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Кметът Николай Зайчев
настоява дървата за огрев
да бъдат доставени в срок

Кметът на Община
Пещера Николай Зайчев и директорът на
Държавно горско стопанство Пещера инж.
Костадин Гагов обсъдиха добива на дърва в условията на усложнената
епизоотична обстановка, предизвикана от
откритите две огнища
на африканска чума по
свинете в област Пазарджик. Инж. Гагов увери
градоначалника, че към
момента няма причина,
която да попречи на добива на дърва за огрев
за населението.
Към средата на м. август при подадени 1175
заявления за Пещера са
изпълнени - 626 молби.
За Радилово при подадени 173 заявления са

изпълнени – 86 молби.
За Капитан Димитриево
при подадени 122 заявления са изпълнени - 28.
Записаните в Община Пещера граждани за
добив от трите населени места е 510, с което
общия брой на заявилите нужда от дърва за
есенно-зимния период

на 2019 – 2020 г. е 1980
молби.
Директорът на ДГС Пещера увери Кмета на
Общината, че до края
на септември 2019 г. заявките за доставка на
дърва за огрев ще бъдат
удовлетворени напълно.

Инфраструктурни ремонти
в населените места

Общинска бригада
работи по изграждането на нови тротоарни
настилки в село Радилово. Дейностите се извършват с финансови
средства на община Пещера, но чрез Общинско

предприятие „Чистота и
поддръжка на пътната
инфраструктура“. Общината е осигурила финансиране в размер на
50 000 лева. Новите тротоари се изграждат от
входа на селото от Пазарджик към центъра.
Със средствата от

бюджета са закупени
нужните материали и
плочки. Оформянето на
алеите за пешеходци ще
продължи до пълното
изразходване на сумата.
Община Пещера е пред
сключване на сделка с

Кооперацията за три
помещения в сградата кметството. След
като станат общинска
собственост в тях ще
бъде извършени ремонтни дейности. Помещенията ще бъдат пригодени, за да обслужват
нуждите на хората в Ра-

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

Мобилен екип на НОИ
ще съветва за пенсиите

На 02.09.2019 г. от
10:00 ч. до 15:30 ч. в заседателната зала на Община Пещера, мобилен
екип от експерти на Териториално поделение
– Пазарджик на Националния осигурителен
институт ще консултира граждани при избор
на
по-благоприятен
индивидуален коефициент за изчисляване
размера на пенсията.
Консултации ще се
извършват само срещу
документ за самоличност (лична карта) и
представен оригинален
документ за брутното
трудово възнаграждение или доход, върху
който са внесени осигу-

рителни вноски за 3 последователни години от
последните 15 години
осигурителен стаж по
избор преди 01.01.1997
г.
За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след
31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна

пенсия“ не изчислява
индивидуален коефициент по новата методика.
Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални
коефициенти по старата и по новата методика
могат да се разпечатват
и предоставят на гражданите, при поискване.

Сдружение „Вяра“
вече има собствен клуб

дилово, по подобие на
административния център в Пещера. Ремонти
са предвидени и в Капитан Димитриево. След
откриването на моста
на река Пишманка, това
лято в селото ще бъдат

асфалтирани и три улици.
Общината извършва и рутинни дейности
на Свети Константин,
свързани с косенето на
трева, поддържането на
цялостна инфраструктура, съобщи кметът
Николай Зайчев.

Сдружението на хората с психични проблеми в Пещера се
сдоби със собствено
помещение за провеждане на срещи и мероприятия.
Дълго време членовете на клуб „Вяра“
се надяваха да си имат
свое място и мечтата
им се сбъдна, след като
Община Пещера им
предостави помещение.
Години наред „Вяра“

трябваше да дели място
със Съюза на инвалидите в Пещера.
Новото помещение
се намира в сградата на
Бившето АПК, в центъра на града и бе официално открито от кмета
на Пещера Николай
Зайчев.
За сбъдната мечта,
благодарността и щастието на членовете, говори председателят на
клуба Дафинка Ставре-

ва. Подаръци и поздрави членовете на „Вяра“
получиха, както от кмета Николай Зайчев, така
и от председателите на
други клубове в Пещера, уважили поканата.
Сдружение “Вяра”
на хората с психични
проблеми е учредено на
04.04.2007 г. с членски
състав от 34 човека.
Членуващите в организацията днес са близо 50 човека.
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Общината ще кандидатства
за финансиране
на рекултивацията на сметището
Община Пещера ще
кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на
околната среда /ПУДООС/ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване
на съществуващи депа,
нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект
„Рекултивация на съ-

ществуващо сметище
имот с идентификатор
56277.3.1289, местност
Луковица, по плана на
град Пещера“.
Общинското депо
за неопасни отпадъци,
експлоатирано от община Пещера, не отговаря на изискванията за
защита от замърсяване
на почвата и на водите
съгласно чл. 18, ал. 1 от
Наредба № 6 за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и други

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпаъци.
Към настоящия момент депото не работи.
Закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо има за цел да
преустанови неблагоприятното въздействие
на натрупаните отпадъци върху околната среда, след приключване
на експлоатацията му.
С предвидените ре-

култивационни мероприятия се цели осигуряването на защита
срещу разпространение на вредни емисии,
образуване на инфилтрат и подобряване
ландшафта на района.
Кметът на Община
Пещера Николай Зайчев трябва да извърши
всички
необходими
действия за кандидатстване за отпускане на
безвъзмездната финансова помощ.

Община Свиленград ще ползва
под наем сметосъбирачен камион
от Пещера
Община Пещера ще
предостави под наем за
три месеца сметосъбирачен камион на община Свиленград.
Камионът ще се
ползва под наем, срещу
2000 лв. на месец, съобщи кметът Николай
Зайчев.
Към него молба за
съдействие е отправил
кметът на Свиленград
инж. Георги Манолов.
На 24 юли сметопочистващите камиони
в Свиленград са били
запалени. По данни на
МВР става въпрос за
умишлен палеж, тъй
като охранителни камери са заснели двамата извършители.
Тогава от местната

администрация съобщиха, че посегателството няма да затрудни
събирането на боклука
през следващите дни и
дейността ще върви по
график.

Въпреки това, кметът Манолов е потърсил съдействие от свои
колеги, сред които и пещерския кмет.
Това, че камионът
ще бъде предоставен

на община Свиленград, няма да попречи
на нормалния работен
процес по сметосъбирането и сметоизвозването на територията на
Община Пещера.

Паспорти за жилищните сгради

До 2022 г. всички
жилищни сгради трябва да имат технически
паспорт за изправност.
Паспортите ще струват между 100 и 500 лв.
Съветът на специалистите и домоуправителите да започнат да
събират пари преди да
настъпи крайният срок
– 2022 година.
В тази връзка е
любопитно да припомним, че първите
блокове в Пещера са
построени паралелно с
изграждането на каскадата Баташки водносилов път в края на 1952
г. и приключва в 1959
година.
В
строителството
на грандиозното водно
съоръжение са заети
над 1200 души, стотици
инженери и техниче-

ски кадри, служители
и обслужващ персонал.
Строителството създава небивало оживление
в Пещера.
Строят се блокове в
днешния кв. „Христо
Ботев“, складове и помещения за живеене в
района на ЖП гарата,
сградата на Община
Пещера и блокове в района на града.
През април 1959 г.

започва изграждането
на Централна ремонтна
база, която извършва
ремонтни дейности на
механизацията на ДСО
„Хидрострой“.
Това налага изграждането на блокове за
настаняване на работници и специалисти на
предприятието.
Според експертите
животът на този вид
жилищни сгради е из-

числен за около седемдесет години.
Единственото
им
спасение е санирането
и основният ремонт, на
който подлежат общите
части, както и покриви,
и мазета.
Затова трябва да се
направи
обследване,
което да каже какво по
сградите се е амортизирало.
Проверяват се всички елементи на сградата електрическа инсталация, ВиК, здравина
на материала, енергийна ефективност и сеизмичната устойчивост.
До 2022 г. старите
сгради трябва да бъдат
паспортизирани, т.е. да
минат профилактичен
преглед, за да е ясно
колко още живот им
остава.
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Удължиха срока
за услугата
„Социален
асистент“

С Постановление №
180 на Министерски
съвет от 18.07.2019 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерство
на труда и социалната
политика за 2019 г. е
удължен срокът за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ с 4 месеца – до 31
декември 2019 г.
Към настоящия мо-

мент по Постановление № 344 от 21.12.2018
г. за изпълнението на
държавния бюджет на
Република България за
2019 г., Община Пещера
предоставя социалната услуга „личен асистент“, като броят на потребителите, ползващи
социалната услуга е 68,
а личните асистенти са
64.

Младежка Лятна
резиденция
в Радилово

За трета, поредна се
проведе „Лятна резиденция за нематериално културно наследство
Радилово 2019“ предназначена за деца на
възраст от 7 до 17 години. Организатор бе Народно Читалище „Зора1903“ село Радилово.
Инициативата е създадена през 2017 година
по програма „Нематериално културно наследство“ на НФК към
Министерство на културата. През 2018 година е надградена с проект
„И аз ще се науча!“ по
проект „Читалища“ на
Общинска
фондация
Пловдив 2019 – Евро-

пейска столица на културата.
В продължение на
10 дни младите участниците имаха възможност да научат различни
техники за апликиране,
моделиране, плъстене и
естествено традиционните работилници за
биене на масло, производство на сирене, квасене на мляко, изработка на пана и сувенири
от природни материали,
както и изработване на
пирографии и цветя от
креп хартия.
Участниците опознаха природата и научиха
легендите на селото.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, Ви
уведомяваме, че:
Трайко Найденов Симеонов и Дафинка
Николова Симеонова, гр. Пещера, ул. Здравец
№ 6 имат инвестиционно намерение за:
„Жилищно строителство“ в ПИ 3.1328 по КК на
град Пещера в м. „Широките ливади“.
Издава: Община Пещера; 4550 Пещера;
ул. “Дойранска Епопея“ 17;
тел. за контакти: 0350/ 9 - 41 - 78; мобилен: 0895
509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg;
Редактор: Димитър Насков;
Предпечатна подготовка и печат: “Щит Террос”,
гр. Септември, 0878 70 43 70
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Две изкуства на едно място
В една августовска
неделя пещерци погледаха картини, научиха
за една нова книга, заедно си направиха празник на цветовете и на
думите.
Цветанка Чучева и
Борис Стайков решиха
техните произведения
да видят бял свят в двора на Ритуалната зала.
Почитатели на словото и изобразителното
изкуство, приятели на
авторите и техни съмишленици преоткриха
това пространство, което мълчешком е чакало
своя момент.
Светла Страшимирова - културолог и

професор в НБУ София,
представи свои мисли за книгата “Polistes
dominula и др. възклицания“ и картините
„Цветове и думи“ на Борис Стайков.
„Тези картини носят онази окръгленост
и аура, която я има в
разказите на Цветанка.
Това е празник.
Тук има диалог между изкуствата и хората.
Тук се говори не на
български език, а на човешки.
Те са истински творци.
Цветанка не е бъл-
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гарски писател. Цветанка е световен
писател“, каза Страшимирова.
Неделя
следобед
беше време за разхладителен коктейл и лиричен преход към вечерта.
Празник на сетивата и на душата. “Polistes
dominula и др. възклицания“ може да бъде закупена в книжарницата
в бившия партиен дом в
центъра на Пещера.
Художник на корицата на изданието е Борис Стайков, графичното оформление е дело на
Елена Стайкова.
Редактор на книгата
е Цветанка Убинова.

Разказите на Цветанка Чучева винаги се четат и като
поезия, и като философия на живота
Те са своеобразен
тест за самия читател
– за неговата сензитивност и духовност. За
ценностите му. За границите между личната
му свобода и свободно избраните от него
робства…
След кратките си
разкази от „Странични улички“ 2013, преди
десетина дни Цветанка
Чучева издаде втората
си книга със странно на
пръв поглед заглавие.
Рolistes dominula е официалното латинско име
на осата — прародител
на днешните пчели. Тя,
както ще стане ясно от
разказа, който й е посветен, е едно „великолепно създание“, „шедьовър на естеството“, в
сравнение, с което всички „ние сме направо
безлични“, „делнични“,
скучно прозаични…
Достолепието
на
това древно създание
е една провокация към
нас да се замислим как
и защо обитаваме този
свят така нескопосано,
както го правим; кога и
как подменяме най-живото, което ни е дадено
с ненужни сурогати; как
често убиваме хубавото
и истинското, за да дадем простор на пошлото и фалшивото… Защо
сякаш съзнателно превръщаме уютното си
пространство в студен
„бетонно-каменен площад, който мирише на
страх и фалш /“Завръщане“/. Защо и как ставаме доброволни роби
на рекламния „ураган“,
който брутално и безогледно крещи: „Купи!
Гащи , салами, юргани за
подмладяване, за обезсмъртяване. /Плащаш
едно безсмъртие, получаваш две/…“/“Фредерик, здравей!“/…
Новата книга на

Цветанка Чучева е една
покана към нас да се
разходим заедно из
скритите, почти невидими пространства на
онова, което „изобщо е
останало“ от самия живот - в днешното време
на контрол, технологии,
потиснати чувства, пре-

то, както казва „Малкият принц“, е „невидимо
за очите“, защото се долавя „само със сърцето“.
Цветанка
Чучева
пише разказ само когато усети нещо със
сърцето си. Тя пише,
защото не може да не го
направи. Така се случ-

тенции, властолюбия…
В такова време понякога, за да излязат наяве
човешките истини се
нуждаят просто от едно
„Земетресение“…
Авторката има изострени сетива за шарения свят край нас, за
светлините и сенките в
него, както и умение да
изведе значими щрихи
от образи, които ни говорят именно за невидимото от пръв поглед.
Те са вплетени в „истории всякакви„ – „светли, тъжни, закачливи,
умислени, лекомислени“ – „парченца живот“,
който е оцелял в света
на
„виртуалщините“
на „рекламния тероризъм“, на студения стоманобетон, на лишените от собствен лик
молове, на войнстващата посредственост.
Тези малки истории поставят въпроси,
предизвикват ни да се
замислим за посоките
на собственото си битие, насочват погледа
ни към най-истински
същественото в него. А

ва, ако имаш душа и
сетива за самия живец
на нещата. Онзи, който
често грубо и небрежно
стъпкваме, улисани от
всички глупости на битието, които най-често
наричаме „проблеми“,
за да предадем значимост на безсмислието
на собствените си избори и действия.
Малките истории в
книжката „не са за знаене, а за замисляне“.
Защото всъщност са истории за тъгата, която
„не може да се разкаже“.
Така го е казала самата
авторка.
Но пък историите
могат да се разкажат с
усмивка, както го прави тя: предварително
приема читателя си за
съмишленик, надарен
с чувство за хумор, с
когото споделя общ
път. Път, който следва
единствено нишката на
автентичните ценности, отхвърляйки като
ненужен отпадък различните измишльотини
на цивилизацията, на

суетата, на алчното и
малоумно консуматорство. Път, в който ясно
се очертава старата екзистенциална истина, че
оцеляването може да
бъде само средство, но
не цел и смисъл на човешкия живот. Защото
смисълът – личният, е в

просто сам ще открие
най-дълбокия смисъл
на всичко: „Човекът е
една чакалня; той си е
и влакът и пътникът“…
А откривателят на красотата на Доминула
има очи за нея, може
би, защото сам е избрал
да живее в двор, „пълен със щурци, бурени
и разпилени думи“. За
разлика от съседа си –
убиец на осата, чиито
мечти се простират до
идеята за тикви „за чудо
и приказ“…
Новата книга на Цветанка Чучева е сборник
от съвременна проза,
родена върху дълбоко
изстрадана, но и утаена българска тъга. Тази
тъга се защитава от себе
си с един автоироничен
скептицизъм. Но тъкмо
самия избор, който пра- той прави още по-дълвим там, където сме…
бок и светъл оптимизма
Героят от първия
разказ в книгата например, е купил съзнателно
развалените домати на
някаква стара жална
жена, защото нямало
никой друг да ги вземе.
Писателят от последния
разказ, получава вафла
като хонорар за кни„Преследване то
гата си, чийто тираж
е изкупен изцяло – за или седемте дни на
отпадъци, разбира се… дервиша“ е заглавието
Св е товноизв е с тнат а на първия роман на
скулптурка от „Завръ- Симеон Ботев.
Книгата ще бъде
щане“, среща в родния
си град „бетонно бед- налична в книжарствие“, заличило „звуци, ниците на страната
багри и форми“ и се за- най-късно на 28 август
мисля за „непреходната 2019 г.
Един баща търси
безсъдържателност на
послесловите за живо- изоставената си на
та. И за средисловите младини дъщеря, за да
и изобщо“… Но пък й поиска прошка, когащастливият уж оперен то внучката му е отвлепевец от кварталната чена от разбойници,
градинка Конти, изоб- за да бъде продадена
що няма да достигне до като робиня. Принудеподобно екзистенциал- ни от обстоятелствата,
но прозрение, незави- баща и дъщеря се съсимо че недоволна от юзяват и тръгват да я
какво ли не бабичка го спасят. Преследванегони вечно с метла. Той то в планината ще ги

на авторката към самата природа на човека.
Привидните
неудачници сред героите й са
всъщност са носители
на нравствена светлина.
Те винаги са от рода на
дълбоко чувствителните хора, които всъщност
опазват от подмяна живия живот. Те са естественият
контрапункт
на всяка еснафщина,
на всяка претенция за
власт или демонстративно могъщество, вярващо си, че е овладяло
живота и хората.
Но всъщност не е.
Благодаря на Цветанка за подаръка,
който ни е направила
– вярата й в духовната
светлина на човека.
Светла
Страшимирова

Симеон Ботев
издаде първи
роман

срещне в поредица от
премеждия с неочаквани съюзници и врагове и неусетно ще ги
сближи.
Но дали смъртта
ще ги подмине?
Написана увлекателно и изпълнена с
много напрежение и
драматични обрати,
книгата връща на българския читател един
малко познат и неразвит в българската словесност литературен
жанр – жанра на приключенския роман.
Оформлението
на книгата е дело на
Христо Гочев, редактор е Йордан Велчев.

Родопска

Четвърти Събор на народното
творчество „Свети Константин“
С много настроение
и изпъстрен с красивите
български носии започна Четвъртия национален събор на народното
творчество „Свети Константин“.
Курортното
селище над Пещера отново
посрещна стотици изпълнители на български фолклор от цялата
страна. Два дни пяха,
танцуваха, свириха и
показаха традиционните си обичаи 145 групи
от всички фолклорни
области.
Всички участници
и гости на Събора бяха
поздравени от Областния управител Стефан
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Искра

Мирев и директора на
Фестивала Николай Балабанов.
Гост на проявата бе
и народният представител Десислава Костадинова.
По традиция, Събора откри кметът Николай Зайчев.
За да известят началото му родопски гайди
огласиха простора. И
започна денят, който ще
завърши със запалването на огъня и спектакълът „Гълъбите бели“ и
Славка Калчева.
И тази година участниците бяха оценявани от професионално
жури, в което освен по-

„Перистера“
стана сцена
за класическа
музика и рок

знатите имена на Нико- танцьор и хореограф и
лай Балабанов и Светла етномузикологът Георги
Караджова, бяха още Иванов.
певецът Петър Кирилов, Здравко Христов –

На 16 август в Пещера се проведе вторият фестивал на
класическата музика
„Перистера в музика“.
Зрителите се насладиха
на
трио
„Кантабиле“ и дуо
„D`Amore“.
Следващата седмиансамбъл се ръководи ководството на неговия нован през 1886 г.
ца
– на 23 август бе
от режисьора д-р Да- основател Анхел МарДнес групата е част
четвъртото
издание
виндер Сингх Чина.
тинес Кесала.
от Центъра за култура
на
„Рок
на
крепостта“.
Индийските артисти
Групата е известна с на Пирот, където ней-

Народни изпълнители, от три
континента и хиляди километри,
дойдоха на Етнофеста в Пещера
За трети пореден
път, благодарение на
доброто
сътрудничество между Община Пещера и Община
Пловдив, гости на етнокултурния фестивал
бяха интересни и различни групи от 3 континента.
Координацията
и
общуването
между
двете администрации,
дава възможност на
пещерци да се срещнат
с далечни и непознати
култури, които обогатяват ежедневието им
и разширяват познанията им за различни
държави.
Ето кои състави гостуваха на Пещера тази
година:
ИНДИЯ
Пред с т авите ле н
фолклорен ансамбъл
на културния център
в щата Пенджаб
Директор: д-р Давиндер Сингх Чина
Пенджабският представителен фолклорен

представят най-колоритните и екзотични
танци от щата Пенджаб,
Северна Индия.
Нейният репертоар
включва автентичния
народен танц „Бхангра“, танцът „Гидха“,
„Малвай-Гидха“, „Болиян“,
въздействаща
пенджабска музика и
много други атрактивни композиции.
От 2001 г. уникалният индийски фолклорен ансамбъл е
участвал 125 пъти в
най-известните световни фестивали на Европа, Австралия, Доха –
Катар и Южна Корея.

разнообразните си интерпретации на автентичен фолклор, както и
със сериозната си дискография.
Майсторските изпълнения
на
традиционни танци от
региона са част от причините „Корените на
Испания” да бъдат признати за една от най-добрите групи в Сарагоса.
Ансамбълът е участник
в многобройни фестивали по целия свят –
Канада, САЩ, Гърция,
Англия, Португалия,
Швейцария, Германия,
Китай, Австрия, Турция и др.

ИСПАНИЯ
Ансамбъл „Корените на Испания”
Директор – Анхел
Мартинес Кесала
Ансамбълът е създаден през 70-те години
на миналия век под ръ-

СЪРБИЯ
Фолклорен ансамбъл на град Пирот
Артистичен директор: Боривое Стоянович
Фолклорният
ансамбъл на Пирот е ос-

Публиката традиционно чу местните рокаджии Ицо и
Мишо, за първи път
се изявиха младежите
от „Училище за рок“
към СУ “Св. Климент
Охридски“, на сцената
се качиха „Войс енд
фингърс“ и разбира
се, обичаните от всички „Диана експрес“.

ните 450 членове са организирани в 5 групи.
Всички те имат собствен фолклорен оркестър и солисти.
Ансамбълът обединява 40 артисти, изпълняващи около 40 хореографии от различни
региони в цяла Сърбия
и съседните държави.
МАЛИ
Фолклорна
група
„Тракт-мали“
Артистичен директор: Жакоб Дуньон
Основана
през
февруари
1991
г.,
ТРАКТ-МАЛИ е фолклорна група, съставена от 10 певци, танцьори и полиглоти, които
говорят редките езици
– догон, пеул и бамбара.
Артистите са членове
на мрежата FOMADDH
(Малийски форум за
демокрация и човешки права), базирана в
Бамако, столицата на
Мали.
ТРАКТ-МАЛИ изпълнява както
традиционни, така и
съвременни танци.
Групата
участва
традиционно във фестивалите в Бамако и
Буркина Фасо, а традиционните им танци
с маски на Догони са
изключително атрактивни.
Разбира се празничното, фестивално настроение не би било същото без участието и на
местните изпълнители,
които поддържат българския дух и култура!

Успех
за „Родопчани“
Група за автентичен фолклор „Родопчани“ при Читалище
„Развитие“ се представи достойно на
XIV Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ в Стара Загора.
Изпълнението на
пещерската
група
впечатли авторитетното жури и участниците бяха отличени
с диплом за принос в
съхранението и развитието на фолклора
заедно с плакет.
„Освен това имаме
и Специална награда,
присъдена от Тракийско дружество „Одринска епопея“ Стара
Загора, със статуетка – реплика на оригиналната пластика

„Орфей“, както и парична награда от 200
лв. пак от дружеството“, похвали се Павел
Куцев - художествен
ръководител и основател на „Родопчани“.
За четиринадесети
път двете сцени в парка на Старозагорските бани станаха поле
за изява на автентичен фолклор.
В продължение на
два дни, около 4 000
участници от цялата
страна, показаха очарованието на българските народни песни
и танци. Хилядите
гости от близо и далеч
се насладиха на майсторските умения, демонстрирани от участниците в културния
форум.

