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Стотици жители и 
гости на Пещера пре-
небрегнаха студено-
то време и изпълниха 
района около езерото 
в централния парк на 
града, за да бъдат част 
от Богоявленския ри-
туал по хвърлянето на 

кръста. Замръзналата 
вода бе предварително 
разбита, за да има къде 
да скочат четиримата 
желаещи - Константин 
Спасов, Васил Димов, 
Борис Иванов и Коста-
дин Тахов. Дали заради 
студа или, за да покажат 

единение в празничния 
ден, както скочиха заед-
но, така и заедно чети-
римата извадиха бого-
явленския кръст.

По традиция Йорда-
новден в Пещера започ-
на със шествие, водено 
от всички пещерски 
свещеници и архиерей-
ския наместник отец 
Любомир. 

В шествието се вклю-
чиха кметът Николай 
Зайчев, народният 
представител Десисла-
ва Костадинова, ръко-
водството на общината, 
миряни. На езерото в 
централния парк све-
щениците отслужиха 
Божествена литургия за 
здраве и благочестие на 
миряните. 

Дошлите край езе-
рото бяха благословени 

от свещениците, които 
по-късно осветиха ка-
бинета на градоначал-
ника Николай Зайчев, 
както и цялата сграда 
на Общината, за да бъ-
дат успешни и полезни 
делата на работещите в 
нея.

Смелчаците, скочи-
ли за кръста, също бяха 
посрещнати от кмета, 
който им връчи парична 
награда. Поощрение те 
получиха и от народния 
представител Десислава 
Костадинова.

През последните го-
дини кръстът се хвърля 
винаги в изкуствено-
то езеро, а до неговите 
води биват допуснати 
само онези, които пред-
варително са заявили 
желание в съответния 
църковен храм.

Йордановден

На връх Трифоновден в Пещера 
ще бъде коронясан новият 

„Цар на виното“. 
Коронацията ще се състои 

на 1-ви февруари /петък/ от 11.00 часа 
на Крепостта „Перистера“. 

Организаторите на конкурса - Община 
Пещера, Народно читалище „Развитие – 1873“ 

и Крепост „Перистера“, 
Ви канят на традиционния Празник 

на виното.

20% за гражданите 
и 30% за фирмите ще е 
увеличението на такса 
смет в Община Пеще-
ра през 2019 г., решиха 
общинските съветници. 
Причина за промяната в 
таксата са увеличените 
раходи за сметосъби-
ране и сметоизвозване, 
както и увеличените 
обеми отпадъци, които 
се изхвърлят. 

За гражданите уве-
личението ще е с около 
10 лв. на година.

За 2018 г. по 
План-сметката за ТБО 
са събрани по-малко от 
1 200 000 лв., а за обез-
печаване на дейността 
през 2019 г. са необхо-
дими 1 674 030 лв. Това 
увеличение ще покрие 
част от недостига от 
близо 500 000 лв.

Ра зпр ед е ле ние то 
по отделните видове 
разходи на План-смет-
ката за 2019 година е, 
както следва:

- Събиране на бито-
вите отпадъци и транс-
портирането им до 
депата или други инста-
лации и съоръжения за 
обезвреждането им. 

В План-сметката са 
включени средствата, 
необходими за събира-
не, включително раздел-

но, на битовите отпадъ-
ци и транспортирането 
им до депата или други 
инсталации и съоръже-
ния за третирането им – 
предвидените средства 
са в размер на 650 731 
лв. 

- Проучване, про-
ектиране, изграждане, 
поддържане, експлоа-
тация, закриване и мо-
ниторинг на депата за 
битови отпадъци или 
други инсталации, или 
съоръжения за обез-
вреждане, рециклира-
не и оползотворяване 
на битовите отпадъци, 
включително отчисле-
нията по чл. 60 и чл. 64 
от Закон за управление 
на отпадъците. 

- В План-сметката са 
включени средствата, 
необходими за услугата 
по обработката на би-
товите отпадъци в ре-
гионалното депо. Сред-
ствата са предвидени в 
размер на 611 650 лв. на 
база анализ на разходи-
те за периода от пускане 
в експлоатация на реги-
оналното депо за отпа-
дъци.

- За 2019 година се 
предвижда да бъдат съ-
брани 6 500 тона битови 
отпадъци.

- Почистване на 

уличните платна, пло-
щадите, алеите, парко-
вете и други територии 
от населените места, 
предназначени за об-
ществено ползване. 

В План-сметката са 
включени средствата, 
необходими за изпъл-
нение на дейностите по 
поддържане на чистота-
та. Планират се разходи 
за поддържане на чис-
тотата на териториите 
за обществено ползва-
не, миене, метене, ръчно 
събиране на отпадък, 
почистване на уличните 
платна, площади и др. 
територии за общест-
вено ползване в общи-
на Пещера; дейности 
свързани с почистване 
на гробищните паркове; 
почистване и поддръж-
ка на зелените терито-
рии в населените места, 
алеите, парковете и зони 
за отдих, почистване и 
поддържане на дъждо-
приемните шахти в раз-
мер на 362 778 лв.

- за закупуване на 
съдове за съхранение 
на битови отпадъци –
кофи и контейнери тип 
„Бобър“ 48 871 лв.;

Средствата се плани-
рат в бюджета на Общи-
на Пещера за 2019 годи-
на съгласно Единната 

бюджетна класифика-
ция по дейност „Чисто-
та”.

Всичко това вече ще 
се плаща с такса от 1,7 
промила за живеещите 
в Пещера, 4,8 за живее-
щите в селата и 9,6 про-
мила за бизнеса, който 
ще поеме основната те-
жест на увеличението.

За да се оптимизи-
рат разходите по сме-
тосъбиране и сметоиз-
возване от събраните 
средства от отчисления 
бяха закупени нови ма-
шини, които позволя-
ват претоварването на 
отпадъците в големи 
контейнери, което пък 
намали броя на курсо-
вете до регионалното 
депо и респективно на-
мали разходите за го-
риво и амортизация. 
Освен това, в момента 
тече процедура за съз-
даването на 7 площадки 
за едри битови и строи-
телни отпадъци, на кои-
то гражданите безвъз-
мездно да извозват този 
боклук.

Не на последно мяс-
то, за да се намалят из-
хвърляните отпадъци, 
хората трябва да осъз-
наят необходимостта от 
разделно сметосъбира-
не

На 19 януари се навършиха 141 години от Ос-
вобождението на Пещера от османско иго. Ден, 
който ще остане в историческия календар на гра-
да като най-бележит. Освобождението на Пещера 
е част от бойната и историческа хроника на Ру-
ско-турската освободителна война. Първото руско 
войсково поделение, влязло в града на 19 януари 
като освободител, е четвърта рота на поручик Па-
нин от Литовския полк.

При сключването на Санстефанския мирен 
договор на 3 март 1878 г. генерал Гурко изпраща 
за гарнизон в Пещера 8-ма рота на капитан Са-
фонов от 123 Козловски полк. Този храбър руски 
войн, изминава хиляди километри с ротата си от 
Кременчук до Пещера, заболява от тифус и уми-
ра в Пещера. Той е погребан в двора на църквата 
“Св. Димитър” с много почести от признателните 
пещерци. 

Именно пред неговия паметник се поклониха 
днес кметът на Община Пещера Николай Зайчев, 
народните представители Десислава Костадинова 
и Йордан Младенов, председателят на Общински 
съвет Пещера Петър Хамамджиев, както и граж-
дани.

Всички те си припомниха героизма от онези 
дни.

През изтеклите години от Освобождението, 
отношението на пещерци към датата 19 януари не 
се е променило. Нека не забравяме цената на на-
ционалната свобода, родена със саможертвата на 
героите, бе призивът на днешния ден.

Актуализираха такса смет 141 години 
от Освобождението

на Пещера 
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През 2018 г. за пър-
ви път от поставянето 
му е извършена основна 
профилактика на фил-
търа на Новомахлен-
ския водопровод, който 
е от 1999 г. 

Това стана ясно от 
справка на управителя 
на „ВКС“ ЕООД инж. 
Звезделин Вукев. 

През миналата годи-
на дружеството е извър-
шило основен ремонт 
на стойност 11 624 лв., 
като са подменени 10 
тона кварцов пясък на 
стойност 5960 лв. без 
ДДС и 620 бр. инжекто-

ри /дюзи/ на стойност 
4960 лв. без ДДС. 

Самият ремонт е 
продължил 4 работни 
дни,  с участието на це-
лия авариен състав на 
дружество. Филтърът е 
и основно измит под на-
лягане с каналочистач-
ната  машина. 

Същевременно, за да 
не останат потребите-
лите без вода, са били 
прехвърлени водни ко-
личества от каптажи 
„Дълбочица“ във резер-
воар „Южен“ по предва-
рително изграден водо-
провод.

Oсновна профилактика 
на филтъра 

на Новомахленския 
водопровод

О Б Я В А
Инж. Иван Паунов, тел. 0886 159 

411, 034 900 806 извършва геодезически 
дейности по кадастър и регулации и 

Подробни устройствени планове.

От 1 януари 2019 г. 
всички хора с трайни 
увреждания, които са 
над 18 години, ще имат 
право на нов вид месеч-
на финансова подкрепа. 
Помощта е регламенти-
рана в новия Закон за 
хората с увреждания, 
обнародван в бр. 105 
на Държавен вестник 
от 18.12.2018 г.,  и ще 
замени досега изплаща-
ните на лицата добавки 
за социална интеграция, 
както и социалната пен-
сия за инвалидност, ко-
гато същата се изплаща 
към друг вид пенсия. 
Размерът на финансова-
та подкрепа ще зависи 
от степента на увреж-
дане и ще се определя 
и актуализира спрямо 
линията на бедност в 
България, определена с 
Постановление на Ми-
нистерския съвет за 
съответната година. За 
2019 г. линията на бед-
ност в България е 348 
лв.

Месечната финансо-
ва подкрепа ще се из-
плаща от Агенцията за 
социално подпомагане 
(АСП) до края на ме-
сеца, следващ месеца, 
за който се полага, по 
избрания от лицата на-
чин – чрез пощенските 
клонове или по банков 
път. Очакванията са, че 
тя ще се получава от над 
600 000 души – с около 

100 000 повече в срав-
нение с тези, които към 
момента получават до-
бавки за социална инте-
грация.

За хората със сте-
пен на увреждане от 
50 до 70,99% месечна-
та финансова подкрепа 
ще е 7% от линията на 
бедност или 24,36 лв. 
за 2019 г. За хората със 
степен на увреждане от 
71 до 90% нейният раз-
мер ще е 15% от линия-
та на бедност или 52,20 
лв. За хората със степен 
на увреждане над 90% 
финансовата подкрепа 
ще е 25% от линията на 
бедност или 87 лв. За хо-
рата с над 90% степен на 
увреждане с определе-
на чужда помощ, които 
получават пенсия за ин-
валидност поради общо 
заболяване или поради 
трудова злополука или 
професионална болест 
новата помощ ще е рав-
на на 30% от линията на 
бедност или 104,40 лв. 
Най-висок размер на 
финансова подкрепа ще 
получават хората с над 
90% степен на уврежда-
не с определена чужда 
помощ, които получа-
ват социална пенсия за 
инвалидност. За тази 
група новият вид ме-
сечна помощ през 2019 
г. ще е 57% от линията 
на бедност, което прави 
198,36 лв.

Предвидената в За-
кона за хората с увреж-
дания трансформация 
на социалните пенсии 
за инвалидност, изпла-
щани към друг вид пен-
сия от Националния 
осигурителен институт 
(НОИ) в размер на 25 на 
сто, в месечна финансо-
ва подкрепа, ще засегне 
около 336 хил. пенси-
онери. 

Считано от 01.01.2019 
г., този вид пенсии ще 
бъдат служебно прекра-
тени от НОИ, след което 
институтът ще изпрати 
на всеки засегнат пен-
сионер писмено разпо-
реждане с размера на 
пенсията, която остава 
дължима. Прекратени-
те по този ред пенсии 
стават част от новата 
месечна финансова под-
крепа, която от 2019 г. 
ще се плаща от АСП, 
като размерът й не може 
да бъде по-нисък от раз-
мера на прекратената 
социална пенсия.

Прекратяването не 
засяга социалните пен-
сии за инвалидност, 
които се изплащат като 
самостоятелна пенсия 
на лицата.

Хората, които към 
момента получават ме-
сечна добавка за соци-
ална интеграция, ще 
получават новата фи-
нансова подкрепа, без 
да е необходимо да по-

дават нови заявления 
в дирекция „Социално 
подпомагане“ (ДСП).

Лицата, които са по-
лучавали прекратената 
от 01.01.2019 г. социална 
пенсия за инвалидност, 
изплащана към друг 
вид пенсия, но не полу-
чават месечна добавка 
за социална интегра-
ция, ще трябва да по-
дадат заявление в ДСП 
по настоящия си адрес 
не по-късно от 31 март 
2019  г., за да им бъде 
отпусната новата месеч-
на финансова подкре-
па, считано от 1 януари 
2019 г.

Заявление-деклара-
ция в ДСП по настоящ 
адрес трябва да подадат 
и лицата, които получа-
ват месечна добавка за 
социална интеграция 
за наем на общинско 
жилище, тъй като от 1 
януари 2019 г. сумата ще 
се отпуска под формата 
на целева помощ и ще се 
превежда директно на 
общините.

Повече информация, 
свързана с предстоя-
щите промени, гражда-
ните могат да получат в 
дирекциите „Социално 
подпомагане“ по насто-
ящ адрес, пощенските 
клонове и територи-
алните поделения на 
НОИ, съобразно тяхна-
та компетентност.

Залата на читалище 
„Развитие“ в Пещера бе 
домакин на празнич-
ният концерт „Шарен 
свят 2“ в изпълнение на 
Дейност 5 „Празници на 
града“ по проект „Ша-
рени мъниста“ на Об-
щина Пещера. 

Ученици от шестте 
общински училища: 
- „Михаил Каролиди“,  
- „Михаил Куманов“, 
- „Петко Р. Славейков“,
- „Св. Патриарх Евти-
мий“, 
- „Любен Каравелов“, 
- „Св. Климент Охрид-
ски“ 
и „Атанас Ченгелев“, 

зарадваха публиката с 
приятна програма от 
песни, танци и рецитал.

Във фоайето на чита-
лището пък бе подреде-
на изложба на сътворе-
ното от сръчните ръце 
на децата.

Проектът „Шарени 
мъниста“ се осъщест-
вява с финансовата 
подкрепа на Оператив-
на програма „Наука и 
образование за инте-
лигентен растеж“, про-
цедура за предоста-
вяне на безвъзмездна 
финансова помощ 
BG05M2OP001-3.002 
„Образователна инте-

грация на учениците от 
етническите малцин-
ства и/или търсещи или 
получили международ-
на закрила“.

През учебната 2018/ 
2019 г. в училищата са 
сформирани 48 ателие-
та, секции и клубове по 
интереси, в които 337 
ученици изявят своите 
таланти.

Общата цел на про-
екта е създаване на 
работещ модел за по-
вишаване броя на ус-
пешно интегрираните в 
образователната систе-
ма на община Пещера 
ученици от маргина-

лизираните общности, 
включително роми, чрез 
комплексен подход на 
интерактивни педагоги-
чески взаимодействия.

Проект „Шарени мъ-
ниста“ е с продължи-
телност от 30 месеца и 
ще приключи на 23 юли 
тази година.  

Общата му стойност 
е 665 659,59 лв.

Проектът се изпъл-
нява от Община Пеще-
ра в партньорство със 
Сдружение „Асоциация 
образователно лидер-
ство“ гр. София и учи-
лищата в гр. Пещера.

Със Заповед № ОХ-909/ 09.11.2018 г. са обя-
вявени 78  войнишки длъжности, които след-
ва да се заемат след провеждане на конкурс за 
приемане на военна служба на лица, завършили 
граждански средни или висши училища в стра-
ната и в чужбина, във военни формирования (в. 
ф.) от Военновъздушните сили, както следва:

1.1. За военно формирование 26030 
— Безмер - 11 длъжности, Приложение № 1;
1.11. За военно формирование 28000 
— Граф Игнатиево - 7 длъжности, 
Приложение №11;
1.13.3а военно формирование 34420 
— Костинброд - 2 длъжности, 
съгласно Приложение № 13;
1.14. За военно формирование 32610
— Банкя - 7 длъжности, 
съгласно Приложение № 14;
1.15. За военно формирование 36150 
— Стара Загора - 1 длъжност, 
съгласно Приложение № 15;
1.16. За военно формирование 26720 
— Черноморец - 2 длъжности, 
съгласно Приложение № 16;
1.17. За военно формирование 52860 
— Кичево — 2 длъжности, 
съгласно Приложение № 17;

Срок за подаване на документи до Начални-
ка на Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик за 
Приложение № 1 до 01.03, за Приложение № 13, 
14, 15 до 22.01.2019 г.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА 
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА!

За подробна информация – старши експерт 
във Военно окръжие–Пазарджик за общини Пе-
щера и Брацигово Петьо Русеков, Община Пе-
щера, ет. 2 стая № 8, тел. 0350/ 62212, или във Во-
енно окръжие–Пазарджик, ул. “ Втори януари“ 
№ 10,  тел. 034 / 445 463.

Шарен свят 2

Важно за хората с увреждания

О Б Я В А

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; ул. “Дойранска Епопея“ 17; 
тел. за контакти: 0350/ 9 - 41 - 78;  мобилен: 0895 509 089; e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; 

Редактор: Димитър Насков; 
Печат: “Щит Террос”,  гр. Септември, 0878 70 43 70
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КУЛТУРА

Хората с пиетет към 
изкуството възхвалиха 
делото на родолюбиви-
те ни съграждани осно-
вали нашето читалище 
на 6-ти януари в кате-
дралния храм „Свети 
Димитър“  с Богоявлен-
ски концерт църковнос-
лавянски песнопения в 
изпълнение на  мъжки 
камерен хор „България“, 
диригент академик Ва-
лентин Бобевски. 

Богоявленският кон-
церт влиза в ежегодния 
календарен план за тър-
жествата и честванията 
на територията на Об-
щина Пещера, за да от-
говори на естетическите 
потребности на цените-
лите на изкуството с ви-

сок духовен заряд .
На младите семей-

ства загрижени за лич-
ностното развитие на 
децата си Проект „Ду-
ховни дари“ поднесе 
спектакъла на театър 
HAND „12-те братя“ - 
куклена детска поста-
новка по руска народна 
приказка, в която   тру-
долюбието и доброта-
та се възнаграждават, а 
мързела и злото се на-

казват. Драматизация 
и режисура - Добрин 
Добрев - Додо. Сцено-
графия и кукли Ваня 
Стефанова. Актьорите 
в спектакъла провоки-
раха креативността на 
малчуганите. 

На 8-ми януари, 
най-ентусиазираните и 
техните родители съз-
дадоха работилница за 
театър.

В плана за работа на 

НЧ „Развитие –1873“, 
“Работилница за теа-
тър“ е разписана като 
системна дейност, а 
средствата необходими 
за това  ще се осигурят 
от бюджета на чита-
лището за 2019 г., за да 
има повече усмивки на 
лицата на децата от Пе-
щера. В  пълноценно 
прекарано време с мама 
и тати, в  забавление и 
игри да изграждат цен-

ностната си система .
По проект „Духов-

ни дари“ финансиран 
от Общински фонд за 
подкрепа на местни 
инициативи“, създа-
ден от Община Пещера 
съвместно с Платфор-
ма „Агора“ и Фондация 
„Америка за България“, 
НЧ “Развитие – 1873“ 
издаде литературен 
сборник „Дебюти 2018“. 

С него насърчи твор-

ческите търсения и 
литературни опити на 
младите хора от Пеще-
ра: Памела Мекушина, 
Елисавета Белеганска и 
Христо Милчев. 

Промоцията се със-
тоя на 11-ти януари в 
ресторант НЕАТ. 

Младите творци по-
лучиха покана за срещи 
в ПГХВП „Атанас Чен-
гелов“, СУ „Св. Климент 
Охридски“ и ОУ “Св. 
Патриарх Евтимий“, чи-
ито възпитаници са те. 

Литературният сбор-
ник на най-младото по-
пълнение на  клуб „Ис-
кри“влезе  в колекцията 
на раздел „Краезнание“ 
на читалищната библи-
отека.

Коледното търже-
ство на социалните 
услуги Дневен център 
за деца и младежи с 
увреждания и Дневен 
център за пълнолетни 
лица с увреждания, уп-
равлявани от Фондация 
„Социални практики в 
общността“  се проведе 
днес. 

За тържественото 
настроение се погри-
жиха един от любимите 
народни изпълтилени 
Николай Славеев, как-
то и Хамид Имамски и 
Славчо Кехайов, Група 
за автентичен фолклор 
„Родопчани“ гр. Пеще-
ра с ръководител Павел 
Куцев, Вокална форма-
ция  „Теменужка“ с ръ-
ководител Рашко Тилев, 
Николай Балабанов и 
Теди Дамянова, озвучи-
тел на тържеството бе 
Осман Исаев. 

Участието на всички 

изпълнители бе благот-
ворително.

За самата Коледа, 
традициите и обичаи-
те пък представиха по-
требители на услугите в 
двата центъра.

Подаръци за деца-
та донесоха д-р Лиляна 
Кавръкова, Център за 
настаняване от семеен 
тип за деца без уврежда-
ния гр. Пещера  и роди-
тели.

Гости на тържество-
то бяха  г-н Николай 
Зайчев - Кмет на Общи-

на Пещера, г-н Борис 
Фолев – секретар на Об-
щина Пещера, г-н Дими-
тър Попов – Директор 
на Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Пеще-
ра, г- жа Марина Гем-
джиян - Началник отдел 
„Хора с увреждания  и 
социални услуги“ при  
Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Пеще-
ра, представители на от-
дел „Закрила на детето“ 
при Дирекция „Соци-
ално подпомагане“ гр. 
Пещера.

Николай Славеев пя 
благотворително в Пещера

На 17.12.2018 г. се 
проведе представител-
на изява – ,,В очакване 
на Коледа“ на клубове-
те на децата от ДГ ,,Иг-
лика“, ДГ ,,Деница“ и 
ДГ ,,Слънчо“ по проект 
,,Щастливи и успешни 
заедно”. 

Децата, пяха, танцу-
ваха и се веселиха. В ДГ 

,,Иглика“ беше подреде-
на и изложба от предме-
ти изработени от децата 
в дейностите по проек-
та. 

Най-чаканият гост 
беше Дядо Коледа. 

Родителите се вклю-
чиха с удоволствие в 
празника. 

Проектът е фи-

нансиран с подкрепа-
та на ЦОИДУЕМ по 
Договор № БС-33.16-
2-005/03.10.2017 г. с 
Община Пещера в парт-
ньорство с ДГ ,,Деница“, 
ДГ ,,Иглика“, ДГ ,,Слън-
чо“ гр. Пещера със срок 
на изпълнение 24 ме-
сеца от 03.10.2017 г. до 
30.09.2019 г.

Празник в детските градини 

Радилово бе домакин 
на Първия фестивал 
„Среди зима на мегда-
на“. На площада в се-
лото бяха представени 
традиционни рецепти 
и ястия характерни за 
зимните празници от 
различни краища на 
България, обичаи и мас-
карадни игри. Фолклор-
ни групи от Радилово и 
Стамболийски показаха 
някои традиции за Ко-
леда и гонене на злите 
сили.

Участниците във 
фестивала бяха привет-
ствани от кмета на се-
лото Благой Харизанов 
и заместник-кмета на 
Община Пещера Зехра 
Алиш.

Фестивалът се фи-

нансира от Общинския 
фонд за подкрепа на 
местни инициативи, 
осигурен от Община 
Пещера и платформа 
Агора. Пред гостите 
Емилия Лисичкова от 
неправителствената ор-
ганизация сподели, че 
фондът финансира още 
5 инициативи.

Освен певчески и 
танцови умения, в рам-
ките на фестивала бе 
организирана и рабо-
тилница „Да омесим 
традиционните коле-
дарски питки – кукуль”. 
А желаещите можеха да 
се снимат с маска от ра-
диловския обичай „Кар-
навале”.

Никола Руков бе от-
личен от кмета на Об-
щина Пещера Николай 
Зайчев за постиженията 
му в областта на изоб-
разителното изкуство и 
приноса му към разви-
тието на културата в об-
щината. Признанието за 
Руков, който е и препо-
давател по изобразител-
но изкуство, дойде на 
49-та годишна изложба 
на художниците от клуб 
„Петър Стайков“. 

31 автори представят 
в ХГ “Проф. Веселин 
Стайков“ по три свои 
творби в интересни и 
разнообразни стилове –  
живопис, натюрморти, 
икони, приложно изку-
ство, живописна енка-
устика, коренопластика. 

Освен утвърдените 
имена, познати на лю-
бителите на изкуството 
в Пещера, тази година за 
първи път в общата из-
ложба се включиха Бо-

рислава Джинина, Мар-
гарита Донева, Елена 
Фиданова, Елена Ман-
чорова, Милка Павлова, 
Александър Кънев, Зоя 
Пехльова. 

За първи път свои 
творби представя и 
чужденец. Това е итали-
анецът Салваторе Сика, 
който живее и работи в 
Пещера.

Изложбата бе откри-
та от кмета Николай 
Зайчев, който изрази 
задоволството си от 
разширената география 
на експозицията, защо-

то в нея се представят 
художници не само от 
Пещера, но и от Браци-
гово, Батак и дори Ита-
лия. 

Според градоначал-
ника това е показателно 
за мястото на Пещера 
на културната карта 
не само в региона, но 
и в страната и превръ-
щането на Галерията в 
достойна институция.

Клубът на художни-
ците в Пещера е осно-
ван през 1969 г. 

Негов председател в 
момента е Илия Тончев.

Годишна изложба

Новогодишен подарък на жителите на град Пещера 
поднесе НЧ „Развитие – 1873“ с  Проект „ Духовни дари“

Нов фестивал в Радилово 
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23-ма спортисти в 11 
вида спорт бяха отличе-
ни от кмета на Община 
Пещера Николай Зайчев 
за спортни постижения 
през 2018 г. 

Церемонията по на-
граждаване се проведе 
в ХГ “Проф. Веселин 
Стайков“. 

Успешните спорти-
сти бяха поздравени от 
градоначалника, кой-
то сподели, че в новия 
бюджет може да има 
по-висока субсидия за 
спортните клубове. От 
началото на този мандат 
на управление, спорт-
ните клубове в община-
та се увеличиха, всички 
те редовно получават 
финансова подкрепа, 
инвестира се в спортна 
база.

Беше открита и пър-
вата многофункционал-
на спортна площадка в 
Пещера.

Кметът Николай 
Зайчев също бе награ-
ден. 

Председателят на 
СКТМ “Пещера“ Вален-
тин Делчев му връчи 
специален плакет из-
работен върху камък, с 
благодарност за подкре-
пата и усилията, които 
г-н Зайчев полага, за да 
има спорт за малки и го-
леми в Пещера.
Ето и отличените спор-
тисти:

СК ЛЕКА АТЛЕТИКА 
“АТЛЕТИК“

Марияна Якофова
Анна Чанакчалиева

 ВК ВОЛЕЙБОЛ
 “ТОП ВОЛЕЙ“

Никола Достинов
 СПОРТЕН КЛУБ 

ПО ТЕНИС НА МАСА:
Онур Ахмедов
Денис Мехмед

ШАХ:
Пламен Стоянов

ФУТБОЛЕН КЛУБ 
“СВОБОДА 2011“

Александър  Филипов – 
юноши
Йордан Павлов – юно-
ши
Йордан Симеонов – 
деца
Кезим Халибрямов – 
деца

ТЕНИС НА КОРТ 
“ВАМОС“

Миглена Келчобанова
Георги Миразчиев
Стефан Харизанов

 СПОРТЕН КЛУБ 
БАДМИНТОН:

Добринка Смилянова
Кристина Ангелова
Светла Живкова

РАКЕТОМОДЕЛЕН 
КЛУБ “КОНДОР“

Йордан Джинин
Костадин Кръстанов
Йордан Мадин
СПОРТЕН КЛУБ ММА:
Дончо Асенов
СК ХУДОЖЕСТВЕНА 

ГИМНАСТИКА
„ДАЛИЯ СТАРС“

Ванеса Робевска
Лилия Талигарова

ВДИГАНЕ 
НА ТЕЖЕСТИ:

Ален Садързански

Коледно тържество, 
на което показаха нау-
ченото през последните 
9 месеца, бе организи-
рано от СКХГ „Далия 
Старс“. 

Макар че клубът съ-
щуствува по-малко от 
година в него в момента 
тренират 23 момичета. 
те вече имаха и своето 
първо голямо състе-

зание в международен 
турнир, получиха отли-
чия. 

А полаганите усилия 
бяха увенчани и с гра-
моти и награди от клу-
ба, връчени на коледно-
то тържество. 

Групови и индивиду-
ални съчетания без топ-
ка показаха талантливи-
те момичета и получиха 

заслужените аплодис-
менти от публиката, в 
която бяха гордите ро-
дители, спонсорите на 
клуба, както и спортния 
експерт на Община Пе-
щера Добринка Смиля-
нова и кметът Николай 
Зайчев. 

Гр а д он ач а л н и к ът 
поздрави присъстващи-
те и им пожела весели 

празници, а на малките 
грации пожела да имат 
много успехи и да про-
славят името на Пеще-
ра.

Клубът по художест-
вена гимнастика беше 
основан през месец 
март тази година. В него 
работят треньорките 
Мая Петкова и Марга-
рита Николова.

Отличиха 
изявените 
спортисти

Грациите на Пещера 

45 състезатели от Пе-
щера, Брацигово, Бяга, 
Гоце Делчев, Карлово, 
Калофер, Клисура, Со-
фия и Стамболийски 
участваха в първия за 
годината турнир по те-
нис на маса, организи-
ран от СКТМ „Пещера“. 
Този път над всички бе 
Тодор Маринов от Пе-
щера. Сребърният ме-
дал замина за Карлово 
с Константин Богданов, 
трети и четвърти се кла-
сираха съответно Ангел 
Христосков от Брациго-
во и Онур Ахмедов от 
Пещера.

Поздравления за 
страхотно представяне 
на всички участници в 
турнира.

Организаторите връ-
чиха и грамоти. Три 
грамоти бяха за състе-
затели от Стамболий-
ски – най-млад състеза-
тел Стилиян Смиленов, 
най-добро разиграване

Васил Йорданов и 
състезател на публиката 
Станислав Димитров. 
Тодор Радулов от Кало-
фер бе отличен за феър-
плей. Състезателите в 
турнира пък решиха да 
отличат Лиляна Кала-
мова. 

„Благодарим на всич-
ки участници в турнира, 
както и на общинския 
съветник д-р Лиляна 
Кавръкова, експерта по 
спорта Добринка Сми-
лянова, на Телемедиа и 

Пещераинфо, че уважи-
ха турнира. Отправяме 
специални благодарнос-
ти и към спонсорите на 
турнира – „Биовет“ АД, 
семейство Тикови, Из-
ворна вода „Бачково“ и 

Центъра за бесарабски-
те българи в България“, 
сподели след края на 
турнира прдседателя на 
СКТМ“Пещера“ Вален-
тин Делчев.

Първи турнир по тенис 
на маса за годината 

Почетният гражданин на Пещера, създател на 
емблематични за българското кино филмови 

творби ще се срещне с почитателите си в 
салона на НЧ “Развитие – 1873“, в 17.30 часа  на 
25.01.2019 г. От 16.00 ч. ще бъде прожектиран 

филмът му „Величието на хана“. Вход – свободен.

Поредната успешна 
благотворителна кампа-
ния отчетоха от СУ „Св. 
Климент Охридски“ в 
Пещера. Ето какво спо-
делиха от учебното за-
ведение:

Коледната благотво-
рителна акция в наше-
то училище е традиция, 
която чакаме с нетърпе-
ние, така както чакаме 
коледната ваканция. 

Различни са били 
каузите, които сме под-
крепяли, последните 
три години превежда-
хме събраните средства 
за Българската Коледа.
Тази година Ученически 
съвет реши средствата 
от Коледния базар да 
приведем на едно болно 
момиченце от Пазар-
джик. 

Предложи ни да по-
могнем г-жа Хаджиева 
- преподавател по исто-
рия в нашето училище.
Поспорихме с децата 
коя кауза си заслужа-
ва, но в крайна сметка 
децата решиха да под-
крепим Ивайла, защото 
според тях така нашата 
акция ще си има „лице“.

Колко прави са били.
Група представители 

на Ученически съвет, 
учители и директорите 
на СУ “Свети Климент 
Охридски“ отидохме да 

занесем събраната сума 
от 2 400 лева в училище-
то на малкото момиче. 

Знаехме, че то е пре-
търпяло поредна опе-
рация наскоро и не оч-
аквахме да го видим, 
но щяхме да предадем 
парите на класната му 
ръководителка. 

Когато влязохме в 
класната стая на пър-
ви клас, сред всичките 
малки сладури се по-

чувствахме изведнъж 
много големи. 

Децата ни гледа-
ха ококорено и ние им 
обяснихме защо сме до-
шли при тях. 

Когото понечихме 
да предадем плика с па-
рите, класната отиде до 
едно малко момиченце 
и го доведе при нас.

Слабичко русо ан-
гелче, което ни гледаше 
с големи влажни очи. 

Оказа се, че това е 
Ивайла — лицето на 
нашата акция и какво 
лице, приятели — неж-
но и бледо като тревич-
ка, люшната от силен 

вятър. Тя подаде ръчич-
ка на всички ни и мно-
го ни се прииска чрез 
нашето докосване да и 
влеем от нашата сила, за 
да е здрава и щастлива. 

Толкова много емо-
ции, направо не знаехме 
какво да кажем. 

Тогава от ъгъла на 
стаята пред нас се из-
прави една разплакана 
млада жена — майката 
на Ивайла. Благодари 
ни и ни стана топло и се 
почувствахме окрилени 
и горди. 

И обнадеждени, че 
сме успели да дадем 
малко надежда на тези 
мили същества. Полу-
чихме и грамота „Злат-
но сърце“, която Ивайла 
даде на г-жа Начкова. 

Плахата й усмивка 
беше най-голямата ни 
награда. 

И златните сърца на 
всичките ни прекрасни 
ученици, родители и ко-
леги, които помогнаха 
на Ивайла да се усмих-
не. 

Златни са сърцата 
Ви, приятели, 
Благодарим!

Училищна 
благотворителност

Предстои ни вълнуваща 
среща  с големия   

режисьор на българската 
кинематография                                                                                                                                   

         академик Людмил 
Стайков


