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Свети Константин 
вече е село
подробности  

на стр. 2

Община Пещера по-
лучи поредното одобре-
ние от Държавен фонд 
„Земеделие“ за реализа-
ция на проект: „Рекон-
струкция на ул. „Геор-
ги Кьосеиванов“ и ул. 
„Иван Вазов“ от осова 
точка о.т. 313 до о.т. 338 
и на ул. „Изгрев“ от о.т. 
148 до о.т. 312“, който 
ще се реализира с фи-
нансовата подкрепа на 
процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.001 
Улици „Строителство, 
реконструкция и/или 
рехабилитация на нови 
и съществуващи улици 
и тротоари и съоръже-
ния и принадлежности-
те към тях“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряване-
то или разширяването 
на всички видове малка 
по мащаби инфраструк-
тура“ от мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновя-
ване на селата в селските 
райони“ от Програма за 

развитие на селските ра-
йони 2014 – 2020 г.

Одобреният размер 
на безвъзмездната фи-
нансова помощ е 1 006 
455,57 лв., представля-
ващ 100% от одобрени-
те инвестиционни раз-
ходи.

С този проект се 
предвижда да се по-
добрят транспорт-
но-експлоатационните 
качества на пътните 
настилки на следните 
улици разположени 
на територията на об-
щина Пещера чрез ре-
конструкция на общо 
1206,42 м:

– ул. „Георги Кьосеи-
ванов“ от км 0 + 455,78 
до км 0 + 873, град Пе-
щера – дължина 417,22 
м 

– ул. „Иван Вазов“ от 
о.т. 313 до о.т. 338 и на 
ул. „Изгрев“ от о.т. 148 
до о.т. 312, град Пещера 
– дължина 789,20 м

Общинското пред-
приятие „Чистота и под-
държане на общинска-
та инфраструктура“ в 
Пещера се сдоби с нови 
сметопочистващи ма-
шини. 

В употреба вече са 
два броя ръчноводими 
електрически самоход-
ни вакуумни машини за 
отпадъци. За първи път 
те бяха използвани за 
почистване на центъра 
на града.

Машините са със са-
моходно придвижване 
чрез електродвигател, 
имат възможност за 

качване на бордюри до 
15 см. и слизане от бор-
дюри с височина до 20 
см. Машините разпола-
гат със странична кофа 
и щипка за ръчно съби-
ране на отпадъци. Смет-
та се събира в универ-
сална кофа с обем 240 л.

„Стремим се да мо-
дернизираме общински-
те фирми. Чистотата 
на населените места е 
наш приоритет. 

Новите две машини 
се надявам да повишат 
още повече нивото на 
предлаганата услуга. 
Разбира се това не ос-

вобождава нас, граж-
даните, от личната 
ни отговорност да не 
замърсяваме заобика-
лящата ни среда. 

Призовавам всеки 
да третира улиците, 
тротоарите, паркове-
те, площадите, така 
както прави у дома, 
тоест да не се хвърлят 
угарки, чаши, шишета, 
чантички и други не-
потребни вещи извън 
обособените за това 
места. 

От началото на 
този мандат няколко 
пъти доставяме нови 

контейнери и кофи за 
смет, увеличихме броя 
на кошчетата на об-
ществените места 
именно, за да ни бъде 
по-чисто.“, коменти-
ра новите придобивки 
кметът Николай Зайчев.

Средствата за заку-
пуването на двете ваку-
умни машини, в размер 
на 50 870 лв. без ДДС, са 
платени от сметката на 
РИОСВ – Пазарджик на 
отчисленията за обез-
вреждане на отпадъци 
за всеки тон депониран 
отпадък.

Председателят на 
Народното събрание 
Цвета Караянчева прие 
строя на тържествена-
та заря-проверка, по 
случай празника на Пе-
щера, с участието на 
68 бригада Специални 
сили с командир бри-
гаден генерал Явор Ма-
теев. Тя, кметът на Пе-
щера Николай Зайчев, 
както и Пловдивският 
митрополит Николай 
отправиха своя поздрав 
към жителите на града.

Николай Зайчев: В 
многовековната исто-
рия на Пещера са оста-
вили трайни следи мно-
го и различни празници. 
Всеки от тях има оп-
ределен дял в нашата 
духовност. Сред тях 
с особена тържестве-
ност, красота и коло-
рит през последните 
години се откроява 
6–ти май, Гергьовден, 
Ден на храбростта и 
българската армия и 
Ден на Пещера.

Днес, на тази сцена, 
пред всички Вас сме за-
станали Висши пред-
ставители на Пра-
вославната църква, 
Централната, Евро-
пейска и Местна власт 
и Българското войн-
ство – единни, силни и 
обединени от каузата 
наречена България. 
Това единение дава усе-
щането за сигурност и 
спокойствие, усещане 
за държавност.

Пещера – нашият 

град, това е необикно-
вена земя, съхранила 
хилядолетните споме-
ни за отдавна отми-
нали славни времена 
– земя на тракийски 
племена, на легендарни 
митични герои. Това 
е земя с красива и уни-
кална природа, с непре-
къснато сменящи се 
картини на живопис-
ни реки, зелени паси-
ща и прохладни гори, 

природни феномени и 
крепостни твърдини. 
Земя на трудолюбиви 
и гостоприемни хора 
– това е моят град Пе-
щера.

В много песни е 
възпята любовта на 
българина към родния 
край. С нея са свърза-
ни едни от най-изкон-
ните му добродетели 
– трудолюбие, чувство 
на стопанин и творец. 
Добродетели, които са 
ни крепили в трудни 
времена, за да не забра-
вяме, че сме българи. 
Добродетели, които 

са ни давали и ще ни 
дават и в бъдеще кри-
ле, за да отиваме все 
по-високо в космоса на 
нашите мечти.

6 май – Гергьовден е 
бил и ще остане за нас 
символ на победонос-
ния дух, на оптимизма 
и възраждането, на 
общочовешката нрав-
ственост.

Това е нашият ден 
за размисъл за наши-

те корени, за нашите 
успехи, надежди и раз-
очарования, които са 
създали нашия град 
такъв какъвто е.

Цвета Караянчева: 
В календара на човеш-
кия живот има спе-
циални дни, които ни 
изпълват с радост и 
гордост, които ни до-
вяват скъпи спомени. 
Такъв за вас е днешния 
ден, денят, в който 
чествате празника на 
вашия любим, красив, 
пропит с хилядолет-
на история роден град. 

Неизменно в деня на 
празника, всички ние 
обръщаме поглед към 
миналото, от което 
черпим мъдрост, родо-
любе и сили да продъл-
жим смело напред.

Митрополит Нико-
лай: Щастлив съм да 
откликна към отпра-
вената към мен искре-
на покана от страна 
на г-н Зайчев, кметът 
на Богоспасения град 
Пещера, за да имам 
възможността в тия 
благодатни дни на 
пасхална радост, от 
радост на празника на 
празниците, светлото 
Възкресение Христо-
во да отправя спаси-
телния за всички чо-
веци поздрав Христос 
Воскресe!... Ако Господ 
не опази града, напраз-
но ще бди стражата 
му. Молим Бог никога 
да не отнема от този 
град своята десница, 
да закриля със своята 
благодат богоспася-
емия град Пещера и 
всички родолюбиви и 
христолюбиви жите-
ли. Да ги пази от всяко 
злощастие и беда.

В празничната про-
грама на 5 и 6 май участ-
ваха Стефан Илчев, 
Иван Дяков, Владимир 
Ампов-Графа, гайдар-
ски състав „Петко Вой-
вода“, фолклорните със-
тави на ЦПЛР – ОДК и 
Николай Славеев с фол-
клорна формация.

Пещера отбеляза своя празник

Предприятието по чистота се оборудва с нова техника

Общината спечели 
проект за ремонт 

на 2 улици



2Искра
Родопска

ОБЩЕСТВО

Летовище „Свети 
Константин“ над Пещера 
ще стане самостоятелно 
населено място. Това 
реши на свое заседание 
Министерски съвет. Но-
вото селище ще бъде в 
границите на съществу-
ващото селищно обра-
зувание с местно значе-
ние – летовище „Свети 
Константин“. Промяната 
става според Закона за 
административно-тери-
ториалното устройство 
на Република България.

След решението на 
правителството, прези-
дентът Румен Радев е из-
дал Указ № 107, с който 
постановява и наименува 
новосъздаденото населе-
но място на територията 
на община Пещера, об-
ласт Пазарджик – Свети 
Константин. Изпълне-
нието на указа е възло-
жено на Областния уп-
равител на Пазарджик и 
Кмета на Община Пеще-
ра. Указът на Румен Ра-
дев е на основание чл. 98, 
т. 13 от Конституцията 
на Република България 
във връзка с чл. 18, ал. 2 
от Закона за администра-
тивно-териториалното 
устройство на Република 
България.

Решението Свети 
Константин да добие ста-
тут на населено място 
провокира множеството 
спекулации и коментари, 
в тази връзка от Община 
Пещера бе предоставена 
следната информация, от 
която всеки да направи 
своите изводи за ползите 
от създаването на новото 
населено място.

I. С решение 501 на 
Общински съвет-Пеще-
ра, взето на заседание на 
26.06.2018.г, спазвайки 
чл. 20 от ЗАТУРБ, където 
е описан редът за създа-
ване на ново населено 
място, е направено иска-
не за създаване на ново 
населено място „Св. Кон-
стантин“ на територията 
на община Пещера, об-
ласт Пазарджик.

II. С писмо Изх. № К - 
ОбС-158 от 15.08.2018 г., 
подписано от Председа-
теля на общински съвет 
— Петър Хамамджиев 
е отправено искане до 
областния управител на 
област Пазарджик за съз-
даване на ново населено 
място

III. С решение № 249/ 
02.05.2019 г. на МС за 
създаване на ново насе-
лено място в община Пе-
щера, област Пазарджик, 
на основание чл. 19 и 20 
от Закона за администра-
тивно-териториалното 
устройство на Република 
България Министерски 
Съвет:

1. Създава ново насе-
лено място – село в зем-
лището на гр. Пещера, 
община Пещера, област 
Пазарджик, с територия, 
определена от строи-
телните граници на се-
лищно образувание с 
местно значение „Свети 
Константин“.

2. Предлага на Пре-
зидента на Република 
България на основание 
чл. 98, т. 13 от Консти-
туцията на Република 
България във връзка с 
чл. 18, ал. 2 от Закона за 

админист ративно тери-
риалното устройство на 
Република България да 
издаде указ за наимену-
ване на новото населено 
място с наименованието 
„Свети Константин“.

3. Областният упра-
вител на област Пазар-
джик в съответствие със 
Закона за кадастъра и 
имотния регистър в 3-ме-
сечен срок да определи 
землищните граници на 
новото населено място.

4. Изпълнението на 
решението се възлага на 
областния управител на 
област Пазарджик и на 
кмета на община Пещера.

5. Решението влиза в 
сила от деня на обнарод-
ването му в „Държавен 
вестник“, което да се из-
върши едновременно с 
обнародването на указа 
на Президента на Репу-
блика България.

IV. С указ на Прези-
дента на Републиката 
№107/08.05.2019г. на ос-
нование чл. 98 от Кон-
ституцията на Република 
България и във връзка с 
чл. 18, ал. 2 от ЗАТУРБ се 
наименува Новосъздаде-
ното населено място на 
територията на община 
Пещера, област Пазар-
джик — Свети Констан-
тин.

Какви са предим-
ствата на факта, че „Св. 
Константин“ е населено 
място ?

1. Според промени 
в Закона за местните 
данъци и такси, които 
бяха приети през есента 
на миналата година, се 
предвиждат имоти, кои-

то се намират в курорт-
ните населени места и не 
са основно жилище, да се 
облагат с по-висока став-
ка.

Това е европейска 
практика и се прилага 
се в редица европейски 
страни. Независимо, че 
към настоящия момент 
Конституционния съд 
отмени разпоредбата, в 
близко време тази прак-
тика ще бъде наложена 
в България, за да се син-
хронизира законодател-
ството ни с европейско-
то.

Като село „Св Кон-
стантин“ ще има по-ни-
ски данъци от курортите 
и размерът им ще зависи 
от Решение на Общински 
Съвет – Пещера.

2. Промяната на ста-
тута на „Св Константин“ 
ще подобри администра-
тивното обслужване на 
собствениците на имоти.

Към настоящия етап 
цялата строителна до-
кументация се издава от 
Община Пещера, а пре-
доставянето на вещните 
права се извършваше от 
Областна администра-
ция /за частта от земята, 
която е под юрисдикция-
та на МРРБ, а за земята, 
която е под юрисдикци-
ята на Министерството 
на Земеделието, горите и 
храните – просто нищо 
не се случва/. Това за-
труднява гражданите.

Обособяването на 
„Св. Константин” като 
населено място ни дава 
възможност да предявим 
претенция в рамките на 
населеното място да по-

паднат както земите под 
юрисдикцията на МРРБ, 
така и земята, която е под 
юрисдикцията на Минис-
терството на Земеделие-
то, горите и храните. Ако 
това стане, цялото адми-
нистративно обслужване 
ще се извършва в Общи-
на Пещера.

3. Промяната на ста-
тута на „Св Константин“ 
дава основание за придо-
биване на собствеността 
от Община Пещера, кое-
то от своя страна ще до-
веде до осъвременяване 
на плановете.

Сега действащите 
планове са стари и неак-
туални. Ние и да искаме, 
не можем да възложим 
и процедираме нови 
градоустройствени пла-
нове, без съгласието на 
собствениците, а и защо 
да го правим при усло-
вие че собствеността не 
е наша?

4. Промяната на ста-
тута на „Св Константин“ 
дава основание за уве-
личаване на територията 
през Министерство на 
Земеделието. Този въ-
прос го изясних допъл-
нително в т. 2.

5. Промяната на ста-
тута на „Св Констан-
тин“ дава основание за 
по-правилно управление 
на територията. Досега 
Областната управа отго-
варяше за урбанизирана-
та територия, а Горското 
стопанство за сечта в 
територията. Сега тези 
правомощия преминават 
към Община Пещера.

6. Промяната на ста-
тута на „Св Константин“ 

дава основание Общи-
на Пещера да инвeстира 
както собствени , така 
и европейски средства 
в инфраструктурата на 
територията. Това би до-
вело до по-добра и ефек-
тивна инфраструктура и 
по-качествено обслужва-
не на населението.

7. Независимо от това, 
че „Свети Константин” 
става населено място, 
това не бива да се отра-
зи негативно на неговото 
бъдещо развитие.

Това, което притес-
нява нашите съгражда-
ни е, да не бъде разре-
шавано поставяне на 
оградни съоръжения. 
Поради изброените 
причини, това няма как 
да стане.

Няма да има обособя-
ване на парцели за всяка 
вила, защото това е не-
възможно.

Няма и да се продават 
такива парцели.

В бъдеще нашето на-
мерение е да продължи 
развитието на населе-
ното место „Свети Кон-
стантин” така, както се е 
развивало до сега. След 
като Община Пещера 
стане собственик на зе-
мята /както тази под 
юрисдикцията на МРРБ, 
така и земята, която е под 
юрисдикцията на Ми-
нистерството на Земеде-
лието, горите и храните/, 
бъдещото строителство, 
пристройки и надстрой-
ки ще се извършват въз 
основа на отстъпено пра-
во на строеж.

Общинският съвет 
на Пещера проведе тър-
жествено заседание, пос-
ветено на празника на 
града. Специалната се-
сия започна с празнично 
слово на председателя на 
Общински съвет — Пе-
тър Хамамджиев.

След него, от трибу-
ната говори кметът Ни-
колай Зайчев: „Денят на 
Свети Георги Победоно-
сец е двойно по-значим 
за пещерци, защото на 
тази дата нашият град 
празнува и своя празник. 
За нас този ден е ново 
начало, но и ден на раз-
мисъл и равносметка за 
постигнатото – на всеки 
от нас и от всички заед-
но. Не би било пресилено 
да се каже, че корените и 
историята ни са орисали 
Пещера на успех. Силни-
ят дух на града е заредил 
пещерци със сила да се 
борят за мечтите си и 
да не спират по средата 
на пътя. Да се справят 
в трудни времена. И да 
мислят за себе си като 
общност от хора с общи 

цели. Имаме и предизви-
кателство, което устоя на 
времето – да бъдем мул-
тиетническа община, без 
етническо напрежение и 
конфликти. Няма бъде-
ще, без достойно минало 
и настояще“, заяви кме-
тът. „Нашите предци са 
изнесли подобаващо на 
плещите си тежката от-
говорност да ни завеща-
ят постигнатото от тях. 
Кога, ако не днес, трябва 
да отдадем почитта си и 
признателността си към 
достойните и храбри пе-
щерци, чиито думи и дела 
и днес предаваме от уста 
на уста и от поколение на 
поколение. Нека не за-
бравяме, че местният ни 
патриотизъм е най-до-
брият учебник за наши-
те деца“, обяви Николай 
Зайчев. „Европейските 
практики неусетно на-
влязоха в стандартите ни 
на мислене и работа. Пе-
щера е един от малките 
градове в страната, кои-
то натрупаха най-много 
опит по работа с евро-
пейски проекти. Фактът, 

че продължаваме да пе-
челим европейски пари 
с идеите си, идва да под-
скаже, че опитът ни вече 
работи за нас“, обърна 
внимание той. „Нека 
да ни е честит светлият 
празник, нека да са пъл-

ни душите и сърцата ни – 
с обич, с благодарност и 
човещина. И нека Свети 
Георги ни закриля, както 
досега. Честит празник“, 
заяви Николай Зайчев. 
Приветствие отправи и 
народният представи-
тел от ГЕРБ Десислава 

Костадинова, която каза, 
че поколения пещерци са 
работили безкористно за 
своя град. 

На тържествената 
сесия, посмъртно със 
званието „Почетен граж-
данин на Пещера“ беше 

удостоен основателят на 
Агенция и Радиовери-
га „Фокус“ — Красимир 
Узунов. Кратка биогра-
фична справка за Кра-
симир Узунов прочете 
кметът на Пещера Нико-
лай Зайчев. Той отбеля-
за основни моменти от 

жизнения път на Узунов, 
приноса му за проучва-
не на различни епизоди 
от военната ни история, 
а също и неговия па-
триотизъм. „Красимир 
Узунов издири всички 
загинали във войните от 
Пещера, с което заличи 
едно бяло петно в исто-
рията на града. Дарил 
е на училища от нашия 
град свои книги“, зая-
ви кметът. „Принципен, 
предприемчив, дисцип-
линиран и много орга-
низиран. Той ще бъде 
запомнен като голям 
българин, патриот, ра-
детел за българската ка-
уза в Македония“, обяви 
Зайчев. Думи в памет на 
Красимир Узунов каза и 
проф. Пламен Павлов. 
„Чувствам се доста 
странно, тъй като той 
ме помоли да дойда тук 
и да го представя. Днес, 
колкото и да е абсурдно, 
той ни гледа“, коментира 
той. „Става дума за лич-
ност, която сама по себе 
си е епохална. Той е от-
крит, но ще бъде откри-

ван от много поколения 
българи, тъй като това, 
което направи със свои-
те книги, няма аналог в 
съвременната история и 
литература“, заяви проф. 
Павлов. „Красимир Узу-
нов съчетаваше в себе си 
качествата на историк и 
писател. В България са 
много малко хората, кои-
то могат да пишат така. 
Може би покойният Ни-
колай Генчев можеше 
да пише така. Отивайки 
по-назад можем да спо-
менем Захари Стоянов, 
Симеон Радев. Красимир 
Узунов беше от ранга 
на тези хора“, каза още 
проф. Павлов.

Почетния плакет по-
лучиха съпругата на Кра-
симир Узунов — Тетяна и 
неговата дъщеря Деница.

Тетяна Узунова бла-
годари на кмета за тази 
инициатива. С вълнение 
тя сподели, че Пещера и 
България могат да се гор-
деят със син като Краси-
мир Узунов.

Свети Константин вече е село

Красимир Узунов бе удостоен със званието 
„Почетен гражданин на Пещера“
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Паркът на кръстови-
щето на улиците „Си-
мон Налбант” и „Сте-
фан Караджа” ще бъде 
ремонтиран със сред-
ства, спечелени по про-
ект, който ще бъде фи-
нансиран от ПУДООС. 

Паркът, с характерна 
триъгълна форма и те-
расиран терен, поради 
денивелацията на две-
те улици тангиращи с 
парка, е създаден преди 
много години. 

Той се явява един-
ствена обществена зеле-
нина за немалка част от 
територията на града. 

Справка в Общи-
на Пещера показва, че 
преди около 10 години 
в парка са били монти-
рани 4 детски съоръже-
ния /пързалка, 2 люлки 
и пясъчник/, които в 
момента се намират в 
добро състояние, но 
тъй като са монтирани 

директно върху тревни-
те площи, зоните около 
тях са захабени, тревата 
е изчезнала и при дъжд 
теренът около тях се 
превръща в кално поле. 

За съжаление, с те-
чение на времето, част 
от елементите на парка 
– стълбищата, алейна-
та мрежа, подпорните 
стени и парковото обза-
веждане са се компро-
метирали и имат нужда 
от възстановяване и ре-
хабилитация. 

Специалисти са кон-
статирали, че зеленото 
кътче се нуждае още от 
възстановяване на част 
от зелените площи, за-
саждане на жив плет, 
затревяване и презатре-
вяване, нови декоратив-
ни храсти и дървета, 
както и нови вечнозе-
лени дървета. Идеята на 
администрацията е да 
се изгради и чешма. 

Всичко това е нало-
жило, Община Пеще-
ра да изготви Проект 
„Възстановяване и ре-
новиране на „Малък 
бутиков парк“, финан-
сиран в рамките на На-
ционалната кампания 
„За чиста околна среда”. 

Конкурсът на тема 
„Обичам природата – и 
аз участвам” е на Ми-
нистерство на околната 
среда и водите и Пред-
приятието за управле-
ние на дейностите по 
опазване на околната 
среда. Общата стойност 
за реализиране на идея-
та е в размер на 25 000 
лева. 

П р е д о с т а в е н и т е 
средства след спечеле-
ния конкурс са 10 000 
лева. Нужни са още 5 
000 лева, които трябва 
да осигури Общината. 
Според ръководство-
то на Община Пещера, 

осъществяването на 
проект „Възстановя-
ване и реновиране на 
„Малък Бутиков парк“ 
гр. Пещера“ е с изклю-
чително обществена 
значимост за жителите 
на града, тъй като това 
е част от поетапното 
облагородяване на зе-
лените площи в града и 
преобразяването му в 
естествен притегателен 
център за отдих и отмо-
ра на жителите на съ-
седните жилищни квар-
тали, както и любимо 
място за игра на децата. 

Общо 21 проекта 
на Общини, Кметства, 
Училища и Детски гра-
дини от Пазарджишка 
област ще бъдат фи-
нансирани в рамките 
на Националната кам-
пания „За чиста околна 
среда”.

В навечерието на 
християнския празник 
„Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” и Ден на библи-
отекаря традиционно 
бяха връчени наградите 
на победителите в На-
ционалния литературен 
конкурс за написване 
на есе „Спас Зафиров” - 
2019 г., който тази годи-
на бе на тема „Милосър-
дието като добродетел 
на сърцето“.

Произведенията им 
оцени комисия в със-
тав Председател: Златка 
Златанова – филолог и 
членове Николина Бар-

бутева – педагог, автор 
от Пещера, спечелила 
множество награди за 
публикуване и писане 
на есета и Христо Мил-
чев – драматург, сцена-
рист.

За трето място в кон-
курса бе наградена Анна 
Йоанис Янакопулу на 
17 г., 10-ти клас , от гр. 
Смолян. Втора остана 
Деспина Цонкова Си-
меонова на 16 години, в 
9-ти клас на Обединено 
училище „Любен Кара-
велов“, от гр. Пещера. 

Годишната литера-
турна награда “Спас 

Зафиров – 2019 г.” със 
статуетката Пегас и на-
градата за първо място 
в конкурса бе присъде-
на на Георги Иванов Йо-
зов — 18 г., 12-ти клас от 
ПГХВТ, гр. Пещера.

За първа година на-
градите бяха връчени на 
общ фолклорен концерт 
на читалищата в общи-
ната, който се проведе 
на централния площад 
„България“. На сцената 
се представиха форма-
циите на НЧ „Развитие“, 
НЧ „Зора“ - Радилово и 
НЧ „Сергей Румянцев“ - 
Капитан Димитриево.

С концерт на насто-
ящите си въпитаници, 
ДГ „Изгрев“ отбеляза 
своя 70-годишен юби-
лей. Най-старото и 
най-голямото детско за-
ведение представи про-
грама, с която зарадва 
родители, бивши и на-
стоящи учители. Залата 
на читалище „Разивите“ 
се оказа тясна за всички 
желаещи да бъдат част 
от празника.

Официално детска-
та градина е открита на 
19.09.1949 г.и стартира 
с 3 групи, с директор 
Гинка Шишиджиева. От 
1953 г. директор е Люба 
Лазарова и това е време-
то за благоустрояването 
на двора и обогатяване-

то на материално-техни-
ческата база. През 1972/ 
73 г. започва строеж на 
пристройка към основ-
ната сграда, с цел увели-
чаване броя на групите, 
които нарастват на 6 
бр. След пенсионира-
нето на Люба Лазарова, 
директор на ДГ е Райна 
Вълкова, а до края на 
1992 г. — Атанаска Ди-
митрова. От 1993 г. до 
2011 г. директор на дет-
ската градина е Стоянка 
В. Димитрова. Днес ди-
ректор на ДГ „Изгрев“ е 
Ренета Русинова.

През тази учебна го-
дина в детската градина 
има 5 групи, 1 от които 
яслена. В нея се обуча-
ват 120 деца от Пещера.

Изложба на Стоимен Стоименов
Художникът Стоимен Стоименов откри са-

мостоятелна изложба в ХГ „Проф. Веселин Стай-
ков“ в Пещера. Художникът представи 54 свои 
картини. 

Стоимен Стоименов е роден на 10.10.1949 г. 
в гр. Пазарджик. Живее и работи в с. Капитан 
Димитриево, област Пазарджик. Завършва Ве-
ликотърновския Университет “Св. Св. Кирил и 
Методий” през 1975 г., специалност “История”. 
През 1995 г. става член на Съюза на българските 
художници. Участва в пленери, групови и нацио-
нални изложби. Негови картини са притежание 
на галерии и частни колекционери в страната и 
чужбина.

На 29 май 2019 г. се 
навършват 100-години 
от смъртта на Георги 
Атанасов Катин /1849-
1919/. 

Той е син на един 
от основателите на Пе-
щерската архитектур-
но-строителна школа, 
първомайстор Атанас 
Катин /1807-1891/.

Георги Катин е по-
строил редица от ем-
блематичните сгради в 
Пещера — Читалище 
„Развитие“ /1902-1904/, 
Църквата „Св. Петка“ 
/1902/, Класното учи-

лище „П. Р. Славейков“ 
/1897/, Начално учили-
ще „Любен Каравелов“ 
/1907/, Начално учили-
ще „Михаил Каролиди„ 
/1904/, Начално учи-
лище „Алеко Констан-
тинов“ /1911/, стария 
железен мост на Стара 
река /при дървото Ка-
вака/, моста при кира-
джийницата /по пътя 
за гр. Батак/, къщата на 
Зафир Зафиров — днес 
Ритуален дом, както и 
множество жилищни 
сгради, като всички са 
по негови проекти. 

Негово дело е и сгра-
дата на Българска земе-
делска банка в гр. София 
/1900-1903/. Проектът е 
на архитект Йордан Ми-
ланов. Тя съществува 
и до днес, намира се на 
ъгъла на улиците „Иван 
Вазов“ и „Г. С. Раков-
ски“, като към момента 
на построяването си 
е била най-голямата и 
внушиттелна постройка 
в столицата, струваща 1 
472 143 тогавашни лева. 

След идването на 
власт на Кимон Георги-
ев през 1934 г. в нея се е 

помещавал Министер-
ски съвет на Царство 
България до 1944 годи-
на. Към 2011 г. сградата 
е паметник на култура-
та и в нея се помещава 
централата на БДЖ. 

Собствената къща в 
Пещера на първомай-
стор Георги Атанасов 
Катин, в която е живял, 
работил и починал се 
намира на ул. „Христо 
Цикалов“ № 10.

Използвани са 
справки от книги на 
краеведите Анастас Б. 
Пунев и Петър Велков

На 5 май екипът на Съвета за младежка 
политика в град Пещера осъществи второто 
издание на кампания “Какъв ти е проблемът?”. 

Младите хора успешно анкетираха близо 150 
свои съграждани. Те събраха полезна обратна 
връзка, която ще бъде анализирана и използвана 
за бъдещите събития на организацията там.

Библиотеката при НЧ 
„Развитие-1873“ беше но-
минирана за наградата на 
ББИА (Българска библи-
отечно-информационна 
асоциация) „Библиотека 
на годината 2018“, зара-
ди иновативния си про-
ект „Бебетека“, свързан с 
ранното детско четене. 

„Въпреки, че награда-
та бе спечелена от Регио-
нална библиотека „Пейо 
Яворов” – Бургас, ние сме 
горди, че бяхме една от 
петте номинирани биб-

лиотеки в България. 
Управителният съвет 

на ББИА изрази задовол-
ство и готовност за под-
крепа в бъдещата работа 
на екипа на библиотеката 
в това начинание“, спо-
дели Цветана Йовчева 
– библиотекар в Детски 
отдел и ръководител на 
проект „Бебетека“. Имен-
но тя получа отличието 
на официална церемо-
ния, която се състоя в 
София.

С проект ще се обнови 
един от парковете в Пещера

Национално 
признание 

за библиотеката

Младежи питаха 
пещерци 

за проблемите им 

Да си спомним за Георги Катин 
— син на един от основателите 

на Пещерската архитектурно-строителна школа

Наградиха победителите 
в Националния литературен 
конкурс есе „Спас Зафиров” 

ДГ “Изгрев“ 
чества 70 години
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Със златни медали от първото си участие на 
Държавно първенство по масов спорт се завърна-
ха гимнастичките на „Далия старс“. 

Треньорката Мая Петкова заведе в Шумен, къ-
дето се проведе състезанието, 12 момичета, 
които се състезаваха в категория до 7 годи-
ни „Гимнастика в танц“. Съдия на клуба бе 
Маргарита Николова, която е и член на ко-
мисията по масов спорт в БФХГ.

Ето и имената на победителките:
Кристиана Василева
Дея Зайчева
Вася Шенкинова
Надя Таскова
Елена Даракчиева
Зорница Ахчийска
Божидара Ахчийска
Анна Мишеморова
Пламена Цветкова
Елица Теленчева
Диана Казакова
Симона Кътева

От клуб „Далия старс“ изразиха своята благо-
дарност към родителите, които подкрепиха учас-
тието на талантливите гимнастички в първото им 
държавно първенство в далечен Шумен.

Туристическо друже-
ство „Купена‘‘ е създаде-
но през 1927 г. 

Дружеството е с тра-
диции в областта на спе-
леологията, алпинизма 
и пешеходния туризъм, 
включително с участие 
в международни експе-
диции. 

Регистрирано е съ-
гласно ЗЮЛНЦ за из-
вършване на обществе-
но полезна дейност. 

Има права за стопа-
нисване на х. „Румен‘‘, 

х. „Снежанка‘‘, пещера 
„Снежанка‘‘ и част от 
ски-съораженията на 
курорта „Св. Констан-
тин‘‘, които в момента са 
преотстъпени на арен-
датори. 

Работи съвместно с 
Общинска администра-
ция за подпомагане раз-
витието на туризма на 
територията на региона. 
Председател на Турис-
тическото дружество 
„Купена“ в град Пещера 
е Георги Киев.

След отличното си 
представяне на прове-
дените наскоро Дър-
жавните индивидуални 
първенства по шахмат, 
републиканският вице-
шампион за юноши до 
14 години Пламен Стоя-
нов спечели нови две 
първи места на турнири 
в своята възрастова гру-
па. Това са проведеният 
в гр. София – „Мемори-
ал МИТКО ИЛИЕВ“ и в 

гр. Стара Загора – Три-
надесети турнир „Тра-
кийско Конче“. 

Пламен продължа-
ва своята подготовка за 
предстоящите турни-
ри в страната и чужби-
на. При намирането на 
спонсор ще стане въз-
можно участието му на 
Европейското първен-
ство в Братислава през 
мeceц август 2019г.

Състезателката по 
бадминтон от Пеще-
ра — Добринка Сми-
лянова допринесе за 
първата титла на „Бад-
минтон-скуош клуб Па-
зарджик“ от Държавно 
отборно първенство. В 
50-годишната история 
на клуба досега липсва-
ше такава титла. 

Във финалната чет-
ворка тимът надигра 
“НСА” - София с 4:1 сре-

щи, ”Атлет” - Първомай 
с 5:0 срещи и в де факто 
прекия финал победиха 
“Виктори” - София с 4:1 
срещи. 

Златният отбор бе в 
състав: Стефани Стое-
ва, Габриела Стоева, Гер-
гана Павлова, Добрин-
ка Смилянова, Бистра 
Манева, Жана Баташка, 
Йоана Малинова, Кали-
на Георгиева, Михаела 
Иванова.

На първото за сезона 
национално първенство 
по ракетомоделизъм, 
за деца до 14 г., на по-
лигона в плевенското с. 
Вълчитрън, пещерски-
те ракетомоделисти се 
представиха отлично, 
като завоюваха първо 
място и златната купа в 
отборното класиране за 
2019 г., както и два злат-
ни медала в индивиду-
алните класирания.

Тримата призьори от 
Пещерския клуб при де-
цата са: 

Владимир Козарев, 
Георги Башкехайов и 
Йордан Джинин.

Ръководителите, чле-
новете и симпатизан-

тите на клуба изказват 
голяма благодарност на 
Община Пещера и кме-
та Николай Зайчев за 
оказаното съдействие за 
осигуряване на подхо-
дящо помещение за клу-
ба, за помощта и подаде-
ната ръка в най-трудния 
момент, когато по неза-
висещи причини в края 
на месец март клубът 
трябваше да освбоди 
помещението, в което 
пребиваваше повече от 
10 г. насам. 

Помощта оказа ог-
ромно значение, за да не 
се пропусне спортният 
сезон 2019 г., както и за 
запазване на спортния 
дух на състезателите.

Най-малките, виж-
дайки тези затруднения 
пък проявиха по-големи 
усилия по преместване-
то и подготовката си за 
първото състезание, и 

с още по-голям хъс се 
явиха на него, и въпре-
ки трудностите, постиг-
наха тези отлични ре-
зултати.

При участие в меж-
дународната купа по ра-
кетомоделизъм в Бълга-
рия край град Плиска, 
на която имаше състе-
затели, както от Бълга-
рия, така и от Швейца-
рия, Турция и Румъния, 
з.м.с. Димитър Вачков 
завоюва златната купа, 
а м.с. Павел Тилев брон-
зова, в най-атрактивния 
клас копия на модели.

На националните 
ученически състезания 
по Ракетомоделизъм на 

12 Май 2019 г., органи-
зирани от Министерт-
вото на образованието 
и науката (МОН), На-
ционалния дворец на 
децата в София и Модел 
клуб-Пазарджик, състе-
зателите от Пещерския 
клуб по ракетомодели-
зъм се представиха от-
лично. Участие взеха 8 
клуба по ракетомодели-
зъм в страната.

Клубът участва с 8 
ученика в две възрасто-
ви групи, 5 деца до 7-ми 

клас и 3-ма юноши от 
8-ми до 12-ти клас. Рав-
носметката от това със-
тезание са 8-завоювани 
медала в индивидуални-
те класирания, 1 - зла-
тен, 4 – сребърни и 3 - 
бронзови. В отборното 
класиране при юношите 
златната купа за 6-та по-
редна година отново е 
в Пещера, а при много 
оспорвани битки, за-
вършващи в някои кла-
сове с флайофи, децата 
успяха да се включат в 

челната тройка и заво-
юваха бронзова купа в 
отборното класиране. 
При юношите Коста-
дин Кръстанов е златен 
медалист, а Георги Дин-
чев — с два сребърни и 
един бронзов медал, и 
Йордан Мадин е с два 
сребърни медала.

Фаворит при децата 
е Андон Георгиев с два 
бронзови медала от 2-та 
класа, в които участва. 
След флайоф в най-ма-
совия клас с парашут, 
той успя да се включи в 
челната тройка. Йордан 
Джинин, Владимир Ко-
зарев, Георги Петърней-
чев и Георги Башкеха-
йов също взеха активно 
участие и малко не им 
достигна да се включат 
в челните тройки, но 
допринесоxа за общото 
отборно класиране. Тази 
година МОН отпуска 
едногодишни стипен-
дии за златните меда-
листи от националните 
ученически състезания, 
което допълнително 
мотивира учениците да 
се занимават с полезни 
извънкласни форми.

Блестящо представя-
не на отбора на ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ на 
областния етап от На-
ционалното състезание 
„Защита при пожари, 
бедствия и извънредни 
ситуации-2019“, където 
учениците от Пещера 

спечелиха първото мяс-
то. Отборът-победител 
бе в състав състав: Кети 
Бакърлиева, Паола Джа-
рова, Велина Учкунова, 
Айлин Еминова, Любо-
мира Стоименова и ръ-
ководител ст.-учител по 
ФВС — Елена Ванчева.

Най-малките гимнастички 
със златни медали от Държавно 

първенство по масов спорт 

ТД “Купена“ 
отбеляза 

годишнина

Пламен Стоянов 
продължава 
да ни радва

Добринка 
Смилянова 

спечели 
отборна титла 
от Държавния 

шампионат

Регионален успех

Успехи за ракетомоделистите


