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Лектор на семинара 
беше проф. доктор Илин 
Савов - държавен инспек-
тор, професор към катедра 
„Оперативно-издирвателна 
дейност“, факултет „Поли-
ция“ в Академията на МВР

На 12 юни 2021 г. в зала-
та на Общински съвет - Пе-
щера, се проведе обучение, 
организирано от кмета на 
община Пещера Йордан 
Младенов, Местната ко-
мисия за борба с противо-
обществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 
(МКБППМН), съвместно с 
Център за професионално 
обучение „Информа“ - гр. 
Пловдив.

33-ма специалисти, пря-
ко свързани с работа с деца, 
сред които членовете на 
МКБППМН, обществените 
възпитатели към Местна-
та комисия, директори на 
училища и детски градини 
от общината, учители, слу-
жители от отдел „Образо-
вание“ в Община Пещера, 

кметствата в Радилово и 
Кап. Димитриево, отдел 
„Закрила на детето“,  ДЦД-

МУ, ЦНСТ, РУП на МВР и 
други институции, имаха 
възможност да слушат и да 
участват в дискусия на тема 
„Противодействие на прес-
тъпленията в Интернет, 
проституция, изнудване, 
отвличане, наркоразпрос-
транение и тероризъм. Ки-
бер престъпления, наркоп-
рестъпления и трафик на 
деца“.

Присъстващите се за-
познаха с основни похвати 
и мерки, с които биха мог-

ли да си служат в ежеднев-
ната си работа с деца, за да 
успяваме като общество да 
се противопоставим на все 
по-модерните престъпле-
ния в Интернет простран-
ството като злоупотреба с 
лични данни, източване на 
банкови карти, склоняване 
към проституция, участие в 
организирани групи за раз-
пространение на наркоти-
ци, радикален ислям. Също 
така научиха какви трябва 
да са първите ни действия 

в случай, че сме станали 
жертва на Интернет престъ-
пление.

Това е първата от поре-
дицата срещи на представи-
тели на пещерската общест-
веност с проф. Савов.

Предстои родителите 
и децата също да бъдат за-
познати с опасностите, кои-
то дебнат в Интернет, за да 
превърнем с общи усилия 
света в по-добро и по-си-
гурно място за живот за нас 
и нашите деца!

Галина Стоянова - секретар на Об-
щина Пещера с функции: дейността на 
Общинската администрация, условия-
та на работа на служителите и инфор-
мационно-техническото обезпечаване 

на дейността им, деловодното обслужване, доку-
ментооборота и общинския архив, дейността на зве-
ната по гражданска регистрация и административно 
обслужване, разгласяването и обнародването на ак-
товете на Общинския съвет и на кмета на общината, 
работата с молбите, жалбите, сигналите и предложе-
нията на гражданите и юридическите лица, органи-
зационно-техническата подготовка и провеждането 
на изборите и местните референдуми, обществен 
ред и сигурност, гражданска защита, регистрация на 
местните поделения на вероизповеданията, настой-
ничество и попечителство. Ръководи, координира и 
контролира дейността на екипите за управление на 
проекти - всеки петък от 14.30 до 17.00 часа.

Автопаркът на ОП 
„ЧПОИ“ се попълни с  нов 
автомобил за извозване на 
смет. Новият MAN TGS 
26.320 е добра инвестиция. 
Според спецификацията 
здравата конструкция и 
компоненти спестяват раз-
ходи по поддръжка, а ви-
соката мощност гарантира 
бърза и качествена това-
ро-разтоварна дейност.

За да се убеди в преи-

муществата на сметоиз-
возващата кола, кметът 
на община Пещера лично 
провери работните пара-
метри на возилото. Това е 
четвърта специализирана 
машина за предприятието. 
„Техническата обезпече-
ност е важна, за да се по-
стига оптимален работен 
процес в услуга на дома-
кинствата от общината“, 
каза Йордан Младенов и обеща да продължи да надгражда съществуваща-

та база. Той пожела на об-
служващите екипи безава-
рийна работа.

Машината е оборудва-
на с автоматична скорост-
на кутия, дизелов двигател 
и е тип мултилифт. Мощ-
ността на двигателя е 320 
клс. /235 кВт/. Возилото 
разполага с централна сис-
тема за смазване, въздуш-
но окачване, повдигаща се 
задна кормилна ос и каме-

ра за заден ход.
В кабината са монти-

рани 3 седалки, климатик 
и уред за отчитане на съ-
браното количество смет. 
Огледалата са отопляеми и 
електрически. Автомоби-
лът е разработен за експло-
атация в градски условия. 
Гарантира бърза и безшум-
на работа и удобство за об-
служващия персонал.

2 юни - ден, в чието мълчание витаят най-тъжните 
спомени и зреят най-свидните надежди на нацията

На 2 юни, когато отбелязваме 145 години от смър-

тта на Ботев, в знак на почит и признателност, от Об-
щина Пещера, Общински съвет - Пещера, институции, 
представители на политически сили, неправителствени 
организации и от жителите бяха поднесени цветя на па-
метника на поета революционер.

Поет, публицист, журналист и издател, литературен 
критик, революционер и мислител, целият му живот и 
творческо наследство са  една радикална версия на бъл-
гарското  мислене и философия. Ботев живее в паметта 
и душата на родолюбивите българи.

В словото си зам.-кметът Гълъбина Карамитрева 
подчерта, че „и днес, посред приливите на нихилизъм и 
безверие, все така се сепваме понякога от натрапчивата 
мисъл, че българските герои са живи. Тъкмо това пре-
раждане тържествува на 2 юни - ден, в чието мълчание 
витаят най-тъжните спомени и зреят най-свидните на-
дежди на нацията“.

Паметникът на Ботев в Пещера е дело на Никола 
Личков.

Роден е на 28 май 1940 година в село Зърнево, Гър-
ция. Родителите му се преселват в България и се уста-
новяват в Пещера. Приет е за член на Съюза на българ-
ските художници през 1972 г. Взима участие в много 
изложби на СБХ, както и в съвместни изложби в Ав-

стрия и Италия.
Личков аранжира самостоятелна изложба в Пещера 

през 1987 г. Автор е на скулптури в пещерския парк и 
градските гробища.

Инф. на Д. Павлов

ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД ПАМЕТТА НА ХРИСТО БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ 
ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Автопаркът на ОП „ЧПОИ“ се попълни с  нов автомобил за извозване на смет

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА В ИНТЕРНЕТ БЕ ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПЕЩЕРА

Кметът на община Пещера възобновява приемните си дни
Йордан Младенов 

възобновява приемните 
дни за граждани. Те бяха 
временно преустанове-
ни заради епидемията от 

COVID-19.
Денят понеделник и приемните 

часове на кмета от 14:00 до 17:00 се 
запазват, както преди извънредното 
положение.

Записване на граждани - само в 
приемния ден, от 8.30 до 12.30 часа, на 
гишета №2 и №3 в Центъра за адми-
нистративно обслужване на Община 
Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Гражданите могат да се записват на 
телефони 0359/6-22-03 и 6 -22-08.

Кметът на общината ще приема 
само предварително записани гражда-
ни, които трябва да спазват графика, 
както и противоепидемичните мерки.

Приемни дни на ръководния екип на Община Пещера:
Гълъбина Кара-

митрева - замест-
ник-кмет с ресор: 
финанси и човешки 
ресурси европейски 
фондове и общест-

вени поръчки, МКБППМН, Об-
щинско предприятие „Обредни 
дейности“, трудова заетост и 
подпомагане, Клубове на инва-
лида, пенсионерите и диабети-
ците, звено „Крепост Перисте-
ра“, координация с органите на 
полицията и съдебната система. 
Ръководи, координира и кон-
тролира дейността на екипите за 
управление на проекти - всяка 
сряда от 14.30 до 17.00 часа.

Елена Рядкова - за-
местник-кмет с ресор: 
образование, култура, 
младежки и социални 
дейности, програми за 
трудова заетост, соци-

ални услуги в общността (Домашен 
социален патронаж, Дневен център за 
деца и младежи с увреждания, Дневен 
център за пълнолетни лица с уврежда-
ния, Център за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания, Кризисен 
център за деца и лица, пострадали от 
насилие), етнически и демографски 
въпроси, спорт и туризъм, функция - 
здравеопазване. Ръководи, координи-
ра и контролира дейността на екипите 
за управление на проекти - всеки чет-
въртък от 14.30 до 17.00 часа.
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Кой е собственикът на 
знаковата за Стария Пло-
вдив „Синя къща“?

Мнозина смятат, че сла-
вата на Пловдив е предимно 
антична, че Филипополис е 
вечното му име. Но по вре-
ме на Възраждането Пло-
вдив е важен икономически 
и духовен център. В града 
живеят много заможни и 
образовани хора, които пъ-
туват из цяла Европа.  Бо-
гатите пловдивски търго-
вци и занаятчии показват 
благосъстоянието си чрез 
строежа на красиви, бога-
то орнаментирани къщи, 
станали емблематични за 
Стария град. В този период 
Пловдив окончателно опре-
деля и своето бъдеще.

Един от тези богати пло-
вдивчани с пещерски коре-
ни е Атанас Политоглу (По-
литис), който е притежавал 
имоти в Стария град.

Най-често срещаната 
информация за „Синята 
къща“ (Къща „Павлити“) 
в Стария Пловдив е, че е 
строена около 1849-1850 го-
дина и е била собственост 
на Георги Павлити (Поли-
тоглу) от гр. Пещера.

Други изследователи 
смятат, че Павлитовата 
къща е построена от братя 
Павлитис от Бачково и неин 
собственик е Аргир Павли-
ти.

Самата сграда е пред-
ставител на Ранновъзрож-
денската жилищна архи-
тектура с ясно изразена 
характеристика на планова-
та схема - симетричен тип.  
Архитектурата на къщата 
е забележителна със своите 
оригинални елементи - по-
лукръгли отвори на прозор-
ците, железни капаци, ця-
лостно издаване на етажите 
навън, дъгообразен холкел 

на корниза и богата худо-
жествена декорация.

Възрожденска къща 
„Павлити“ е една от ембле-
матичните постройки в ста-
ринен Пловдив. Сградата е 
обявена като архитектур-
но-строителен и художест-
вен паметник на културата 
и притежава статут на не-
движима културна ценност 
с категория „национално 
значение“ още през далеч-
ната 1949 г.

Все още се водят споро-
ве чия собственост е „Синя-
та къща“ в Стария Пловдив. 
Аз няма да вземам страна в 
този спор. Целта ми е да дам 
повече светлина и да разка-
жа за пловдивското семей-
ство Политоглу (Политис) с 
корени от Пещера и тяхно-
то значимо присъствие във 
формирането на Възрож-
денския Пловдив.

Георги Политис (Поли-
тоглу) е потомък от Пещера, 
чийто пръв известен пред-
ставител е Зафир чорбаджи. 
За тях пише Константин 
Моравенов в своята книга 
„Паметник на пловдивско-
то християнско население“ 
(ръкопис от 1868 г.). Също 
бегла, но сигурна инфор-
мация за пловдивския род 
Политоглу от Пещера мо-
жем да открием в книга-
та на Андреас Либератос 
„Възрожденският Пловдив: 
трансформация, хегемония, 
национализъм“ (2020 г.).

Атанас, баща му, се пре-
селва в Пловдив в края на 
18-и век по незнайни при-
чини, след като се завръща 
от Истанбул, където успял 
да се сдобие с документ за 
притежаваните от рода му 
железни рудници в Пещера. 
В Пловдив създава семей-
ство със  Сахтиянджийска-
та  дъщеря - Смарагда, от 

която има син  Георги и че-
тири дъщери. Едната дъще-
ря - Елена, се жени за  Искро 
Кесяков, втората - за Евста-
тий Джирони,  третата - за 
Атанас х. Павлов, паничере-
ца, а четвъртата умира мла-
да. Тук ще отбележа, че чичо 
му, хаджи Анастас, бил же-
нен за дъщерята на чифут 
Стоянов, българка от Пло-
вдив, и живеел в Пещера.

Георги наследил пряко-
ра на баща си, който полу-
чил след завръщането си от 
Истанбул, но вече погърчен 

- Политис (Политоглу). Така 
го наричали в Пловдив.

Макар че в архивите на 
старинен Пловдив пише, 
че като цяло родът Поли-
тоглу не блести с особени 
културни или исторически 
постижения, все пак това е 
голям заможен пловдивски 
род, макар и с гръцко само-
съзнание. Но както пишат 
историците, до средата на 
19-и век всички стари пло-
вдивски родове са изцяло 
погърчени. Домашен език е 
бил гръцкият, а представи-
телите му се отричат от бъл-
гарския си произход.

Бих оспорил това твър-
дение, имайки предвид, че 
потомък на този род е Спас 
Зафиров, който през вто-
рата половина на 19-и век 
е учител в Пловдивското 
Епархийско училище. Ра-
детел и борец за българско 
светско училище и българ-
ска църква. Не случайно 
зет в рода Политоглу става 
Искро Кесяков, копривще-
нец, доведен син на големия 
възрожденски деятел Голе-
ми Вълко Чалъков. Искро 
Кесяков е един от водачите 

на църковното движение 
за самостоятелна българска 
църква.

Ще посоча и един друг 
факт, който гласи, че при 
строежа на храм „Св. Ди-
митър“,  разположен на 
Джамбаз тепе, изграден в 
годините от 1830-а до 1838-
а, средствата били дарени 
от родолюбиви българи от 
Перущица, Карлово, Сопот 
и Пловдив, като най-щедри 
били ктиторите чорбаджи 
Вълко Чалъков (Големия), 
Иван Политоглу и Антон 
Камизопуло.

Когато в рода има таки-

ва ярки фигури на Пловдив 
от възрожденската епоха, 
истински народни будители 
- бележити едновременно с 
плодоносната си просветна 
и църковна и с книжовната 
си дейност, не можеш да ка-
жеш, че този род не блести с 
особени исторически и кул-
турни постижения.

Ясни са и местата в 
Стария Пловдив, където са 
били домовете на предста-
вителите на рода. Най-ста-
рият им и основен дом се е 
намирал зад сегашния Дом 
на учените (къща Андрей 
Георгиади), където днес се 
намира сградата на Акаде-
мията за музикално и тан-
цово изкуство. Тази къща 
обаче е изгоряла твърде от-
давна - през 1884 г.

В ръкописа на Констан-
тин Моравенов, оригиналът 
на който се пази в Народна 
библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ – София, там, на 
стр. 22 от печатното изда-
ние, където се описват къ-
щите на Таксим тепе (запад-
ната част на Трихълмието 
при входа на Стария град), е 
лист 14 от ръкописа, където 
четем: 

Къща на Таксим тепе 
под №27

„…Къщата на Георгия 
Политоглу (гудила); той  я 
стежява преди 40 годин от 
семейството си, което я взе 
за борч от х. Костадина поп 
Димитров - абаджийт, кой-
то я  бе прикупил от някой 
си Недя абаджия - Клисуре-
ца…“

Тази къща е току до хра-
ма „Св. Богородица“. Сега 
там е Домът на учените, 
западно от Академията за 
музикално и танцово изку-
ство, до храма „Св. Никола“. 
Това място е доста далеч от 

сегашната „Синя къща“.
Оскъдни са данните, за 

да се възстанови оня поря-
дък на сгради и улици, за 
който става дума в книгата 
на Моравенов.  Може да се 
гадае и посочва вероятно, 
може би, изглежда и т.н., без 
възможност за категорично 
мнение. Няма и ориентири, 
защото през средата на 19-и 
век на Таксим тепе е имало 
повече от 40 къщи, а сега са 
само 5. Върху мястото на 
сегашния Античен театър 
е имало поне 10-15 сгра-
ди (едната половина към 
Таксим тепе, другата към 
Джамбаз тепе). Сега със си-
гурност могат да се локали-
зират по архивни фотогра-
фии не повече от 5-6.

Счита се, че родът По-
литис населявал къщата Ри-
тора, срещу Ламартиновата 
къща до Жълтото училище. 
Води се на ул. „Ивайло“ №1 
(сега там е офисът на Геор-
ги Гергов). Там е сложен ру-
ският флаг, тъй като Гергов 
е почетен консул на Русия в 
Пловдив. Това е най-старата 
къща в Стария град.

Проследявайки родо-
вите хроники на възрож-
денския Пловдив, пещерска 
потомствена кръв тече в 
едни от най-богатите и ува-
жавани пловдивски родове, 
като Куюмджиеви, Гюмюш-
гердан, Чалъкови, Кендин-
денаглу, Мавриди и др.

Дали „Синята къща“ е на 
потомствени пещерци не е 
от особено значение. Факт е 
обаче, че в изграждането на 
възрожденски Пловдив, в 
неговото икономическо, ду-
ховно и културно развитие 
значима диря са оставили 
пещерският род Политоглу.

Автор: Димитър Павлов

„Крепост Перистера - сакрално място, където мина-
ло и съвремие съграждат бъдещето на Пещера“

Място, събрало в едно свръхестествена симбиоза, 
драматизъм, красота и величие. Ние можем да ги пока-
жем - непроменени, забележителни и прекрасни.

17 юли 2021 г.
Исторически възстановки и реконструкции
Историческите възстановки са популярен начин за 

съпреживяване на миналото в съвременността.
Ние ще организираме възстановки, които са безцен-

ни както за българската идентичност, така и за връзка-
та между миналото, настоящето и бъдещето. Защото в 
днешния свят, макар и да живеем в модерна епоха, е ва-
жно човек да познава корените си, а те са в древността.

Античен фестивал
„Перистера - крепост на вярата“
Фестивалът „Перистера“ ще пресъздаде епизоди и 

събития от живота на римляните и варварските пле-
мена, обитавали земите на римската провинция Ми-
зия през Късната античност, към които земи спадали и 
пещерските. Ще покажем сцени от ежедневния живот, 
занаяти, религиозни и цивилни ритуали, военно дело, 
игри, облекла и храни.

Със специалното участие на Сдружение за антични 
реконструкции „Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“.

Програма
10:30 - Откриване: Обща беседа за историята на кре-

постта.

11:00 - Представяне на литургия. Гарнизонът полага 
клетва за вярност към императора.

11:30 - Кратка история на римо-готските войни.
11:45 - Битка между римляни и готи.
12:00 - Демонстрации в лагерите на римляни и вар-

вари. Построения, оръжия и стрелба с лък.
13:00 - 14:00 - Обедна почивка
14:00 - Демонстрация на римска медицина, монето-

сечене, занаяти, настолни игри.
15:00 - Антична мода - демонстрация на женски и 

мъжки костюми.
15:30 - Сключване на федус между римляни и готи.
16:00 - Погребение на готски воин.
Месец септември 2021 г.
„Мистериите на траките“
Спектакълът „Мистериите на траките“, който се 

представя не случайно от Казанлъшкия театър „Лю-
бомир Кабакчиев“, е дълго подготвян проект, плод на 
задълбочени проучвания, който за първи път ще ни 
разходи извън познатите тракийски ритуали. Ще се 
докоснем до езотеричните орфически мистерии, ще се 
пренесем в космологията на траките в „израстването 
на едно момче“ от неговото посвещаване до свещения 
брак - хиерогамията.

Всичко в този мултимедиен спектакъл е базирано 
на реалните археологически артефакти, които нашите 
земи грижливо съхраняват и които, може би, са място-
то на най-древната човешка цивилизация.

Месец август 2021 г. 
„Самодива“
Театрална постановка
Всеки от нас дълбоко в душата си има своята Само-

дива, иска я, копнее я, търси я вдън горите Тилилейски, 
но колцина се осмеляват и могат да я хванат здраво, да 
я задържат - не насила, а с любовта си, да я накарат да 
се влюби до полуда, за да изостави всичко друго и да 
тръгне с него.

Разказ за сбъднатата… Истинската Любов!
Феерия от звук, светлина, танци и невероятен декор 

- близък до представата ни за приказното, далечното, 
детското във всеки от нас. И простата история за Любо-
вта - онази, която все търсим и все не можем да опазим, 
когато я намерим.

Димитър Павлов

Община Пещера организира V Национален 
фолклорен събор на народното творчество „Св. 
Константин“ - 2021 г.

СЪБОРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31 ЮЛИ И 1 АВГУСТ 2021 Г. В 
С. СВ. КОНСТАНТИН (НА 16 КМ ОТ ГР. ПЕЩЕРА). ЦЕЛТА Е СЪХ-
РАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ, ТАНЦОВ И ПЕВЧЕСКИ 
ФОЛКЛОР.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМА ВСЕКИ, КОЙТО ПРИТЕЖАВА 

ТАЛАНТ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВИЯ ФОЛКЛОР. 
НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТ.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА 
СЕ ИЗВЪРШВА С КОРЕКТНО ПОПЪЛНЕН ФОРМУЛЯР-ОБРАЗЕЦ 
НА Е-MAIL АДРЕС: sw.konstantin-sabor@abv.bg В СРОК ДО 
20.07.2021 Г.

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА РЕГИСТРИРАТ ПРИ-
СЪСТВИЕТО СИ В ДЕНЯ НА ЯВЯВАНЕ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ГРАФИКА ЗА ЯВЯ-
ВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО ПРИ ИНФОРМАЦИОН-
НИЯ ЕКИП НА СЪБОРА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

ПРЕДИ ОБЯВЕНИЯ ВИ ЗА ЯВЯВАНЕ ЧАС.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ СЕ ЗАПЛАЩА ПО БАНКОВ ПЪТ, НО НЕ ПО-КЪС-

НО ОТ ПОСОЧЕНАТА ЗА КРАЕН СРОК ДАТА - 20.07.2021 Г. 
КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
КАТЕГОРИИ:
А/ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР - АВТЕНТИЧНИ, СЪВРЕМЕННИ; Б/ ПЕВЧЕСКИ 

ФОЛКЛОР; В/ ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФОЛКЛОР - КАВАЛ, ГАЙДА, ТАМБУРА, 
ГЪДУЛКА; Г/ ОБРЕДЕН ФОЛКЛОР - ОБИЧАИ.

ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ В КАТЕГОРИИТЕ СЕ РАЗ-
ДЕЛЯТ НА 6 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I ГРУПА - ДО 7 ГОДИНИ; II ГРУПА - ОТ 8 ДО 11 ГОДИНИ; III ГРУПА - 
ОТ 12 ДО 15 ГОДИНИ; IV ГРУПА - ОТ 16 ДО 19 ГОДИНИ; V ГРУПА - ОТ 20 
ДО 25 ГОДИНИ; VI ГРУПА - НАД 25 ГОДИНИ. 

ВСИЧКИ КОЛЕКТИВИ (ВОКАЛНИ, ОРКЕСТРОВИ, ТАНЦОВИ ФОР-
МАЦИИ, АНСАМБЛИ И ДР.) СЕ РАЗДЕЛЯТ НА 3 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I ГРУПА - ДЕЦА (ДО 12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ);
II ГРУПА - МЛАДЕЖИ (ДО 19-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ);
III ГРУПА - ВЪЗРАСТНИ (НАД 19-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ).    
В ПЪРВАТА КАТЕГОРИЯ - „А“ - ТАНЦОВ ФОЛКЛОР, УЧАСТНИЦИТЕ 

ИМАТ ПРАВО ДА ПОКАЖАТ СВОИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И РИТМИЧЕСКИ 
УМЕНИЯ, ХАРАКТЕР НА ТАНЦА, КОСТЮМ И КОЛОРИТ В ИЗПЪЛНЕНИ-
ЯТА СИ.

ВРЕМЕТО, С КОЕТО СЕ ЯВЯВАТ НА СЦЕНА Е 10 МИНУТИ. СЛЕД ПРЕ-
МИНАВАНЕТО НА ТОВА ВРЕМЕ ЖУРИТО ИМА ПРАВО ДА ПРЕКЪСВА 
ИЗПЪЛНЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ.

ВЪВ ВТОРАТА КАТЕГОРИЯ - „Б“ - ПЕВЧЕСКИ ФОЛКЛОР, УЧАСТНИ-
ЦИТЕ СЕ ЯВЯВАТ В ДВА РАЗДЕЛА:

- ГРУПОВО (ДУЕТ, ТРИО, КАМЕРЕН СЪСТАВ, ХОР);
- ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
ВЪВ ВТОРИ РАЗДЕЛ - ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, УЧАСТНИ-

ЦИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО ДВЕ ПЕСНИ С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ!
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 10 ЛВ.;
ГРУПИ:
- ДО 10 ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 30 ЛВ.;
- ДО 20 ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 40 ЛВ.;
- НАД 21 ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 50 ЛВ.
НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА БРОЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ В ДАДЕНИТЕ 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ.
ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ, КАТО ПРИ 

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ СЕ УПОМЕНАВА: ТАКСА СЪБОР „СВ. КОН-
СТАНТИН”, ИМЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ СЪСТАВА B 
КАТЕГОРИЯТА, В КОЯТО СЕ ЯВЯВА. 

КРАЕН  СРОК НА ЗАПЛАЩАНЕ - 20.07.2021 Г.
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА: 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1873” - ГР. ПЕЩЕРА
ОБЩИНСКА БАНКА, Филиал Пещера
IBAN: BG06 SOMB 9130 1030 1030 01
BIC: SOMBBGSF

Пловдивското възрожденско семейство Политоглу от Пещера

Стартира проект „Кръстопът на минало и съвремие“ II

Съборът в Пещера ще бъде на 31 юли и 1 август



3 Искра
Родопска

На 15 юни Дневни-
ят център за пълнолетни 
лица с увреждания отпраз-
нува 12-годишнината от 
откриването на институ-
цията

Гости на тържеството 
бяха кметът на община 
Пещера Йордан Младенов, 
Елена Рядкова - зам.-кмет, 
и началникът на ОХУСУ 
при ДСП - Пещера Марина 
Гемджиян. За да поздравят 
ползвателите на социал-
ното заведение, пристиг-
на детски танцов състав 
„Здравец“ към ЦПЛР - 
ОДК с ръководител Борис 

Генчев. 
Йордан Младенов поз-

драви присъстващите и 
се ангажира да подпомага 
дейността на Центъра. Той 
подчерта, че възрастните 
хора са на уважение и по-
чит в администрацията и 
техните проблеми са при-
оритет в работата на ръ-
ководството на общината. 
„Желанието за подкрепа 
на лицата с увреждания и 
техните семейства и пови-
шаване качеството им  на 
живот са сред важните за-
дачи в моя мандат“, допъл-

ни Младенов.
На 12.06.2009 г. по 

програма ФАР започва да 
функционира Дневният 
център за възрастни хора 
с физически увреждания 
в община Пещера с капа-
цитет 36 потребители на 
предлаганите социални 
услуги.

След приключване на 
проекта, със Заповед РД 
01-78/22.01.2010 г. на из-
пълнителния директор на 
АСП дейността на соци-
алната услуга е държавно 
делегирана дейност.

Към момента капаци-

тетът на социалната услу-
га, предоставяща качестве-
на грижа на пълнолетните 
лица с увреждания, е 28 
потребители, със заетост 
26 настанени лица.

Хората с увреждания 
намират в Дневния цен-
тър топлина и уют, там те 
са подкрепяни и насър-
чавани. Ръководител на 
Центъра, рехабилитато-
ри, социални работници,  
трудотерапевт и социален 
асистент ежедневно пола-
гат грижи за потребители-
те на социалната услуга.

В Центъра се извърш-
ват групови и индивиду-
ални занимания, както 
и обучение на лицата за 
придобиване на нови зна-
ния, необходими за техния 
по-добър живот.

И като на всеки праз-
ник, в залата не липсваха 
усмивките, доброто на-
строение, българските 
хора и голяма торта. Из-
ненада със стихове за гос-
тите поднесоха самите 
празнуващи. А топлото от-
ношение към възрастни-
те ще остане в сърцата на 
присъстващите, които ще 

очакват следващите праз-
ници с надежди за здраве и 
благополучие.

Директорът на социал-
ното заведение Соня Буро-
ва пожела здраве, дълго-
летие и благополучие на 
ползвателите на социал-
ната услуга и благодари 
на доставчика на Дневния 
център - Община Пещера 
в лицето на  кмета Йордан 
Младенов и неговия екип, 
за непрекъснато оказвана-
та подкрепа за предоста-
вяне качествена грижа на 
потребителите.

НЧ „Развитие“ в Пе-
щера проведе отчетно-из-
борно събрание. За пред-
седател на читалището бе 

избрана Фаня Иванова. Тя 
ще наследи Верка Климен-
това.

Като член на Настоя-
телството се оттегля адво-
кат Радка Кръстева.

В управителния орган 
ще бъдат Верка Клименто-
ва, Елена Ацинова, Велич-
ка Василева, Боряна Зафи-
рова и Фаня Иванова.

ПОКАНА 
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб СВОБОДА 2011“ - град Пещера, кани 

всички членове на сдружението на Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 05.08.2021 г. (четвъртък) 
от 17.00 часа в залата на Общински съвет при следния дневен ред:

Изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейността на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб 
СВОБОДА 2011“ за изминалия период от 01.08.2020 г. до 31.07.2021 г.

Обсъждане и приемане на проектобюджета за следващия футболен сезон 2021-2022 г.
Освобождава от отговорност Управителния съвет.
Проекторешения:
Общото събрание приема отчета за дейността на сдружението за изминалия период от 01.08. 2020 г. до 

31.07.2021 г.
Общото събрание приема бюджета на сдружението за следващия футболен сезон 2021-2022 г.
Общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет.

Лесната задача мина, 
сега е ред на опазването, 
за да може тези прекрасни 
риби да просъществуват и 
да им се радваме като тро-
феи.

Леко замътнена вода, 
както и прохладно време 
- това са подходящите ус-
ловия за зарибяване, раз-
казаха петнадесетината до-

броволци, които обогатиха 
с малки рибки течението 
на Стара река от Батак до 
Пещера.

Балканската пъстърва е 
закупена от най-близкото 
рибовъдно стопанство, за-
щото изисква специфично 
транспортиране, съобщи 
Николай Христов, предсе-
дател на рибарско сдруже-

ние „За Стара 
река“ - Пещера. 
Средствата за 
20 000 рибки 
са осигурени 
и платени от 
„Биовет“АД - 
Пещера, отдел-
но от това със 
средства на са-
мото сдружение 
са закупени още 
10 000.

Подкрепа на добровол-
ците оказаха и представи-
тели на рибарско сдруже-
ние „Нилет“ - Велинград 
, както и служители на 
„Биовет“ АД.

Общо 30 чувала със за-
рибителен материал от 0,5 
до 1 грам бяха разпределе-
ни в колите на добровол-
ците. А по 15 от тях бяха 
пуснати в реката на тери-
торията на двете съседни 
общини. Преди началото 
на акцията бе проведен ин-
структаж за всички учас-
тници. Зарибяването отне 
около три часа.

На предаването на бал-
канките присъстваха пред-
ставители на ИАРА и ИАГ, 
то се случи на разклона на 
пътя между Батак и Нова 
махала.

За да попаднат в река-
та, рибките трябваше да 
престоят по петнадесет 
минути в чувалите, пото-
пени в бързеите на Ста-
ра река. След това те бяха 
прехвърлени в кофи и по-
еха  да плуват свободно.по 
течението на разстояние от 
километър по цялото про-
тежение на реката.

„Хубаво е рибата да не 
се пуска във вирчета, тъй 
като при наличието на 
по-големи риби, малките 
бързо стават тяхна храна. 
Пускаме ги там, където 
водата е по-бърза и няма 
опасност да бъдат изяде-
ни. От цялото количество 
най-вероятно ще оцелеят 
две трети, но това означа-
ва, че след около година 
рибарите ще могат да се 

радват на добър улов“ - 
каза Мариян Христов от 
сдружението.

Средната големина на 
този вид е около 40 см. 
Обитава чисти и студе-
ни, богати на кислород 
води. Пъстървите могат да 
плуват срещу течението, 
хвърлят хайвера си в гор-
ната част на реките и ако 
на пътя им има праг или 
друго препятствие, правят 
скокове във въздуха и така 
ги преодоляват.

Балканката или Бал-
канската пъстърва е добре 
позната поради ярките си 
червени точки. Това е ти-
пичен вид пъстърва за бал-
канските езера и високоп-
ланинските реки с чиста 
вода. В България има само 
2-3 рибовъдни стопанства 

за отглеждане на този вид 
риба за зарибяване. Друже-
ството в Пещера е постави-
ло обяснителни табели кой 
вид пъстърва трябва и кой 
не бива да се лови. По този 
начин се надяват да се съз-
даде вид етичен кодекс на 
риболовците.

След приключване на 
акцията по зарибяване, 
доброволците събраха в 
празните чували поредната 
порция с отпадъци, оставе-
ни от небрежни туристи.

На 21 юни ПГХВТ „Ат. 
Ченгелев“ връчи дипло-
мите и Свидетелствата за 
професионална квалифи-
кация на 20 зрелостници. 
Професиите, които придо-

биват са биотехнолог, рес-
торантьор и моделиер на 
обувни изделия. След ме-
сеци на изолация, дистан-
ционно обучение и мату-
ри, младите хора очакваха 

с нетърпение да получат 
документите си за завър-
шено образование.

Биотехнолозите са 
първите обучени по ду-
алната система, или така 
нареченото обучение чрез 
работа. Изпитът по прак-
тика на професията се 

проведе в реални условия 
на работните им места в 
„Биовет“ АД. В изпитната 
комисия участваха и тех-
ните наставници от пред-
приятието.

Специални аплодис-
менти имаше за първен-
ците на випуска Зоя Коста-

динова и Идает Бошнаков.
Директорът на учили-

щето Славия Златанова 
пожела на зрелостниците 
да превръщат трудностите 
в победи, да стъпват уве-
рено и непоколебимо и ви-
наги да носят в сърцето си 
любимото училище.

Гост на тържеството, 
което се проведе в двора 
на Историческия музей, 
беше кметът на община 
Пещера Йордан Младенов. 
Като бивш възпитаник на 
учебното заведение, той 
изтъкна неговите преиму-
щества. Младенов пожела 
на завършващите гимна-
зията нови успехи и дръз-
новение, „да използват 

знанията си за добро и на-
предък, да бъдат активни 
граждани и да преследват 
неуморно целите си, да но-
сят в сърцето си училище-
то, където и да отидат по 
света, да бъдат човечни и 
да се усъвършенстват“.

На тържеството при-
състваха родители и чле-
нове на Обществения 
съвет на училището. Уче-
ниците изказаха благодар-
ност към своите учители 
и с цялото си поведение 
показаха уважение и при-
знателност към техния че-
тиригодишен труд. Цере-
монията беше последвана 
от фотосесия с учители и 
родители. 

Преди 12 години бе официално открит Дневен център 
за възрастни хора с физически увреждания

Фаня Иванова поема 
Читалището в Пещера

20 000 рибки подари „Биовет“ АД на Сдружение „За Стара река“

Ученици от ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ получиха дипломите си
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Политиката на Минис-
терството на образование-
то и науката за въвеждане 
на иновации в образова-
нието е възможност за из-
граждане на модерни учи-
лища в България. ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ се на-
реди сред тези училища, 
в които учениците могат 
да подобряват образова-
телните си резултати, да 
повишават мотивацията 
си за учене, да участват ак-
тивно в училищния живот 
и да развиват креативното 
си мислене, различни ком-
петентности и емоционал-
на интелигентност.

Националната програ-
ма „Иновации в действие“ 
е свързана със създаване 
на условия и подкрепа за 
прилагане на иновации 
във всички сфери на учи-
лищния живот, както и 
с изграждането на връз-
ки, обмен и мрежи между 
иновативните училища в 
цялата страна. По Модул 
1 на програмата „Мобил-
ност за популяризиране и 
мултиплициране на добри 
иновации“ иновативните 
училища извършват дву-
странно сътрудничество 
за обмен на иновацион-
ни практики помежду си 

като реализират взаимни 
посещения на място в дру-
гото училище на общо 8 
ученици и учители за пе-
риод от 4 дни. В тези дни 
училищата представят 
иновативните си процеси 
и продукти в прякото им 
приложение в училищ-
ния живот. Споделят и 
демонстрират предизви-
кателствата и постижени-
ята в реална среда. Ино-
вациите в училищата се 
обменят в действие и на 
място - в учебни часове, в 
извънкласни занимания, 
в междучасия, в местата 
извън училище, където се 
провеждат иновативните 
уроци. Учениците от двете 
партниращи училища се 
включват активно в ино-
вативните процеси със 
свои връстници.

От 7 до 10.06.2021 г. 
осем ученици и учители от 
Иновативно основно учи-
лище „Св. Патриарх Ев-
тимий“ гостуваха на Ино-
вативно средно училище 
„Любен Каравелов“ - гр. 
Копривщица.

Четири дни на запоз-
нанства, приятелства и 
обмяна на опит в едно пре-

красно училище, в един 
град, който е сред Стоте 
национални туристиче-
ски обекта на България. 
Сгушен в прегръдките на 
Средна гора, заобиколен 
от вековни борове, наша-
рен от потоци и реки, скъ-
тал в пазвата си паметта на 
България. Образованието 
тук има дълбок корен във 
Възрожденската епоха и 
съвременен стремеж към 
иновации. Ученици и учи-
тели осъществиха една 
емоционална и ползотвор-
на за всички среща между 
добри партньори.

Благодарим на Ино-
вативно средно училище 
„Любен Каравелов“ - гр. 
Копривщица, за гостопри-
емството и ги очакваме 
заедно с ОУ „Любен Ка-
равелов“ - гр. Хасково, от 
22 до 25 юни в гр. Пещера, 
когато Иновативно основ-
но училище „Св. Патриарх 
Евтимий“ ще бъде дома-
кин на мобилност по НП 
„Иновации в действие“. 

Предстоят вълнуващи 
срещи между учители и 
ученици от трите учили-
ща, представяне на ино-
вативни уроци, участие в 
представителни изяви и 
съвместни дейности.

Националната програ-
ма „Иновации в действие“ 
подкрепя творчески рабо-
тещите училища и учители 
за създаване на култура на 
иновациите в училищата в 
страната, за креативното 
мислене, за нововъведени-
ята в полза на развитието 
и постиженията на учени-
ците. 

За творческия екип пе-
дагогически специалисти 
от Иновативно основно 
училище „Св. Патриарх 
Евтимий“ участието в тази 
Национална програма 
даде възможност да ана-
лизират, да експеримен-
тират, да популяризират и 
мултиплицират  чрез пряк 
обмен своите иновативни 
практики и продукти.

На добър час и много 
нови творчески успехи на 
ученици и учители от Ино-
вативно основно училище 
„Св. Патриарх Евтимий“ 
по пътя на иновациите!

Изложба живо-
пис Еньовден Бълга-
рия - Дания предста-
ви Борис Стайков 
съвместно с Посол-
ството на Кралство 
Дания. Събитието 
се състоя в столи-
цата. Посветено е на 
Еньовден и св. Ханс. 
В експозицията са 
подредени платната 
на художника Борис 
Стайков, както и ин-
формационни пана 
с датските и бъл-
гарските обичаи за 
празника.

По нестандартен 
начин беше предста-
вен този празник с 
тази иновативна из-
ложба, в която се из-
ползват както съвре-
менни средства за 
визуализация, така 
и класическа техни-
ка на живопис.

Картините на 
художника Борис 
Стайков са инспи-
рирани от Еньовден 
и са изпълнени с из-
гряващото слънце, 
магически ритуали, 
християнски обичаи 
и вярвания, вплете-
ни и допълващи се.

Изложбата бе от-
крита на 24 юни от 
17:30 часа в Античен 
културно-комуни-
кационен комплекс 
„Сердика“, Зона 
„Ларго“. Беше изне-
сен камерен концерт 
„Омайни песни“ с 
участието на Деян 
Павлов - тенор, Пла-
мен Кумпиков - бас, 
и Даниела Янева - 
пиано.

Под този поетичен над-
слов от 5 до 9 май 2021 г. се 
проведе национален пле-
нер живопис. Участваха 
художниците Царимира 
Георгиева - Благоевград, 
Бранимир Манушев - Ве-
линград, Николай Добрев 
- Ловеч, Хари Нигохосян 
- Пловдив, Константин 
Анастасов - Пазарджик. 
Като артистичен факт, 

пленерът беше идея и фи-
нансиране от Костадин 
П. Ненков. Воден от въз-
рожденски дух и любов 
към изкуството, с лични 
средства той продължава 
идеята за провеждане на 
пленери в общината.

Виждането му да се 
рисуват старинни архите-
ктурни обекти от родния 
му град бе „прегърнато“ 

от художниците. Те съз-
дадоха въздействащи про-
изведения, различни по 
стил, наситени с емоция 
и професионализъм.  Ав-
торите се представиха с 
по две платна: Царимира 
Георгиева - поетична по 
женски, с нежно акварел-
но присъствие, Бранимир 
Манушев - светъл, възду-
шен, оптимистичен, Ники 
Добрев - с една необичай-
на, нестандартна, но ар-
тистична визия, Хари Ни-
гохосян - много обобщен, 
с монохромно звучене на 
платната си, Константин 
Анастасов - мозаечно де-
коративен, с респект към 
църквите. 

Десетте платна бяха 
изложени във фоайето на 
читалище „Развитие 1873“ 
в Пещера на 19 май, където 
любителите на изкуство-
то припознаха красивите 
места от родопския град.

Константин Анастасов

На 8 юни завърши градският ученически футболен 
турнир, проведен по повод Деня на детето и 10-годиш-
нината от основаването на ФК „Свобода 2011“. Футбо-
листите играха срещите в две полувремена по 15 мину-
ти с 5 минути почивка между тях. Отборите бяха от по 
6 състезатели плюс 1 вратар.

Децата от I до IV клас бяха разпределени в две групи 
по 3 отбора. Играта беше всеки срещу всеки. Класира-
лите се на първите две места в групите играха на кръст - 
първият от едната група с втория от другата и обратно, 
а победителите - за първо и второ място. Класиралите 
се на трето място играха един срещу друг за пето и шес-

то място.
Отборите от V до VII клас играха всеки срещу все-

ки, като след изиграване на срещите се направи крайно 
класиране. Срещите преминаха без контузии и се игра-
ха пред съдийски състав Явор Въндев, Георги Хариза-
нов и Йордан Стойчев.

Резултати от крайното класиране:
Деца - прогимназиален етап на обучение
Първо място -  СУ „Св. Кл. Охридски“
Второ място - ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
Трето място - ОУ „П.Р. Славейков“
Четвърто място - ОУ „Л. Каравелов“
Голмайстор: Стефан Харизанов
Вратар: Едиз Балакчиев
Деца - начален етап на обучение
Първо място - СУ „Св. Кл. Охридски“
Второ място - ОУ „П. Р. Славейков“
Трето място - ОУ „Михаил Каролиди“
Четвърто място - ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
Пето място - ОУ „Михаил Куманов“
Голмайстор: Георги Батаклиев
Вратар: Владимир Шопов
И като на всяко състезание, имаше награди за всич-

ки. Участниците в турнира получиха грамоти и спорт-
ни фланелки, победителите в първенството - купи.

Наградите връчиха кметът на община Пещера Йор-
дан Младенов, зам.-кметът Елена Рядкова, Анастас Ча-

паров и Васил Тилев. Младенов пожела на малките фут-
болисти да са здрави, да спортуват, да четат и да имат 
безгрижно и щастливо лято. Той благодари на органи-
заторите на спортната проява и обеща да популяризира 
футбола като спорт.

ФК „Свобода“ е основан през 1946 година под името 
„Свобода“.

Носи това име до 1993 г. - тогава е преименуван на 
ФК „Пещера“. От 2000 година се казва ФК „Спартак“. 
През 2011-а е възстановено името „Свобода“.

В момента отборът участва в Трета лига (Югозапад-
на група). Председател на клуба е Анастас Чапаров.

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17; 
Телефон: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; Редактор: Димитър Насков; 

Печат: “Щит Террос” ЕООД, гр. Септември, 0878 70 43 70

Завърши градският ученически футболен турнир 
на „Свобода 2011“

Ученици и учители от Иновативно основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ гостуваха 
на Иновативно средно училище „Любен Каравелов“ - гр. Копривщица

Дъга над Пещера Борис Стайков със своя изложба в София


