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На едно от последните 
заседания на Министер-
ски съвет бяха одобрени 1 
млн. и 300 хил. лв. допъл-
нителен трансфер за капи-
талови разходи в бюджета 
на Община Пещера, с кое-
то той ще бъде увеличен. 
Това съобщи кметът на об-
щината Йордан Младенов. 
Той уточни, че средствата 
са предвидени за ремонт и 
реконструкция на улична-
та мрежа.

„В предходната година 
Общината успя да спече-
ли проект по ПУДООС в 
размер на 3 000 000 лв. за 

подмяна на водопровод-
ната и канализационна 
мрежи на девет улици в 
Пещера“, припомни градо-
началникът. Със средства-
та ще бъдат ремонтирани 
улиците „Беглика“, „Пано-
рама“, „Владимир Рилски“, 
„Опълченска“, „Стефан 
Кънчев“, „Чаталджа“, „Хр. 
Ботев“, „Стара крепост“, 
по ул. „Стефан Кънчев“ 
от кръстовище ул. „Чатал-
джа“ до кръстовище ул. 
„Гео Милев“.

С част от новите сред-
ства (б.р. 1 млн. и 300 хил. 
лв.) ще бъдат възстанове-

ни асфалтовата настилка 
и тротоарите, за да може 
градът да придобие съ-
временен европейски вид, 
уточни Младенов. 

„Очаквам след избори-
те на 14 ноември да бъде 
съставено правителство, с 
което Община Пещера да 
продължи да работи в пра-
вилна насока. В обстанов-
ката, в която се намираме, 
предизвикана от панде-
мията от коронавирус и 
намаляване на приходната 
част в бюджета на общи-
ните, ние ще разчитаме 
държавата да продължава 
да бъде добър партньор на 
местната власт и да подпо-
мага развитието на общ-
ността“, каза още кметът.

„Надявам се всички 
тези проекти да бъдат ре-
ализирани в рамките на 
следващата календарна го-
дина. Набелязаните мерки 
са част от приоритетите 
ми за развитието на общи-
на Пещера в моя мандат“, 
допълни още Общинар 
№1.

След решение на кмета 
на община Пещера Йордан 
Младенов да бъде възста-
новен външният вид на 
мемориала на починалите 
във войните за национал-
но обединение, на старите 
им места бяха монтирани 
нови венци в знак на при-
знателност.

Четирите бронзови ве-
неца са изработени от бра-
циговски майстори, като е 
запазен първоначалният 
им вид. Те са поставени на 
колони, от двете страни на 
вратите на паметното мяс-
то.

Припомняме, че па-
метникът в централния 
градски парк, наричан 
костница, придоби нов 
вид по план на прочутия 
български ваятел Ставри 
Калинов през 2007 г. Той 
беше открит на 22 септем-
ври, когато честваме обя-
вяването независимостта 
на България. 

На него са изписани 
имената на намерилите 
смъртта си във войните за 
национално обединение 
бойци и офицери от град 
Пещера. Там са имената на 
75-има загинали в Балкан-

ската, Междусъюзниче-
ската и Първата глобална 
войни. На паметника на 
видно място е монтиран 
кръст, какъвто е българ-
ският кръст за смелост. 
Две оръдия допълват рес-
пекта, който внушава па-
метникът на загиналите 
във войните за национал-
но обединение на Бълга-
рия. Те бяха осигурени от 
Министерството на отбра-
ната по искане на пред-
седателя на Общинския 
съвет д-р Николай Пенев, 
със съдействието на Сте-
фан Балабанов, който по 
това време е зам.-минис-
тър на вътрешните рабо-
ти.

С поставянето и въз-
становяването на всич-
ки символи, мястото се 
превръща в историческа 
композиция, която е още 
по-въздействаща за ро-
долюбивите хора и би по-
могнала за патриотичното 
възпитание на децата и 
младежите.

Това показват резулта-
тите след проведена опера-
тивна среща, разпоредена 
от кмета на община Пеще-
ра Йордан Младенов. Зим-
ното поддържане, снего-
почистване и опесъчаване 
на общинската пътна мре-
жа в Пещера, Радилово и 
К. Димитриево през зимен 
сезон 2021-2022 г. ще се из-
вършва от ОП „ЧПОИ“.

На срещата с предста-
вители на РУ - Полиция, 
общински фирми и ресор-
ни органи в местната ад-
министрация стана ясно, 
че дейностите по зимното 
поддържане и снегопо-
чистване ще се осъщест-
вяват въз основа на одо-
брен План за действие. 
Неговите цели са създава-
не на предварителна орга-
низация с цел намаляване 
последствията от снегова-

леж, навявания по пътната 
мрежа и заледявания в оп-
ределени участъци.

По настояване на Мла-
денов, през тази зима ще 
се създаде ново взаимо-
действие с други органи-
зации, имащи отношение 
към зимното поддържане 
на пътищата в населени-
те места - Полиция, „ВКС 
“ ЕООД, Областно пътно 
управление, Районна път-
на служба, пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението и ДГС - Пещера.

Териториалният об-
хват на дейността ще бъ-
дат: общински пътища 
Радилово - К. Димитриево 
с обща дължина 3,4 км, 
Костандово - Дорково - 
Св. Константин с дължина 
22,5 км, Пловдив - Браци-
гово до II 37 Пещера - Па-
зарджик с обща дължина 

8,9 км.  Звено „Чистота и 
зимно поддържане“ ще 
се грижи за уличната и 
пешеходна мрежа на те-
риторията на Пещера, Ра-
дилово, К. Димитриево 
и Св. Константин, както 

и за улиците „М. Такев“, 
„Йордан Ковачев“, част от 
ул. „В. Петлешков“  и за ул. 
„Г. Ангелиев“ в Радилово, с 
площ 41,3 ха.

Предвижда се използ-
ването на необходимата 
специализирана техника 
- роторен  снегорин, пя-
съкоразпръсквачи, авто-
мобили с гребла с гума за 
почистване на сняг, трак-

тори, булдозери, товарни 
автомобили, както и тех-
ника за отстраняване на 
възникнали проблеми по 
пътната настилка. Закупе-

ни и осигурени са матери-
али за зимно поддържане, 
депонирани в закрита 
складова клетка: пясък, 
сол за опесъчаване, препа-
рат „Айсмелт“.

Сформирани са еки-
пи на смени по 4 човека и 
екип за отстраняване на 
паднали дървета и клони 
по пътното платно. Гра-
доначалникът изиска Об-
щинското предприятие да 
осигурява нормална про-
ходимост по общинската 
пътна мрежа Пещера - Св. 
Константин с приоритет 
от 1 декември. Ежедневно 
техника и служители вся-
ка сутрин в 07:00 ще пре-
минават това разстояние, 
за да гарантират нормално 
движение в този участък.

При наличие на сне-
говалеж е извършено 
групиране на обекти, ра-

йони и улици, които ще 
се чистят приоритетно. С 
предимство ще се ползват 
участъците около паркин-
ги, здравни заведения, 
училища, детски градини, 
мостове и подстъпи към 
тях, централна градска 
част и публични инсти-
туции в града. В с. Свети 
Константин от месец но-
ември до април е ситуиран 
верижен булдозер ДТ-75, с 
който ще се извършва сне-
гопочистването в курорт-
ното място, както и пътят 
до яз. „Батак“.

За координация между 
звената, заети в почиства-
нето през зимния сезон, 
в общината ще бъде съз-
даден дежурен екип за 
реагиране при екстрем-
ни условия и за действие 
при получени сигнали от 
граждани.

Общинският фонд за 
подкрепа на местни ини-
циативи - Община Пеще-
ра, ще финансира изпъл-
нението на 4 проектни 
предложения. Те са в две 
приоритетни области през 
настоящата година.

По Приоритетна об-
ласт II - Насърчаване и 
стимулиране създаването 
на привлекателни култур-

ни продукти:
- Финансовата подкре-

па в размер на 2 500 лв. 
получава проектно пред-
ложение „Създаване на 
интерактивна електронна 
книга „Нематериалното 
културно наследство на 
село Радилово“ на Народ-
но читалище „Зора - 1903“, 
с. Радилово.

- Със сумата от  2 500 

лв. ще бъде подкрепено 
проектно предложение 
„Зелено училище Щедрост 
- да се радваме, че имаме 
и можем да дадем“ на На-
родно читалище „Разви-
тие - 1873“, гр. Пещера.

По Приоритетна об-
ласт III - Спорт и здраве за 
децата и младежите:

- Финансова подкре-
па от Общинския фонд 

за подкрепа на местни 
инициативи в размер на 1 
500 лв. получава проект-
но предложение „Спортно 
майсторство чрез добро 
оборудване“ на Сдруже-
ние „Спортен клуб по те-
нис на маса“, Пещера.

- Със сумата от 1 580 
лв. ще бъде подкрепено 
проектно предложение 
„Модерно оборудване 

- мотивация за високи 
спортни успехи“ на Сдру-
жение „Спортен клуб „Ва-
мос“, Пещера.

С процедурата за при-
ем на проектни пред-
ложения през 2021 г. се 
продължава и надгражда 
създаденото партньорство 
между Сдружение „Плат-
форма АГОРА“ и Община 
Пещера при изпълнение 

на съвместните дейности 
за функционирането на 
Общинския фонд за под-
крепа на местни инициа-
тиви.

Фондът е създаден през 
2018 г. в рамките на  про-
ект „Активни общности: 
изграждане на капацитет 
за промяна“, с финансова-
та подкрепа на Фондация 
„Америка за България“.

Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи ще финансира 
4 проектни предложения

С нови средства ще бъде благоустроена Пещера
Одобрени са 1 млн. и 300 хил. лв. допълнителен трансфер 

за капиталови разходи в бюджета на Община Пещера

Възстановени са откраднатите венци 
на паметника на загиналите във войните 
за национално обединение на България

Община Пещера е в готовност за зимното почистване
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По изключително 
топъл и сърдечен на-
чин премина Денят на 
народните будители за 
част от доайените на 
образователното дело в 
Пещера. Като завършек 
на интернет инициа-
тивата „Възрожденско 
приключение „Дидак-
тика“ и по инициатива 
на председателя на ОбС 
- Пещера д-р Николай 
Пенев, в залата на Об-
щинския съвет се със-
тоя семпла, но много 
уютна церемония, на 

която бяха връчени гра-
моти на учителите вете-
рани в града по случай 
българския празник 1 
ноември. 

Срещата премина 
при стриктно спазване 
на противоепидемич-
ните мерки.

Своите приветстве-
ни слова по случай 
празника поднесе както 
д-р Пенев, така и пред-
седателят на читалище 
„Развитие-1873“, Пеще-
ра Фаня Иванова, по 
чиято идея е реализи-

рано поредното издание 
на пещерската интер-
нет игра във „Възрож-
денско приключение“, 
наречена „Дидактика“. 
Думи на признателност 
и благодарност сподели 
с присъстващите и ор-
ганизаторът на играта 
Мария Джуркова.

Освен грамотите, пе-
щерските доайени по-
лучиха и подаръци от 
играта „Възрожденско 
приключение“, и стихо-
сбирки от пещерската 
поетеса Зоя Кацарова. 
Сред присъстващите 
бяха Недка Кирова и 
Иван Бонев - абсолют-
ните доайени на учи-
лищното дело в Пещера. 
Приветствие за иници-
ативата беше изпрате-
но и от Гюшка Тикова 
- най-възрастният пред-
ставител на предучи-
лищното образование в 
града, което бе посрещ-
нато с радостни апло-
дисменти от присъства-
щите.

Трогателно привет-

ствено стихотворение 
прочете и литераторът 
Екатерина Данчева. Тя 
подари свои книги за 
библиотеката на пред-
седателя на Общинския 
съвет, който с готовност 
ще ги сподели с жела-
щите да се запознаят с 
творчеството на пещер-
ската учителка и поете-
са. С огромно вълнение 
всички преподаватели 
от близкото минало за-
почнаха да споделят 
подаръците с колегите 
си, а те се оказаха ани-
мираните им портрети 
в рамка от играта „Въз-
рожденско приключе-
ние“, които бяха и част 
от ежедневните въпро-
си в нея.

Това, което сгря тех-
ните сърца бе свитък 
- оригинално поднесен 
във формата на перга-
мент с нагорели краища, 
който представляваше 
персонално стихотворе-
ние, създадено за всеки 
един от тях. Всеки учи-
тел прочете посветения 

на него стих, а това до-
несе допълнителни емо-
ции. 

Събитието приклю-
чи с обща снимка пред 
сградата на Общината 
и ангажимента това съ-
битие да се превърне в 
ежегодна традиция.

Думите са малко, 
когато сме притихнали 
пред титаничните ав-
торитети, пред толкова 
много любов, пред име-
на, превърнати в леген-
ди. Важно е да намерим 
сили и да кажем на тези 

титани, че ги ценим, 
обичаме и уважаваме. 
Днес. Важно е тези ти-
тани да знаят, че сме им 
благодарни. Днес. Ва-
жно е тези титани да са 
наясно, че трудът им е 
превърнал много хора в 
човеци и че не е отишъл 
напразно. Днес. И е из-
ключително важно тези 
титани да са сигурни, че 
живеят в хиляди сърца. 

Завинаги. Поклон, 
будители, поклон!

М. Джуркова

В Деня на народни-
те будители се състоя 
награждаването на по-
бедителите във второ-
то издание на конкурса 
„Пещерските будители“, 
иницииран и проведен 
от „Биовет“ АД, Пеще-
ра. Церемонията започ-
на в 11 ч. в двора на кре-
постта Перистера, тъй 
като темата на конкурса 
бе посветена на исто-
рическата забележител-
ност, възстановена час-
тично през 2013-2014 г.

Гости на тържество-
то бяха кметът на Пе-
щера Йордан Младенов, 
председателят на ОбС 
д-р Николай Пенев, 
историкът Димитър 
Павлов, изпълнителни-
ят директор на „Биовет“  

АД Ангел Желязков, ди-
ректорите на училища, 
много учители и учени-
ците, участвали в над-
преварата.

Заради пандемич-
ната обстановка бяха 
спазени всички мерки 
за безопасност на при-
състващите. Участни-
ците бяха разпределени 
в три възрастови групи 
- начален, прогимназиа-
лен и гимназиален етап 
на обучение. Те се със-
тезаваха за призовите 
места в три категории: 
„Литература“, „Изобра-
зително изкуство“ и но-
вата за конкурса - „Фо-
тография“.

Наградният фонд, 
осигурен от „Биовет“ 
АД, надхвърли 2000 лв. 

За първо място деца-
та получиха ваучер на 
стойност 150 лв., за вто-
ро - 100 лв., за трето - 50 
лв., а за поощрителните 
награди - 30 лв.

Най-напред гостите 
и участниците в кон-
курса бяха поздравени 
за Деня на будителите 
от кмета Йордан Младе-
нов, който подчерта зна-
чимостта на празника, 
благодари на родители-
те и учителите за труда, 
който полагат за възпи-
танието и образование-
то на пещерските деца. 
„Прекланям се пред 
вас и ви благодаря от 
сърце!“, каза Младенов. 
„Благодаря на „Биовет“ 
АД, че за втора поредна 
година събира талант-
ливите пещерски деца, 
че не само оценява тях-
ното творчество, а след 
това издава и сборник с 
техните произведения, 
като по този начин ги 
насърчава. Нека тази 
инициатива пребъде!“

„Поздравявам ви за 
вашата смелост и по-
следователност!“ - за-
яви председателят на 
Общинския съвет д-р 
Николай Пенев, който 
отбеляза с радост, че 
броят на участниците 

в конкурса е умножен. 
Той подчерта важност-
та на празника за всяко 
българско сърце, като 
емоционално благодари 
на собствените си учи-
тели, за възможност-
та, която са му дали да 
опознае света чрез пи-
саното слово и истори-
ята.

Участниците бяха 
поздравени и от изпъл-
нителния директор на 
„Биовет“ АД Ангел Же-
лязков:

„Честит празник! Же-
лая ви да бъдете здрави 
и неуморно да се труди-
те, да се развивате и рас-
тете в добро общество, 
което ви дава възмож-
ност да се доказвате с 
времето. Всичко, което 
правим, го правим за-
ради вас. Ако ви няма-
ше вас, нямаше да има 
и конкурс. Две години 
още са малко, но ние 
искаме да вървим заед-
но с вас в една посока. 
Това, което правите е 
чудесно, вярвайте, че го 
правите по правилния 
начин! Можете и днес 
да бъдете будители, мо-
жете да бъдете децата, 
които събуждат инте-
рес към книга, която сте 
прочели и сте сподели-

ли с тях! Можете да бъ-
дете истински българи, 
които ще обичат и тачат 
своята Родина! Пожела-
вам ви хубав празничен 
ден!“

Оценяването на де-
цата в анонимния кон-
курс бе направено от 
жури в състав: Цветана 
Чучева, Цветана Даши-
нова, Златка Златанова, 
Ивана Петкова, Нико-
лай Руков, Милена Бал-
таджиева.

Всички участници 
във второто издание 
на конкурса получи-
ха грамота за отлично 
представяне и сборник 
с конкурсните творби, 
който е издаден от „Био-
вет“ АД.

Подаръците не 
свършват дотук, защо-
то тази церемония е за-
писана и всеки от при-
състващите ще получи 
на електронен носител 
цялото събитие. 

До 5 ноември в град-
ската галерия в Пещера 
- „Проф. Веселин Стай-
ков“, бе експонирана из-
ложбата с рисунки и фо-
тографии от конкурса. 

През декември екс-
позицията ще гостува 
във всяко от училищата 
в общината, а на място 
ще бъдат раздадени и 
електронните носители 
на участниците в кон-
курса.

Отдава се под наем апартамент в Пещера, ул. 
„Йордан Ковачев“ (център), втори етаж, 5 стаи, 
баня, тоалетна, перално помещение, 3 тераси, 
гараж, таванска стая и избено помещение.

Тел. за контакти и информация: 0887 48 77 37

Коледните и но-
вогодишните праз-
ници са все по-близо 
и въпреки пандеми-
ята от коронавирус 
и наложените огра-
ничения, ставаме 
още по-нетърпели-

ви да ги посрещнем. 
Н а й - д ъ л г а т а 

ни почивка ще е 
за Коледа. Тогава 
неработни ще са 
петте дни от 24 до 
28 декември. Мно-
гото почивни дни 

се случват поради 
факта, че 24 и 25 
декември се падат 
през уикенда, а това 
прави понеделник и 
вторник почивни. 

Струпване на не-
работни дни ще има 

и около Нова годи-
на. 

31 декември е в 
петък, а почивка-
та ни ще е чак до 3 
януари, понеделник, 
включително.

ОБЯВА Почивните дни за Коледа и Нова годинаОБЯВА ОБЯВА

Под светлините на прожектора: 
Доайените на образователното дело в Пещера

Победителите в конкурса „Пещерските будители“ получиха 
наградите си в крепостта Перистера
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Фондация „Ела и ти“ 
заведе група хора с ув-
реждания до пещера 
Снежанка на 13 ноември. 
Придвижването стана с 
помощта на носилки, но-
сени и бутани от много 
доброволци. 

Събитието нарекоха 
„В пещерата при Снежан-
ка“ и реализираха изцяло 
на доброволни начала. 80 
доброволци помогнаха на 
9 трудноподвижни лю-
бители на природата да 

видят красотата на пеще-
рата.

 С лични средства, с 
подкрепата на Планинско 
спасяване - Пазарджик, 
Община Пещера, ТД „Ку-
пена“ и доброволци от 
Пещера идеята бе осъ-
ществена благополучно. 
Помощ за нейното реа-
лизиране оказа Общи-
на Пещера, ТД „Купена“ 
осигури топли напитки и 
свободен вход към кар-
стовото образувание в Ро-

допите. 
От началото на своята 

дейност (2017 г.) Фонда-
ция „Ела и ти“ се концен-
трира върху занимания за 
хора с увреждания.

Досега са реализира-
ли успешно посещения 
на пещерите Съева дупка, 
Проходна и Бачо Киро, 
изграждане и преминава-
не по въжен тролей над 
Фотинските водопади, 
тандемен полет с парапла-
нер, преминаване с водни 

колела на екопътеката Ис-
кър - Златна Панега, дос-
тигане до Птичия остров 
в яз. „Батак“, посещение 
на водопад Скаловитец 
с всъдеходи, изкачване 
на Черни връх в зимната 
планина с шейни, теглени 
от скиори, участие в пла-
нинското състезание „По 
стъпките на Алеко с при-
ятел“ през 2020-а и през 
2021 г. - три колички с чо-
век с увреждания по 11 км 
планинско трасе.

На 12.11.2021 г. на път 
II - 37 на изхода на Пеще-
ра в посока Радилово, на 
територията на община 
Пещера, служители от 
РУ - Пещера и Общинска 
администрация са прове-
ли съвместна акция, по 

време на която са конста-
тирали наличието на кон, 
оставен и безпризорно 
придвижващ се по плат-
ното за движение, което 
е нарушение на Наредба 
за организацията и безо-
пасността на движението, 

дисциплината на водачи-
те на превозни средства 
и пешеходците в община 
Пещера.

След проведените из-
дирвателни действия е 
установен собственикът и 
е съставен акт за админи-

стративно нарушение на 
лице, пряко ангажирано 
в отглеждане на животни.

Предстои издаването 
на наказателно постано-
вление.

Това е поредната съв-
местна акция между По-

лиция и Община като 
мярка срещу свободно 
придвижващи се и пашу-
ващи животни по пътни-
те артерии на града и в ра-
йоните на възлови пътни 
участъци.

Общинското ръко-

водство няма да толери-
ра подобни нарушения, 
а нарушителите ще се 
санкционират съгласно 
Закона за движение по 
пътищата.

На 1.11.2021 г. кме-
тът на община Пеще-
ра  Йордан Младенов 
откри ремонтирано-
то  и обновено дворно 
пространство в детска 
градина „Изгрев“ - гр. 
Пещера. Тук пристигна-
ха д-р Николай Пенев- 
председател на местния 
парламент, зам.-кмето-
вете, секретарят на Об-
щината, 

Откриването се про-
веде при строго спазва-
не на епидемиологични-
те мерки.

Одобрените и фи-
нансирани проектни 
дейности включват из-
цяло изграждане и оф-
ормяне на вертикалната 
планировка, изгражда-

не на ВиК инсталация 
за отвеждане на по-
върхностните води от 
дворното пространство. 
Извършена е подмяна 
на тротоарните плочи, 
полагане на градински 
бордюрни елементи,  
като са обособени под-
ходи за преминаване и 
места за отдих на отдел-
ните групи с деца.

Монтирани са нови 
беседки, пързалки, люл-
ки и катерушки в дво-
ра на детската градина, 
които са съобразени с 
ергономичните изиск-
вания за ползването им 
от децата и с Наредба 
от 12.01.2009 г. за усло-
вията и реда за устрой-
ството и безопасността 
на площадките за игра. 

Под съоръженията е 
положена бетонова 
настилка, върху която 
е направена самораз-
ливна ударопоглъщаща 
настилка, гарантираща 
безопасното използва-

не на съоръженията от 
малчуганите.

Ремонтирана е съ-
ществуващата каменна 
ограда на двора, като е 
изградена рампа с под-
порна стена, осигурява-
ща достъп в югоизточна 
посока на имота от спе-
циализиран превоз до 
детското заведение.

Проектът е финанси-
ран от МОН и Община 
Пещера и е на стойност 
163 200 лв.

ДГ „Изгрев“ е по-
строена през 1948 г. и 
е първото детско заве-
дение в град Пещера. 
Предпочитана е от ро-
дителите, живеещи в 
най-големия квартал на 
града. В детската гра-
дина се отглеждат, въз-
питават и обучават 113 
деца.

13 билборда, монти-
рани на различни места 
в града, вече са напълно 
обновени и пригодени да 
ни разкажат в снимки ми-
налото на Пещера. Идеята 
за новата визия на таблата 
е на кмета Йордан Мла-
денов. Конструкциите са 
„наследство“ от оператив-
ни програми, осъществе-
ни по проекти за ремонт 
на улици, паркове и детски 

площадки. Снимковият 
материал е част от про-
ведена изложба по повод 

50-годишнината на музея 
в Пещера.

Избрани са най-значи-
мите изгледи от обществе-
ни места в стара Пещера, 
които ще помогнат мест-
ните жители и гостите на 
града да се пренесат в да-
лечни времена и да видят 
как е изглеждало населе-
ното място. Изпълнител 
на поставената от Мла-
денов задача е пещерска-

та фирма „Принт-Дачев“, 
която обещава качество и 
трайност на снимките.

Община Пещера ще 
кандидатства с проект-
но предложение „Подо-
бряване на капацитета 
на администрациите за 
пилотно прилагане на 
мерки за успешна адап-
тация към климатич-
ните промени на об-
щините Пещера, Батак, 
Садово и Стрелча“.

Проектното предло-
жение на Община Пе-
щера е за изграждане на 
фотоволтаични системи 
на сгради - общинска 

собственост.
Водеща община по 

проекта ще е Община 
Пещера. Партньори ще 
бъдат общините Ба-
так, Садово, Стрелча 
и Сдружение „Съюз за 
България“, както и парт-
ньорска организация от 
Кралство Норвегия. 

Програмата е обез-
печена (с 85%) от Фи-
нансовия механизъм на 
Европейското иконо-
мическо пространство 
(ФМ на ЕИП) и съфи-

нансирана (15%) от бъл-
гарската държава.

Тя има за цел да по-
добри статуса на окол-
ната среда в екосисте-
мите и да намали ефекта 
от замърсяването и дру-
ги дейности. 

Ще се финансират 
проекти по изпълнение 
на дейностите за на-
маляване или ограни-
чаване на емисиите на 
парникови газове и за-
силване устойчивостта 
на местните общности 

към изменението на 
климата.

Минималният раз-
мер на финансиране е 
200 000 EUR, а макси-
малният - 500 000 EUR. 
Продължителността на 
проекта ще бъде от 12 
до 24 месеца. 

Безвъзмездната фи-
нансова помощ от про-
грамата е до 100% от 
общите допустими раз-
ходи за бюджетни орга-
низации.

Пореден акт за недобросъвестни стопани

Хора с увреждания от страната посетиха пещера Снежанка

13 билборда ще ни покажат 
Пещера от миналото

Община Пещера ще кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ с проект за адаптация към климатичните промени

Ремонтирано и обновено дворно пространство радва 
децата от детска градина „Изгрев“



4Искра
Родопска

„Скъпи приятели, с 
радост искам да споделя 
с вас, че съвсем скоро ще 
бъде факт най-новата ми 
стихосбирка - „В тишина-
та“. Новината съобщи Ни-

колина Барбутева на 
страницата си в со-
циалната мрежа. 

„Нямам търпе-
ние да я споделя с 
вас“, доверява пе-
щерската авторка. 
Стихосбирката е под 
редакцията на Иве-
лина Цветкова. Ди-
зайнът е на Даниел 
Меразчиев. Книгата 
се издава от издател-
ство „Многоточие“.
„Очаквайте съвсем 

скоро тази частица от мен 
да достигне до вас с на-
деждата да ви окрили и да 
усмихне вашите души“, до-
верява Николина.

Илиана Чаушева, 
по-известна като Гюкчен, 

е родом от Пещера

Ясновидката е наслед-
ствена лечителка, към 
този момент седмо поко-

ление, психолог, 
специалист по 
т р а д и ц ион н и 
системи за ле-
чение с елемен-
ти на енерго-
информатика. 
В началото на 
всяка година тя 
прави безпо-
грешна прогно-
за за идните 12 
месеца - както 
в национален, 
така и в между-
народен план.

Тя разкрива, 

че от началото на пандеми-
ята от коронавирус хората 
са започнали още повече 
да я търсят. Най-често за-
даваните въпроси били 
свързани с това наистина 
ли ще изгубят работата си 
и ще останат ли здрави.

„Особено тези, които 
са в областта на ресторан-
тьорството и туризма бяха 
най-притеснени и питаха 
ще фалират ли бизнеси-
те им“, разкрива Гюкчен. 
Нейното схващане за поя-
вата на Ковид-19 се разли-
чава от това на част от ко-
легите й, които смятат, че 
вирусът се е появил с цел 
да накаже човечеството, 

което руши планетата си.
Според Гюкчен той е 

изкуствено създаден и 
целта му е да оправдае по 
някакъв начин глобална-
та икономическа криза, 
която е била планирана да 
настъпи тъкмо през 2020 
година.

„Вирусът няма да си 
тръгне до няколко месеца. 
Това са пълни нелепости! 
Ще остане още 3-4 години 
и ще трябва да се научим, 
да свикнем да живеем с 
него“, категорична е ясно-
видката.

Още в края на пре-
дходната година Гюкчен 
предвижда, че през март, 

когато в действителност 
коронавирусът дойде в 
България, над страната ни 
ще има тежки трептения, 
които ще ни донесат сери-
озни проблеми.

„През 2021 г. ще има 
офанзиви по нашите бан-
ки, само се надявам да 
не стигаме до огромен 
провал“, прогнозира още 
тя. Илиана Чаушева е из-
между най-посещавани-
те от звезди и политици 

гадатели у нас, а някои от 
най-фрапиращите й про-
рочества към този момент 
са се сбъднали.

Припомняме, че тя 
беше единствената ясно-
видка, която сподели, че 
Великобритания ще изле-
зе от Европейския съюз 
още през 2016 г. И позна.

Освен това видя атен-
тата на бургаското летище 
и обединението на Балка-
ните.
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На провелото се нацио-
нално първенство по раке-
томоделизъм за мъже, ор-
ганизирано от БФА и клуб 
„Моделист“, гр. Каспичан от 
23 до 24 октомври тази го-
дина, при строго спазване 
на мерките за безопасност от 
пандемията, участие взеха и 

четирима 
с ъ с т е з а -
тели от 
Ракетомо-
делен клуб 
„Кондор“.

Пещер-
ците за-
воюваха 4 
отличия: 
1 златен, 1 

сребърен и 2 бронзови меда-
ла. 

З.м.с. Димитър Вачков 
отново защити позицията 
си със златен медал в клас 
копия, като най-добър моде-
лист в България и в света към 
момента.

Произве-
дението се 
намира в цен-
търа на гра-
да и може да 
бъде видяно 
от селскосто-
панския па-
зар. Мястото 
е избрано 
неслучайно. 
Точно тук се 
намира ви-
рът на Стара 
река, в който 
свещеници-
те хвърляха 
кръста на Йордановден. Автор на рисунката е пещерец. Името му е Стоян Достинов - Сто-
ни. Двете рисунки са публикувани в социалната мрежа и вече предизвикват интерес от 
страна на съгражданите ни. „Поздравления на майстора, дано не е последната подобна ри-
сунка“, това е един от коментарите, публикуван от Мариян Христев.

„Здравейте, приятели! 
С радост искам да ви съоб-
щя, че на 6 декември 2021 
г. новата ми книга „Акор-
ди“ ще поеме своя път към 
вас!“ Добрата новина спо-
деля в социалната мрежа 
Георги Връбчев.

Георги Връбчев е член 
на Съюза на български-
те писатели. Пише както 
проза, така и поезия. Ав-
тор е на книгите:

„Някъде… там… ни-
къде“ (2008)

„Заветът на викинга“ 
(2017)

„The legacy of the 
Viking“ (2017)

„Акорди“ (2021)
Роден в гр. София. Се-

меен, с две деца.
 „Споделям корицата на 

сборника, а изцяло новата 
уебстраница на книгата, 
с новини, подробности и 

В Деня на народни-
те будители официално 
беше поставен и новият 
лик на бележит пеще-
рец във вече известната 
„Алея на славните пе-
щерци“. 

Придобивката е со-
ларен фенер, с който се 
почита паметта на Кра-
симир Узунов - Поручи-
ка.

Припомняме накрат-
ко кой е той: Красимир 
Асенов Узунов е роден 

през 1963 г. Той е бъл-
гарски военен, а впо-
следствие журналист 
и писател. Създател 
на първата българска 
частна информационна 
агенция „Фокус“. Ана-
лизатор по проблемите 
на Балканите. Почетен 
гражданин на град Пе-
щера. Става известен с 
прякора Поручика, тъй 
като публикува статия, 
подписана от него с 
името поручик Краси-

мир Узунов. Истински 
родолюбец, той издава 
книги на военна темати-
ка и създава инициати-
ва за издирване на стари 
военни маршове. Умира 
внезапно на 25.02.2019 г.

Самият соларен фе-
нер е произведен от 
„ВНС България“ ЕООД 
- фирма, специализира-
на в производството на 
енергия от алтернатив-
ни източници. 

Постаментът с ин-

формацията за Краси-
мир Узунов е дело на 
„Пасат България“ АД и 
е произведен от устой-
чивото на атмосферни 
условия фибростъкло. 

Дизайнът на над-
писите е на „Петко ад-
вертайзинг“ ЕООД, а 
изработката на съпът-
стващата конструкция 
- на майстора на габио-
ни Николай Стоилов от 
Граф Игнатиево. Камъ-
кът е внос от Гърция и 

носи странното име по-
литико. 

Това е четвъртият от 
реализираните досега 
проекти. 

До момента са по-
ставени три различни 
вида оборудване - пей-
ка-книга, посветена на 
Осман Нури Ефенди; 
мемориална градинска 
арка, посветена на Ми-
хаил Такев; габион, пос-
ветен на Стефан Поп-
чев.

Гюкчен ни изправи на нокти: Обяви докога ще ни мори вирусът

Творците на Пещера
възможност за предвари-
телна поръчка очаквайте 
СЪВСЕМ скоро!“, допъл-
ва информацията Жоро, 
както свойски го наричат 
неговите съграждани от 
Пещера.

Сборникът „Акорди“ е 
композиция от житейски 
акорди с либрето, стран-
стващо в световете на 
трепет и изпитания, фи-
лософски енигми, страст, 
предателства и стилно на-
помняне, че понякога жи-
вотът е рокендрол и точно 
тогава е хубав.

Ще срещнете момиче, 
което се бори с живота, въ-

оръжено само със своето 
виолончело и воля за сво-
бода, софийски мускетар, 
пренебрегнал себе си, за 
да спаси девойката в наве-
черието на Коледа, адвокат 
мечтател в странен, трес-
кав делник на Пловдив, 
ще си припомните, че в 
събота вечер е нормално 
човек да бъде съблазнен, 
ще срещнете природата и 
хората. Любовта като тре-
пет, като страдание, като 
чудовищна лудост, Тъгата, 
която може да ти вдъхне 
надежда, и Свобода, за 
която и най-тежките око-
ви са безсилни.

Ракетомоделен клуб „Кондор“ с куп 
отличия от национално първенство

Пещера вече си има нов акцент

Поставиха лик на бележит пещерец в „Алея на славните пещерци“

Истории за нещата от 
живота, истории за пътя. 
Пътят напред, пътят на-
зад, пътят към себе си. 
Жени и мъже в приклю-
чението на живота. Някои 
успяват, други не, трети… 
зависи от гледната точка.

Съвременна проза, де-
ликатна и сурова, поетич-
на и динамична, разноц-
ветна като самия живот.

„Коледа“, „Стела“, „Пе-
сента на глухара“ и „Тъга-
та“ са с награди от Италия 
и Израел.

Изложба живопис и 
скулптура беше открита в 
ХГ „Проф. Веселин Стай-
ков“ в средата на месец 
ноември. В художествено-
то пространство бяха изло-
жени произведения на Ми-
лена Балтаджиева, Илия 
Тончев, Стоимен Стоиме-
нов, Петко Спиридонов и 
Станимир Куюмджиев. На 
откриването присъстваха 
кметът на общината Йор-
дан Младенов и зам.-кме-
тът Елена Рядкова.

Градоначалникът поз-
драви присъстващите в 
залата с християнския 
празник на св. Мина. След 
като подари на творци-
те коледни звезди, той се 
обърна към тях с думи-
те:  „Поздравявам ви с 
таланта, с проявеното въ-
ображение в картините и 

скулптурите. Нашият град 
е изключително гостопри-
емен за творчеството ви, 
а аз съм щастлив от този 
факт. Имената на творците 
и създаденото от таланта 
ви ме вълнуват и ме правят 
много щастлив. Поздравя-
вам ви с празника на за-
крилника на християнско-
то семейство! Пожелавам 
творчески плам, здраве и 
дълголетие!“

Топли думи към авто-
рите на изложбата отправи 
и зам.-кметът Елена Рядко-
ва. Тя допълни, че Пеще-
ра има наситена и богата 
културна програма, както 
и творци на изкуството, с 
които се гордее.

Посетителите се насла-
диха на майсторството, 
претворено в 39 картини 
живопис и 26 скулптури.


