различни са били
каузите, които сме подкрепяли,
последните
три години превеждахме събраните средства
за Българската Коледа.
Тази година Ученически
съвет реши средствата
от Коледния базар да
приведем на едно болно
момиченце от Пазарджик.
Предложи ни да помогнем г-жа Хаджиева
- преподавател по история в нашето училище.
Поспорихме с децата
коя кауза си заслужава, но в крайна сметка
децата решиха да подкрепим Ивайла, защото
според тях така нашата
акция ще си има „лице“.
Колко прави са били.
Група представители
на Ученически съвет,
учители и директорите
на СУ “Свети Климент
Охридски“ отидохме да
занесем събраната сума
от 2 400 лева в училището на малкото момиче.
Знаехме, че то е претърпяло поредна опе-

рация наскоро и не очаквахме да го видим,
но щяхме да предадем
парите на класната му
ръководителка.
Когато влязохме в
класната стая на първи клас, сред всичките
малки сладури се почувствахме изведнъж
много големи.
Децата ни гледаха ококорено и ние им
обяснихме защо сме дошли при тях.

влеем от нашата сила, за
да е здрава и щастлива.
Толкова много емоции, направо не знаехме
какво да кажем.
Тогава от ъгъла на
стаята пред нас се изправи една разплакана
млада жена — майката
на Ивайла. Благодари
ни и ни стана топло и се
почувствахме окрилени
и горди.
И обнадеждени, че
сме успели да дадем

Когото
понечихме
да предадем плика с парите, класната отиде до
едно малко момиченце
и го доведе при нас.
Слабичко русо ангелче, което ни гледаше
с големи влажни очи.
Оказа се, че това е
Ивайла — лицето на
нашата акция и какво
лице, приятели — нежно и бледо като тревичка, люшната от силен
вятър. Тя подаде ръчичка на всички ни и много ни се прииска чрез
нашето докосване да и

малко надежда на тези
мили същества. Получихме и грамота „Златно сърце“, която Ивайла
даде на г-жа Начкова.
Плахата й усмивка
беше най-голямата ни
награда.
И златните сърца на
всичките ни прекрасни
ученици, родители и колеги, които помогнаха
на Ивайла да се усмихне.

Златни са сърцата
Ви, приятели,
Благодарим!

Годишна изложба

Никола Руков бе отличен от кмета на Община Пещера Николай
Зайчев за постиженията
му в областта на изобразителното изкуство и
приноса му към развитието на културата в общината. Признанието за
Руков, който е и преподавател по изобразително изкуство, дойде на
49-та годишна изложба
на художниците от клуб
„Петър Стайков“.
31 автори представят
в ХГ “Проф. Веселин
Стайков“ по три свои
творби в интересни и
разнообразни стилове –
живопис, натюрморти,
икони, приложно изкуство, живописна енкаустика, коренопластика.
Освен утвърдените
имена, познати на любителите на изкуството
в Пещера, тази година за
първи път в общата изложба се включиха Бо-

рислава Джинина, Маргарита Донева, Елена
Фиданова, Елена Манчорова, Милка Павлова,
Александър Кънев, Зоя
Пехльова.
За първи път свои
творби представя и
чужденец. Това е италианецът Салваторе Сика,
който живее и работи в
Пещера.
Изложбата бе открита от кмета Николай
Зайчев, който изрази
задоволството си от
разширената география
на експозицията, защо-

то в нея се представят
художници не само от
Пещера, но и от Брацигово, Батак и дори Италия.
Според градоначалника това е показателно
за мястото на Пещера
на културната карта
не само в региона, но
и в страната и превръщането на Галерията в
достойна институция.
Клубът на художниците в Пещера е основан през 1969 г.
Негов председател в
момента е Илия Тончев.

Отличиха изявените
спортисти

23-ма спортисти в 11
вида спорт бяха отличени от кмета на Община
Пещера Николай Зайчев
за спортни постижения
през 2018 г.
Церемонията по награждаване се проведе
в ХГ “Проф. Веселин
Стайков“.
Успешните спортисти бяха поздравени от
градоначалника, който сподели, че в новия
бюджет може да има
по-висока субсидия за
спортните клубове. От
началото на този мандат
на управление, спортните клубове в общината се увеличиха, всички
те редовно получават
финансова
подкрепа,
инвестира се в спортна
база.
Беше открита и първата многофункционална спортна площадка в
Пещера.
Кметът
Николай
Зайчев също бе награден.
Председателят
на
СКТМ “Пещера“ Валентин Делчев му връчи
специален плакет изработен върху камък, с
благодарност за подкрепата и усилията, които

г-н Зайчев полага, за да
ТЕНИС НА КОРТ
има спорт за малки и го“ВАМОС“
леми в Пещера.
Миглена КелчобаноЕто и отличените ва
спортисти:
Георги Миразчиев
Стефан Харизанов
СК ЛЕКА АТЛЕТИКА
“АТЛЕТИК“
СПОРТЕН КЛУБ
БАДМИНТОН:
Марияна Якофова
Анна Чанакчалиева
Добринка Смилянова
ВК ВОЛЕЙБОЛ
Кристина Ангелова
“ТОП ВОЛЕЙ“
Светла Живкова

Коледно тържество,
на което показаха наученото през последните
9 месеца, бе организирано от СКХГ „Далия
Старс“.
Макар че клубът същуствува по-малко от
година в него в момента
тренират 23 момичета.
те вече имаха и своето
първо голямо състезание в международен
турнир, получиха отличия.
А полаганите усилия

бяха увенчани и с грамоти и награди от клуба, връчени на коледното тържество.
Групови и индивидуални съчетания без топка показаха талантливите момичета и получиха
заслужените аплодисменти от публиката, в
която бяха гордите родители, спонсорите на
клуба, както и спортния
експерт на Община Пещера Добринка Смилянова и кметът Николай

Никола Достинов
СПОРТЕН КЛУБ
ПО ТЕНИС НА МАСА:
Онур Ахмедов
Денис Мехмед
ШАХ:
Пламен Стоянов
ФУТБОЛЕН КЛУБ
“СВОБОДА 2011“
Александър Филипов – юноши
Йордан Павлов –
юноши
Йордан Симеонов –
деца
Кезим Халибрямов –
деца

РАКЕТОМОДЕЛЕН
КЛУБ “КОНДОР“
Йордан Джинин
Костадин Кръстанов
Йордан Мадин
СПОРТЕН КЛУБ
ММА:
Дончо Асенов
СК ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
„ДАЛИЯ СТАРС“
Ванеса Робевска
Лилия Талигарова
ВДИГАНЕ
НА ТЕЖЕСТИ:
Ален Садързански

Грациите на Пещера

Зайчев.
Гр а д о н ач а л н и к ът
поздрави присъстващите и им пожела весели
празници, а на малките
грации пожела да имат
много успехи и да прославят името на Пещера.
Клубът по художествена гимнастика беше
основан през месец
март тази година. В него
работят
треньорките
Мая Петкова и Маргарита Николова.
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