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32 са децата в НУ 
„Михаил Каролиди“, 27 
са новите ученици в НУ 
„Михаил Куманов“, 11 са 
първолаците в ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“. 

За пръв път училищен 
звънец в ОУ „П. Р. Славей-
ков“ ще чуят 21 пещерчета. 

17 първолаци ще пре-
крачат прага на родното 
училище в ОУ „Л. Кара-
велов“, 33-ма ще са новите 
възпитаници на СУ „Св. 
Кл. Охридски“.

С Решение №586 от 
20.08.2020 г. на Министер-
ския съвет ОУ „Св. Патри-
арх Евтимий“ в Пещера е 
вписано в списъка на ино-
вативните училища на Ре-
публика България.

Местното школо е одо-
брено от Комисията за 
иновативните училища. В 
него чрез различни ино-
вации ще се подобрява 
качеството на образова-
нието. Мотивите за ре-
шението са в резултат на 
представените от учили-
щата в Министерството на 
образованието и науката 
училищни проекти за ино-
вации, приети от педагоги-
ческите съвети и одобрени 
от родителите на ученици-
те, включени в проекта. 
Иновациите са насочени 

към разработване и въ-
веждане на иновативни 
елементи по отношение на 
организацията или съдър-
жанието на обучението, 
организиране по нов или 
усъвършенстван начин на 
управлението, обучението 
и образователната среда, 
използване на нови мето-
ди на преподаване.

Процесите в училищ-

ните проекти за инова-
ции ще бъдат с продъл-
жителност до 4 години и 
ще обхващат всички или 
част от участниците в об-
разователния процес в 
училището, като за всяка 
учебна година са описа-
ни конкретно етапите на 
напредъка и резултатите, 
които подлежат на мони-
торинг.

Миглена Хаджипенчева 

е вторият автор от творче-
ски тандем, участвал в съз-
даването на химна на ОУ 
„Св. П. Евтимий“. Заедно 
с Явор Перфанов създават 
„Похвално слово“, посве-
тено на Патриарх Евтимий 
за едноименното училище 
в гр. Пещера. Музиката е 
на Явор Перфанов.

„Родена съм във Вели-
ко Търново. Завършила 
съм Средно музикално 
училище „Проф. В. Стоя-
нов“ - гр. Русе, след което 

продължавам образова-
нието си във Великотър-
новския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“, спе-
циалност Музикална педа-
гогика. 

Работя към Център за 
подкрепа за личностно 
развитие - Общински дет-
ски комплекс, в родния си 
град като ръководител на 
вокални групи. Радвам се, 
че имам възможност да 
работя с деца и специално 
за най-малките участни-

ци във вокалните групи 
създавам свои авторски 
песни.“

Миглена Хаджипенче-
ва добавя, че през месец 
юли 2019-а излиза от пе-
чат нейната дебютна книга 
за деца „Верни приятели“, 
която направи своята пър-
ва стъпка в китното градче 
Пещера.

„По покана на Богдана 
Сиракова - главен биб-
лиотекар в НЧ „Разви-
тие-1873“, участвах в орга-

низираната в града лятна 
инициатива „Лятото тича 
по плажа с книга в ръка“, 
както и в международна-
та инициатива „Българско 
слово без граници“. Имам 
издадени стихотворения в 
международния алманах 
„ЛИРА ДРУЖБЫ“ и трето 
място от участие в руски 
конкурс, организиран от 
Международния съюз на 
писателите „Св. св. Кирил 
и Методий“.“

Гласът на Миглена стои 

не само зад лични стихо-
творения в You Tube, но 
и на творби на различни 
автори.

„Автор съм на текста 
на училищния химн „Пох-
вално слово“, посветен 
на Патриарх Евтимий, за 
едноименното училище в 
гр. Пещера. Музиката е на 
Явор Перфанов. Водеща 
съм на телевизионното 
предаване за стари град-
ски песни „Песни за душа-
та“.“

С празничен водосвет 
за здрава и успешна учеб-
на година, отслужен от 
отец Георги, беше откри-
та новата учебна година в 
ОУ „Петко Р. Славейков“ 
- Пещера. И през измина-
лата учебна година отец 
Георги работеше с децата 
от начален курс в ОУ „П. 
Р. Славейков“, като воде-
ше извънкласна форма на 
обучение „Религия и хрис-
тиянство“.  

Отецът потвърди, че 
ще продължи традицията 
в тази посока. 

Директорът на учебно-
то заведение Пенка Хрис-
тоскова поздрави всички 
присъстващи - ученици, 
родители, учители и гос-
ти, и увери, че училището 
е готово да работи с над 
200 ученици, при спазва-
не на всички предписани 
предпазни мерки от МОН, 
МЗ и РЗИ - Пазарджик, в 

условията на COVID-19. 
Христоскова изказа ис-
крени благодарности на 
родителите, които са по-
верили децата си на пре-
подавателите в ОУ „П. Р.  
Славейков“, и пожела пол-
зотворна работа в обнове-
ната материално-техниче-
ска база на училището. 

Гост  на тържеството 
беше Елена Рядкова - зам.-

кмет на община Пещера, 
която празнично привет-
ства учениците, за които 
училището е ново, но ще 
им бъде дом през следва-
щите месеци, и родите-
лите, които се вълнуват 
заедно със своите деца. И 
учители, и родители си по-
желаха учебната година да 
бъде здрава и успешна.

33-ма първокласници 
прекрачиха за първи път 
прага на СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“. Тази година инж. 
Николай Атанасов - зам.-
кмет на община Пещера, 
спази традицията да поз-
драви учениците и препо-
давателите с откриването 

на новата учебна година. 
Празника уважиха с 

присъствието си Радка 
Кръстева - председател на 
училищното настоятел-
ство, Кристина Диманина 
- председател на общест-
вения съвет, и Пепина 
Кълвачева - дългогодишен 
директор на школото. С 
топли думи към присъст-
ващите се обърна директо-
рът на учебното заведение 

Павлинка Шопова - Нач-
кова, която приветства 
и окуражи най-малките 
ученици. „През учебната 
2020/2021 година в нашето 
училище за пръв път ще 
има две паралелки в първи 
клас. Тук се образоват 355 
ученици до XII клас. Въз-

питават ги 32-ма препода-
ватели. Нашето училище е 
с традиции и е предпочи-
тано от родителите“, каза 
тя. „В първия учебен ден 
си спомняме щастливите 
мигове от детството си - 
първия учебен ден, сре-
щата с първите учители 
и своите съученици, въл-
ненията в семейството и 
пътя до училището. Бъдете 
здрави и жизнерадостни! 

На добър час и попътен 
вятър!“, пожела инж. Ата-
насов. До колектива на  СУ 
„Св. Кл. Охридски“ и до 
учениците поздравителни 
адреси изпратиха кметът 
на общината Йордан Мла-
денов, д-р Николай Пенев 
- председател на местния 

парламент, и Валентина 
Кайтазова - началник на 
РИО - Пазарджик. Пър-
волаците получиха в дар 
по една българска роза, 
чуха първия звънец и по-
еха към класните си стаи 
със своите преподаватели 
Розалина Петрова и Айрие 
Пехливан. А родители-
те запечатаха със снимка 
празничните усмивки и 
вълнение на своите деца.

Във всички учебни заведения на общината новата учебна година започна с тържества. Преди началото им музика огласяше двора на всяко училище. По-
срещнато бе училищното знаме и издигнат българският трибагреник. Имаше много цветя и усмивки – у деца, родители, учители…

ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА 
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНАТА

Първокласниците в Пещера 
тази година са 141

„Св. Патриарх Евтимий“ е вписано в списъка 
на иновативните училища на България

Миглена Хаджипенчева е част от творчески тандем, 
участвал в създаването на химна на ОУ „Св. П. Евтимий“
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Излезе ново издание 
на „Енциклопедия на Пло-
вдив“. Автор е художникът 
Божидар Тотев, който е 
кореняк пловдивчанин. В 
нейните страници значи-
телно място е отделено на 
двама пещерци. Единият е 
писателят, адвокат и тол-
стоист Йордан Ковачев, 
а другият - Анастас Кон-
стантинов - художник и 
създател на галерия „Ана-
стас“. И двамата родом от 
Пещера и оставили ярка 
следа в културния и об-
ществен живот.

Йордан Ковачев  е ро-
ден на 18 октомври 1895 г. 
в гр. Пещера, в семейство 
на македонски изселни-
ци. Баща му е от гр. Бе-
лица, Разложко, преселил 
се рано в Пещера, където 
създава семейство и рабо-
ти като съдия. Йордан за-
вършва основно образова-
ние в Пещера, гимназия в 
Пловдив през 1914 г. През 
1919 г. завършва право в 
София, след което се уста-
новява да живее и работи 

в Пловдив. 
Политик и общественик 

От 1919 г. е член на 
БЗНС. Участва в XV кон-
грес на БЗНС през 1919 г. 
Привлечен от идеите на 
Драгиев, за кратко публи-
кува статии във в-к „Зе-
меделска правда“. Членува 
в БЗНС „Врабча“, без да 
участва активно в земедел-
ските разпри. Като канди-
дат за народен представи-
тел, 1938 г. е интерниран 
в Несебър, за да се осуети 
избирането му. Научил 
това, за него се застъпва 
Дж. Лансбъри с писмо до 
цар Борис Трети от 24 март 
1938 г. На съюзната кон-
ференция 14/15.10.1944 г. 
заедно с група гичевисти 
се приобщават към БЗНС 
„Ал. Стамболийски“, а след 
една година е сключено и 
обединението с подписите 
на Димитър Гичев и Ни-
кола Петков. Избран е за 
депутат на Обединената 
опозиция в VI-то Велико 
Народно събрание (1946-
1949) като присъства в ра-
ботата му до 26 август 1947 
година (участва активно в 
изработването на проекта 
за Конституция на Обе-
динената опозиция). След 
разтурянето й е затворен в 
лагера Куциян (01.11.1947 
- 01.05.1948 г.). Два пъти е 
затварян в лагера Белене: 
29.04.1951 - 28.04.1952 г. 
и 11.07.1957 - 19.12.1958 г. 
На 25.10.1957-а група кул-
турни дейци, между които 
акад. Людмил Стоянов и 
Христо Радевски - пред-
седател на СБП, правят 
неуспешна постъпка за 
освобождаването му от 

лагера. По искане на Ин-
тернационала на борците 
против войната, членът на 
британския парламент Фе-
нър  Брокуей отправя пис-
мо до Президиума на НС. 
Посланието, подписано от 
15 британски парламента-
ристи, гласи: „Ние смело 
заявяваме, че освобожда-
ването на Ковачев ще из-
дигне името на България 
в много страни, където 
делата му са известни…“ 
При всяко арестуване на 
Ковачев му конфискуват 
книги и ръкописи, а след 
всяко „освобождаване“ е в 
неузнаваем вид и с разби-
то здраве.

Адвокат е от 1920 г. 
Защитава преследваните 
земеделци и комунисти 
от 1923 до 1944 г., както и 
българските толстоисти 
при отказа им от военна 
служба. Защитава и под-
съдими по политическите 
процеси на нелегалната 
БКП (т.нар. есперантско и 
ученическо дело). Защит-
ник е и на Трифон Кунев и 
Никола Д. Петков, но този 
път вече пред комунисти-
ческия съд, за което запла-
ща с трикратно въдворя-
ване в концентрационните 
лагери Куциян и Персин. 
Изявява се като активен 
поборник за отмяна на 
смъртното наказание. В-к 
„Стършел“ публикува ре-
дица пасквили, един от 
които пряко насочен сре-
щу адвоката защитник Й. 
Ковачев във връзка с про-
цеса на Н. Петков. Лишен 
е, както и синът му Мето-
ди, от правото на адвокат-
ска практика през 1947 г. 

Забранен и като писател 
и публицист, Ковачев се 
издържа от скромна пен-
сия и от преводи. Не му 
разрешават други публи-
кации, освен преводи от 
руски. Така през 1954 г. 
изд. „Народна култура“ 
издава „Избрани стихо-
творения от М.Ю. Лермон-
тов“, където са поместени 
3 стихотворения в негов 
превод. Здравето му е се-
риозно влошено, боледува 
от няколко тежки болести. 
Умира на 19 февруари 1966 
г. На 29 март 1990 г. е ре-
абилитиран с Решение на 
IX-то Народно събрание. 

Писател и публицист
Първото му стихотво-

рение - „Есенна пролет“, 
е публикувано в 1914 г., а 
първата му стихосбирка - 
„Моето утро“, е издадена 
1924 г. Творчеството му се 
проявява в различни лите-
ратурни жанрове - поезия, 
разкази, театър и преводи 
от руски и френски. Кул-
турната общественост 
го познава като автор на 
стихове, разкази, легенди, 
драми, преводи от руски, 
френски и английски език. 
Не по-малко плодовита е и 
публицистичната и жур-
налистическата му дей-
ност. Редактира седмични-
ка „Свобода“ (1923-1934 
г.) - орган на вегетариан-
ското движение, в-к „Нов 
живот“ (1935-1949 г.). Съ-
трудничи в сп. „Възражда-
не“ (1918-1934 г.), в „Свет-
лоструй“, „Мисъл и воля“, 
„Мисъл“, „Литературен 
глас“, „Кавал“, „Народно 
земеделско знаме“ и др.

Председател е на Съюза 

на писателите от провин-
цията в България (замест-
ва на този пост самоуби-
лия се поет Н. В. Ракитин) 
1934-1944 г., когато той се 
влива в Съюза на българ-
ските писатели. През 1932 
г. е приет за почетен член 
на Международния съюз 
на писателите демократи 
със седалище Париж.

На 01.11.1944 г. в Пло-
вдив изнася беседа „Ве-
ликият непознат. Поли-
тическите и стопанските 
идеали на БЗНС“, в която 
излага и обосновава земе-
делските си идеи. Посреща 
земеделските водачи за го-
лемия земеделски събор - 
24.12.1944 г. в Пловдив.

Изданието на прево-
дите на Толстой в послед-
ните години на живота му 
(1965), както и награжда-
ването с орден „Кирил и 
Методий“ - I степен, е фор-
мален опит за официална 
реабилитация и призна-
ние на разностранната му 
творческа дейност от стра-
на на официалния режим.

Из писмо до Борис 
Делчев: „…Ако пък с твоя 
поход срещу мене се при-
бавя нещо към твоята 
известност или благона-
деждност - радостта ми ще 
бъде по-голяма. И ти нещо 
спечелваш - и аз нищо не 
губя…“

Анастас Константинов 
- за него се знае изключи-
телно малко в родния му 
град. Дори в Уикипедия не 
е обозначено родното му 
място. Факт е обаче, че е 
един от майсторите на чет-
ката, които имат уникален 
стил и е високо ценен от 

изкуствоведите.
През 1986 г. в Пловдив 

той прави първата кон-
цептуална изложба, която 
предизвиква скандал и е 
бързо затворена от вла-
стите. Така се ражда цикъ-
лът „Червените прасета“, с 
още по-голям скандал при 
представянето му по-къс-
но на национална изложба 
в столицата.

Негови работи са пред-
ставени на изложби в Ню 
Йорк, Питсбърг, Мад-
рид, Будапеща, Хелзинки, 
Вроцлав, Торун.

След падането на Бер-
линската стена, изку-
ството на Анастас пече-
ли почитатели в Женева, 
Брюксел, Париж, Торонто, 
Хановер, Хамбург.

През 1999. той открива 
в Пловдив своята уникал-
на галерия „Анастас“.

Б.р. В публикацията са 
използвани материали от 
„Енциклопедия на Пло-
вдив“ на Божидар Тотев и 
bg.wikipedia.

Източник: 
Мария Джуркова

Училищна Телерик 
Академия - най-мащабна-
та безплатна ИТ иници-
атива за ученици от I до 
XII клас, обяви, че стар-
тира приема за учебната 
2020/2021 година в 110 
школи в 33 града в Бълга-
рия. Това съобщи Елена 
Рядкова - зам.-кмет на об-
щина Пещера.

Деца и младежи от IV 
до XII клас ще имат въз-
можност да се обучават в 
безплатни школи по диги-

тални науки в Пещера.
Кандидатстването е от-

ворено онлайн през сайта 
на Училищна Телерик Ака-
демия до 11 октомври и не 
изисква предишни ИТ по-
знания. Обученията стар-
тират в началото на ноем-
ври и ще се провеждат до 
юли 2021 г., а форматът 
им (онлайн или присъст-
вен) ще бъде съобразен 
с препоръките на здрав-
ните органи. Учениците 
могат да вземат участие в 

една от двете интерактив-
ни програми в областта на 
дигиталните  технологии 
и програмирането, всяка 
с продължителност 100 
учебни часа и отговаряща 
на  тяхната възраст и ин-
тереси.

Програмите в Пещера 
се реализират в сътруд-
ничество със СУ „Св. 
Климент Охридски“ и под-
крепата на Община Пеще-
ра.

„За да растат подготве-
ни в контекста на съвре-
менния технологичен 
свят, учениците трябва да 
усвоят ключови дигитал-
ни умения, които ще ги 
направят успешни сега и 
за в бъдеще. Пандемията 
и преминаването на цяла-
та образователна система 
онлайн през изминалата 
учебна година само ус-
кориха тази тенденция. 

Затова сега разширява-
ме значително мащаба на 
Училищна Телерик Ака-
демия - ще присъстваме 
за първи път в 33 града, 
обхващайки 75% от обла-
стите в България“, пише 
в официалното писмо до 
Община Пещера.

Така целим да осигу-
рим достъп на все повече 
деца от различни насе-
лени места до безплатно, 
модерно ИТ обучение, ко-
ментира Петър Шарков, 
изпълнителен директор на 
Училищна Телерик Акаде-
мия.

Обучение за всички 
възрасти. С практическа 
насоченост и модерна про-
грама, „Дигитални науки“ 
подпомага кариерната 
ориентация на гимнази-
алните ученици (VIII -XII 
клас) и тяхната последва-
ща професионална реали-

зация.
За по-малките (IV-VII 

клас) „Дигитални науки“ 
се преподава на разбира-
ем за децата език, развива 
логическото мислене, кре-
ативността и дигитални-
те им умения. Учениците 
разбират какво стои зад 
новите технологии и как 
да ги управляват.

Кандидатстване и вхо-
ден изпит

От кандидатите не се 
изискват предварителни 
познания по програмира-
не. Учениците в VIII-XII и

IV-VII клас могат да 
кандидатстват през сайта 
и да се явят на входен из-
пит онлайн до 11 октом-
ври.

Изпитът включва 30 
логически задачи под фор-
мата на тест и е с продъл-
жителност 45 минути.

Подготовка за профе-

сиите на бъдещето
Интерактивните обу-

чения на Училищна Теле-
рик Академия развиват 
логическото мислене и 
креативността на учени-
ците, техните умения за 
решаване на проблеми и 
дигитални компетенции. 
Придобитите познания са 
полезни за всички сфери 
на развитие и професии, 
включително и в един от 
най-перспективните сек-
тори у нас - ИТ, след ус-
пешно завършване.

Повече информация за 
програмите може да бъде 
намерена на сайта на Учи-
лищна Телерик Академия.

За допълнителна ин-
формация: 

telerikacademy.com/
school 

или във Facebook
f a c e b o o k . c o m /

TelerikAcademySchool.

Община Пещера  по-
лучи одобрение за изпъл-
нението на проект „Оси-
гуряване на непрекъснат 
образователен процес на 
деца и младежи, настанени 
в Център за настаняване 
от семеен тип за деца без 
увреждания - гр. Пещера, 
чрез закупуване на техни-
чески средства и заплащане 
на такса интернет“, с който 
кандидатства пред Фонд 
„Социална закрила“.

Проектът цели осигуря-
ване на непрекъснат обра-
зователен процес на децата, 
които учат и са настанени в 

ЦНСТ - гр. Пещера, както 
и да се подпомогне тяхната 
самостоятелност. Целта ще 
бъде постигната с осигуря-
ване на подходящи условия 
за провеждане на обучение 
в електронна среда чрез за-
купуване на необходимите 
технически средства.

С подкрепата за усвоя-
ване на учебния материал 
впоследствие ще се пови-
шат шансовете им за ус-
пешно завършване на учеб-
ната година, преминаване в 
следваща форма на обуче-
ние, а за някои от тях - въз-
можност за придобиване 

степен на образование.
Освен това ще се създа-

дат предпоставки за по-ак-
тивно социално включване 
чрез използване възмож-
ностите на интернет. Ще се 
подобрят жизнената среда 
и социалната инфраструк-
тура за предоставяне на 
услуги, в съответствие с из-
искванията на действащата 
нормативна уредба.

Проектът ще се из-
пълнява до 15.11.2020 г., а 
стойността му е в размер 
на 4 419.41лв., осигурени от 
Фонд „Социална закрила“.

„Енциклопедия на Пловдив“ разказва за двама пещерци

Училищна Телерик Академия с безплатни школи по дигитални науки в Пещера

ЦНСТ ще има технически средства и платена такса 
интернет по проект, спечелен от Общината

Начало и край на ваканциите, с изклю-
чение на лятната, през учебната 2020/2021 
година:

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл.- есенна ва-
канция; 

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл.- Коледна ва-
канция

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл.- междусрочна 
ваканция

03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.- пролетна ва-
канция за I-XI клас

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.- пролетна ва-
канция за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 
2020/2021 година: 04.02.2021 г. - I-XII клас

Неучебни дни:
19.05.2021 г. - ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. - втори ДЗИ
25.05.2021 г. - неучебен, но присъствен ден 

за училищни, просветни и културни дейнос-
ти

16.06.2021 г. - НВО по БЕЛ в края на VII и 
на Х клас

18.06.2021 г. - НВО по математика в края на 
VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 
2020/2021 година:

14.05.2021 г. - XII клас (13 учебни седмици); 
31.05.2021 г. (07.06.2021) -  І-III клас (14 учеб-
ни седмици  + 1 седмица за проектни дей-
ности); 14.06.2021 г. -  IV-VІ клас (16 учебни 
седмици); 30.06.2021 г. -  V-VІ клас (18 учебни 
седмици за паралелки в спортни училища); 
30.06.2021 г. -  VII-ХІ клас (18 учебни седми-
ци); 14.07.2021 г. -  Х-XI клас (за паралелки с 
професионална подготовка); 28.07.2021 г. - XI 
клас (за паралелки с дуална система на обу-
чение)

Ваканции и неучебни дни 
за учебната 2020/2021 година
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В пещерското село се 
проведе първото инова-
тивно онлайн издание на 
„Национален фестивал 
на кешкека и народните 
умения - Радилово 2020“, 
съобщи Марена Вачкова 
- секретар на читалище 
„Зора-1903“. 

Заради епидемията от 
COVID-19 тази година ор-
ганизаторите ще проведат 
феста  виртуално в рамки-
те на един ден (22 септем-

ври). В 9:00 часа ще има 
излъчване на видеозаписи 
от фестивалната програ-
ма. От 16:00 до 19:00 часа 
ще се проведе дарение на 
митичното ястие кешкек 
пред читалищната сграда.

В село Радилово ре-
цептата за кешкек се пре-
дава от поколение на поко-
ление. Преди всяка сватба 
и след всяко раждане тя 
задължително се приготвя 
и се раздава на всички.

Ето я и рецептата, 
символ на здраве и жи-
вот:

жито (грухана пшени-
ца) - 500 г

масло - 150 г
вода - 1.5 л, мълчана
сол - 1 щипка
за поръсване - захар 

или сирене
Сложете във водата 

една щипка сол и я оста-
вете да заври. Добавете 
9 пъти измитото жито и 
варете, докато то стане 
на каша. Трябва да бърка-
те непрекъснато, за да се 
уверите, че не са останали 
несварени зърна. Свалете 
кешкека от огъня, а в отде-
лен съд препържете мас-
лото. Добавете маслото в 
кашата и разбърквайте, 
докато го поеме напълно. 
Поднесете кешкек, поръ-
сен със захар или сирене 
-  на кой както му харесва.

Нели Козарева участва със собствени домашно приготвени сладка и айвар в тра-
диционния Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - Куртово 
Конаре Фест. Фестивалът се провежда всяка година през втория уикенд на месец 
септември, когато има най-голямо изобилие на домати, чушки и лютеница.

Айварът, приготвен от сръчната пещерка, е новост за нея, но залага на стара из-
пробвана рецепта. Айвар е специална зеленчукова салата, специалитет на балканска-
та кухня, която се приготвя от червени чушки, като според някои рецепти може да се 
прибави и патладжан. Айварът е много популярен и в Македония, а през последните 
десетилетия се произвежда и от консервните фабрики в България. Използва се като 
гарнитура към месни ястия или като паста за сандвичи. Отличава се от лютеницата, 
която се приготвя на основата на червени чушки и домати, и от кьопоолу, което се 
прави основно от патладжани.

Нели е известна в Пещера и ре-
гиона със своите сладка от ягоди, 
кайсии, праскови, бели череши и 
смокини. Освен че се слави с неве-
роятно вкусните производи, тя из-
работва и предлага в своя магазин 
битови предмети и сувенири.

Фестивалът се провежда от 2009-
а и с годините се превръща в един от 
най-популярните в страната. Част 
от програмата му са лекции, пле-
нери, базари, кулинарни дейности, 
много музика (джаз, рок, блус, етно, 
фолклор) и конкурсът „Царица на 
лютеницата“.

Започна изпълнението 
на проекта за  рекулти-
вация на съществуващо 
сметище в местността Лу-
ковица в Пещера. Кметът 
на общината Йордан Мла-
денов, ресорни служите-
ли от администрацията и 
представители на фирмата 
изпълнител бяха на стро-
ителната площадка, за да 
уточнят последни детайли 
от мащабната акция, коя-
то цели да се допринесе 
за постигането на нацио-
налните цели за намаля-
ване отрицателното въз-

действие върху околната 
среда от дейностите по 
третиране и обезврежда-
не на отпадъците. Старото 
депо за отпадъци е било в 
експлоатация от 1980 го-
дина.

Обектът се изпълнява 
съгласно изготвен работен 
проект, издадено разреше-
ние за строеж и сключен 
договор между Община 
Пещера и ПУДООС за 
отпускане на безвъзмез-
дна финансова помощ за 
проект „Рекултивация на 
съществуващо сметище 

в имот с идентификатор 
56277.3.1289, местност Лу-
ковица, по плана на гр. Пе-
щера, община Пещера.

„С реализирането на 
проекта ще се извърши 
техническа и биологична 
рекултивация на смети-
щето на Община Пещера. 
Рекултивацията има за цел 
максимално да ограничи 
неблагоприятното въз-
действие на натрупаните 
отпадъци върху околната 
среда“, каза Младенов.

Той уточни, че пло-
щта на имота за рекул-

тивационната дейност е 
21 418 дка. Стана ясно, че 
безвъзмездната финансо-
ва помощ възлиза на 978 
549,56 лв., а собствените 
средства, предвидени за 
биологична рекултивация, 
са в размер на 65 113,38 лв.

Срокът по договора е 
131 календарни дни от да-
тата на откриване на стро-
ителна площадка съгласно 
Акт обр. 2а от 14.08.2020 г.  
Крайният срок за приема-
не на техническата рекул-
тивация е 22.12.2020 годи-
на (включително).

Предвижда се ремонт 
и вертикална планировка 
на съществуващата входна 
арка в посока  Пазарджик, 
както и прилежащия те-
рен. Вече са изградени и 
три пилона за поставяне 
знамената на България, ЕС 
и Пещера. 

По идея на кмета на 
Пещера Йордан Младенов 
тук ще бъдат монтирани 
релефни букви. Атрак-
тивният надпис ПЕЩЕРА 
ще оформи архитектурно 
входа на града. Предви-
дено е да бъде позицио-
нирано и монтирано ос-
ветление на буквите като 
акцент. От местната упра-
ва са сигурни, че това ще 
стане едно от любимите 

места за снимки за спомен 
на жителите и гостите на 
града.

 В пространството до 
гробищния парк вече е 
монтирана беседка. Като 
кът за отдих, са монтирани 
необходимите пейки. 

Предстои поставяне на 
чешма. Мястото е облаго-
родено и засадено с деко-
ративни храсти. Предстои 
засаждане на цветя, които 
ще завършат общата визия 
на пространството.

Питейната вода в Пещера след частичното наводняване 
на гробищния парк е в норми

Взетите в Пещера проби от питейната вода за химичен и микробиологичен 
контрол от РЗИ - Пазарджик показват, че резултатите съответстват на изисква-
нията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питей-
но-битови цели. Това съобщиха от РЗИ - Пазарджик.  Изследването се наложи 
във връзка с наводняването на част от гробищния парк. 

През периода 17 - 31 август са изследвани 4 проби вода от минерални водоиз-
точници. От тях няма такива, които да не отговарят на изискванията на Наредба 
№14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Община Пещера пусна нов телефон за сигнали на граждани
За улеснение на жителите на общината, и с цел подобряване на комуникаци-

ята между администрацията и гражданите, вече работи нов мобилен телефон за 
сигнали.  Всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на ГОРЕЩИЯ телефон 0350/6-
22-16 и 0893 532 069 можете да подавате сигнали за забелязани от вас нередности 
и нарушения.

Те ще бъдат регистрирани и разгледани от ръководството  на Общината и сво-
евременно ще се създаде съответната организация за действие.

Необходимо е да посочите името си, адрес и телефон за връзка.
Анонимни сигнали няма да се приемат.

Проектът „Кръстопът 
на минало и съвремие“ е 
дело на Община Пещера и 
Антична и средновековна 
крепост Перистера.  Това 
ще бъде едно пътуване 
през времето, във времето 
и с времето - един инте-
гриран проект за развитие 

на културата и културния 
туризъм  в нашия град.  
Една нова културна ини-
циатива, която се реали-
зира в търсене на нови ис-
торически места, свързани 
с легендарни театрални, 
оперни и музикални сю-
жети.  Място на провеж-

дане: Крепост Перистера, 
разположена на хълма 
Света Петка. Това място, 
което показва Пещера на 
длан, ще превърнем в едно 
прекрасно кътче за отдих 
и култура, един прекрасен 
парк, в който заедно съжи-
телстват минало и съвре-
мие. Проектът стартира с 
постановката „Сън в лятна 
нощ“ от Уилям Шекспир. 
Актьорите от театър „Лю-
бомир Кабакчиев“ използ-
ваха за декор  крепостта, а 
зрителите в продължение 
на час и половина съжи-
телстваха с духа на време-
то на Шекспир. Проявите, 
които предвиждат органи-
заторите, ще продължат 
през месец октомври 2020 
г.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
   На основание чл. 15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от НК и 

във връзка с Наказателно постановление №2020-3121-
02-47/03.01.2020 г., издадено от началник сектор БДС 
към ОД на МВР - Пазарджик, налага наказание ОБ-
ЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетната Иванка 
Танева Кръстева от гр. Пещера, ул. „Теменуга“, за нару-
шение на чл. 7, ал. 1 от ЗБЛД.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
   На основание чл. 15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от НК и 

във връзка с Наказателно постановление №2020-3121-
02-1835/04.08.2020 г., издадено от началник сектор към 
ОД на МВР - Пазарджик, налага наказание ОБЩЕСТ-
ВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния  Веселин 
Славков Симеонов от гр. Пещера, ул. „Пирин“ №33, за 
нарушение на  чл. 7, ал. 1 от ЗБЛД.

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
   На основание чл. 15, ал. 2 от ЗАНН, чл. 52 от НК и 

във връзка с Наказателно постановление №2020-3121-
02-1820/06.08.2020 г., издадено от началник сектор към 
ОД на МВР - Пазарджик, налага наказание ОБЩЕСТ-
ВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Йордан Асе-
нов Георгиев от гр. Пещера, ул. „Свобода“ №24, за нару-
шение на  чл. 7, ал. 1 от ЗБЛД.

В Пещера се реализира проект „Кръстопът 
на минало и съвремие“

„Национален фестивал на кешкека 
и народните умения - Радилово 2020“ 

- тази есен онлайн

Пещерка  участва  във  Фестивал   
на  чушката,  домата, традиционните храни 

и занаяти

Входната арка към Пещера ще 
бъде изцяло с нов вид

Започна изпълнението на проекта за  рекултивация на 
съществуващо сметище в местността Луковица
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Едно от добре поддър-
жаните междублокови 
пространства в Пещера 
се намира пред блоковете 
на бившето Държавно ав-
томобилно предприятие 
(ДАП). За радост, такива 
зелени и цветни кътчета 
стават все повече. А за да 
бъдат те такива, заслугата 
е на хората, които живеят 
в нашия град. Огласяваме 
красивото, но споделяме и 

една надежда на пещерци-
те, живеещи там.

Срещам ви задочно с 
Иван Харизанов:

Господин Харизанов, 
от тази пейка виждам кра-
сота в градината пред бло-
ковете, в които живеете. 
Разкажете как се роди иде-
ята да промените облика 
на това пространство, за 
да е предпочитано място 
за отдих.

Процесът по преобра-
зяването започна преди 
около 6 години. Иници-
ативата беше моя. За ра-
дост, всички съседи реши-
ха да дадат част от себе си 
и се включиха радушно в 
идеята да ни бъде уютно 
и приятно. Тези блоко-

ве са построени преди 70 
години. Дворното прос-
транство беше запуснато 
и изоставено. Решихме да 
променим визията и спо-
ред мен се получи. Днес ни 
притеснява окаяният вън-
шен вид на сградния фонд 
- стара, напукана боя, гни-
ли стрехи... Тази гледка не 
кореспондира с градината. 
Не знам как виждат това 
нашите съграждани, кои-

то минават по улицата. 
Знам, че нямаме финансо-
ви средства да направим 
ремонт на сградите. През 
2016 година кандидатства-
хме за саниране на жи-
лищата. Имаме спечелен 
проект, но не успяхме да 
видим началото на тези 
ремонти. Не сме загубили 
надежда това да се случи, 
за да живеем в обновени 
жилища. Това е причината 
да не губим надежда и под-
държането на градинките 
тук продължава. 

Колко апартамента има 
в тези блокове?

Общо 30 апартамента 
са. В тях живеят предим-
но възрастни хора. Почти 
всички сме пенсионери. 

За жалост, нямаме необ-
ходимите средства, за да 
направим ремонт. Нужна 
ни е помощ от страна на 
институциите в града. 

Въпреки това продъл-
жавате да инвестирате 
време и определени фи-
нансови средства в гра-
динките. Как се справяте?

Трудно е. Отделяме ос-
къдни средства за цветя и 
храсти, които да посадим. 
Голямата инвестиция е 
във вложеното лично вре-
ме на хората, които по-
лагат грижа. Площите са 
големи. Изискват косене, 
поливане, прекопаване и 
плевене на цветните лехи. 
Собственикът на фирма 
за матраци г-н Симеонов 
ни осигури дървен мате-

риал, с който направихме 
оградата. Искам да му 
благодаря и да пожелая 
здраве и успех!  Купихме 
бои, четки и речено-сторе-
но. Днес пъстроцветната 
ограда привлича хорските 
очи. Аранжирахме алеите 
с декоративни камъчета и 
стана още по-красиво.

Има интересни фигу-
ри на животни. За изра-
ботването им са нужни 
майсторство и творчески 
поглед. 

По магазините сме 
виждали различни ке-
рамични фигурки - джу-
дженца, гъбки, животни. 
Проблемът е, че не са ни 
по джоба. Така е. Впрочем 
старите гуми може да на-
мерят широко приложе-

ние. В интернет видях как 
предприемчиви хора пра-
вят фигури на животни, 
саксии и цветарници от 
непотребни автомобилни 
гуми. Разучих техниката. 
Набавих си необходимите 
материали и инструменти 
и започнах. В началото с 
по-елементарни компози-
ции, после пробвах да на-
правя жираф, лебед, мече 
и др. Най-големи цените-
ли се оказаха малчугани-
те. Този двор, който беше 
обрасъл с къпини и трева, 
днес е място за снимки за 
спомен. Чува се детски 
смях. Това е най-голямата 
награда за нас.

За да стане мястото на-
пълно естетизирано и из-
глеждащо добре, е нужно 

единствено да се ремонти-
рат блоковете. Това е при-
чината, поради която ме 
повикахте, така ли?

Да. Надяваме се ре-
сорните институции да 
прочетат за нашата бол-
ка и надежда. Повече от 
всичко искаме домовете 
ни да придобият европей-
ски вид, за да се гордеем, 
че сме част от красива Пе-
щера. Разчитаме, че ново-

избраният кмет  г-н Мла-
денов ще провери каква е 
причината за спиране на 
процесите по саниране на 
сградите преди 4 години 
и като добър стопанин на 
града, ще предприеме не-
обходимите законови мер-
ки, за да се сбъдне мечтата 
ни. Тук е мястото сърдечно 
да благодаря на сем. Диана 
и Иван Филипови, които 
отделят много от свобод-
ното си време в грижа за 
цветята, храстите и дръв-
четата. Благодаря и на г-н 
Младенов, който е оценил 
направеното от нас. Той 
ни подари рядък дървесен 
вид, за да го засадим тук и 
да допълним простанство-
то със зеленина.

Детски футболен турнир 
„Peshtera Cup“, който се 
проведе под патронажа на 
кмета на общината Йордан 
Младенов, приключи на 7 
септември. 

Три дни на стадиона 
в Пещера спортен дух, 
майсторство, феърплей 
и магия владееха терена. 
Спортното събитие закри 
Елена Рядкова - зам.-кмет. 
На награждаването при-
състваха инж. Николай 
Атанасов и Гълъбина Кара-
митрева - заместник-кме-
тове на общината. 

В надпреварата взеха 
участие представители на 
30 футболни отбора от Па-
зарджишка и Пловдивска 
област. 

Продължителността на 
мачовете беше 2х20 + 2 по-
чивки. Съставът на отбо-
рите: 8+1. 

Размерът на вратите: 2х5 
метра. 

Съдийски състав под ръ-
ководството на председа-
теля на съдийската колегия 
Иван Кобаков - секретар на 
ОС на БФС - Пазарджик, 
съблюдаваше правилата на 

играта между отборите.
Ето и резултатите в края 

на тридневното състеза-
ние: 

КЛАСИРАНЕ:
Набор 2008
1. „Свобода 2011“ - Пе-

щера; ; 2. „Тракия“ 2004 - 
Стамболийски; 3. „Футбол-
на Академия  II“ - Пловдив

Набор 2009
1. „Орлета“ - Пазарджик; 

2. „Левски“ - Паталеница; 
3. „Свобода 2011“ - Пещера

Набор 2010
1. „Кронос I“ - Пловдив; 

2. „Орлета“ - Пазарджик; 3. 
„Кронос II“ - Пловдив

Набор 2012
1. „Хебър“ - Пазарджик; 

2. „Орлета“ - Пазарджик; 3. 
„Пловдив Сити“ - Пловдив

Организаторите на спорт-
ното събитие осигуриха 
грамоти, медали и купи за 
отличилите се състезатели. 

Според Анастас Чапаров 
- председател на ФК „Сво-
бода 2011“ - Пещера, със-
тезанията са преминали 
при отлична организация 
и правилна преценка от 
страна на общинското ръ-
ководство да се инвестира 
в отбори с детско и юноше-
ско присъствие. 

През трите дни на над-
преварата не са констати-
рани травми или контузии 
на състезатели.

В почти Пещерско дер-
би се определи единият от 
финалистите на тенис тур-
нира Esteban Open, който 
се проведе на кортовете на 
комплекс V&P Residence в 
Равда. 

На единия полуфинал 
двойката от Тенис клуб 
„Вамос“ - Пещера Вейсал  
Кърджалиев и Васил Вач-
ков загубиха от Пламен 
Димов и Денис Кърджали-
ев.  На финала Денис Кър-
джалиев и Пламен Димов 
победиха Станислав Ма-
нолов и Димитър Ангелов 
от Харманли и се класира-
ха на първо място.

Вейсал  Кърджалиев и 
Васил Вачков се класира-
ха на трето място след из-
ключително оспорван мач. 

Припомняме, че този 
турнир е печелен два пъти 
от Георги Трифонов от Те-

нис клуб „Вамос“, Пещера 
- и през 2015-а на сингъл, 
и 2017-а на сингъл и на 
двойки.

Григор Якофов

На националните уче-
нически състезания по ра-
кетомоделизъм, състояли 
се в гр. Ловеч, организи-
рани от Министерството 
на образованието и наука-
та (МОН), Националния 
дворец на децата в София 
и съорганизатор Българ-
ската федерация по авио-
моделизъм (БФА), състе-
зателите от Пещерския 
клуб по ракетомоделизъм, 
набирайки скорост от пре-
дходните състезания, се 
представиха този път от-
лично. 

Участие взеха шестима 
ученици за сформиране 
по един отбор в двете въз-
растови групи - 3 деца до 
VII клас и 3-ма юноши от 
VIII до XII клас от клуба.

Отборът при децата, 
състоящ се от тримата 
състезатели Йордан Джи-
нин, Владимир Козарев 
и Георги Башкехайов, не-
удовлетворени от трето-
то място на предходното 
състезание, този път се 
амбицираха, мобилизира-
ха и подготвиха на ниво, и 
завоюваха златната купа в 
тяхната възрастова група.  

В отборното класира-
не при юношите златната 
купа за седма поредна го-
дина отново е в Пещера. 

Андон Георгиев, Коста-
дин Кръстанов и Алексан-
дрия Георгиева станаха 
златни медалисти в тех-
ните класове и получиха 
големите награди - едного-
дишни стипендии за след-

ващата 2020/2021 учебна 
година. 

Това бе и голямата ра-
дост както за тях, така и за 
ръководители и родители, 
които отново благодарят 
за финансовата подкре-
па на Община Пещера за 
участието им.

Междублоково пространство в Пещера за пример

Детски футболен турнир „Peshtera Cup“: 
Здраве, мотивация и самодисциплина

Тенис клуб „Вамос“ с ярко присъствие 
на турнира Esteban Open

За седма поредна година златната купа 
е при учениците от Пещера


