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На 4 и 5 юли в Боло-
ня се проведе редовното 
заседание на Политиче-
ския комитет на Съвета 
на европейските общини 
и региони (СЕОР). Делега-
цията на НСОРБ бе пред-
ставлявана от кмета на 
община Пещера – Йордан 
Младенов, председателя 
на Общински съвет-Бур-
гас – Севдалина Турмано-
ва, и председателя на Об-
щински съвет-Черноочене 
– Бедрие Газиюмер.

Делегатите обсъдиха 
използването на изкуст-
вения интелект в борбата 

с изменението на климата. 
Всички участници бяха 
единодушни, че достъп-
ната и актуална информа-
ция за климатичните про-
блеми може да подкрепи 
местните лидери при раз-
работване на адекватни 
стратегии и планове.

Министърът на обра-
зованието на Италия Пат-
рицио Бианки поздрави 
участниците и подчерта, 
че днес ЕС трябва да поеме 
политическата отговор-
ност за действия в борбата 
с глобалните климатични 
проблеми с единни усилия 

на всички власти. 
В дискусията бяха 

представени интелигент-
ни решения в процеса на 
адаптация към изменение-
то на климата. Делегатите 
се запознаха с процедури-
те за обновяване на орга-
ни на СЕОР за следващия 
мандат 2023 – 2025 г. Очак-
ва се асоциациите да пред-
ставят своите номинации 
до 3 ноември 2022 г. при 
спазване на минимум 40% 
представителство по пол. 
Предстоящата дискусия за 
актуализацията на устава 
на организацията ще бъде 

подготвена от генералните 
секретари и директори на 
асоциациите преди заседа-
нието на ПК през декем-
ври в Париж. Потвърден 
бе подходът за разделяне 
на техническите от поли-
тическите изменения.

Основен фокус е по-
ставен върху механизма за 
възстановяване и устой-
чивост, развитието на гра-
довете и селските райони, 
цифровизацията, соци-
алния диалог, целите за 
устойчиво развитие, енер-
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Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството ще 
финансира целево общи-
ните по обективни крите-
рии. За целта се осигуря-
ват 418 млн. лв. 

234 общини ще полу-
чат финансиранe за 297 
проекта за пътища, улици 
и ВиК. В одобрения спи-
сък на обектите е вклю-
чено и искането на кмета 
на община Пещера Йор-

дан Младенов, с което 
той предлага мотивирано 
финансиране за цялостна 
реконструкция на пътя 
до курортното селище 
„Свети Константин“ над 
Пещера.

Добрата новина огла-
си на Фейсбук страницата 
си Йордан Младенов. Ето 
какво написа той:

„Уважаеми приятели, 
скъпи съграждани, в на-
вечерието на празника на 

курорта „Свети Констан-
тин“ имам удоволстви-
ето да ви съобщя добра 
новина. От Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството ме уведомиха, че 
ни отпускат средства за 
цялостна реконструкция 
на пътя до курортното 
селище.С този проект ще 
продължим развитието 
на курорта и туризма в 
региона.“

Със Заповед № 
МЕУ-7439/02.08.2022г. 
на министъра на елек-
тронното управление 
е одобрено изграж-
дането на Федериран 
портал в инфраструк-
турата на Единния 
портал за достъп до 
електронни админи-
стративни услуги на 
Община Пещера.

Със заповедта са 
определени конкрет-

ните задачи на длъж-
ностните лица от МЕУ 
и Община Пещера по 
изграждане на офици-
алния сайт на Общи-
на Пещера. Предстои 
съвместното плани-
ране на дейностите 
по изграждането на 
Федерирания пор-
тал, което включва 
определяне на срок и 
длъжностни лица за 
изпълнение.

На 8 август кметът 
Йордан Младенов напра-
ви официална първа коп-
ка на реконструкцията на 
улични ВиК мрежи и съо-
ръжения на територията 
на град Пещера с девет 
подобекта – по улиците 
„Беглика“, „Панорама“, 

„Владимир Рилски“, „Оп-
ълченска“, „Стефан Кън-
чев“, „Чаталджа“, „Христо 
Ботев“ и ул. „Старата кре-

пост“.
Средствата са осигу-

рени от Предприятие за 
управление на дейности-
те по опазване на околна-
та среда. 

Общата стойност на 
инвестицията е в размер 
на 2 893 304,30 лв. 

Срокът за изпълнение 
е 270 календарни дни. Ще 
бъдат подменени общо 
3 117,50 м водопровод и 

2 577,67 м канализация. 
Общата дължина на ули-
ците е 2 578 м. Същевре-
менно бе дадено началото 
на реконструкция и ос-
новен ремонт на улична 
мрежа с 6 подобекта – по 
улиците „Старата кре-
пост“, „Стефан Кънчев“, 
„Освобождение“, „Бегли-
ка“, „Христо Ботев“ и ули-
ца „Владимир Рилски“.

Част от средствата са 
осигурени с Постановле-
ния на Министерски съ-
вет от 2021 г. в размер на 
1 300 000 лв., другата част 
е със Споразумение за 
финансиране между Об-
щина Пещера и Минис-
терството на регионално-
то развитие, на стойност 
750 000 лв. Ще бъдат из-
пълнени 13 008 кв. м път-
на част асфалт и 7 143 кв. 
м тротоарни площи.

Тук пристигнаха 

Трендафил Величков 
- областен управител, 
представители на фирми-
те изпълнители, строите-
лен надзор и проектанти. 

Водосвет за здраве от-
служи отец Георги.

„Това е дългоочакван 
проект от всички жители 
на Пещера и приорите-
тен проект за моя мандат 
като кмет“, каза Йордан 
Младенов в началото на 
церемонията. Той под-
черта пред присъства-
щите, че за него е важно 
ремонтните дейности да 
протичат по всички ев-
ропейски изисквания, 
спазване на графиците и 
качество на свършената 
работа. 

„Важно е да се знае, че 
ще изградим необходи-
мите  мрежи, пресичания 
на улицата, ВиК откло-
нения, така че да мини-

мизираме бъдещи раз-
копавания. Ще помоля 
живущите в районите на 
ремонтните дейности да 
проявят разбиране пред 
трудностите, които нала-
га процесът на обновява-
не“ - уточни още кметът 
Йордан Младенов.

„Казаното от г-н Мла-
денов, че се поема анга-
жимент да се работи в 
съответствие с всички 
изисквания и стандарти 
напълно ме удовлетво-
рява“ - каза областният 
управител Трендафил Ве-
личков. Той припомни, че 
като бивш  ученик на тех-
никума в града е живял 
на улица, която ще подо-
бри състоянието си. 

Величков поздрави 
пещерци, че са направи-
ли правилен избор кой 
да ръководи Пещера като 
кмет. „Пещерци са разум-

ни хора, знам, че ще про-
явят толеранс и разби-
ране пред неудобствата 
по време на ремонтните 
дейности. А след това Пе-
щера ще придобие още 
по-европейски вид за жи-
телите и гостите на общи-
ната.“ 

Величков пожела 
здраве на всички, за да 
се радват дълго на новата 
придобивка и обеща да 
бъде гост на церемонията 
по откриването на обно-
вените улици.

Тази инвестиция е по-
редната крачка, свързана 
с обновяването и прео-
бразяването на Пещера 
и е част от поетите пред 
гражданите ангажимен-
ти на Йордан Младенов, 
включени в програмата 
за управление на общи-
ната в мандат 2019-2023.

ЗАПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НОВ ПРОЕКТ, 
СВЪРЗАН С ОБНОВЯВАНЕТО И ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА ГРАДА

ПЕЩЕРА 
МЕЖДУ ДВА БРОЯ

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ПОСЕТИ БОЛОНЯ 
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОМИТЕТ 

НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩИНИ И РЕГИОНИ

Искане: 
МЛАДЕНОВ ПОИСКА ФИНАНСИРАНЕ 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЯ ДО „СВ. 
КОНСТАНТИН“, ОДОБРИХА ГО

ОБЩИНАТА ЩЕ ИМА 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ С НОВА ВИЗИЯ 

И ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
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В първия ден на ав-
густ бе прерязана лентата 
на новите тенис игрища, 
изградени по най-нова 
технология. Стойността 
на спортното съоръжение 
надхвърля 200 000 лв., като 
основен спонсор на ини-
циативата на СК „Вамос“ е 
Община Пещера. Десетки 
фирми и частни лица под-
помогнаха идеята на клуба 
и получиха благодарност-
та на председателя му Гри-
гор Якофов.

С водосвет, отслужен 
от отец  Димитър от храма 
„Свети Димитър“ ,започна 
церемонията по открива-
нето на игрището, а след 
това думата бе дадена на 
официалните лица.

„Изключително щаст-
лив и развълнуван съм, 

защото имах възможност-
та през последните годи-
ни да открия доста обек-
ти, които са изградени на 
територията на община 
Пещера, но днес съм осо-
бено развълнуван, защо-
то за първи път откривам 
спортен обект. Обновя-
ването на тенискортовете 
не е плод само на Общин-
ска админстрация. Този 
обект нямаше да го има, 
ако го нямаше местния 
спортен клуб „Вамос“. И 
това, което се случва тук, 
се дължи в голяма степен 
на тези момчета и моми-
чета, които повярваха, че 
всички заедно можем да 
го направим. Общинска 
администрация, бизнесът  
- в лицето на г-н Желяз-
ков, и „Биовет“, както и 

на много големи и малки 
местни фирми, на добро-
волци, които застанаха зад 
този проект, който днес е 
факт. Това е едно спортно 
бижу, което показва, че ко-
гато пещерци се обединят 
и работим заедно - ръка за 
ръка, можем да правим та-
кива чудеса, които остават 
за поколенията напред във 
времето. 

Пожелавам на спортен 
клуб „Вамос“, на всички 
пещерци - малки и голе-
ми, да се срещаме тука и 
да продължим да работим 
заедно, защото Пещера го 
заслужава!“ - заяви на от-
криването кметът на Пе-
щера - Йордан Младенов.

„За мен е чест да бъда 
тук, за мен е радост, защо-
то всичко, което каза г-н 
Младенов е факт, всички 
ние заедно показваме за 
пореден път как нещата 
могат да станат по-добри 
и как такива проекти мо-
гат да се реализират. По-
желавам здраве на ръко-
водството и членовете на 
клуб „Вамос“, нека наисти-
на много деца и родители, 
спортисти , любители да 
ползват това прекрасно 
съоръжение. Надявам се 
дори в един момент  то 
вече да е тясно за желае-
щите. Нека децата да раз-
виват таланта си и утре да 
станат истински профе-

сионалисти и шампиони! 
Да се научат да бъдат шам-
пиони, за да бъдат шампи-
они и в живота! Ползвайте 
го със здраве. „Биовет“,  
както винаги, ще подава 
ръка, ще помага и ще бъде 
пример за бизнеса. Виж-
дам имената на още много 
фирми, които са помогна-
ли, вярвам, че те също ще 
продължат да подкрепят 
този клуб, защото вина-
ги заедно можем повече.“ 
- каза изпълнителният 
директор на „Биовет“ АД - 
Ангел Желязков.

Председателят на клу-
ба Григор Якофов заяви, че 
игрището за тенис е идея, 
която се е превърнала в 
кауза. „Положихме много 
средства и труд, благода-
рим на фирмите и инсти-
туциите, които помогнаха 
за реализацията на тази 
идея: Общинско пред-
приятие „Чистота и под-
държане на общинската 
инфраструктура“, Фирма 
„Бари груп“, фирма „Пасат 
антени“, матраци „Симе-
онов“, фирма „Заводски 
строежи“, фирма „Риг-
кар“, фирма „Никас“, фир-
ма „Лазур“, хипермаркет 
„Крез“, фирма „V-TAC“, Ге-
орги Павлов, Петър Дин-
чев, Нешко Рядков, Тодор 
Бакалски, Атанас Янев, 
Иван Герчев, Неделчо Ряд-
ков, Георги Трифонов, Ан-

гел Бояджиев, Веско Аври-
онов, Илиян Куцев, Георги 
Делев, Иван Такев, Илиян 
Петров, Георги Радулов и 
бетонови изделия „Испе-
рихово“. 

Специални благодар-
ности към г-н Ангел Же-
лязков - за съдействието 
и помощта, и на Община 
Пещера в лицето на г-н 
Йордан Младенов, които 
застанаха зад тази идея и 
без тяхното съдействие не 
би била възможна реали-
зацията на този проект.“

Последва изпълнение 
на мажоретния детски 
състав към ОДК - Пещера 
с ръководител Руса Кавро-
шилова. Сред гостите бяха 
множество почитатели на 

тениса, активно спортува-
щи членове на клуба и тех-
ните семейства.

През 2021  г. започ-
на основен ремонт на 

спортна площадка „Кав-
каз“ и прилежащите два 
тенискорта. Извършени 
бяха изкопни работи и 
извозване на строителна 
маса с цел разширяване 
на терените за игра. Из-
градени бяха подпорни 
съоръжения и полагане на 
чакъл, арматура и бетон. 
Беше извършено цялостно 
озеленяване и изграждане 
на алеи.  Двата тенискорта 
бяха изградени с най-мо-
дерна изкуствена настил-
ка, която позволява цело-
годишното й използване. 
Беше изградено и модерно 
LED-осветление. Спортен 
клуб „Вамос“ - инициатор 
и ползвател на тази база, 
положи много усилия, 

средства и труд, за да може 
това спортно съоръжение 
да се превърне в съвре-
менно място за спорт.

Министерството  на 
културата одобри проект 
на Община Пещера за из-
пълнение на дейности по 
консервация и реставра-
ция на Стария часовник.

Със Заповед № РД09-

432/ 24.06.2022 г. е одобрен 
за финансиране проект  
„Благоустрояване на УПИ 
XXIV -3500, Стария часов-
ник в кв.205, ПИ с иденти-
фикатор 56277.503.594 по 
КККР на гр. Пещера”.

Целта е да се извър-
шат активни дейности по 
опазване на архитектур-
но-строителния паметник 
на културата, в резултат 
на което ще се запази мак-
симално автентичният му 
вид.

Проектът предвижда 
цялостно укрепване на 
фасадата. За целта ще бъ-
дат подменени някои от 
камъните по облицовката, 
наново ще бъдат положе-
ни фугиращи смеси, като 
старите ще бъдат премах-
нати механично. Освен 

консервация и реставра-
ция, проектът предвиж-
да и благоустрояване на 
площите около паметника, 
както и атрактивно освет-
ление.

Финансовата подкре-
па от Министерството на 
културата е в размер на 
116 892,64 лв.

Сградата е с важно зна-
чение за местната общност 
и за развитие на регионал-
ния туризъм. Реализира-
нето на проекта ще допри-
несе и за по-добрия облик 
на града, както за гостите, 
така и за жителите му.

Припомняме, че през 
2017 г. Общината финан-
сира възстановяването на 
часовниковия механизъм 
с електронен  GPS. Устрой-
ството притежава възмож-

ност за синхронизация за 
точен час, преминаване 
към лятно и зимно часово 
време и без необходимост 
от техническа поддръжка. 
До момента часовникът се 
е поддържал ръчно и мно-
го често се е развалял.

Единственият запазен 
архитектурен паметник и 
днешен символ на града 
е часовниковата кула, по-
строена между 1650 – 1710 
г. Архитект на построй-
ката е Любен Тонев, сочи 
справка в Енциклопеди-
чен речник – Пещера, с 
автор Анастас Пунев. Тя 
е втора по възраст в стра-
ната след кулата на „Сахат 
тепе“ в Пловдив. 

Часовниковата кула е 
построена в местността  
Саата в южната част на Пе-

щера.  Основата на кулата 
е изградена от камък и има 
правоъгълна форма с дъл-
жина на страните 3,55 x 
3,85 m, височината й е 8,55 
m. Горната част на кула-
та е изградена от дървени 
греди с пълнеж от кирпич. 
Общата височина е 13,55 
m. Под шатрообразен диск 
е била на открито часовни-
ковата камбана.

Първоначално часов-
никът е без циферблат и е 
отмервал времето по тур-
ското часоброене. След 
Освобождението е изо-
ставен и часовниковият 
механизъм е откраднат. 
Реставрирана е през 70-
те години, като новият 
механизъм е изработен 
в Техникума по фина ме-
ханика в София. В Пеще-

ра часовниковата кула се 
утвърждава като втори 
символ след Кавака, пише 
Пунев.

С решение на Минис-
терския съвет № 584 от 
20.08.2020 г. ОУ „Св. Патри-
арх Евтимий“ бе вписано в 
списъка на иновативните 
училища на Република Бъл-
гария. Вече втора година 
едно училище с дългого-
дишна история, утвърде-
ни традиции, но и с много 
идеи за новаторство, крачи 
смело по пътя на иноваци-
ите.

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 образовател-
ните си резултати, да по-
вишават мотивацията си за 
учене, да участват активно 
в училищния живот и да 
развиват креативното си 
мислене, различни компе-
тентности и емоционална 
интелигентност. 

За трета поредна година 
Иновативно основно учи-

Истинско спортно бижу 
ще ползват всички любители на тениса в Пещера

СТАРИЯТ ЧАСОВНИК ЕДИН ОТ СИМВОЛИТЕ НА ПЕЩЕРА, 
ЩЕ БЪДЕ  РЕСТАВРИРАН

УЧАСТИЕ НА ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
 „Св. Патриарх Евтимий“ в Националната програма „Иновации 

в действие през учебната 2021/2022 година“

(продължава на стр. 6)
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В края на месец юли започна провеждането на шес-
тото издание на Национален фолклорен събор „Свети 
Константин 2022“. Около 1 000 индивидуални изпълни-
тели, състави и инструменталисти се събраха на Дългата 
поляна, за да покажат пъстротата на българския фолк-
лор.

Изпълненията на участниците във форума оцени 
жури в състав Илиян Сандрев, Боян Алексиев, Здравко 
Мандаджиев и Руса Каврошилова - председател на жу-
рито.

Перфектната организация от страна на Общината 
направи тази изява популярна в цялата страна. Според  
актрисата Веселина Бабаджанкова, Пещера е град с тра-
диции, богата култура, готова и в трудни моменти да 
даде възможност за популяризиране и утвърждаване на 
стойностни и непреходни традиции и обичаи.

Тази година за курортистите и гостите на събора пя 
Николай  Учкунов. Музикален поздрав за присъстващи-
те отправи гайдарски състав „Войводите“.

Йордан Младенов благодари на изпълнителите за 
обичта и българщината по опазване на непреходното на-
родно творчество.  „Благодарение на взаимните усилия 
на участници, организатори, жури, публика, този събор 
се превърна в едно от най-големите културни събития на 
територията на областта. И тази година ще видим песни, 
танци, обичаи и традиции, носии, запазени от самодей-
ци и читалищни колективи. Всичко това ни обединява, 
кара ни да се чувстваме силни и единни. Бъдете здрави и 
успешни. Изживейте своето лято. Чувствайте се чеда на 
майка България и я обичайте!“ – бяха думите му, отпра-
вени към участници и гости.

Награждаването на лауреатите от двата дни на кон-
курсната програма донесе емоции, нескрита радост и по-
вод за вълнение.  

Кметът на общината връчи наградата Гранд При на 
представителен ансамбъл за автентичен фолклор „Дъл-
боки“ при НЧ „Развитие“ - с. Дълбоки, община Стара 
Загора, с ръководител Кристина Янкова. Младенов удос-
тои с плакет най-малкия участник - Стела, която е на 1 
година и 9 месеца, но взе активно участие в представяне-
то на своята група от с. Дълбоки.

Виевската фолклорна група изпя своите най-обични 
песни. Кметът на община Пещера Йордан Младенов за-
пали традиционния летен огън, за да бъде дадено нача-
лото на летния сезон за вилното селище.

Повече от 40 търговци от цялата страна станаха част 
от шестото издание на Национален фолклорен събор 
„Свети Константин 2022“. И в двата дни на фестивала, 
посетителите можеха да се сдобият с ръчно произведени 
български стоки, сувенири и храни. За най-малките гос-
ти на събитието бяха организирани изненади в детски 
кътове.

Реджеп Бадев от Сърница беше една от звездите, 
които видяхме по време на събора през почивните дни в 
пещерското летовище Свети Константин. Безапелацион-
ният победител в  „Hell’s Kitchen“  (2020 г.)  покани да оп-
итаме автентичния  вкус на Италия, както телешките и 

конските бургери. Не липсваха италианска фокача, пи-
лешки хапки и картофки и студена крафт бира „Гайда“.

Един от павилионите изглежда по-различно от оста-
налите. Върху месал, окото примамваха подредени ку-
рабии, сладки, кексове, а в кошница, красиво положена 
върху бали слама - сложени грижливо опаковани самуни 
хляб. Мирише вкусно, а жената зад щанда не спира да 
кани посетителите да опитат домашните лакомства.

- Как се казвате ?
- Мариана Ганева се казвам.
- Вие от кой край на страната сте?
- От Пещера съм, но живея в Пловдив.
- Сама ли приготвяте тези вкусотии? Или предлага-

те производите на някоя фирма ?
- Сама приготвям всичко, което виждате. Семей-

ството ми помага. Дълги години живеехме в Испания. 
Прибрахме се в България преди две години. Решихме да 
пробваме да произвеждаме сладкиши, курабии и хляб. 
Постепенно се превърна в наш бизнес.

- Как реагират курортистите? По щандовете тук 
има доста изкушения за всеки вкус.

- За втора година изваждам пред очите на хората 
това, което изработвам. Тези, които са пробвали, сега от-
ново са тук, за да си купят някоя щърволинка или хляб.

- Чух, че най-вкусни били сладките във вид на фу-
нийки, пълни с крем. Аз помня, че в детството ми тези 
сладки бяха предпочитани. Каква е тайната, за да бъ-
дат вкусни ?

- Тайната се крие в технологията и продуктите. Всич-
ко е домашно производство. Яйца, масълце, много ста-
рание и доза любов при приготвянето. Това е тайната. Да 
не бързаш да произвеждаш огромни количества. Да е по 
малко от всичко, но направено както трябва.

- Кой се спира повече пред вашия щанд? Малките 
или големите?

- Има купувачи от различни възрастови групи. Виж-
дам в очите им любопитство, някои хора си спомнят с 
носталгия за старите сладки на баба. Други питат за ре-
цептите. Всички обаче са на мнение, че от домашното 
по-вкусно няма, каквито и да са опаковките на купеш-
ките сладкиши.

- Защо според Вас в България няма традиция да 
има малки пекарни? В чужбина такива работилнички 
са предпочитани от клиентите.

- Несигурността на производителите в настоящата 
икономическа ситуация спира всички опити да се пра-
ви малък бизнес. Хората нямат доверие. Ток, газ, скъпи 
ресурси, цени, които непрекъснато се променят.... Това е 
причината. Мисля, че след време всичко ще се подреди. 
Тогава може да се мисли за малки бакалии, хлебарници 
или фурнички.

- Какво ще пожелаете на пещерци?
- Да са все така добри и усмихнати. Да живеят спо-

койно, да се радват на мир и спокойствие! Да са живи и 
здрави! И да не забравят да се веселят както подобава!

В специално обособен за директна продажба авто-
мобил представя своята продукция - сирене, кашкавал, 
масло, катък, кисело мляко и извара - синът на популяр-
ния в Пещера Хари Хайверов. Мястото е Широката по-
ляна. Времето е съборно и неделно.

Ники живее в София от рождението си. Има вила в с. 
Св. Константин, вратите на която са отворени за прияте-
ли по всяко време. 

Ники се занимава с високи технологии, това не му 
пречи да отглежда крави, кози и овце и да радва почита-
телите на натуралното и истинското.

- И ти си един от онези, които се прибраха от чуж-
бина в България. Какво предлагаш в твоя павилион?

- Предлагам на курортистите и гостите на събора на-
турални млечни продукти, произведени лично от мен 
и от още няколко приятели съмишленици. Животните 

отглеждаме ние, ние произвеждаме и сиренето, мляко-
то, кашкавала. Животните  се отглеждат в една местност 
близо до София, която попада в НАТУРА 2000. Пасат 
чиста трева, хранят се с отбрани фуражи. Животните  - 
крави, коне и дребен добитък, са оставени на свобода.

- Как стана така, че загърби Испания, върна се тук 
и въпреки професията си, започна да се занимаваш 
с отглеждане на животни и производство на млечни 
продукти?

- Тази идея кътам в себе си от дете. Винаги съм искал 
да се занимавам с отглеждане на животни. С годините 
идеята се реализира. Сега се радвам на всичко, което по-
стигам с много труд и грижи. Беше доста трудно в нача-
лото.

- Тази работа е трудоемка, изисква време и много 
грижи. Не ти ли тежи?

- След трудните моменти идва удоволствието от по-
ложения труд. Когато започнеш да виждаш резултатите, 
забравяш несгодите, недоспиването, умората. Усещаш се 
човек, произвел нещо, което е осезаемо и може да се до-
косне.

- Как реализираш продукцията? Едва ли разчиташ 
на вериги от търговската мрежа?

- Започнах да продавам стоката си първо на познати и 
приятели. Вкусните неща, които произвеждам, скоро на-
мериха още почитатели. Те се похвалили на трети, после 
на четвърти и пети... От уста на уста. Без реклами, медии 
и вестници. В София хората не жалят пари за истинска 
домашна храна. Писнало им е от отрови и заместители в 
търговските мрежи.

- Рецептата за хубаво сирене и кашкавал?
- Никой всъщност не знае къде и кога за първи път 

е направено сирене. Има много начини и рецепти. Ние 
сме избрали класическата технология. На първо място 
хигиената. Млякото трябва да се пази, да се работи в 
стерилна среда. Никаква химия, подобрители и стаби-
лизатори. Природата се е погрижила за всичко, което е 
необходимо на млякото. Правим нещата такива, каквито 
трябва да бъдат. Както са го правили възрастните. Не са 
пестили материал.

- Пожелай нещо на съгражданите си.
- Здраве, късмет, успехи във всяко начинание и къс-

мет в онова, с което са се заели. На добър час приятели!
На 31 юли – вторият фестивален ден,  Гран При за ця-

лостен принос в опазване и съхранение на българското 
фолклорно изкуство спечели танцов състав „Ибърски 
ритми“ - с. Поибрене, с ръководители Мария Бензарова 
и Илия Луков. Същото отличие бе присъдено на школа 
по народно пеене „Славейче“ при НЧ „Хр. Ботев 1897“ - 
гр. Сливен, с художествен ръководител Петя Григорова.

Гран При на Община Пещера и парична награда бе 
присъдена на кукерска група при НЧ „Съзнание 1921“ - 
с. Асен, община Павел баня, обл. Стара Загора, с ръково-
дител Мария Великова.

За Община Пещера празник от такъв ранг е наис-
тина голямо събитие - като организация, за която мно-
го хора вложиха душите и сърцата си. 

Запазвайки традициите и самобитността си, мо-
жем да се съхраним и като народ. Нека не забравяме 
предците си и учим децата да уважават и почитат бъл-
гарския фолклор!

Запазвайки традициите и самобитността си, 
можем да се съхраним и като народ
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Илиян Сандрев се присъедини към 
звездния отбор на изпълнителите, които 
взеха участие в 30-ото юбилейно издание 
на „Пирин Фолк“. Изпълнението му донесе 
много аплодисменти и признание за май-
сторството.

В конкурса за изпълнителско изкуство 
на „Пирин Фолк“ Сандански 2022, Илиян се 
представи с песента „Пиринска китка“ /Му-
зика: Народна, Текст: Народен, Аранжимент: 
Виктор Йорданов – Кардама/

Припомняме, че Илиян Руменов Сандрев 
е на 28 години, от град Стамболийски. Към 
днешна дата Илиян е професионално реализиран като учител по му-
зика в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски 
комплекс Пещера.

„Благодаря за подкрепата на всички в това незабравимо преживя-
ване!“, написа гласовитият певец на страницата си във Фейсбук.

На 22 септември 2022 г. на 
площада в село Радилово ще се 
проведе „Национален фестивал 
на кешкека и народните умения 
– Радилово 2022“.

Елате да се забавляваме, без 

да се състезаваме! 
Станете част от атракциите 

на фестивала! 
Заедно да демонстрираме и 

да дегустираме:
§ рецептата на богинята Бен-

дида – Радиловския кешкек;
§ легенди, обичаи и фолклор;
§ играта „Бабо, какво е това?“;
§ надиграване с народни хора;
§ уроци по народни и модерни 

танци;
§ творчески и традиционни 

работилници.
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ИЗЛОЖБИТЕ  

БАЗАРИ НА:
§ традиционни храни;
§ земеделски продукти;
§ художествени занаяти.
МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ, 

АКО СТЕ:
§ самодейни състави;
§ занаятчии;
§ кулинари, представящи тра-

диционни рецепти и ястия от 
своето селище;

§ земеделски производители.
НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ:
§ сцена за изяви;
§ щандове.

За 6-и път Община Пещера стана организатор, а 
градът – домакин на VI Международен етнокултурен 
фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на кул-
турата“. Фестивалът е част от Културния календар на 
Общината и в него всяка година се включват фолклор-
ни колективи от Европа, а тази година и от цял свят, 
представящи с много красота, талант и добро настрое-
ние незабравима феерия от цвят и ритми.

В 6-ия Международен етнокултурен фестивал от 26 
до 27 юли 2022 в Пещера среща си дадоха представи-
телни фолклорни състави от България, Бразилия, Ру-
мъния и Турция.

Вечерта започна с дефиле на групите в централната 
градска част. Те преминаха пред погледите на зрителите 
под ритмите на българската каба гайда. Първи на сце-
ната излязоха артистите на ЦПЛР ОДК - Пещера.

България - Фолклорен танцов ансамбъл „Дилянка“ с 
главен художествен ръководител Мария Кьосева.

Фолклорен танцов ансамбъл „Дилянка“ - гр. Пло-
вдив, е създаден през 1992 г. от хореографа Мария Кьо-
сева. В ансамбъла танцуват над 100 момичета и мом-
чета, разделени в три групи – подготвителна школа, 
средна група и младежка формация. В репертоара на 
„Дилянка“ са включени танци от всички етнографски 
области на България. Колоритните костюми и динами-
ка на танците завладяват публиката не само у нас, но и в 
чужбина. Вече 30 години ансамбълът е сред най-актив-

ните в културния живот на страната.

ТУРЦИЯ - Фолклорна танцова група „Кузейин 
Усаклари“, Анкара, Турция, функционира от 2003 г. В 
социалните им проекти, изпълнявани на принципа на 
доброволчеството, фолклорните танци и музикални-
те дейности се използват като специфични средства 
за развиване на споделен екипен дух и подобряване 
разбирането за лична и групова отговорност. Групата 
за народни танци „Kuzeyin Usaklari“ е международно 
призната и се радва на топло посрещане по време на 
многобройни представления и фестивали в Турция и в 
чужбина.

БРАЗИЛИЯ- Културна Асоциация FLOR 
RIBEIRINHA от Бразилия завладя десетките посети-
тели на феста с пъстри костюми, майсторски танци, 
гъвкавост, изящество и красота. Повече от 25 години 
културната асоциация Flor Ribeirinha работи за опазва-
нето, поддържането, защитата и разпространението на 
автентичната бразилска култура. От  2010 г. групата Flor 
Ribeirinha е гастролирала на американския континент, 
посещавайки страните Перу, Парагвай и Аржентина, 
във Франция – Мартиг, Монтоар и Конфоланс, в Ита-
лия – Тарченто, Апиро и др., а през 2016 г. се състезава 
в „Cheonan World Dance Festival“ в Южна Корея, завою-
вайки престижното второ място.

РУМЪНИЯ- Зрителите на Фестивала „Културата 
на бъдещето и бъдещето на културата“ посрещнаха с 
аплодисменти участието на танцьорите от Румъния. 
Фолклорна група  „Дор Трансилван“ е една от най-из-
вестните румънски фолклорни групи. Групата е основа-
на през 1994 г. и има удивителна дейност за този период. 
Средната възраст на членовете на групата е около 20 го-
дини и повечето от тях са ученици и студенти.

По традиция концертната програма завърши с 
кръшно българско хоро на площада, на което се хвана-
ха и пещерци. А в началото гордо се вееше знамето на 
България.

Групата за автентичен 
фолклор „Родопчани“ с 
ръководител Павел Куцев 

взе участие в XII-ти На-
ционален събор на народ-
ното творчество „Коприв-

щица 2022“. Самодейците 
изпълниха пред жури кит-
ка народни песни в съпро-
вод на каба гайди.

Пещерските участни-
ци се качиха на сцената в 
Копривщица на 6 август.

Златен медал и грамота 
за участие бе присъдена 
на групата за автентичен 
фолклор. „Родопчани“ са 
получили покана от БНР 
да направят професионал-
ни записи на песните си в 
ритуалната зала на Коп-
ривщица.

участваха в Междуна-
роден фолклорен фести-
вал в Чанаккале

Танцовите формации 
при НЧ „Развитие-1873“ 
с ръководител Елена Ба-
ренска взеха участие в 
Международен фолклорен 
фестивал в град Чанаккале 
– Турция, който се прове-
де в края на месец юли. На 
фестивала се изявиха фол-
клорни групи от България, 
Турция, Северна Македо-
ния, Румъния и Сърбия.

Пещерските танцьори 
показаха таланта си в две 
поредни вечери и взеха 
участие в дефилето на гру-
пите в красивия морски 

град. Публиката оцени по 
достойнство представя-
нето им, а най-малките 
ни танцьори - с прекрас-
ното си изпълнение и ко-
лоритните костюми, 
предизвикаха симпа-
тия, много усмивки и 
бурни аплодисменти.

Плакет за участие 
във фестивала беше 
връчен от кмета на 
Чанаккале.

В групата, която 
посети Чанаккале по 
повод Международ-
ния фолклорен фес-
тивал, взе участие 
и председателят на 
НЧ „Развитие-1873“- 

Фаня Иванова, която поз-
драви самодейците за пре-
красното им представяне 
и ги насърчи за нови ар-
тистични изяви.

НЕЗАБРАВИМА ФЕЕРИЯ ОТ ЗВУЦИ, БАГРИ И РИТМИ  
СЪБРАХА ДЕСЕТКИ ПЕЩЕРЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА

ПРЕДСТОЯЩИ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА „РОДОПЧАНИ“ В КОПРИВЩИЦА

ТАНЦОВИ ФОРМАЦИИ ОТ ПЕЩЕРА

ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕДСТОЯЩИ ПРЕДСТОЯЩИ

ЛЮБОПИТНО

В РАДИЛОВО СТЯГАТ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ 
НА КЕШКЕКА И НАРОДНИТЕ УМЕНИЯ

ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО ЛЮБОПИТНО

ИЛИЯН САНДРЕВ СПЕЧЕЛИ 
ПУБЛИКАТА НА „ПИРИН ФОЛК“



3 Искра
Родопска5

гията от възобновяеми 
източници, вълната за об-
новяване, изменението на 
климата, международното 
сътрудничество, мигра-
цията, равенството между 
половете, младежта. 

В заседанието на СЕОР 
участва с презентация и 
кметът на украинския град 
Житомир – Серхий Сук-
хомлин. Той благодари на 
СЕОР и на всички асоци-
ации за оказаната помощ. 
Кметът представи данни 
за разрушенията от руска-
та инвазия, в т.ч.: 116 000 
жилищни сгради, 2000 об-
разователни институции, 
24 000 км пътна мрежа, 
350 медицински заведения 
и др.

Делегатите обсъдиха 
темата за ревизията на 
Хартата за равнопоста-
веността и разширява-
не на обхвата й с целите 
за устойчиво развитие и 
околната среда, цифро-
визацията, влиянието на 
COVID и правилата за об-
ществените поръчки. Го-
ворителите подчертаха, че 
сред основните проблеми 
в сферата е равнопоставе-
но заплащане, осигурява-
нето на достатъчно услуги 
за деца за по-добро съв-
местяване на трудовите и 
семейните задължения на 
родителите.

Политическият коми-
тет се запознат и с рабо-
тата на СЕОР по предло-
жението за директива на 
ЕС за борбата с насилието 

срещу жени и домашното 
насилие. Изготвена е по-
зиция, съдържаща 3 клю-
чови послания: 1) по-все-
обхватно признаване на 
ролята на поднационални-
те власти и подсилването 
на многостепенния подход 
на сътрудничество; 2) сп-
равяне с насилието срещу 
жените в политиката чрез 
конкретни разпоредби и 
наказания 3) въвеждане и 
хармонизиране на общи 
протоколи за събиране на 
данни в държавиичленки, 
вкл. на местно и регионал-
но ниво.

Представена бе и въ-
зобновената дейност на 
Комитета на млади из-
борни лица на СЕОР. Това 
е платформа за обмен на 
добри практики и полити-

ки на местно, регионално 
и европейско ниво меж-
ду европейските изборни 
представители по теми, 
свързани с устойчивото 
териториално развитие и 
работата на CEОР. Вторият 
ден бе посветен на обновя-
ването на институционал-
ните органи на Обединени 
градове и местни власти 
(ОГМВ), което ще се слу-
чи през октомври за за-
седанието в Южна Корея. 
Предварително ще бъдат 
номинирани лицата за ръ-
ководни позиции в орга-
низацията.

Представен бе проек-
тът Inclucities, който има 
за цел да подобри полити-
ките за интеграция с учас-
тието на мигрантските 
общности и местните за-

интересовани страни. Ще 
се изгради партньорска 
схема за обмяна на опит 
между градовете и сдру-
женията на местните и ре-
гионалните власти.

На 26 и 27 септември в 
Брюксел ще се проведе ри-
трийт на СЕОР, на който 

ще се обсъдят и приори-
тетите на организацията 
за периода 2023 – 2024 г., 
за да се изработи работна 
програма на организация-
та. До края на годината 
предстои и заседанието на 
Политическия комитет в 
Париж.

Изплащането на помощите за 
отопление за предстоящия зимен се-
зон (1 ноември 2022 г. – 31 март 2023 
г.) започна от 15 август. Размерът на 
помощта е 623,55 лв. До края на ав-
густ цялата сума ще бъде изплатена 
наведнъж на хората, които са канди-
датствали за отпускането й през юли 
- съобщиха от пресцентъра на Ми-
нистерството на труда и социалната 
политика (МТСП).

В Пещера: „До 15 август са пода-
дени 700 заявления за отпускане на целева помощ за отопление. Дирекция „Социал-
но подпомагане“ в града е издала 516 заповеди за изплащането й. 137 заявления все 
още се обработват.“ - каза за Peshteraprim Димитър Попов - директор на службата. 
Той уточни, че 47 жителите на общината, които са подали заявление за получаване 
на помощ за отопление, са получили отказ.

Завърши монтажът 
на игровите съоръжения 
на две детски площадки в 
курортното селище Све-
ти Константин. Един от 
кътовете е разположен на 
Дългата поляна, второто 
детско съоръжение е на 
поляната до стария хотел. 

Ремонтните дейности 
са реализирани със собст-
вени средства на Община 
Пещера.

Площадките са място 
за игри и занимания на 
малки деца и всички след-
ва да бъдат отговорни, за 

да се гарантира безопас-
ното им ползване, както 
и опазването на чистота 
в районите. От местната 
администрация призо-
ваха жителите и гостите 

на селото дa пpoявявaт 
нeтъpпимocт  ĸъм всички 
хулигански прояви и свое-
временно да  cигнaлизиpaт 
за тях.

Топъл обяд се предос-
тавя на общо 210 потреби-
тели в три пункта – Пункт 
№1 гр. Пещера /в трапе-
зарията на Домашен со-
циален патронаж/, Пункт 
№2 с. Радилово /Пенси-
онерски клуб/, Пункт №3 
с. Капитан Димитриево /
Пенсионерски клуб/.

Удължаването на срока 
за предоставяне на услу-
гата стана възможно след 
предприетите действия от 
Общинска администрация 
и след сключването на до-

пълнително споразумение 
към Договора за предос-
тавяне на  безвъзмездна 
финансова помощ с Аген-
цията за социално подпо-
магане.

Община Пещера пре-
доставя и съпътстващи 
мерки на потребителите 
на услугата, изразяващи се 
в индивидуално консулти-
ране и съдействие за въз-
можностите за ползване 
на други социални услуги, 
ползване на администра-
тивни общински услуги, 

подпомагане достъпа до 
здравни и образователни 
услуги.

Срокът на изпълнение 
на проекта е 21 месеца.

Общата стойност на 
проекта е 265 580,70 лв.

Заявления и придру-
жаващи документи за 
ползване на социалната 
услуга обществена тра-
пезария  от жителите на 
общината продължават да 
се приемат  в  Центъра за 
административно обслуж-
ване – Община Пещера, 

ул.„Дойранска епопея“ № 
17  и  в Кметствата на с. 
Радилово и с. Капитан Ди-
митриево.

За връзка: тел: 0350/6-
22-03 и 0350/6-22-08, вътр. 
104 – Отдел „ОКСМД“.

Проекта се финансира 
от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуж-
даещите се лица по Опера-
тивна програма за храни 
и/или основно материално 
подпомагане 2014-2020, в 
резултат от инициативата 
на Европейската коми-

сия за  преодоляване на 
последствията от кризата 

чрез механизма REACT-
EU.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ПОСЕТИ БОЛОНЯ 
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОМИТЕТ 

НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩИНИ И РЕГИОНИ
(продължение от стр. 1)

МОНТИРАХА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ИГРА 
В ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В  СВЕТИ КОНСТАНТИН

ЗАПОЧНА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПОМОЩИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН 

Община Пещера ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проект “Топъл обяд 
в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера” до 30.09.2022 г. включително

По време на летните 
Олимпийски игри през 1972 
г. в Мюнхен при маратонски-
те бягания пред атлетите се е 
движел електрически авто-
мобил, който ги е снимал и 
им е осигурявал вода. Днес, 
50 години по-късно, елек-
трическите коли и мотори 
вече са част от действител-
ността ни.  А четвъртият в 
България електрически кро-
сов мотор, сглобен изцяло в 
гаражни условия, се намира 
в Пещера.

150 часа работа. Точно 
толкова са били нужни на 
25-годишния Иван Мрян-
ков от град Пещера, за да 
сглоби сам, с минимални 
средства, мотор, който из-
цяло се захранва с ток. 

Новината съобщи БНТ.
„Сам успях да го сглобя, 

с помощта на един приятел 
от София, който ме напът-
стваше по телефона кое как 
да направя. Това, което е 
характерно за мотора е, че 
това е рамка от двигател с 
вътрешно горене, 450 куби-

ка, „Ямаха“, 2005 г. Сега има 
електродвигател, който е с 
мощност от 20 кВ и батерия, 
която съдържа 3.4 кв/ч енер-
гия.“

Всичко това без отрабо-
тени газове и с нулеви ло-
кални емисии.

„Специфичното в него е, 

че няма никаква поддръжка, 
излиза малко по-скъпо от 
конвенционален двигател и 
е много интересен за каране, 
защото има пълен въртящ се 
момент от 0 оборота. В слу-
чая винаги имаш мощност.“

Някогашният 450-куби-
ков бензинов двигател на 

„Ямаха“ е отстъпил място на 
електродвигател  с мощност 
20 kW.

„Този тип мотори не са 
познати в България, много 
хора не ги харесват, защото 
нямат съединител. Мислят 
си, че не върви, но те не са 
карали такъв мотор. Това е 
четвърти мотор в България, 
който е правен по този на-
чин. Поне доколкото знам 
аз.“

Самоделката на Иван 
може да измине около 50 км 
с едно зареждане. Макси-
малната скорост, която може 
да развие, е 100 км/ч и ги на-
бира много бързо – за около 
5 секунди.

Причината Иван да на-
прави електрическия мотор 
е проста:

„Този мотор го направих 
като мотивация за другите, 
да покажа, че всеки може да 
направи и постигне каквото 
иска, стига да има достатъч-
но желание.“

Източник : БНТ

ПЕЩЕРЕЦ СГЛОБИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРОСОВ МОТОР 
ИЗЦЯЛО В ГАРАЖНИ УСЛОВИЯ

На националното пър-
венство по ракетомоде-
лизъм, организирано от 
БФА, което се проведе на 
2 и 3 юли 2022 г., на поли-
гона в с. Вълчитрън, обл. 
Плевен, освен юношите 
до 18 г., частично участие 

взеха и състезатели от  Ра-
кетомоделен клуб „Кон-
дор“ -  Пещера.

В първенството участ-
ваха клубове от цялата 
страна, а резултатите бяха 
много оспорвани и някои 
класове също завършваха 

с флейофи за определяне 
на победител. 

Пещерският отбор бе 
непълен поради отсъст-
вието на основен състе-
зател по здравословен 
проблем, което повлия 
на отборното класиране. 
За сметка на това остана-
лите състезатели се пред-
ставиха отлично и дори с 
частично участие успяха 
да компенсират това и 
допринесоха за завоюване 
на сребърна купа.

В индивидуалните 
класирания състезатели-
те ни завоюваха 4 медала: 
златен, 2 сребърни и един 
бронзов. 

Двама от тях са вклю-
чени в националния от-
бор на България и в края 
на август 2022 г. ще участ-
ват на Европейко първен-
ство по ракетомоделизъм 
в Сърбия. 

ЧЕТИРИ МЕДАЛА ОТ ПЪРВЕНСТВОТО ПО 
РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ ЗА  ЮНОЩИ ДО 18 г.
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Отборът на Иноватив-
но основно училище ,,Св. 
Патриарх Евтимий“ - гр. 
Пещера, подготвен и ръко-
воден от г-жа Елена Ванче-
ва – старши учител по ФВС, 
представи за трети път об-
ласт Пазарджик на XVIII 
Национално ученическо 
състезание ,,Защита при 
бедствия, пожари и извън-
редни ситуации“ и завоюва 
престижното второ място в 
крайното класиране. 

Отборът на училището 
в състав Йоана Димитрова 
Хамамджиева от VI клас, 
Маринела Владимирова 
Фиданова от VII клас, Се-
лен Исмаил Сиракова от VII 
клас, Кязим Енвер Хали-
брямов от VII клас и Георги 
Ангелов Томов от VII клас, 

благодарение на отлична-
та си подготовка и умелото 
ръководство на г-жа Ван-
чева, се класира на първо 
място както в общинския, 
така и в областния етап на 
ученическото състезание 
,,Защита при бедствия, по-
жари и извънредни ситуа-
ции“ и по този начин заво-
юва правото да представи 
област Пазарджик на XVIII 
Национално ученическо 
състезание, след двегодиш-
но прекъсване поради пан-
демичната обстановка. 

Надпреварата на нацио-
нално ниво се проведе в 
старата българска столица 
Велико Търново от 27 до 29 
юни 2022 г. Участие взеха 
112 ученици от цялата стра-
на, разпределени в 28 отбо-

ра. Състезанието, органи-
зирано от Главна дирекция 
,,Пожарна безопасност и за-
щита на населението“ и Ми-
нистерството на образова-
нието и науката, премина в 
2 етапа - теоретичен и прак-
тически. През първия ден в 
туристическия учебен ком-
плекс ,,Момина крепост“ 
всички ученици решаваха 
индивидуално тестове и ко-
лективно, като отбор - каз-
уси. За първа година, бла-
годарение на домакините, 
това се случи електронно, 
като всеки участник мо-
жеше веднага да види своя 
резултат. На 28.06.2022 го-
дина се състоя практиче-
ската част на състезанието 
- на алеята на паметника 
,,Асеневци“ в гр. Велико 
Търново. Всички ученици 
се състезаваха в ситуации 
на земетресение, химическа 
и радиационна авария, ра-
бота с противогаз, правила 
за пожарна безопасност и 
действия при пожар, оказ-
ване на първа долекарска 
помощ. В надпреварата с 
още 27 отбора, ученици-
те от ИОУ ,,Св. Патриарх 
Евтимий“ - гр. Пещера, се 
представиха впечатляващо, 
само на 7,5 точки от побе-

дителите в състезанието - 
представителите от Велико 
Търново. И в двата етапа 
на състезанието отборът на 
г-жа Елена Ванчева демон-
стрира отлична подготовка, 
знания и умения за екипна 
работа, съобразителност и 
самообладание. Ученици-
те на Иновативно основно 
училище „Св. Патриарх 
Евтимий“ завоюваха купа, 
сребърни медали, много 
предметни награди, грамо-
та и сертификат за участие. 
Много ценна е и специална-
та награда, която получиха 
от БЧК - Велико Търново – 
за един от трите най-добре 
представили се отбори в 
учебен център ,,Първа до-
лекарска помощ“. 

От името на състезате-
лите и родителите им г-жа 
Елена Ванчева изказва сър-
дечни благодарности към 
ръководството и колектива 
на училището за подкрепа-
та и организираното от тях 
мило изпращане и емоцио-
нално посрещане на отбора, 
както и за оказаната под-
крепа и съдействие на БЧК 
- гр. Пазарджик.  

Отборите на г-жа Ванче-
ва от ОУ „Св. Патриарх Ев-
тимий“ не за първа година 

са първенци в общинския 
и областния етап на учени-
ческото състезание ,,Защи-
та при бедствия, пожари и 
извънредни ситуации“. Те 
представиха област Пазар-
джик на XV Националното 
състезание през 2017  г. в 
гр. Бургас и станаха пети в 
България, а на XVII Нацио-
нално ученическо състеза-
ние през 2019 г. в гр. Стара 
Загора се класираха на сед-
мо място.

Учениците от Инова-
тивно основно училище 
,,Св. Патриарх Евтимий“ - 
гр. Пещера, с удоволствие 

и желание се включват в 
отбора, ръководен от г-жа 
Елена Ванчева, за да научат 
повече за това как могат да 
помагат на бедстващи хора 
в извънредни ситуации, да 
покажат умения за екипна 
работа, съобразителност и 
самообладание по време на 
природни бедствия. Нека 
им пожелаем да продължа-
ват с отличното си пред-
ставяне в предстоящите 
състезания на местно и на-
ционално ниво и шампион-
ската титла през следваща-
та учебна година.
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лище „Св. Патриарх Евти-
мий“ участва и в Национал-
ната програма „Иновации в 
действие“, която е свързана 
със създаване на условия и 
подкрепа за прилагане на 
иновации във всички сфе-
ри на училищния живот 
в иновативните училища, 
както и с изграждането 
на връзки, обмен и мрежи 
между иновативните учи-
лища в цялата страна. 

По Модул 1 на програ-
мата „Мобилност за попу-
ляризиране и мултипли-
циране на добри иновации 
между училищата“ през на-

стоящата учебна година ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ 
сключи договор за сътруд-
ничество със СУ „Христо 
Ботев“ - гр. Карнобат,  ино-
вативно училище, и със СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ 
- гр. Стрелча, неиновативно 
училище.

По Модул 1 от На-
ционалната програма 
от 07.06.2022 година до 
10.06.2022 година четири-
ма ученици и четирима 
учители от ОУ „Св. Патри-
арх Евтимий“ гостуваха на 
Иновативно средно учи-
лище „Христо Ботев“ - гр. 
Карнобат, за осъществя-
ване на сътрудничество и 
обмяна на иновации. Че-
тири запомнящи се дни на 
запознанства, приятелства 
и обмяна на опит в едно 
прекрасно, съвременно и в 
истинския смисъл на дума-

та модерно училище с изя-
вен стремеж към иновации 
и новаторство. Ученици и 
учители осъществиха една 
емоционална и ползотвор-
на мобилност между добри 
партньори по НП „Инова-
ции в действие“, за което 
благодарим на Иновативно 
средно училище „Христо 
Ботев“ - гр. Карнобат, за 
гостоприемството. 

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. 

На педагогическите спе-
циалисти от Иновативно 
основно училище „Св. Па-
триарх Евтимий“ участие-
то в тази Национална про-
грама даде възможност да 
анализират, да експеримен-
тират, да популяризират и 
мултиплицират  чрез пряк 
обмен своите иновативни 
практики и продукти.

От 21 до 24 юни 2022 
г. ОУ „Св. Патриарх Ев-
тимий“ беше домакин на 
мобилност по НП „Инова-
ции в действие“, Модул 1 
„Мобилност за популяри-
зиране и мултиплициране 
на добри иновации между 
училищата“. Гости на учи-
лището ни в тези няколко 
дни бяха учители и учени-
ци от СУ „Христо Ботев“ 

в Карнобат, ОУ „Христо 
Смирненски“ - гр. Ямбол и 
СУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ - гр. Стрелча.

Училището ни предста-
ви иновативните си проце-
си и продукти в прякото им 
приложение в училищния 
живот. Сподели и демон-
стрира предизвикателства-
та и постиженията в реал-
на среда, в действие и на 
място – в учебни часове, в 
извънкласни занимания, 
в междучасия, в местата 
извън училище, където се 
провеждат иновативните 
уроци.

Първия ден посрещ-
нахме гостите си по стар 
български обичай с питка, 
мед и с отворено сърце, а 
последвалата работна сре-
ща имаше опознавателен 
характер. Директорът на 
училището г-жа Калинка 
Павлова запозна гостите 
с иновацията на ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“. Пред-
ставена бе презентация на 
тема „Избираме да бъдем 
добри“, каквото е и мотото 
на училищната иновация. 

През втория ден учи-
телите Янка Костадинова, 
Йорданка Ганчева и Ядигяр 
Фандъкова представиха 
иновацията на училището 
чрез своеобразен интердис-
циплинарен урок – пъте-
шествие „Пътят към добро-
то“ в пети клас, по Здравно 
и екологично образование 
– ИУЧ, Родолюбие – ИУЧ, 
и Интеркултурно образова-
ние – ИУЧ, в две части. На 
импровизиран базар в ко-
ридора на училището беше 
дадена възможност на гос-
туващите ученици и учите-
ли да се запознаят с всички 
броеве на издавания в ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ 
училищен вестник „Учили-
щен свят“, който отразява в 
снимки и статии живота на 
училището. 

И през тази учебна го-
дина спазихме традицията 
и след проведения иновати-
вен урок заедно с ученици-
те и учителите от гостува-

щите училища посадихме в 
двора на ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий“ Дърво на при-
ятелството. Този път това 
беше рустифина – изключи-
телно красиво дърво, чиято 
есенна окраска на листата, 
съчетала в себе си няколко 
цвята, е впечатляваща и за 
нас носи символиката, че 
можем да бъдем единни в 
многообразието си.

Един от ценните мо-
менти в иновацията на ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ е 
провеждането на изнесени 
уроци извън класната стая. 
Точно такъв урок на тема 
„В хармония с природата“ 
по Здравно и екологично 
образование – ИУЧ, беше 
представен от Янка Коста-
динова в „Биовет“ АД - гр. 
Пещера, с участието на 
Иван Златев - ръководител 
на отдел „Екология“ в пред-
приятието. 

Ученици от V и VI клас 
презентираха свои проекти 
за източниците на замър-
сяване на въздуха, водата 
и почвата, ролята на всеки 
от нас за опазване на при-
родните ресурси и как да 
живеем в хармония с при-
родата. Всички се запознах-
ме с грижите, които полага 
„Биовет“ АД за опазване на 
околната среда от презен-
тация, представена от г-н 
Златев. Да живеем обичай-
ки и опазвайки природата 
– това беше посланието, с 
което завърши изнесеният 
урок, обединил с идеята си 
учениците от Иновативно 
основно училище „Св. Па-
триарх Евтимий“ и работе-
щите в най-голямото пред-
приятие за антибиотици в 
България. 

 В третия ден от парт-
ньорската среща бе пред-
ставен иновативен прак-
тически урок „Предай 
нататък“ по Родолюбие 
– ИУЧ, Здравно и еколо-
гично образование – ИУЧ, 
и Интеркултурно образо-
вание – ИУЧ, от учителите 
Янка Костадинова и Йор-
данка Ганчева, в който бяха 

включени и учениците от 
гостуващите училища. Това 
създаде една чудесна въз-
можност за работа в екип 
на ученици от различни 
училища. 

Учениците от класовете, 
работещи по иновацията в 
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ 
показаха и обучиха своите 
приятели - ученици и учи-
тели от гостуващите учили-
ща, как да създадат онлайн 
постер, като чрез него пре-
дадат нататък посланията 
на доброто. Минути след 
това, за всеобща изненада, 
коридорът на първия етаж 
в училището се превърна в 
своеобразен моден подиум 

за малките манекени от ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“, 
които представиха ревю на 
костюми от отпадъчни ма-
териали „Еко мода“. 

 В заключителния етап 
на мобилността по НП 
„Иновации в действие“ по-
срещнахме гостите от СУ 
„Христо Ботев“ - гр. Кар-
нобат - иновативно учили-
ще, ОУ „Христо Смирнен-
ски“ - гр. Ямбол, и СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ - гр. 
Стрелча, на най-уникал-
ното място на гр. Пещера 
– крепост Перистера. Там 
продължихме по пътя на 
родолюбието с възстановка 
на легендите за Перистера. 
Това беше един своеобразен 
иновативен урок по родо-
любие, който излезе извън 
рамките на класната стая и 
се превърна в неповтори-
мо преживяване за всички 

присъстващи. Минало и 
настояще се преплетоха в 
последвалата представител-
на изява с участието на та-
лантливите деца на ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“. В кон-
церта взеха участие Михае-
ла Кръстева, Йоана Хамам-
джиева, Ирен Кафеджиева, 
Микаела Рамова, Теодора 
Ненкова, Елена Николова, 
Боряна Тодорова, Марина 
Керцадова, Мариана Цеко-
ва, Марина Сандрева, Ма-
риян Кабаков, Боряна Бан-
дева, Айше Хилми, Даниел 
Иванов и Георги Георгиев. 
Бе представена и изложба 
от рисунки, фотографии и 
публикации на отличени 

ученици от училището.
 В края на мобилността 

гостите изразиха възхище-
нието си както от отличната 
образователна среда в ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“, 
така и от организацията и 
оказаното гостоприемство. 

Срещата приключи из-
ключително емоционално, 
като всички участници от-
четоха ползотворния ефект 
от подобен род мобилности 
за обмяна на опит и въз-
можностите за създаване 
на по-устойчиви парт-
ньорства занапред.

Да си пожелаем на до-
бър час и много нови твор-
чески успехи на ученици 
и учители от Иновативно 
основно училище „Св. Па-
триарх Евтимий“ по пътя 
на иновациите!

УЧАСТИЕ НА ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
 „Св. Патриарх Евтимий“ в Националната програма 

„Иновации в действие през учебната 2021/2022 година“
(продължение от стр. 2)

ОТБОРЪТ НА ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“  – 
ПЪРВИ В ОБЩИНАТА, ПЪРВИ В ОБЛАСТТА И ВТОРИ В БЪЛГАРИЯ


