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Община Пещера и 
Агенция за социално 
подпомагане сключи-
ха допълнително спо-
разумение към Договор 
№ФС01-0887/28.07.2020 г. 

за финансиране на Про-
ект „Целево подпомагане 
с топъл обяд в община 
Пещера“, по Целева про-
грама „Топъл обяд у дома  
в условията на извънред-

на ситуация - 2020 г.“. По 
този начин предоставяне-
то на топъл обяд в общи-
на Пещера се удължава с 
още 2 месеца - от 1.11  до 
31.12.2020 г.

Към настоящия мо-
мент чрез проекта се оси-
гури топъл обяд за 177 
лица, жители на община 
Пещера, от следните це-
леви групи: лица с ниски 

доходи, под линията на 
бедност, определена за 
страната, за времето, за 
което са поставени под 
задължителна карантина, 
уязвими лица, в т.ч. и въз-
растни над 65 години, без 
доходи или с доход под 
линията на бедност, оп-
ределена за страната, кои-
то живеят сами и нямат 
близки, които да се грижат 

за тях и в условията на из-
вънредното положение, 
обявено за страната не са 
в състояние да си осигурят 
прехраната.

В целевите групи са 
включени и лица, които 
поради възрастта си, по-
ради трайно увреждане 
или в резултат на заболя-
ване не могат да се само-
обслужват и не могат да 

осигурят сами или с помо-
щта на близките си своите 
ежедневни потребности от 
храна.

Предоставянето на 
топлия обяд стартира на 
3.08.2020 г. и ще приключи 
на 31.12.2020 г.

Срокът за изпълне-
ние на проекта е 104 дни. 
Общата му стойност - 51 
272,00 лв.

Във връзка с обявената от Световната здравна ор-
ганизация спешност за общественото здраве от между-
народно значение по отношение на опасността от раз-
пространение на COVID-19, Общинска администрация 
апелира за активност в използването на внедрените от 
държавната администрация механизми за електронна 
комуникация,  които Община Пещера предоставя.

Системата за сигурно електронно връчване (е-връч-
ване) е предназначена за водене на кореспонденция по 
електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания 
и др.), без необходимост от физическо присъствие в 
деловодството на нашата администрация. Използване-
то на Системата изисква регистрация и наличието на 
валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Кому-
никацията чрез нея замества класическия метод за пре-
поръчана поща. Системата за е-връчване се поддържа 
и администрира чрез Държавна агенция „Електронно 
управление“, достъпна на https://edelivery.egov.bg/, къде-
то са публикувани указания за използването й от фи-

зически и юридически лица. Община Пещера е присъ-
единена към Системата за е-връчване, което позволява 
своевременно получаване и обработване на електронни 
документи от заявителите.

Следващата възможност за комуникация и из-
вършване на административни услуги от Общинска 
администрация, без физическо присъствие на зая-

вителите,  е предоставянето на въведените в Общи-
на Пещера 55 електронни административни услуги. 
Същите са достъпни на официалната интернет стра-
ница на Община Пещера, раздел „Електронни услу-
ги“ - https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_
content&view=article&id=5489. Заявяването им става 
посредством Единния модел за заявяване, заплащане и 
предоставяне на ЕАУ, към който Община Пещера е при-
съединена.

Преносими компютри 
и таблети получи Център 
за настаняване от семеен 
тип за деца без уврежда-
ния в Пещера. Кметът на 
общината Йордан Мла-
денов и Галина Стоянова 
- секретар, пристигнаха 
на място, за да връчат на 
управителя техническите 
средства.

Това стана възможно 
след като Община Пеще-

ра получи одобрение от 
Фонд „Социална закрила“ 
за изпълнението на проект 
„Осигуряване на непре-
къснат образователен про-
цес на деца и младежи“. 

Децата, настанени в 
Дома за социални услуги, 
ще могат да се включат в 
дистанционна форма на 
обучение. Очакванията са 
с помощта на закупените 
технически средства те да 

не изостават с учебния ма-
териал и да увеличат шан-
совете си за реализация на 
пазара на труда.

Проектът цели оси-
гуряване на непрекъснат 
образователен процес на 
децата, които учат и са 
настанени в ЦНСТ - гр. 
Пещера, както и да се под-
помогне тяхната самостоя-
телност. Целта ще бъде по-
стигната чрез осигуряване 
на подходящи условия за 
провеждане на обучение в 
електронна среда.

С подкрепата за усво-
яване на учебния мате-
риал впоследствие ще се 
повишат шансовете им за 
успешно завършване на 
учебната година, преми-
наване в следваща форма 
на обучение, а за някои от 
тях - възможност за при-
добиване степен на обра-
зование.

Освен това ще се съз-
дадат предпоставки за 
по-активно социално 
включване чрез използ-
ване възможностите на 

25 ученици от СУ „Св. 
Кл. Охридски“ станаха до-
броволци в Детско поли-
цейско управление. 

Инициативата се реа-
лизира за трета поредна 
година в пещерското шко-
ло. Тя е превантивна про-
грама на МВР и цели чрез 
провеждане на  теоретич-
ни и практически занима-
ния децата да получат зна-
ния и умения за опазване 
на своя живот и този на 
приятелите си. Да уважат 
събитието в училището 
пристигнаха Йордан Мла-
денов - кмет на община 
Пещера, зам.-кметът Еле-
на Рядкова, гл. инсп. Елена 
Абаджиева - шеф на мест-
ното РУ - Пещера.

Децата ще се обучават 
по проблеми, свързани с 
безопасността на движе-
нието по пътищата, ху-
лиганството, вредата от 
употребата на наркотици 
и тютюневи изделия, оказ-
ване на първа долекарска 
помощ и ще имат практи-
чески занятия по детска 
полицейска лична защита.

Всички деца получиха 
светлоотразителни жилет-
ки и шапки лично от гра-
доначалника и обещаха да 

спазват „желязна дисци-
плина и непримиримост 
срещу извършителите на 
противообществени про-
яви“. 

„Децата ще получат 
още в най-ранна възраст 
знания и умения лично 
от полицейските предста-
вители, за да придобият 
чувство за справедливост“, 
коментира Йордан Младе-
нов, който обеща пълно 
съдействие от страна на 
местната администрация.

интернет. Ще се подобрят 
жизнената среда и соци-
алната инфраструктура за 
предоставяне на услуги, в 
съответствие с изисква-
нията на действащата нор-
мативна уредба.

Проектът е в размер на 
4 419.41лв., осигурени от 
Фонд „Социална закрила“.

Преносими компютри и таблети получи 
Център за настаняване от семеен тип за деца 

без увреждания в Пещера

25 ученици в Пещера вече са ангажирани 
с Детско полицейско управление

Община Пещера апелира за активно използване 
на електронната комуникация и административни 

услуги по електронен път

Програма „Топъл обяд у дома в условията
на извънредна ситуация - 2020 г.“ 

се удължава да 31 декември

Нова електронна услуга
Община Пещера въведе нова електронна услуга в 

административното обслужване, с цел улеснение на 
гражданите.

Електронната услуга „Данъчна декларация по 
чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижи-
мите имоти“ е достъпна на интернет страницата на 
Община Пещера - www.peshtera.bg,  раздел „е-общи-
на“, подраздел „Електронни административни услу-
ги“,  под №56. Заявяването й е чрез Единния портал 
за достъп до електронни административни услуги, 
поддържан от Държавна агенция „Електронно упра-
вление“.
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4 ноември е патронен 
празник на ОУ „Л. Кара-
велов“ - деня, в който през 
1834 г. в Копривщица се е 
родил Любен Каравелов.

Кметът на община Пе-
щера Йордан Младенов 
изпрати по-рано днес поз-
дравителен адрес до учи-
лището, в който се казва:

Най-сърдечно ви поз-
дравявам по повод праз-
ника на училището - 4 
ноември!

50-годишният юби-
лей, който училището от-
белязва тази година, е по-
вод за удовлетворение от 
труда, радост от успехите, 
гордост от постигнатите 
резултати!

50 години на грижа, 
търпение и любов към 
учениците! Нелек е пътят, 
който училището изми-
нава от далечната 1970 
година до днес. Чрез реа-
лизация на професионал-
ното образование, учи-
лището и днес отразява 

реалните търсения на па-
зара на труда, отчитайки 
местната специфика на 
общината.

Младенов пожела на 
всички учители, служи-
тели и ученици на Обе-
динено училище „Лю-
бен Каравелов“ здраве, 
вдъхновение и увереност.

ИСТОРИЯТА:

През 1906 г. се слага 
началото на изграждането 
на Начално училище „Лю-
бен Каравелов“. Строежът 
е завършен през 1907 г., а 
занятията започват на 1 
ноември същата година с 
4 паралелки ученици от 
Сивата махала в Пещера. 
Училището има 4 учебни и 
1 учителски стаи и къщич-
ка за обслужващия пер-
сонал. В него се обучават 
150 ученици. През лятото 
на 1945-а в помещението 
на училището се открива 
първата в града лятна по-

лудневна детска градина, а 
през учебната 1955/1956 са 
открити още 2 паралелки 
за евакуираните в Пещера 
деца от Корея, поради вой-
ната там.

През 60-те години учи-
лището се разраства. Па-
ралелките стават 15 с над 
450 ученици, обучаващи се 
на две смени. През 1968 г. 
Общината изгражда нова 
сграда. Завършена е през 
1970-а и се състои от 10 
класни стаи и физкулту-
рен салон. 

На 15 септември 1970 
г. училището тържествено 
е открито като ОУ „Любен 
Каравелов“. То обучава 
учениците от ромски про-
изход, живеещи в квар-
талите „Едиверен“ и „Лу-
ковица“. Новото училище 
поема и ръководството на 
НУ „В. Левски“, и на по-
лудневната детска градина 
към него. 

Със Заповед на тога-
вашното Министерство 

„Здравейте, г-н Насков! 
Пише Ви Калинка Павло-
ва - директор на ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“. Но-
вината, че училището ни е 
иновативно вече не е нова, 
но ние желаем да обясним 
в какво се изразява инова-
цията.“

Такова е посланието, 
изпратено до редакцията. 
Публикуваме дословно 
писмото й:

„Не е новина, че  ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ е 

първото иновативно учи-
лище в община Пещера. 

Какво обаче означава 
това? 

Едно училище с 60-го-
дишна история, с изгра-
ден авторитет и утвърдени 
традиции тръгна по пътя 
на иновацията, условно 

наречена „Избираме да 
бъдем добри“.

Адмирации към из-
ключителната заслуга на 
Елена Ацинова, дългого-
дишен директор на учи-

лището, за постигнатия 
успех.

Поздравления за уче-
ниците, учителите и ро-
дителите, които имат 
щастието да участват в 
образователния процес в 
училище, което прилага 
иновации в учебното съ-
държание в часовете по 
„Родолюбие“, „Здравно и 
екологично образование“ 
и „Интеркултурно обра-
зование“, с основна цел 
повишаване качеството на 
образованието.

Национално само-
чувствие, гражданско 
съзнание и поведение, об-
щочовешки ценности и 
добродетели, екологична 
култура, екологично съз-
нание и поведение, кул-
турна идентичност, ин-
теркултурни отношения 
и толерантност са част 
от основните понятия по 
учебните предмети, вклю-

чени в иновацията“, пише 
Павлова. 

Според новия дирек-
тор на учебното заведение 
„учениците ще се научат 
да създават онлайн плака-
ти, видеоклипове и графи-
ки, интерактивни мислов-
ни карти, онлайн постери, 
електронни книги и други, 
както и да изследват, да 
експериментират, да тър-
сят и синтезират конкрет-
на информация.

Целта е ефективно ус-
вояване на знанията от 
учениците и изграждане 
на инициативност и креа-
тивност, създаване на на-
гласа за учене през целия 
живот. И всичко това под-
чинено на основната идея 
на иновацията - изборът 
да бъдем добри.

С висок професиона-
лизъм, духовност и стре-
меж към успех, учителите 
в ОУ „Св. Патриарх Ев-

тимий“ водят учениците 
по пътя на знанието, раз-
вивайки техния талант и 
творчески умения. Огро-
мна отговорност е да по-
могнеш отрано на децата 
да развият потенциала си, 
да усвоят знания и уме-
ния, които да им помог-
нат да сбъднат мечтите си 
и да живеят пълноценно 
в свят, който ще е по-сло-
жен, по-динамичен и не-
предвидим от този, който 
познаваме.

Политиката на МОН за 
въвеждането на иновации 
в образованието е въз-
можност за изграждане на 
модерни училища. ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ се на-
реди сред тези училища, в 
които учениците могат да 
подобряват образовател-
ните си резултати, мотива-
цията за учене, участието 
си в училищния живот и 
да развият креативното си 

мислене, различни компе-
тентности и емоционална 
интелигентност. 

Училището разполага 
с прекрасно обзаведени 
и оформени специализи-
рани кабинети по инова-
тивните учебни предмети 
и ежедневно осъществява 
своите иновации.

В навечерието на един 
прекрасен български 
празник - 1 ноември, се 
проведе поредният инова-
тивен урок по родолюбие 
в пети клас, посветен на 
най-светлите личности от 
българската история - бу-
дителите.

Под ръководството на 
Йорданка Ганчева, пето-
класниците от ОУ „Св. Па-
триарх Евтимий“ се състе-
заваха и показаха завидни 
исторически знания и уме-
ния да работят в екип.“

„Искам да ви пред-
ставя един от бившите 
възпитаници на Средно 
училище „Климент Ох-
ридски“, който ме кара да 
се гордея, че съм избрала 
професията учител. Аз бях 
негов класен ръководител 
и преподавател по англий-
ски език“, пише г-жа Ани 
Христова.

Следващите думи на 
учителката са признание 

за един млад човек, решил 
да осъществи мечтата на 
соя живот. Публикува-
ме написаното с огромно 
уважение към пещерската 
преподавателка:

„Това е Малек Кехайов 
- едно умно, скромно и 
амбициозно момче, което 
след VII клас беше прието 
да учи в ЕГ ,,Иван Вазов“ 
- гр. Пловдив със специ-
алност френски и руски 
език. Сега той е дванаде-
сетокласник и пред него 
стои предизвикателството 
избор на университет, в 
който да продължи свое-
то образование. За Малек 
обаче това вече не е про-
блем. Въпреки че не е изу-
чавал английски език след 
завършване на VII клас, 
той решава да се яви на 
изпит IELTS, който да му 
послужи за кандидатства-
не в чужбина.

След успешното взе-
мане на изпита, аз му на-

писах препоръка, която е 
част от необходимите до-
кументи за прием в много 
университети в чужбина. 
Още в деня на подаване на 
документите Малек е при-
ет във Fontys  University of  
Applied  Sciences в Холан-
дия, в специалността, по-
сочена от него като първо 
желание.

Браво, Малек! Гордея 
се с теб! Пожелавам ти 
много здраве, сили и упо-
ритост, за да преследваш 
и постигаш своите цели!

Успех, моето момче!“

По традиция в седми-
цата преди 17 ноември в  
ОУ „Петко Р.Славейков“ 

се провеждат Славейкови 
дни, с които се отдава по-
чит и уважение  към живо-

та, творчеството и делото 
на великия възрожденец 
Петко Славейков - патрон 
на училището.

В своя празничен час 
на класа учениците прове-
доха беседи, презентации, 
рисуваха, твориха, състе-
заваха се и всичко това бе 
посветено на Славейков.

Креативни и ориги-
нални - тази година шес-
токласниците от ОУ „П. 
Р. Славейков“  избраха 
нестандартен начин за по-
читане паметта и делото 
на своя патрон, а именно 
- под умелото ръководство 
на учителя по изобрази-
телно изкуство г-н Никола 

Руков  изработиха колаж с 
копчета - лика на Славей-

ков.
Учениците откриха, че 

Петко Славейков е авто-
рът и на първата готварска 
книга на български език, 
издадена преди точно 150 
години (през 1870-а) в 
Цариград под предългото 
заглавие „Готварска книга 
или наставления за вся-
какви гозби, според както 
ги правят в Цариград и 
разни домашни справи“. 
В нея Славейков е събрал 
точно 289 рецепти.

Със спортен празник 
приключиха празничните 
Славейкови дни, в който 
участие взеха всички уче-
ници и учители с разно-

образни състезателни и 
увлекателни спортни ме-
роприятия.

В поздравителния си 
адрес г-н Йордан Мла-
денов - кмет на община 
Пещера, пожелава на уче-
ниците да бъдат силни, 
упорити и ученолюбиви и 
да бъдат горди от това, че 
Основно училище „Петко 
Рачов Славейков“ в дейст-
вителност се е превърна-
ло за нашите съграждани 
в емблематично място, в 
което децата на Пещера 
получават най-доброто 
образование.

Любка Такева

на народната просвета 
(МНП), от началото на 
учебната 1973/1974 годи-
на училището започва да 
прилага програми със за-
силено трудово обучение. 
Изучават се специално-
стите металообработване, 
дървообработване, шев, 
а от 1976/1977 - и плета-
чество. 

През 1981 година се 

въвежда паралелка за 
обучение на оператори в 
обувното производство, а 
през 1989 г. - паралелка за 
професията оператор на 
металорежещи машини. 

До 2018 г., училището 
съществува като ОУ „Л. 
Каравелов“ и СПТУ по 
лека промишленост и ма-
шиностроене „В. Левски“. 

Следва обединение на 

двете учебни заведения и 
се създава днешното Обе-
динено училище. 

Първият директор на 
школото е Йордан Пенев 
(1970-1975), Иван Желев 
ръководи училището от 
1976-а до 1993 г. От 1994-а 
до 2004-а директор е Йов-
ка Раканова, а от 2005 го-
дина - Величка Василева.

Приключиха Славейковите дни. Младенов: 
ОУ „П. Р. Славейков“ е емблематично място за най-добро образование

Ани Христова: Браво, Малек! 
Гордея се с теб!

4 ноември е патронен празник 
на ОУ „Л. Каравелов“

Калинка Павлова: Какво означава иновативно училище? 
Заслуга на Елена Ацинова
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Послание, оставено в спе-
циална капсула от ръковод-
ството на бившия Аграрно- 
промишлен комплекс (АПК), 
адресирано до днешното по-
коление, отвориха кметът на 
общината Йордан Младенов 
и д-р Николай Пенев - шеф на 
местния парламент.

Присъстваха общински 
съветници, бивши служители 
на АПК, земеделски произво-
дители и животновъди. Пло-
чата се отваря според изрич-
ното желание на тогавашния 
председател на основната за 
времето структурна единица 
в Пещера Петър Аврамов. 

В далечната 1984 година 
стопанските ръководители 
вградили на входа на сградата 

в центъра на Пещера Паметен 
адрес към селскостопанските 
работници на 2020 г.

Историята:
На 4 август 1970 г. с Ре-

шение на бившия Окръжен 
комитет на Българската ко-
мунистическа партия (БКП) 
и Окръжен народен съвет 
(ОНС) - Пазарджик се обра-
зува АПК „Родопска яка“ със 
седалище в Пещера. В АПК 
влизат трудови кооператив-
ни земеделски стопанства 
(ТКЗС) в града, Радилово, 
К. Димитриево, Брацигово, 
Розово, Козарско, Исперихо-
во, Бяга, Жребичко, Варвара, 
Звъничево и Црънча. Терито-
рията му обхваща два града и 
19 села. Общата площ, която 

се обработва е 184 350 декара. 
Заети в АПК били 9 500 души. 
Основното производство - 
тютюн и овошки. Комплексът 
разполагал със 124 автомоби-
ла, 308 трактора, 57 комбайна 
и 1 вертолет.

През 1983 година започва 
изграждането на сградата на 
АПК, в която е настанена ад-
министрацията. Обособена е 
столова за хранене. Сградата 
е открита на 7 септември 1984 
година. В деня на откриване-
то е вграден и Паметен адрес.

Младенов благодари на 
всички за тяхното присъст-
вие и подчерта, че „по този 
начин изпълняваме желание-
то на тогавашните ръководи-
тели и специалисти в АПК“. 
Д-р Пенев пожела „и ние, 
техните съвременници, да 
намерим повод и място да за-
вещаем на идното поколение 
нашите постижения днес“.

Оригиналът на този паме-
тен адрес заедно с капсулата 
ще бъдат съхранени в Об-
щински исторически музей, а 
копие от него ще се пази и ще 
допълни краеведската дей-
ност и колекция на читалищ-
ната библиотека в Пещера. 

Медицински комплекс 
„Проф. Д. Ранев“ - Пещера 
реорганизира структура-
та си и към досегашните 
10 легла за лечение на па-
циенти с Ковид на тери-
торията на Инфекциозно 
отделение разкри още 10. 
Те ще бъдат усвоени от 
Отделение по вътрешни 
болести. Така цeлият сек-
тор по пулмология, част 
от отделението, в лечебно-
то заведение е трансфор-
миран като структура за 
диагностика и лечение на 
пациенти, съмнителни за 
инфекция, както и таки-

ва с доказана инфекция с 
COVID-19.

В контекста на това, че 
Пещера вече се намира в 
червена зона на заболевае-
мост, апелираме към всич-
ки граждани да спазват 
мерките за носене на мас-
ка, дезинфекция и спазва-
не на дистанция.

В медицински ком-
плекс „Проф. Д. Ранев“ 
триажът на пациенти с 
недоказана инфекция с 
COVID-19 се осъществява 
в приемно-консултативен 
кабинет на Инфекциоз-
но отделение, откъдето се 

консултират и пациентите 
с вече доказана инфекция 
и положителен PCR тест за 
наличие на Ковид.

Молим всички, които 
имат симптоми първо да 
се свържат с личния си 
лекар, а при влошаване на 
състоянието им да следват 
неговите указания. Към 
момента на територията 
на цялата страна натовар-
ването върху болничната 
помощ е изключително 
голямо!

Д-р Апостолов - упра-
вител на МБАЛ „Проф. 
Д. Ранев“

69 деца с уврежда-
ния, които са клиенти на 
Дневен център за деца и 
младежи с увреждания в 
Пещера, съвсем скоро ще 
се радват на нова придо-
бивка, разказа Маргарита 
Радева - директор на Цен-
търа. Вече е стартирало 
изграждането на стая за 
сензорна терапия на деца с 
увреждания.

Сензорната терапия е 
по холандски патент и се 
използва предимно при 
деца със специфични по-

требности. При тези деца 
качеството на възприяти-
ята им не позволява да си 
изградят цялостен образ 
за света. Поради тази при-
чина те се нуждаят от сен-
зорна симулация, поясни 
г-жа Радева.

Идеята за интерактив-
ната стая е нейна и е още 
от момента, когато тя пое-
ма ръководството на Цен-
търа, но реализирането 
става възможно сега, кога-
то Общината освобождава 
помещения в същата сгра-

да, тъй като мести свой от-
дел на друго място.

Сензорното място е 
специално проектирано 
място, което предлага раз-
лични форми на сетивно 
стимулиране, светлини, 
звуци, аромати, музика, 
тактилни повърхности, 
движещи се изображения 
и други, където сензор-
ната стимулация може да 
се контролира и са пред-
назначени за активно или 

пасивно въздействие, каза 
М. Радева.

Тази стая е подходяща 

за деца с церебрална пара-
лиза, проблеми от аутис-
тичния спектър, синдром 
на Даун, умствена изоста-
налост, сензорно-инте-
гративна дисфункция, 
сензорни нарушения, ези-
ково-говорни нарушения, 
поведенчески проблеми, 
хиперактивност и дефи-
цит на вниманието и дава 
устойчивост на постигна-
тите резултати.

Предстои това поме-
щение да бъде разширено 
и пригодено за стая за сен-
зорна терапия

Стаята ще бъде доста 
по-голяма от първона-
чалния замисъл, разказ-
ва Маргарита Радева. Тя 
потърсила помощта на 
„Биовет“ и в лицето на ръ-
ководството му намерила 
съмишленик. Изпълни-
телният директор Ангел 
Желязков поискал стаята 
да бъде оборудвана с всич-
ки възможни устройства, 

които ще помогнат на де-
цата да подобрят своите 
комуникативни умения и 
здраве. Така се стигнало до 
вариант стаята да бъде ос-
новно ремонтирана и раз-
ширена, а цялата й площ 
да бъде оползотворена за 
нуждите на сензорната те-
рапия.

В нея ще могат да се ле-
куват и деца от Брацигово 
и Батак. Проектът е насо-
чен към всички специални 
деца, с които работим. Съ-
четанието между движе-
нието, работата със сети-

вата и професионализма 
на терапевта дава устойчи-
вост на постигнатите ре-
зултати. В тази стая може 
да се работи и с деца без 
специални потребности, 
при които се забелязват 
трудности в психическото 
и емоционално развитие.

Общо шестима души 
от Дневния център са из-
пратени от Община Пеще-
ра, за да преминат обуче-
ние за работа в сензорната 
стая и ще работят с децата, 
допълни Маргарита Раде-
ва.

Негово Високопреос-
вещенство митрополит 
Николай възглави архие-
рейската света Литургия в 
храм „Св. вмчк Димитър“ 
на 26 октомври, по слу-
чай големия християнски 
празник Димитровден.

По време на служба-
та 11-годишният Тодор 
Бардуков, петокласник в 
ОУ „Петко Славейков“, бе 
подстриган за иподякон. 
Това е специално постри-
жение и ръкоположение, 
наричано хиротесия, кое-
то дава благословение да 
помага при богослужения-
та и в олтара, с гордост се 
похвали Пенка Христоско-
ва - директор на училище-
то.

„Пожелаваме на Тодор 
да е здрав, да бъде гордост 
и радост за родителите си, 
да придобие по-голяма 

степен и да отстоява с чест 
своя избор да е четец и 
певец в църквата“, нарече 
Христоскова.

ОУ „Петко Р. Славей-
ков“ е единственото учи-
лище в града ни, което 
откликна на желанието на 
родители децата им да изу-
чават религия християн-

ство и за поредна учебна 
година 16 ученици се обу-
чават под ръководството 
на отец Георги.

Тодор Бардуков е пръв 
помощник на отеца в бого-
угодното му дело.

Пенка Христоскова - 
директор на ОУ „Петко 
Славейков“

Библиотеката при НЧ 
„Развитие-1873“ напомня на 
своите читатели, че във фон-
да си  има фототипно издание 
на „Четвероевангелието на 
цар Иван Александър“, което 

може да бъде разгледано.
Илюстрован ръкопис на 

среднобългарски език, пре-
писан през 1355-1356 г. от 
монаха Симеон за цар Иван 
Александър.

На 3 ноември 2017 г. Чет-
вероевангелието на цар Иван 
Александър е включено в 
Международния регистър на 
ЮНЕСКО „Паметта на света“. 
През юли 2018-а е отпечатано 
първото пълно фототипно 
издание на Четвероевангели-
ето.

Наричано също Лондон-
ско евангелие, това е един от 
най-известните и ценни бъл-
гарски кирилски ръкописи.

Представлява препис на 
евангелията на св. ев. Матей, 
Марко, Лука и Йоан Богослов 
на 268 пергаментови лис-
та, като в началото на всяко 
Евангелие е изобразен съот-
ветният евангелист. 

Текстът е украсен със 
златни заглавки и е илюс-
триран от 366 цветни мини-
атюри.

В началото на сборни-
ка на два отделни листа има 
оригинални миниатюри с ис-
торическо значение.

„…Не заради външната 
красота и ярки цветове зла-
то пресукан лен или заради 
скъпоценните камъни и ди-
аманти на декора, но заради 
вътрешното свещено сло-
во…“

Това са думите, с които 
монахът писмописец Симон 
е започнал своят послеслов, 
личното си послание към че-
теца на тази книга - цар Иван 
Александър, за когото е изра-
ботен този богато илюстро-
ван ръкопис.

Богдана Сиракова - гл. 
библиотекар в читалище 
„Развитие“

Богдана Сиракова: „…Заради вътрешното 
свещено слово…“

Ученик на ОУ „Петко Р. Славейков“ 
ще помага при богослуженията в олтара 

на църквата

„Биовет“ АД финансира изграждане на стая за сензорна терапия в Дневен 
център за деца и младежи с увреждания в Пещера

МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ увеличи 
леглата си за пациенти с COVID-19

Посланието, оставено в специална капсула 
от ръководството на бившия АПК,

е отворено
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В двора на Историче-
ския музей - Пещера, в 
навечерието на 1 ноември 
се състоя церемонията по 
връчването на наградите 
от първия анонимен об-
щински конкурс „Пещер-
ските будители“. В него 
взеха участие над шестде-
сет деца от първи до два-
надесети клас, които пока-
заха своята дарба да пишат 
и рисуват. 

Старт на церемония-

та даде председателката 
на журито - писателката 
Цветана Чучева, която 
поздрави присъстващите 
с предстоящия празник 
и подчерта значимостта 
на темата в днешни дни. 
Тя благодари на ръко-
водството на „Биовет“ за 
това, че в трудни времена 
подкрепя творческите из-
яви и дава шанс на пещер-
ските деца да се развиват 
като творци.  Добри думи 

към участниците 
отправи и худож-
ничката Ивана 
Петкова, която 
им пожела да про-
дължат по пътя 
на творчеството, 
като не забравят 
заветите на наши-
те предци. Нивото 
на представените 
рисунки е висо-
ко, което е добър 
атестат не само 

за децата, но и за техни-
те учители, които пък са 
съвременните будители, 
подчерта Петкова. 

Гост на тържествена-
та церемония бе и кметът 
Йордан Младенов. Той 

заяви, че „Биовет“ за по-
реден път показват своето 
социално мислене и това 
не е единствената иници-
атива в полза на пещерци, 
този път най-важното е 
духовният растеж и мос-
тът между поколенията, 

който е възможен благо-
дарение на конкурси като 
този.  Присъстващите уче-
ници и учители бяха поз-
дравени и от председателя 
на Общинския съвет д-р 
Николай Пенев. Той поже-

ла на учениците да се учат 
от своите предшестве-
ници и винаги да носят 
в душата си онзи пламък 
на свободата, който ни е 
запазил като нация.  Ду-
мата бе предоставена и на 
изпълнителния директор 

на „Биовет“ АД Ангел Же-
лязков, който благодари 
на участниците за проя-
вената от тях ангажира-
ност към конкурса. Освен 
изложбата с наградените 
творби в двора на музея, 
се предвижда организира-
не на изложба в градската 
галерия на Пещера, къде-
то ще бъдат експонира-
ни картините на всички 
участници. Литературни-
те творби ще бъдат пуб-
ликувани в книга, а тя ще 
бъде издадена от „Биовет“. 
Ангел Желязков каза, че е 
готов да чуе и други идеи 
за тема на конкурса, които 
кореспондират с Деня на 
будителите и да помогне 

за тяхното реализиране. 
Той заяви, че конкурсът 
ще се провежда ежегодно.  
Двустепенно жури отличи 
най-добрите в двата разде-
ла  - „Литература“ и „Изоб-
разително изкуство“, а 
имената на участниците 
бяха отворени ден пре-
ди награждаването.  Ос-
вен грамота, отличените 
с първа награда получиха 
ваучер на стойност 150 лв., 
за второ място - 100 лв., за 
трето - 50 лв. Поощрител-
ните награди са с ваучер от 
30 лв. Всички участници в 
конкурса са удостоени с 
грамоти, които ще им бъ-
дат връчени от директори-
те на училищата.
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В София се състоя На-
ционален музикален и 
танцов конкурс „Пиленце 
пее“. Прослушванията се 
провеждаха в съботните 
и неделни дни в ОКИ „Ис-
кър“ и ОКИ „Надежда“ в 
столицата. 

Културната проява е 
посветена на незабрави-
мата певица Надка Кара-
джова и се организира по 
инициатива на нейната 
дъщеря - Светла Караджо-
ва. В престижния форум 
взеха участие възпитани-
ци от Център за подкре-

па за личностно развитие 
-Общински детски ком-
плекс, гр. Пещера  (ЦПЛР 
- ОДК, Пещера).

След официално обя-
вените резултати от Де-
вети национален конкурс 
„Пиленце пее“ 2020 - гр. 

София, имаме удоволстви-
ето да ви съобщим призо-
вите места на децата към 
ЦПЛР - ОДК, Пещера в 
категория индивидуално 
изпълнение:

- I място и златен ме-
дал - Добромира Банкова, 
вокален педагог - Здравко 

Мандаджиев;
- II място и сребърен 

медал - Мина Душева, 
вокален педагог - Илиян 
Сандрев;

- II място и сребърен 
медал - Теодора Ненкова, 
вокален педагог - Здравко 
Мандаджиев;

- III място и бронзов 
медал - Йорданка Лабова, 
вокален педагог - Здравко 
Мандаджиев.

Основната идея на съ-
битието е да съхранява, 
опознава и обича българ-
ския фолклор. Друга цел 
на организаторите е да от-
криват млади таланти и да 
помагат за тяхното профе-
сионално развитие. 

Ръководството на 
ЦПЛР - ОДК, гр. Пещера 
поздравява медалисти-
те и всички участници в 
конкурса, както и техните 
преподаватели, за изклю-
чителното им представя-
не!

Пожелаваме им още 
много творчески успехи и 
признания за неуморния 
труд!

Руска Каврошилова - 
директор на ЦПЛР - ОДК, 
Пещера

Костадин Ненков 
откри изложба с лич-
на колекция „Графика“ в 
градската художествена 
галерия. Уникалната из-
ложба включва 66 произ-
ведения на 37 популярни 
автори, сред които личат 
имената на Евтим Томов, 
Георги Герасимов, Злат-
ка Дъбова, Юли Минчев, 
Стоимен Стоилов, Живко 
Мутафчиев, Милен Лич-
ков, Цветан Радулов и др.

Произведенията са съ-
бирани в период от 10 го-
дини и ще бъдат видени от 
почитатели на графиката 
за пръв път. Ненков е об-
щувал с десетки художни-
ци, популярни в страната 
и чужбина, и е събирал 
своята колекция лично 
от авторите, от картин-
ни галерии и частни из-
ложби, от колекционери. 
Да уважат желанието на 
Костадин Ненков да изда-
де и покаже на зрителите 
тези графики, в галерията 
пристигнаха кметът на об-
щината Йордан Младенов 
и Елена Рядкова - зам.-
кмет.

В приветствието си 

към присъстващите и към 
автора Младенов подчер-
та, че е „сигурен, че тази 
изложба ще поеме към 
различни дестинации в 

страната заради своята са-
мобитност и уникалност“. 
Припомняме, че Костадин 
Ненков е радетел на идея-
та да бъде реабилитирана 
и възстановена голямата 
награда на името на проф. 
Веселин Стайков.

Авторът на изложба-
та подари на галерията в 
Пещера произведението 
„Пейзаж от с. Славови-
ца“. Картината е на Цве-

тан Радулов - създател на 
художествената галерия в 
Пазарджик. Гостите раз-
гледаха изложените карти-
ни под звуците на флейта 
в изпълнение на Христина 
Станоева.

Нова, неизвестна до-
сега снимка на Атанас 
Иванов Горов - четник на 
Ботев от Пещера, бе пока-
зана за пръв път в сайта 
Europeana през лятото на 
2020 г.

Снимката е част от 
архива на Националната 
библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“, откъде-
то потвърдиха, че на нея 
е именно Атанас Горов в 
компанията на неизвестно 
засега лице. Предполага се, 
че е правена в периода на 
престоя на Горов в Румъ-
ния, където той е бил при 
своя брат - Димитър Ива-
нов Горов, известен като 
близък съратник на Хрис-
то Ботев.

Снимката е направена 
от Анастас Николов Стоя-
нович - българин от Само-

ков, изучавал фотография 
в сръбския двор. Това е 
втората засега известна 
снимка на пещереца Ата-
нас Горов. На първата, и 
дълго време единствена, 
той е в четническа уни-
форма. Припомняме, че 
по инициатива на „Въз-
рожденско приключение“ 
именно тази снимка бе 
оцветена, за да е по-досто-
верен и лесно възприеман 
от младото поколение об-
разът на въстаника. 

По мнение на истори-
ци от Пещера, това е ценна 
находка, която при всички 
случаи дава още по-добра 
светлина върху образа на 
Горов.

Мария Джуркова

Ползвани източници: 
- фотографски архив на 

Дигитална библиотека 
НБКМ

- Пунев, Ан. „Енциклопе-
дичен речник на Пещера“

- сайт Europeana

Всеки човек в живота си трябва да 
засади поне едно дърво, да построи 

къща и да отгледа дете. Така гласи едно 
народотворение. Симеон Ботев е пеще-
рец с остър ум, ясна визия как трябва 
да живеем в хармония с околната среда 
и с гражданска позиция към неприем-
ливите и уродливи прояви на хората. С 
негово позволение публикуваме снимка, 
която е направена над пещера Снежан-
ка в местността Сър игрек над Пещера.  
Недоволството си авторът е изразил с 
няколко думи, над които си заслужава да 
помислим. Когато посягаме и даваме лев 
за пакет подпалка за печка (борина), без 
да мислим каква рана оставяме в приро-
дата.

„Доказателство, че на някои чове-
ци им липсва ум, но те си мислят, че им 
трябва борина.“ Симеон Ботев

А вие колко дървета засадихте? Топло 
ли ви е? Или светло? И не примират ли 
сърцата на тези, които кътат заветната 
съчка за студените дни?! Подобни гледки 
няма да виждаме. Лесно е! Не купувайте 
борина!

Първият конкурс „Пещерските будители“ вече e в историята

Костадин Ненков показа личната 
си колекция „Графика“ в градската 

художествена галерия

Показаха неизвестна снимка на Атанас 
Горов от Пещера - четник на Ботев

Всеки човек в живота си трябва да 
засади поне едно дърво, не да го дълбае

„Пиленце пее“ донесе престижни 
отличия за децата от ЦПЛР - ОДК, 

Пещера


