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От началото на месеца 
на територията на РСПБ-
ЗН - Пещера са възникна-
ли 11 пожара в сухи треви 
и са опожарени 30 декара 
житни посеви. Това е и 
причината от РСПБЗН-  
Пещ6ера да отправят при-
зив към гражданите при 
извършване на дейности 
в тези територии да бъдат 
бдителни и да спазват оп-
ределени правила.

За недопускане на та-
кива произшествия, служ-
ба „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ 
- Пещера обръща внима-
ние на гражданите за абсо-
лютната законова забрана 
за изгаряне на стърнища 
и растителни отпадъци в 
земеделските земи.

Не палете огън на от-
крито във ветровито вре-
ме! Това е предпоставка 
за пренасяне на големи 
разстояния на запалени 
частици и може да доведе 
до бързо разпространение 
на пожара с обхващане 
на значителни площи от 

огъня. В дворовете палете 
огън само ако предвари-
телно сте обезопасили ог-
нището и сте подготвили 
подръчни уреди за пожа-
рогасене (съдове с вода и 
пясък, тупалки и др.). 

Не палете огън в бли-
зост до стрехите на сгра-
дите и под клоните на дър-
ветата! 

Никога не оставяйте 
накладения огън без на-
блюдение! 

Не палете огън в меж-
дублоковите простран-
ства, където са паркирани 
много автомобили, както 
и в близост до бензинос-
танции и газостанции, 
складове за леснозапали-
ми и горими течности!

Особена бдителност 
по отношение на мерките 
за пожарна безопасност 
трябва да проявяват пас-
тири, козари, пчелари, 
ловци, туристи, собстве-
ници на вилни и земедел-
ски имоти. Запаленият в 
сухи треви и стърнища 
огън лесно може да обхва-

не намиращи се в съсед-
ство трайни насаждения, 
стопански сгради, вилни 
и жилищни постройки, 
горския фонд. Особена е 
отговорността за недопус-
кането на пожари на пред-
седателите на кооперации, 
собствениците и ползвате-
лите на селскостопански 
земи. 

Не се допуска паркира-
не и ремонтиране на земе-
делска и транспортна тех-
ника в близост до узрели 
зърнени масиви.

Повишена пожарна 
опасност крие и небреж-
ното пушене. Хвърляне-
то на неизгасени фасове 
може да породи запали-
телния ефект на бомба. Не 
изхвърляйте фасове от 
автомобилите, с които 
преминавате покрай или 
през земеделски засети 
участъци. Не бива да се из-
хвърлят стъклени бутилки 

- дефекти по тях могат да 
имат ефекта на лупа, което 
да доведе до запалване на 
сухи треви и растителни 
остатъци. 

Не забравяйте, че от 
запалвания в земеделските 
земи, пасища и др. много 
често пожарът се разпрос-
транява изключително 
бързо в горите! 

Горските пожари на-
насят сериозни щети на 
околната среда. Те се раз-
пространяват бързо на 
големи площи в пресечени 
местности и труднодос-
тъпни за противопожар-
ната техника места.

Сухото време, изсъхна-
лата растителност и вятъ-
рът са фактори, които бър-
зо усложняват пожарната 
обстановка. Характерно 
за горските пожари е това, 
че фронтът на пожара чес-
то променя посоката си 
(вследствие на вятъра и 

турболентните въздушни 
течения при пожар). По-
ради това, за ликвидира-
нето им се изискват зна-
чителни сили и средства. 
Особено бдителни по от-
ношение на мерките за по-
жарна безопасност трябва 
да сме както в гората, така 
и в близост до залесени 
площи. Горската постеля 
от изсъхнали листа и тре-
ви е леснозапалима дори 
от сравнително слаби из-
точници на запалване с 
краткотрайно действие, 
като например хвърлена 
кибритена клечка, което 
допринася за бързото раз-
пространение на горенето.

При откриване призна-
ци на пожар не се колебай-
те, а подайте съобщение на 
телефон за спешни повик-
вания 112, като оставите 
вашите данни за връзка - 
имена и телефон, призова-
ват от РСПБЗН – Пещера.
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Улица „Пирин“ се на-
мира в силно застроен 
район, който е разполо-
жен на северен планин-
ски  склон.

Община Пещера спе-
чели проект за укрепване 
и отводняване на склонов 
откос и пътно платно, при-
лежащи на ул. „Пирин“. 

Обектът ще бъде финанси-
ран от Междуведомстве-
ната комисия за възстано-
вяване и подпомагане към 
Министерския съвет на Р 
България. 

Ремонтните и въз-
становителни дейности, 
включени в проекта, са 
на стойност 768 749,83 
лв. Общата дължина на 
разглеждания участък е 
70.00 м. След полученото 
одобрение за финанси-
ране, кметът на общи-
на Пещера, инж. Румяна 
Григорова - директор на 
Дирекция ТСУ ОС, и спе-
циалисти се запознаха 
на място с предстоящи-
те строително-монтажни 
работи и разговаряха за 

спецификата на ремонта с 
жители на квартала.

Улица „Пирин“ се на-
мира в силно застроен ра-
йон, който е разположен на 
северен планински склон. 
Пътното тяло в разглежда-
ния учасък е изградено в 
смесен напречен профил. 
Височината на пътния на-
сип отляво достига до 4.00 
м. Височината на откоса 
на изкопа отдясно е по-го-
ляма от 3.00 м. Наклонът 
на откоса е сравнително 
голям, което е причина 
за големи повърхностни 
свличания и срутвания на 
земни маси върху пътното 
платно. Улица „Пирин“  е 
част от второстепенната 
улична мрежа на град Пе-

щера, община Пещера, и е 
V клас - събирателна ули-
ца.

Целта на проекта е да се 
даде техническо решение 
за укрепване и отводнява-
не на склонов откос и път-
но платно, прилежащи на 
ул. „Пирин“. Проектното 
решение предвижда уши-
ряване на пътното платно 
за достигане на проектния 
габарит съгласно ПРЗ и 
ПУР на град Пещера, из-
граждане на укрепител-
ни стени за укрепване на 
откоса отдясно и отляво 
след уширяването на път-
ното платно и пътния на-
сип като продължение на 
съществуващите крила на 
пътния водосток.

Предстои да бъде из-
вършен ремонт и въз-
становяване на пътното 
платно и изграждане на 
нови пътни елементи за 
достигане на проектния 
габарит, възстановяване 
на пътната настилка, как-

то и монтиране на нови и 
възстановяване на пътни 
принадлежности.

В община Пещера: 
Най-много гласове - 1 
256, е получила „БСП за 
България“.

В община Пещера в 
изборите за 46-о Народ-
но събрание са гласували 
29,31%  или 5 399 от из-
бирателите. Избирателите 
с право на глас в Пещера, 
Радилово и К. Димитриево 
са 18 422-ма.

Най-много гласове - 1 
256, е получила „БСП за  
България“

ГЕРБ-СДС -  1067 гласа
Движение за права и 

свободи (ДПС) - 320 гласа
„ИЗПРАВИ СЕ! 

МУТРИ ВЪН!“ - 335 гласа
„БЪЛГАРСКИТЕ ПА-

ТРИОТИ - ВМРО, ВОЛЯ 
И НФСБ“ - 411 гласа

ПП „ИМА ТАКЪВ НА-
РОД“ - 1 231 гласа

„ Д Е М О К РАТ И Ч Н А 
БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕ-
НИЕ“ („Да, България“, 
ДСБ, Зелено движение) - 
335 гласа

Главен инспектор 
Камен Радев е на 48 го-
дини и е в системата на 
Вътрешното министер-
ство от 1998 г.

Със заповед на минис-
търа на вътрешните рабо-
ти гл. инсп. Камен Радев 
е временно преназначен 
за началник на Районното 
управление в Пещера. Той 
бе представен днес пред 
състава на управление-
то от началника на отдел 
„Охранителна полиция“ 
при ОДМВР - Пазарджик 
комисар Иван Дончев.

Главен инспектор Ка-
мен Радев е на 48 години 
и е в системата на Вътреш-
ното министерство от 
1998 г. Преминал е през 
различни изпълнителски 

и ръководни длъжности в 
структурите на ОДМВР - 
Пловдив по направление 

на криминална и иконо-
мическа полиция, а от 2014 
до 2019 година е началник 
на Районното управление 
в гр. Хисаря.

От 2019 г. до момента 
е работил в сектор „Про-

тиводействие на иконо-
мическата престъпност“ 
при ОДМВР - Пазарджик. 

Награждаван е многократ-
но за постигнатите от него 
резултати в служебната 
дейност.

Главен инспектор Ра-
дев е семеен, с едно дете.

Склонов откос и пътно платно, прилежащи на ул. „Пирин“, 
ще бъдат укрепени и отводнени

РСПБЗН - Пещера: 11 пожара 
в сухи треви и опожарени 30 

декара житни посеви за месец

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 Полицията в Пещера - с нов 
началник
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Целта на посещението 
е регистриране на добри 
практики в ЦНСТДМ - 
Пещера.

Център за настанява-
не от семеен тип за деца 
и младежи (ЦНСТДМ) - 
Пещера посрещна гости 
от Габровски технически 
университет, Катедра по 
социални и стопански на-
уки. Тук пристигнаха доц. 

д-р Инджов - ръководител 
катедра, доц. д-р Русанова, 
доц. д-р Иванка Стоянова 
и гл. ас. д-р Пламен Колев.

Целта на посещението 
е регистриране на добри 
практики в ЦНСТДМ - 
Пещера и ползотворно съ-
трудничество, съобщи Ак-
сения Куманова - Лулова, 
директор на Център за 
настаняване от семеен тип 
за деца и младежи. „Обсъ-
дихме Закона за социал-
ни услуги, Правилника за 
прилагането му и практи-
ческата му приложимост, 
както и взаимодействие-
то между институциите 
в процеса на социално 
включване на децата, кои-
то ползват резидентна 

грижа“, каза Лулова.
По думите й, гостите 

са останали очаровани от 
доброто взаимодействие 
и от липсата на сегрегация 
на тези деца в обществото. 
„Напротив - те са много 
добре приети от пещер-
ската общественост, от 
учителите, съучениците, 
приятелите и от съпът-
стващите услуги“, допълни 
Лулова.

Домакините са дали 
примери за практическа 
дейност с цел социално 
включване. Следва парт-
ньорство, за да могат да се 
включат примери в прак-
тическата част от обуче-
нието на студентите по 
социални дейности.

От 2 до 13 август в 
пещерското село Ради-
лово се провежда по-
редното, V издание на 
„Лятна резиденция за 
нематериално култур-
но наследство“, съобщи 
Марена Вачкова - секре-
тар на читалище „Зора-
1903“.

„В инициативата мо-
гат да вземат участие 
младежи, които не по-
знават живота на село и 

желаят да научат за не-
материалното културно 
наследство. 

Те ще получат сви-
детелство за завършено 
обучение и получени 
умения“, каза Вачкова.

Тя допълни, че Ре-
зиденцията е създадена 
през 2017 г. с финансо-
вата подкрепа на НФК  
към Министерство на 
културата по Програма 
„Нематериално култур-

но наследство“. През 
2018 година е надграде-
на с проект „И аз ще се 
науча!“ по проект „Чи-
талища“ на Общинска 
фондация Пловдив 2019 
- Европейска столица на 
културата. 

Идеята е селото да се 
превърне в привлека-
телна за младежи дести-
нация за нематериално 
културно наследство.

Деца със специални об-
разователни потребности 
от „Център за подкрепа на 
личностно развитие - Об-
щински детски комплекс 
(ЦПЛР - ОДК), Пещера 
засадиха вечнозелени 
магнолии Грандифлора на 
крепостта Перистера. Със 
съдействието на служи-
тели от Общинска адми-
нистрация, подрастващи-
те пещерчета обогатиха 
своите знания и умения 
за опазване на зелено-
то богатство. Учениците 
изразиха готовност да се 
грижат за растенията и за-
напред. 

Мероприятието е част 
от проектна дейност, 
свързана с получено фи-
нансиране в рамките на 
Националната кампания 
„Чиста околна среда 2021“ 
и обявения от МОСВ и 
Предприятието за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да (ПУДООС) конкурс на 
тема „Обичам природата 
- и аз участвам“. Спечеле-
ната сума е в размер на 4 
722.00 лв. С част от сред-
ствата е закупен интерак-
тивен дисплей, необходим 
за функционирането на 
ресурсен кабинет.

Завърши и последният 

модул - Арт терапевтична 
дейност, част от Нацио-
налната кампания „Чиста 
околна среда 2021“ и кон-
курса на тема „Обичам 
природата - и аз участвам“.

„Възпитаниците ни 
взеха участие в приготвя-

не на здравословна храна 
сред природата, научиха 
се как се събират раздел-
но отпадъци, запознаха 
се с планетите от нашата 
Слънчева система и осо-
беностите на човешкото 
тяло“, каза Каврошилова. 
Тя допълни, че до всяко 
дете със специални обра-
зователни потребности 
има дете от направление 
„Изкуства“, което помага 
на своите приятели за из-

пълнение на акцентите, 
включени в темите. 

Центърът в Пеще-
ра спечели проект пред 
МОН за осигуряване на 
средства, нужни за пре-
доставяне на съвремен-
ни условия в подкрепа на 

личностното развитие на 
децата и преподавателите 
и институциите в система-
та на предучилищното и 
училищно възпитание.

Проектът „Пей, танцу-
вай и мечтай“ е на стой-
ност 21 180 лв. Със сред-
ствата ще бъде оборудвана 
и обзаведена зала за тан-
ци, съблекалня и хигиенни 
помещения. 

Крепостта Перисте-
ра се преобрази в още 
по-приказно място, посре-
щайки парад на хвърчила-
та. 

Фестивалът се провеж-
да за първи път и е посве-
тен на децата и птиците. 
Празникът е организиран 
от Община Пещера, Кре-
пост Перистера и Библио-
теката при НЧ „Развитие 
1873“. 

Участие взеха деца-
та от ОУ ,,Св. Патриарх 
Евтимий“, ОУ ,,Петко Ра-

чов Славейков“, СУ ,,Св. 
Климент Охридски“, ОУ 
,,Любен Каравелов“, Цен-
търа за подкрепа на лич-
ностното развитие - Пе-
щера.

Над 80 деца пристигна-
ха с пъстри хвърчила, за да 
се включат в този празник 
за всички свободни души, 
за всички мечтатели, за 
всички, които търсят усе-
щане за безграничност и 
пространство. 

Участваха гости от Ра-
китово, Бяга, Радилово, 

Козарско, Исперихово, Ка-
питан Димитриево, Велич-
ково и Звъничево.

След песните, дар от 
децата от ОДК - Пещера, 
в небето полетяха гълъби 
- символ на свобода и мир. 

Присъстващите ста-
наха свидетели на демон-
страции на оригинални 
и атрактивни модели 
хвърчила - собствена из-
работка или избрани от 
търговската мрежа за слу-
чая. Свободно пускане на 
хвърчила, детски песни, 
смях и глъч огласиха мест-
ността на гълъбите.

Гости на парада бяха 
кметът Йордан Младенов 
и Елена Рядкова - зам.-
кмет, преподаватели, ро-
дители, близки на участни-
ците. Младенов пожела на 
малчуганите безоблачно, 
ведро лято, изпълнено с 
много трепетни момен-
ти от срещи с приятели и 

нови емоции, щастливо 
детство, здраве и късмет 
в надпреварата. След про-
ведените демонстрации, 
децата с нетърпение оч-
акваха да разберат чие 
хвърчило е било оценено 
от журито като най-атрак-
тивно.

Всички, които се вклю-
чиха в лятното занима-
ние получиха грамоти за 
участие от организатори-
те. Грамота бе връчена на 
най-малките - Костадин 
Тодоров, на 4 г., от Испери-
хово и Гергана Атанасова, 
на 5 г., от същото село. 

За най-атрактивно 
хвърчило на трето място 
беше класиран Едис Ба-
лакчиев от СУ „Св. Кл. 
Охридски“ - Пещера. Вто-
рото място заслужено спе-
чели Хриси Илязова от ОУ 
„П. Р. Славейков” - Пеще-
ра. Първо място зае Ана 
Кръстева от гр. Ракитово.

Празникът за края на 
учебната година в начало-
то на лятото, време за ва-
канция, за приключения 

и за нови преживявания, 
завърши със сладоледена 
почерпка за всички учас-
тници.

Учени от Габровски технически 
университет посетиха ЦНСТДМ 

- Пещера

Радилово e домакин 
на Лятна резиденция

Лети, лети, хвърчило пъстрокрило, лети, лети с хвърчилени крила!

ЦПЛР - ОДК, Пещера отчете 
успешна учебна година

В средата на ме-
сец юли Вокална група 
„Горска теменужка“  взе 
участие в програмата 
на Девети национален 
фолклорен „Празник 
на шарената сол“. На от-
крита сцена в центъра 
на с. Бъта пещерците са 
изпълнили свои попу-
лярни и обичани песни.

Празникът няма 
състезателен характер. 
Съставът от Пещера е 
получил грамота и пла-

кет за участието си във 
феста.

„Празникът на ша-
рената сол“ се провежда 
на централния площад 
в с. Бъта, където про-
изводители от цялата 
страна и ценители на 
подправката идват, за 
да я почетат. В кулина-
рен конкурс в три ка-
тегории - най-вкусна 
и красиво поднесена 
шарена сол, най-вкус-
но и добре аранжирано 

традиционно ястие и 
най-красиво подредена 
маса с приготвени яс-
тия, изложителите бяха 
призовани да използват 
само автентични съдове 
от българската трапеза 
- глинени, дървени, мед-
ни, за готовите ястия.

Атрактивното съ-
битие е организирано 
от Народно читалище 
„Н.Й. Вапцаров - 1927“ 
в с. Бъта.

„Горска теменужка“ взе участие 
в „Празник на шарената сол“

В градската художест-
вена галерия бе открита 
изложбата на Ясен Шу-
ров. 

Петър Чучулигов 
- преподавател в НХГ 
„Цанко Лавренов“ - Пло-
вдив, бе гост на култур-
ното събитие. 

В словото си той каза: 
„Искам да благодаря за 
честта и удоволствието 
да посетя тази изложба 
и да имам възможността 
да кажа няколко думи за 
картините и за художни-
ка Ясен Шуров. Днес част 
от облеклото ми е изо-
бражение на художника 
Веласкес и неговата муза. 

И в този смисъл ис-
кам да кажа, че музата 
на Ясен е Родопа. Чувст-
вам Ясен близък, защото 
моето вдъхновение също 
са реките и планините в 
нашия край. Знам как се 
чувства, когато се изпра-
ви срещу мощната красо-
та на планината. Той е ус-
пял и успява да запечата 
времето, а не само прос-
транството. 

Усеща се утрото, усе-
ща се вятърът, усеща се 
залезът, а и ароматът на 
гората. Пожелавам да 
бъде все така вдъхновен 
и никога да не престава 
да се възхищава на Родо-

па. Успех!“
Ясен Шуров ни пред-

стави 46 платна, като във 
всяко едно се е побрала 
красотата на планината. 

Казват, че Родопа е 
планина на топлите ха-
лища, родопската каба 
гайда и тъжовната пе-
сен. С основание бихме 
прибавили, че Родопа е 
планина на художници. 
Планина, изобилстваща 
от природни забележи-
телности и културно-ис-
торически места, а за 
хора с по-добра чувст-
вителност, каквито са 
художниците, тя е вечно 
вдъхновение.

Ясен Шуров ни представи 
Родопа планина
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Добрата новина: из-
работва се следващият 
модел за поредния славен 
пещерец.

Пейка-книга, посвете-
на на Осман Нури Ефенди 
- Спасителят на Пещера и 
Брацигово, е първата ре-
ализирана идея от патри-
отичния проект „Алея на 
славните пещерци“. Идея-
та за създаване на такава 
алея е на председателя на 
Общински съвет - Пещера 
д-р Николай Пенев.

През пролетта на 2020 
г. той инициира общест-

вено допитване, в което 
жителите на града сами да 
правят своите предложе-
ния кои личности да бъ-
дат включени в проекта, 
както и да гласуват за вече 
направени такива. 

Кампанията тече пове-
че от месец. Стотици съ-
граждани се включват във 
вота и в началото на лято-
то вече е съставен оконча-
телният резултат.

В него с най-голяма 

категоричност повеж-
да именно Осман Нури 
Ефенди.

Първоначалната идея 
е да се изградят бюстове 
с паметни плочи. За ог-
ромно съжаление, въз-
никналата пандемична 
обстановка замразява 
проекта. Основните уси-
лия се полагат в насока за 
успешното приключване и 
реализация на паметника 
на Св. Константин, кой-
то е започнат от Десислав 
Христов и успешно открит 
през 2020 г.

В началото на 2021 г. 
д-р Пенев отново стартира 
преговори за намиране на 
оферта и идеен изпълни-
тел на проекта с бюстове и 
плочи. Оказва се изключи-
телно трудно, времеемко и 
скъпо начинание. Допъл-
нително затруднение носи 
и липсата на качествени 
изображения на видните 
ни съграждани, които да 
могат да бъдат отлети без 
промяна. Спорен е и въ-

просът по отношение на 
материала, който да се из-
ползва. А цените се оказ-
ват изключително високи.

В този момент д-р 
Пенев възприема идеята 
на Мария Джуркова да 
се премине на вариант, 
в който прославата на 
тези видни имена да бъде 
поднесена на общест-
веността по един много 
по-съвременен, модерен и 
прагматичен начин, като 
се използва и опция за 
привличане интереса на 
младите и на туристите в 
града.

Джуркова се свързва с 
производителите на пей-
ки-книги в Бургас и те 
дават своята идейна реа-
лизация и оферта. Инте-
ресното в случая е, че ма-
териалът, който ще бъде 
използван при направата 
на цялата „Алея на слав-
ните пещерци“ е фиброс-
тъкло - вид стъкломат с 
приложение в самолето- и 
корабостроенето. Матери-
алът е изключително лек, 
но в същото време висо-
коустойчив на атмосфер-
ни и механични влияния.

С одобрението на д-р 
Пенев и кмета Йордан 
Младенов, пейката е по-
ръчана и произведена за 
приблизителен период от 
около два месеца. Оказва 
се, че пещерската пейка е 
изпреварена от поръчка 
на Библиотеката в Бостън. 
Тя е и първата такава в об-
ласт Пазарджик.

Подобни пейки с из-
ображения на български 
възрожденци има в Русе, 

Бургас, София и Етропо-
ле. Като задължително 
условие, освен краткия 
описателен текст за живо-
та на личността, д-р Пенев 
поставя и изискването за 
наличие на дигитален QR 
код - прийом, който се из-
ползва и при разпростра-
нението на пещерските 
късмети.

Така всеки, който раз-
полага с QR скенер и пред-
почете да сканира кода, 
имплементиран върху 
пейката, попада в страни-
ца, описваща подробно 
живота и делото на героя 
от снимката.

Пейката е заплатена 
с лични средства на д-р 
Николай Пенев и Мария 
Джуркова. Кметът Йордан 
Младенов дава предложе-
ние тя да бъде поставена в 
близост до паметната пло-
ча на Осман Нури - идея, 
която се възприема добре 
от гражданите и гостите 
на града. 

Пейката вече е монти-
рана, а социалните мрежи 
са залети от фотоси с нея.

Добрата новина е, че 
вече се изработва следва-
щият модел за поредния 
славен пещерец, който по 
волята на анкетираните е 
Михаил Такев.

Този път няма да е пей-
ка, а нещо, което все още 
не е реализирано в Бълга-
рия. И не само. 

За нас остава ангажи-
ментът да пазим. Да пазим 
не само паметта на пред-
ците си, но и чисти и здра-
ви техните паметници.

Преди хиляди години 
в подножието на Родопа 
планина е имало голямо 
селище, известно като Пе-
ристера.

Имало едно място на 
този свят, където пролет-
ните мъгли обгръщат зе-
лените хълмове на Родопа 
планина, а в долините под 
тях забравени владете-
ли почиват във вечните 
си покои. Място, където 
слънцето осветява чезне-
щите руини на погубени 
империи, а дивите гори 
още шепнат за стъпките 
на могъщи воини, краче-
ли из тях. Величествена 
земя, която крие парченца 
от велико минало. Плодо-
родна долина, буйни гори, 
антични и средновековни 
крепости - земя пещерска, 
напоена с кръвта на отдав-
на забравени воини.

Преди хиляди години 

в подножието на Родопа 
планина е имало голямо 
селище, известно като Пе-
ристера. Името му на ста-
рогръцки означава гълъб. 
Там, на един хълм, се изди-
гали белите стени и кули 
на крепост, които напом-
няли за акропола на ста-
рото селище. Чак до 19-и 
век били запазени части 
от това укрепление. И до 
ден-днешен в съзнанието 
на местните хора, в мо-
нументалната им култура, 
Перистера е старото име 
на Пещера.

Малката пещерска до-
лина крие много от своите 
тайни. Част от тях са пре-
минали през огън и меч, 
за да стигнат до наши дни. 
Ние можем да ги покажем 
непроменени, забележи-
телни и прекрасни.

Есента на 313 г. цен-
турион Марк Северий 

огледа останките от сели-
щето под хълма на пътя 
от Траянови врата към 
Константинопол. Готите 
за пореден път бяха поме-
ли всичко. Къщите горяха, 
земята бе покрита с телата 
на селяните, жените и де-
цата бяха отвлечени. Прав 
беше аскетът, когото вой-
ниците на Северий срещ-
наха по Виа Милитарис. 
Той проповядваше новата 
вяра на Христос, заклей-
мявайки разгулния живот, 
и казваше, че само дела и 
прослава на Бога ще спрат 
злините.

Северий изпълняваше 
заповедта на Константин 
Велики да вдигне крепост 
срещу варварите, този 
път - непристъпна. Но 
къде да положи основите? 
Тогава видя чудо. Вместо 
лешояди, в небето летяха 
гълъби. Белите им крила 
искряха на слънцето. Се-
верий сякаш пак чу гласа 
на аскета, който повта-
ряше, че Господ слиза на 
земята чрез гълъба. И си 
каза: „Където кацнат, там 
ще градим.“ Войниците 
последваха птиците. Ято-
то кацна на хълма над 
прохода, върху отломъка 
от олтар на светилище на 
бесите. Центурионът не 
повярва на очите си. Ска-
лата също имаше форма 
на гълъб. И Северий прие 
знамението.

Започна да гради Кре-
постта на гълъба. Нареди 
в две от кулите й да има 
параклиси. Знаеше, че 
твърдината ще надживее 
империята и че дори след 1 
700 години Перистера пак 
ще бъде крепост на вярата.

На 17 юли на крепостта 
звучеше музика от минали 
времена, ехтеше конски 
тропот, плющяха пряпор-
ци и хоругви, лъскаха вър-
хове на копия и мечове. 
Започна Античният фес-
тивал „Перистера - кре-
пост на вярата“.

Целта му беше да бъ-
дат пресъздадени епизо-
ди и събития от живота 
на древните и варварски 
племена, обитавали земи-
те на римската провинция 
Тракия през Късната ан-
тичност, към които земи 
спадали и пещерските. 
Присъстващите видяха 
сцени от ежедневния жи-
вот, занаяти, религиозни и 
цивилни ритуали, военно 
дело, игри, облекла и хра-
ни.

Това стана с участието 
на Сдружение за автентич-
ни възстановки и рекон-
струкции „Mos Maiorum 
Ulpiae Serdicae“. Проектът 
„Кръстопът на минало и 
съвремие“ е дело на  Об-
щина Пещера и антична 
и средновековна крепост 
Перистера, който старти-
ра през септември 2020 г. 

Възстановките са безцен-
ни както за българската 
идентичност, така и за 
връзката между миналото, 
настоящето и бъдещето. 
Защото в днешния свят 
- макар и да живеем в мо-
дерна епоха, е важно човек 
да познава корените си, а 
те са в древността.

На откриването на Ан-
тичния фестивал „Перис-
тера - крепост на вярата“ 
присъстваше Галя Стоя-
нова - секретар на Общи-
на Пещера. Преди да бъде 
открит фестът, тя каза: 
„Крепост Перистера е едно 
от чудесата на България. 
Тя е гордост на община-
та ни, нашето усещане за 
минало, нашият преход 
от миналото към днешния 
ден и утре. Всичко това 

ни задължава да поло-
жим максимални усилия 
и да търсим подходящите 
възможности за популя-
ризиране на този обект на 
културно-историческия 
туризъм, за да го покажем 
на България, Европа и све-
та.“ 

Стоянова благодари 
на „Mos Maiorum Ulpiae 
Serdicae“ като основен 
участник във фестивала 
и на учениците от ПГ по 
кожени изделия и текстил 
„Д-р И. Богоров“ - Пло-
вдив, за това, че станаха 
съорганизатори на съби-
тието. Младите хора пред-
ставиха своите умения и 
талант в изработването на 
своя антична колекция от 
облекла за случая.

„Mos Maiorum Ulpiae Serdicae“ върна Перистера в Късната 
античност

Пейка-книга увековечава паметта на Осман 
Нури Ефенди - Спасителят на Пещера

Вероятно всеки град 
има специална категория 
атракции, които носят 
късмет или изпълняват 
желания. Крепостта Пе-
ристера има Дърво на 
желанията, отдавна спе-
челило добра слава сред 
местните жители и гости. 
Дървото е орехово. За да 
понесе тежeстта на хор-
ските тревоги, надежди, 
копнежи и мечти.

Клоните на сбъдващо-
то дърво са обсипани с 
червени ленти, оставени 
тук от многобройни посе-
тители, чули за славата му 

да сбъдва всичко мечта-
но. Стига да е сторено от 
сърце, с надежда и вяра. 
Младо и старо доверява-
ло на фиданката онова, що 
само сърцето знае. Оста-
вят и надписи „Любов“, 
„Здраве“, „Успех“. Това е, 
за което хората най-често 
мечтаят, когато идват тук, 
за да осъществят заветни 
желания.

Тайнственият ритуал 
не свършвал дотук. Слу-
жителка в Крепостта на 

гълъба доверява, че често 
се връщат онези, които 
са със сбъднато желание. 
Кой за да благодари ти-
хомълком, кой да доведе 
свой приятел или близък, 
та и той да се нарече след 
време щастливец. По-
сетне. Щото щастието не 
иде бързо. През историята 
хората са намерили раз-
лични методи да изразят 
надеждата си и дървото 
на желанията е един от 
най-старите методи.

Излишно е да иска-
ме богатство, усмихва се 
Надя, с поглед, зареян в 

подножието, където пър-
хат хиляди недоверени на-
дежди. Като белите гълъби 
са, казва тя. Нужно е да се 
смирим, да вдигнем очи и 
да видим. Онова, дето сме 
търсили. Току се оказало, 
че То крачи пътьом до нас 
самите. Думите са благи, 
истински изречени, през 
усмивка. „Нека всички 
ваши желания да се сбъ-
днат!“, споделят авторите 
на идеята за Дърво на же-
ланията.

Крепостта Перистера 
има Дърво 

на желанията
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Изпълненията на 
музиканти, танцьори и 
певци, които влагат сър-
це и душа в изкуството, 
оценяваше жури в състав 
Здравко Мандаджиев, Бо-
рис Генчев и Павел Куцев. 

Председател на коле-
гията тази година беше 
Руса Каврошилова.

Тя е родена в гр. Смо-
лян, отраснала и завър-
шила средно образование 
в Националното училище 
за фолклорни изкуства”-
Широка лъка”, със спе-

циалност народно пеене. 
Продължава висшето си 
образование в Академия-
та за музикално и тан-
цово изкуство “Проф. 
Асен Диамандиев” - гр. 
Пловдив със специалност 
музикална педагогика и 
народно пеене. Следва ПУ 
“Паисий Хилендарски” 
и специализира начална 
и училищна педагогика 
както и работа с деца 
билингви. Носителка на 
престижни международ-
ни и национални награди, 
с професионална певческа 
кариера и реализация в 
няколко български медии. 
Понастоящем е директор 
на Център за подкрепа на 
личностното развитие 
- Общински Детски Ком-
плекс – Пещера.

Ето какво каза Руса 
Каврошилова за култур-
ното събитие:

“Изключителна радост 
за мене е да видя толкова 
хора на изкуството до-
шли, за да дарят своето 
майсторство на прия-
телите и почитателите 

на българското народно 
творчество. Наш дълг е 
да пазим българщината 
и това е един от прекрас-
ните начини да покажем 
на всички, най-вече на 
нашите деца, българските 
традиции във фолклора, в 
певческото и танцово из-
куство.

Убедена съм, че за по-
редна година ще станем 
свидетели на непреход-
ността на творчеството 
на народа. Ще видим въз-
становки на нашенски 

празници и обичаи, ще 
се насладим на хороводи 
и автентични песни. Има 
една магия, нещо общо 
между танц, музика, пе-
сен, обичаи и обредност. 
Те са ни завещани от баби 
и дядовци. Ние сме длъж-
ни да ги предадем на ид-
ващото поколение.

Резкият контраст с 
модерното време и ритъ-
ма на живот ни кара да 
пазим тази пъстротия, да 
ценим стойностното и не-
преходното, защото в нея 
е събрана философията 
на цял един народ. Всяка 
една от фолклорните об-
ласти на страната пред-
ставена тук е красива по 
свой собствен начин. 

Гордея се с носии-
те, танците, музиката и 
песните. 

Прекланям се пред 
всички участници, но-
сители на българското! 
Пожелавам им да продъл-
жават да се трудят, да не 
спират, и да предават нау-
ченото, защото те са бъде-
щето на България“.

С камерно изпълнение 
на оркестър “Сто и една 
каба гайди” - гр. Смолян 
започна третата част от 
V Национален фолклорен 
събор на народното твор-
чество Свети Константин 
2021. За да поздравят гос-
тите на събора, на сцената 
излязоха Йордан Младе-
нов — кмет на Община Пе-
щера, Драгомир Стойнев 
— народен представител 
от 46-то НС, Иван Васев — 
областен управител на Па-
зарджишка област, Стоян 
Парпулов — зам.-облас-
тен управител и Гълъбина 
Карамитрева — зам.-кмет 
на Община Пещера.

В приветствието към 
съборяните Младенов 
каза: ”Истински съм щаст-
лив да ви приветствам 
с добре дошли на този 

празник на българщината. 
Радвам се, че и тази годи-
на посрещаме изпълните-
ли от цялата страна. С от-
ворено сърце ще приемем 
техните изпълнения и ще 
ги здрависаме за успешно-
то си представяне. Гордея 
се с факта, че правим мал-
ка крачка за голямата ка-
уза да запазим изконните 
български песни и танци. 
Моето послание е да пре-
възмогнем лични страсти 
и политически различия, 
защото ни обединява 
обичта към българското.

Драгомир Стойнев 
благодари на Кмета Мла-
денов за перфектната 
организация за провеж-
дането на музикалния 
форум. “Вие сте близо до 
съгражданите си и в до-
бро, и в лошо. Хората зна-
ят това и го оценяват. Тук 
съм за пръв път и виждам 
единни хора дошли тук да 
надграждат постигнатото 
в Пещера. Благодаря за от-
личният ред, спокойстви-
ето и професионализма на 
организаторите. На всич-
ки дошли да празнуват 
пожелавам здраве, успе-
хи, отлично настроение и 
много прекрасни мигове!”, 
каза Стойнев.

И Ути Бъчваров благо-
дари за перфектните усло-
вия, създадени за артисти-
те от страната. По думите 

му ”... на Свети Констан-
тин се усеща онази заду-
шевност, приятелство и 
доброта, която липсва по 
други подобни събития”.

Във вечерната програ-
ма имаше солови изпъл-
нения на Николай и Пе-
тър Учкунови и Здравко 
Мандаджиев. В 21:00 часа 
беше запален традицион-
ният огън, а около него 
се завиха български хора. 
Стародавна е традицията, 
и те продължиха до ран-
ните часове на неделния 
ден.
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В последната събота 
на месец юли, в курорт-
ното селище Свети Кон-
стантин над Пещера, се 
проведе V Национален 
фолклорен събор на на-
родното творчество. На 
сцената в два поредни 
дни излязоха 1 400 из-
пълнители, 140 групи, 
индивидуални певци, 
инструменталисти и 
състави от всички краи-
ща на страната.

По традиция вся-
ка последна събота на 
месец юли пещерци се 
събират на летовището 
Свети Константин, за да 
се видят, да посрещнат 
гостите си, да послушат 
българска народна пе-
сен, да се хванат на хо-
рото и да се радват на 
традиционния огън в 
съботната вечер. И така 
от 1967 година.

Вече пета година Съ-
борът е със статут “На-
ционален”. Надпяването 
и надиграването откри 
Елена Рядкова - зам.-
кмет на Община Пещера. 
Пред десетките съборя-
ни на “Широката поля-
на” тя каза: ”Гледайки 
богатата конкурсна про-
грама си давам сметка 
колко е популярен наши-
ят събор. С организира-
нето му ние още веднъж 
доказахме, че богатство-
то на нашата Родина е в 
нейното културно мно-
гоообразие. Доказахме, 
че традициите са живи 
и заемат представител-
но място в културния 
живот на община Пеще-
ра. Обществото ни има 
нужда от такива съби-

тия, които са носители 
на уникалната българска 
духовност. Организира-
нето на подобни събития 
е един от основополага-
щите репери за разви-
тието и утвърждаването 
на туризма в нашата об-
щина”.

“Наш дълг е да пазим 
българщината и това 
е един от прекрасните 
начини да покажем на 
всички, най-вече на на-
шите деца, българските 
традиции във фолклора, 
в певческото и танцово 
изкуство”, каза предсе-
дателят на журито Руса 
Каврошилова. Тя пожела 
успехи на всички учас-
тници, положителни 
емоции и наслада от пре-
красната организация на 
празника. Майсторство-
то на изпълнителите ще 
оценяват Здравко Ман-
даджиев, Борис Генчев и 
Павел Куцев.

Всички изяви са съ-
образени с последните 
разпоредби на Минис-
терство на здравеопаз-
ването. Атракция в ран-
ните следобедни часове 
на съботния ден беше 
Ути Бъчваров, който 
приготви пред съборя-
ните печено прасе и ог-
ромно кюфте. По думите 
му, “от вкусните ястия 
ще хапнат 1 000 човека”. 
Звучаха стоте каба гай-
ди и песните на Здравко 
Мандаджиев и Николай 
и Петър Учкунови.

Решението на кмета 
Йордан Младенов е да 
надгражда това утвър-
дило се през годините 
събитие. 

ХИЛЯДИ ДОЙДОХА НА СЪБОРА

Четири награди Гран 
при бяха раздадени на 
Петия Национален фол-
клорен събор на народ-
ното творчество Свети 
Константин 2021

За цялостен принос 
бяха отличени жен-
ски народен хор „Росна 
китка“ при НЧ „Разви-
тие 1884“ с. Поликрае-

ще общ. Г. Оряховица, 
ТК „Калина“ при НЧ 
„Просвещение 1870“ гр. 
Брезник общ. Перник, 
ВТФ „Жива вода“ с. Ка-
питановци общ. Видин, 
ТС „Веселие“ и певческа 
група „Тополовски напе-
ви“ при НЧ „Светлина 
1932“ с . Тополовец общ. 
Кула.

Знаете ли, че гостите 
на курорта и пещерци 
организирали сами заба-
вленията си? Всяка поля-
на ставала средище на ве-
черен огън, около който 
се изнасяла богата музи-
кално-литературна про-
грама от курортистите. 
В съботните и неделните 
дни събитието се превръ-
щало в своеобразна над-
превара коя местност ще 
накладе по-голям огън.

От 1967 г. започват да 
се провеждат ежегодни 
събори, на които участ-
ват стотици граждани и 
гости.

С решение на Минис-
терския съвет от 30 април 
2019 г. се създава ново 

населено място – село, на 
територията на община 
Пещера, област Пазар-
джик. То е в границите на 
съществуващото селищ-
но образувание с мест-
но значение – летовище 
„Свети Константин“. 
Слeд ĸaтo cтaна населено 
място, курортът щe имa 
и пoвeчe възмoжнocти дa 
ce пpивлeĸaт cpeдcтвa oт 
eвpoпeйcĸите пpoeĸти, 
ĸoитo ce paзpaбoтвaт, до-
пълват от общинска ад-
министрация. Искането 
за промяната на статута 
на курорта бе направено 
през 2018 г. До този мо-
мент Свети Константин 
се водеше собственост на 
държавата.

Наградата на Журито 
за индивидуален изпъл-
нетел получи Лилия Ли-
нова от Асеновград. Пла-
кет и парична награда от 
Кмета на Общината Йор-
дан Младенов бяха при-
съдени на ТК — обредна 
група и певческа група 
към НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий 1912“ с. Обо-

рище, общ. Панагюрище. 
Награда за най-малък из-
пълнител беше присъдена 
на Юлия Шопова на 5 г. от 
с. Труд. Като най-възрас-
тен участник бе отличена 
Вера Петришка на 89 г. от 
Панагюрище. За отлично 
представяне бяха връче-
ни 60 статуетки и над 100 
медала.


