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Уважаеми дами и господа, 
жители на община Пещера,

От името на Общински съвет - Пещера  
и лично от мое име Ви поздравявам с 
настъпващите Коледни и Новогодишни 
празници!

Да си пожелаем здраве, мир със сърцата 
и душите, разум и отговорност, идеи и 
действеност за добър и спокоен живот, за 
добруването и благоденствието на нашата 
община!

Свята Коледа!
Мирна, щедра и щастлива Нова 2020 

година, изпълнена с любов и благодат!

Д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет - Пещера

Скъпи съграждани, 
уважаеми жители на община Пещера,

 Приемете най-искрените ми пожелания 
по повод настъпващите светли и обичани 
празници. Нека Коледа да е благословена и 
щастлива и рождественският дух изпълни 
сърцата ни с много надежда, разбирателство 
и топлина. 

Желая на всички здраве, уют в дома, спо-
делени добрини и сбъднати мечти. Да са чис-
ти мислите и щедри делата. Да ни съпътства 
коледното чудо всеки ден и да не забравяме 
да бъдем милостиви, човечни и обичащи. 

В навечерието на Новата година, да си 
пожелаем и много лично удовлетворение, и 
успехи за община Пещера! Нека 2020 година 
бъде мирна и да прекрачим прага с вярата, че 

по-хубавото предстои. Убеден съм, че когато сме сплотени, начинанията са 
ползотворни! Честито Рождество Христово! Благодатна Нова година! 

С уважение: Йордан Младенов, кмет на община Пещера

Светла и топла Коледа, 
скъпи читатели на вестника!

Безупречно здраве, истинска любов, 
много пари и много сбъднати мечти!

Празничното на-
строение нахлу в сър-
цата на присъстващите 
на пл. „България“, след 
като всичко бе окъпано 
в разноцветни светлини. 
Боби шоу, Арлекин, Ска-
рабуш, джуджета, фоку-
си и песни на децата от 
СУ „Св. Кл. Охридски“ 
превърнаха делника в 
празник за малчугани, 
големи и още по-големи 
момичета и момчета, до-
шли в центъра на Пещера 

да станат свидетели на 
запалването светлини-
те на Коледното дърво 
в късния следобед на 12 
декември. 

Дядо Коледа нарече 
здраве и берекет на всич-
ки. С пожелание за мир, 
добруване и благочестие 
към своите съграждани 
се обърна и кметът на 
общината Йордан Мла-
денов: 

„Коледа е очакване. 
Време, в което ще споде-

лим, спомени, желания, 
подаръци и надежди. 
Направете го с тези, 
които се грижат за вас 
и ви обичат“, каза гра-
доначалникът. И започна 
обратното отброяване 
преди запалването на 
коледните светлини. Над 
площада се разпръснаха 
и хризантемите на праз-
ничната заря - дар за жи-
телите и гостите на града. 

Рождество ще по-
срещнем с Коледна елха 
и празнична украса, със 
светещи лампички и гир-
лянди и с упованието 
жителите на любимата 
Пещера да откриват само 
добрина, обич и късмет. 

Светлините на Колед-
ната елха ще прогонят 
мрачните мисли, умо-
рата и тревогите ще от-
стъпят в душите място 
на надеждата, радостта 
и любовта към ближния, 
като ни правят по-до-
бри, по-състрадателни и 
по-човечни.
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ДА ПРЕКРАЧИМ ПРАГА С ВЯРАТА, 
ЧЕ ПО-ХУБАВОТО ПРЕДСТОИ!

НОВОГОДИШНО ПРИВЕТСТВИЕ 
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

НОВОГОДИШНО ПРИВЕТСТВИЕ 
НА Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ 

- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПЕЩЕРА

ЗАСИЯ КОЛЕДНОТО ДЪРВО В ПЕЩЕРА НА ЗЕМЯТА МИР, МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ 
БЛАГОВОЛЕНИЕ!

К. Димитриево.
На 13 декември 

засияха светлини-
те на Коледното дър-
во в К. Димитриево. 
Най-щастливи бяха де-
цата, които поздравиха 
своите съграждани с 
празнична програма. 

Събитието беше 
предшествано от из-
ложба на тема „Моя-
та коледна картичка и 
сурвачка“, подредена в 
салона на местното чи-
талище. Празничните 
прояви ще продължат 
с поднасянето на музи-
кални честитки в спе-
циална програма от са-
модейци в програма на 
радиовъзела. 

На 21 декември 
мегдана в пещерското 
село огласиха песните и 
танците на изпълните-
лите в Коледен концерт 
„Среща с Дядо Коледа“. 
Томбола и коледно пар-

ти бяха част от прояви-
те.

На 24.12.2019 г. (не-
деля ) коледари  благо-
словиха по домовете, а 
домакините чуха тра-
диционната песен „Ста-
ни нине, господине“. 

На 25 декември от 
10.30 ч. започна праз-
нична църковна служ-
ба, отслужена от све-
щениците в местната 
църква. 

„Новогодишна на-
здравица“ ще събере 
на площада жителите 
и гостите на 31.12.2019 
г. (вторник) в 24.00 ч. 
на площада. Кръшни 
български хора и илю-
минации ще ознамену-
ват настъпващата 2020 
година. 

Сурвакари ще сур-
вакат за здраве, късмет, 
берекет и благоден-
ствие в първите дни на 
Новата година.

Радилово. 
Кметът на пещерското село 

Радилово Благой Харизанов 
запали светлините на елхата в 
17.30 ч. на 13 декември. Праз-
нична програма за жителите 
изнесоха възпитаниците на 
детска  градина „Здравец“.  

На 20 декември малчугани-
те от детското заведение по-
срещнаха Дядо Коледа и го поз-
дравиха с песни и танци. 

В читалище „Зора-1903“ 
имаше коледен концерт с учас-
тието на самодейни състави на 
22 декември. 

На 24 декември в 19.00 ч. 
бяха представени автентични 
коледарски обичаи. Празнично 
пременени младежи обиколи-
ха къщите в пещерското село, 
като благословиха стопаните и  
пожелаха здраве и берекет през 
идната година. 

На 25 декември от 11.00 ч. 
организаторите проведоха тър-
жество в църквата „Св. Теодор 
Тирон“.
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В салона на читали-
ще „Развитие“ се про-
веде заключителният 
етап на Проект „Нов 
шанс за успех“. Екипите 
на ОУ „Л. Каравелов“ и 
НУ „М. Куманов“ връ-
чиха 60 удостоверения 
за валидиране на ком-
петентности за основна 
степен на образование 
на обучаемите. На тър-
жествената церемония 
присъстваха кметът на 
община Пещера Йордан 
Младенов и д-р Николай 
Пенев - председател на 
местния парламент. Гос-
ти бяха Евгения Коста-
динова - ръководител 
на проекта, Валентина 
Кайтазова - началник на 
РУО - Пазарджик, Ваня 
Георгиева, Ваня Апос-
толова и Ружа Семер-
джиева - координатори 
на проекта. Градоначал-
никът връчи удостове-
ренията на част от въз-
питаниците по време на 
церемонията.

Проект „Нов шанс 
за успех”, „Ограмотява-
не на възрастни - фаза 
1” по Оперативна про-
грама „Наука и образо-
вание за интелигентен 
растеж” надгражда из-
пълнения проект „Нов 
шанс за успех“, финан-
сиран по Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 

(2007-2013), по време 
на който е разработен 
и приложен в практи-
ката цялостен модел за 
обучение на възрастни. 
Основна цел на про-
екта е да бъде улеснен 
по-нататъшният достъп 
до общообразователна 
и професионална под-
готовка и съответно до 
участието на пазара на 
труда. В изпълнение на 
проекта са проведени 
курсове за ограмотяване 
и придобиване на ком-
петентности от прогим-
назиалния етап. Проект 
„Нов шанс за успех” се 
изпълнява с асоции-
рани партньори - Ми-
нистерството на труда 
и социалната политика, 
Агенцията по заетостта 
и Държавната агенция 
за бежанците. Ангажи-
ментите на МОН и на 

асоциираните партньо-
ри са описани в спора-
зумение, подписано от 
всяка от институциите.

От своя страна Аген-
цията по заетостта е 
конкретен бенефици-
ент по процедура чрез 
директно предоставяне 
на безвъзмездна финан-
сова помощ „Обучение 
на възрастни, премина-
ли курсове за ограмо-
тяване” по Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси” 
(2014-2020). Основна-
та цел на този проект е 
интеграцията на едни 
от най-уязвимите гру-
пи на пазара на труда, 
а именно лицата в тру-
доспособна възраст, 
които са с основно и по-
ниско образование (под 
ISCED 3) или са без об-
разование.

Спортен клуб по ху-
дожествена гимнастика 
(СКХГ) „Далия Старс“ е 
основан в Пещера на 6 
март 2018 г. с председа-
тел Маргарита Николова. 
Клубът е член на Българ-
ска федерация художест-
вена гимнастика (БФХГ) 
и е вписан в регистъра на 
Министерство на младе-
жта и спорта (ММС).

През м. април 2018 г. 
клубът стартира трени-
ровъчната си дейност в 
спортен салон на СУ „Св. 
Климент Охридски“. В 
„Далия Старс“ работят 
две тренъорки: Маргарита 
Николова - член на Коми-
сията по масов спорт към 
БФХГ, съдия в категория 
„Елит“, и Мая Петкова - 
треньор на деца, включени 
в състава на малка възрас-
това група. 

В клуба тренират 25 
гимнастички, които са 
разделени на две групи. 
През 2018 г. децата взеха 
участие в международен 
турнир за купа „Диля-
на“ в Пазарджик. Ванеса 
Робевска спечели бронзов 
медал, Лилия Талигарова 
- бронзов, а най-малките 
гимнастички - сребърен 
медал в Масов спорт.

През 2019 г. клубът 
участва в много междуна-
родни турнири, в Държав-
но първенство -ансамбли, 
категория девойки младша 
възраст (ДМВ) до 10 г.

Най-малките гимнас-
тички спечелиха златен 
медал на Зона Масов спорт 

в Пловдив през април и 
златен на Държавното 
първенство в Шумен през 
май.

През септември във 
Варна на международен 
турнир „Морски звезди“ 
и приз „Меглена Михай-
лова“ Елена Николова спе-
чели бронзов медал на съ-
четание без уред и бронзов 
на въже. Деа Зайчева също 
се окичи с бронз.

На МТ „Панагюрско 
съкровище“ и приз „Ре-
нета Камберова“ в Пана-
гюрище през м. октомври 
Радост Калайджиева спе-
чели златен медал, Ванеса 
Робевска - бронзов, Деа 
Зайчева - бронзов медал 
и приз за най-елегантна 
гимнастичка.

През м. ноември в Со-
фия на международен тур-
нир за купа „Виктория“ 
Деа Зайчева зае пето мяс-
то, Радост Калайджиева и 
Александра Аризанова се 
класираха на шесто. 

На международен тур-

нир за купа „Диляна“ в 
Пазарджик Радост Ка-
лайджиева, Александра 
Аризанова и Деа Зайчева 
завоюваха сребърни меда-
ли, а Султана Попова и Ва-
неса Робевска - бронзови. 
Най-малките гимнастички 
на клуба прибавиха към 
колекцията си сребърни 
медали в Масовия спорт.

В края на 2019 г. мо-
мичетата от СКХГ „Далия 
Старс“ имаха участия в 
Държавно първенство - 
индивидуално, в София, 
в категория ДМВ до 10 г. 
и в същата категория - в 
детски турнир „Никулден“ 
- Бургас. Клубът се пред-
стави с ансамбъл родни 
грации, родени през 2011 
г. - индивидуално в Масов 
спорт.

СКХГ „Далия Старс“ 
ще организира и прове-
де международен турнир 
за призовата купа „Далия 
Старс“, включен в спорт-
ния календар на БФХГ за 
2020 г.

35 живописни специ-
ално подбрани творби 
нареди Васил Величков 
в ХГ „Проф. Веселин 
Стайков“ в Пещера, а 
откриването на 8-ата му 
самостоятелна изложба 
събра мнозина почита-
тели на неговото изку-
ство от различни въз-
расти. Събитието уважи 
кметът на община Пе-
щера Йордан Младенов, 
който отправи лични 
поздрави към автора. 
„За мен художниците 
са нещо изключително 
интересно, харизматич-
но, красиво, помагат ни 
да наследим творческия 
им дух, въплътен в тези 
платна“, коментира гра-
доначалникът. Младе-
нов още веднъж декла-
рира намерението си в 
залата да бъде закупена 
и монтирана озвучител-
на техника за удобство 
при подобни изяви. 

Сред гостите, уважили 
художника, бяха негови 
колеги от клуб „Петър 
Стайков“, обществени-
ци и съграждани. 

Творчеството на Ва-
сил Величков е поред-
ното доказателство за 
силата на традицион-
ната пещерска школа. 
Неговите картини в съ-
четание с ярки цветове 
постигат висок емоцио-

нален ефект, носят не-
повторим колорит. Пър-
вата му изява е през 1975 
г. с картината „Учител-
ка“ на Обща изложба на 
пещерските художници. 
През 2007-а творецът е 
отличен с Годишна на-
града на Община Пеще-
ра, през 2009-а получава 
Грамота по случай 40-
ата годишнина на клуб 
„Петър Стайков“. 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материал-
но подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 
(ФЕПНЛ), Български Червен кръст - Пазарджик започна поетапното раздаване на 
индивидуални пакети с хранителни продукти в Пещера. Раздаването ще се извърш-
ва от доброволци на БЧК в 1 раздавателен пункт в салона на училище „Любен Кара-
велов“ в Пещера от 16 декември 2019 до 31 януари 2020 г. В Радилово и К. Димитри-
ево хранителните продукти ще се раздават от кметствата.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпома-
гане, ще получат по 24,570 кг от 16 вида хранителни продукти - пшенично брашно - 2  
кг, спагети - 1 кг; говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща - 4 кг; гювеч - 1,6 кг; зелен 
фасул - 2,4 кг; лютеница - 0,500 кг; грах - 1,6 кг; домати стерилизирани - 1,6 кг; говеж-
ди кюфтета в бял сос - 0,600 кг; риба херинга - 0,170 кг; пиле фрикасе - 0,300 кг; зрял 
боб - 3 кг; конфитюр - 0,500 кг; ориз - 1 кг; олио - 4 л.

Право на подпомагане по програмата имат:
-  Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2017-2018).
-  Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на 

дете до навършване на една година (м. август 2019 г.).
-  Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за 

учебната 2018/2019).
-  Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски 

лични доходи от пенсия (до 348.00 лв.), които получават месечна добавка за социал-
на интеграция (м. август  2018 г.).

-  Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с 
трайно увреждане по реда на чл. 8 от ЗСПД (към м. август 2018 г.).

-  Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени 
за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в при-
емни семейства (към м. август 2019 г.), а по отношение на еднократните помощи - за 
периода 1.01 - 31.08.2019 г.

-  Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсма-
жорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установено-
то индивидуално ниво на материално лишение за периода 1.01- 31.08.2019 г.

 Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и 
се осъществява със съдействието на местните власти.a

С ПРИЗНАТЕЛНОСТ
И тази година членове и симпатизанти на Общинската организация на хората с 

увреждания в Пещера спазиха традицията и се събраха, за да отбележат 3 декември, 
когато се чества Международният ден на хората с увреждания. 

Уважение заявиха с присъствието си кметът на община Пещера Йордан Младе-
нов, заместник-кметът инж. Николай Атанасов и председателят на местния парла-
мент д-р Николай Пенев. 

Градоначалникът за пореден път декларира своята съпричастност към хората 
в неравностойно положение и обеща да се ангажира с помощ при решаването на 
техните проблеми. 

Председателят на организацията Дафинка Василева поздрави присъстващите и 
припомни, че обществото трябва да предоставя равни възможности и достъп до 
всички структури на обществения живот, право на работа, независим и достоен 
живот. 

След официалната част с концерт уважението си поднесоха изпълнителите от 
Вокална група „Горска теменужка“ с музикален ръководител Рашко Тилев. За до-
брото настроение се погрижи и диджей Йордан Христев. 

Ръководството на Общинската организация на хората с увреждания благодари 
за подадената ръка от страна на местния бизнес, който от години подпомага дей-
ността им. На всички дарители от фирмите „Биовет АД“,  „Гидо“,  „Пасат антени“,  
„ТВ Лазур“,  „Булфарма“ - благодарност и пожелания за успешна финансова 2020 г.! 
Весели Коледни и Новогодишни празници на нотариус Георги Карамитрев, Гълъ-
бина Карамитрева, МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ и Община Пещера!

     От ръководството на Клуб „Оптимист“
гр. Пещера

Васил Величков откри своя 
самостоятелна изложба в Пещера

Две училища от Пещера ограмотиха 
шестдесет роми, Младенов им връчи 

удостоверения

БЧК започна раздаването 
на хранителните пакети 

по „Хранителна програма - 2018” 

За малките грации от „Далия Старс“ 
- гр. Пещера и големите награди
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На 21 ноември пра-
вославната църква от-
белязва празника Въве-
дение Богородично, а в 
българския народен ка-
лендар той е отреден за 

Ден на християнското 
семейство. Векове наред 
дедите ни са вярвали, че 
домът е свещено място, 
в което децата научават 
най-ценните житейски 

уроци и усвояват ва-
жни знания за света. В 
семейството те не само 
биват възпитавани, но 
и изграждат своя харак-
тер и именно семейната 
среда е предпоставка 
за развитие на техните 
заложби и дарби. Един-
ствено българите праз-
нуваме Въведение Бо-
городично като Ден на 
християнското семей-
ство. Тук отново се пре-
плитат православният 
канон и народните тра-
диции, съхранявани и 
отстоявани в продълже-
ние на стотици години.

КУЛТУРА

Декември минава за 
най-лицемерния месец в 
календара.

Въпреки това, имен-
но днес е денят, в който 
всички трябва да бъ-
дем смирени и скромни. 
Именно днес е денят, в 
който си спомняме, че 
семейството е нашето ис-
тинско убежище. Който 
може да си го позволи, 
спрята богата, но постна 
трапеза. Задължително 
е на нея да има прясно 
изпечен кръгъл хляб с 
пара в него, та да може 
най-старшият на софрата 
да го разчупи, а на когото 
се падне парата - да доне-
се благоденствие за оста-
налите в дома.

Днес трябва да се 
опитаме да преживеем 
простичко и да осъзнаем 

колко голям дар е, че ни 
има, че сме живи. Загасе-
те телевизорите и лапто-
пите. Дайте си шанс тази 
вечер да бъдете един-
ствено себе си и да обър-
нете нужното внимание 
на хората, които са част 
от вашето семейство. 
Спомнете си някоя стара 
история, посмейте се или 
дори си поплачете заед-

но. Загърбете враждата 
и си простете обидната 
дума и лошата постъпка. 
Единственото, което ис-
кам e да пожелая на мо-
ето семейство и на всеки 
от вас здраве. Без здраве-
то нищо не може да бъде 
възможно. Без него и Ко-
ледата е невъзможна.

Добромир Банев

ТРАДИЦИИТЕ

УЧЕНИЦИ ИЗУЧАВАТ ЕТИЧНИЯ АСПЕКТ 
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Смисълът на вярата в 
Бог, важността на молит-
вата и усет и уважение 
към религиозното са част 
от нещата, които учат 17 
деца от училище „П. Р. 
Славейков“. На Въведение 
Богородично - празник, 
посветен на християнско-
то семейство и на хрис-
тиянската младеж, възпи-
таниците на пещерското 
школо взеха участие със 
своя програма в тържест-
вената служба в църквата 

„Успение на Пресвета Бо-
городица“. 

Предметът „Религия“ 
може да се изучава като 
част от разширената под-
готовка на учениците, като 
избираем предмет в рам-
ките на 1 или 2 часа сед-
мично. За етичния аспект 
на християнството под-
растващите научават от 
отец Георги. В специално 
пригодена за преподаване 
зала те изучават одобрен 
от МОН избираем пред-

мет „Религия“. Учебните 
материали са дар от пло-
вдивския митрополит Ни-
колай. 

Малките стъпки, които 
обаче водят към желана-
та от всички цел - повече 
ученици да се ограмотяват 
религиозно, вече са напра-
вени. До днес - само в едно 
от училищата в града. Ос-
тава надеждата идеята да 
се изучава православие да 
бъде споделена от повече 
деца и учебни заведения.

„Бъднуване” е прекрасна дума, която 
трябва да изпълним със съдържание

През 1822 г. нюйоркчанинът с холандско потекло Клемент Кларк Мур 
издал поредица от приказки за Санта Клаус, който пристига с шейна, теглена 
от осем северни елена, и влиза в къщите през прозорците. 

Двадесет години по-късно някакъв търговец от Филаделфия облякъл 
първия жив Дядо Коледа, за да привлича клиенти. През следващите 
десетилетия чрез стихове, пощенски картички и рисунки старецът 
постепенно добил завършен вид - с червен костюм, бяла брада и добродушно 
излъчване. Локализирано било и неговото обиталище извън празничния 
сезон - на Северния полюс. 

По повод Коледните и 
Новогодишни празници, 
кметът на община Пеще-
ра Йордан Младенов пре-
достави помощи в натура 
на Клуб на пенсионера, 
Сдружение „Диабет - Пе-
щера“, Общинска орга-
низация към Съюза на 
инвалидите и Сдружение 
„Вяра“. 

1069 човека в нерав-
ностойно положение от 
Пещера, Радилово и К. 
Димитриево получиха па-
кети с продукти от първа 
необходимост. 

Средствата за тях са 
обезпечени от общин-
ския бюджет за 2019 г., в 
който са заложени сред-

ства за помощи в натура. 
Доставката на пакетите се 
извърши по местонахож-
дение на клубовете, като 
бе създадена необходима-
та организация и график 
за получаването им от 

крайните получатели. 
За първи път по повод 

наближаващите празни-
ци, всички съграждани, 
членуващи в клубовете 
получиха подобен род 
подкрепа.

Всяка година Пещера 
празнува белотата и кра-
сотата на Коледните и 
Новогодишни празници 
с много вяра… надежда, 
обич човешка, която още 
повече сближава нас, хо-
рата, населяващи тази 
прекрасна родопска земя. 
С много обич на топли, 
човешки, неподправени, 
само изпълнени с топли-
на, жажда за сърдечна 
среща с порива на жела-
нията да се срещнат очи 
в очи, да се прегърнат и 
чуят туптенето на сърца-
та на хора, отсъстващи по 
една или друга причина 
в Пещера. И всяка среща 
придружена от щастлив 
детски смях, ритми от 
песни и хора… Сега гра-
дът диша още повече с 
тях, съграждани, върнали 
се по домовете и при ко-
рените си, с порасналите 
вече деца, да си спомнят 

за миналото и да хвърлят 
светли мостове към бъд-
ното. 

Навремето всяка Но-
вогодишна програма съ-
бираше озарени майки 
и бащи, озарени от сър-
дечни трепети, влюбени 
погледи. Винаги е било 
топло в душата на пе-
щереца със срещите на 
родове, трудови колек-
тиви. Събиранията бяха 
красиви като празника, 
творческите изяви -не-
подправени, изпъстрени 
от уменията на певци и 
рецитатори, самодейци 
от читалището, предпри-
ятията, учрежденията. 
Незабравими спомени 
оставяха дири след себе 
си на орденоносци и от-
личили се в областта на 
творчеството. Коя от коя 
училищната самодейност 
можеше да се измерва със 
своите талантливи деца, 
претворена в песен, танц 
и стих за настроението, 
което люлееше присъст-
ващите в ритъм на усе-
щане за празник и нещо 
очаквано, скътано в па-
звите на всяка човешка 
душа. Всичко, свързано с 
празника, за нас във вре-
мето оставаха вълшебно 
украсената елха, лицата 
на празнуващите на пло-
щада, приятелски подаде-
ната десница за поздрав 
и наричанията за здраве, 
късмет и берекет в домо-
вете. И тихата приказка 

между съседки, приятел-
ки и домакини за вкус-
ната вечеря, подаръците 
и най-вече незаменимият 
подарък да имаш семей-
ство и да споделяш този 
вълшебен празник с него. 
И всичко казано дотук - с 
неизменната миризма на 
пушек от близка скара, 
звуци на цвърчащи вкус-
нотии и климата на де-
кември - всичко това като 
част от радостното очак-
ване на празничните съ-
бития около нагиздената 
с новогодишна премяна 
елха в Пещера. 

Днес ние - хората, кои-
то подготвяхме програ-
мите за тези празници, 
сме пораснали и помъ-
дрели, понатежали от жи-
тейски опит и приказки 
за големи… Но останали 
с чаровното напомняне 
на ритъма от онези оза-
рени лица на мало и го-
лямо, излязло навън, за 
да се хване на пустото чо-
вешко хоро. С надеждата, 
че животът продължава. 
Че по сторената пъртина 
има още стъпки от нозе 
и пътека за минаване към 
надеждата, добрината и 
онова, което сме начер-
тали в сърцата си. И нека 
продължава, дорде има 
делници… Та в празни-
ците отново да се поздра-
вяваме и да си оставаме 
пещерци. 

Нека сме честити!
Ваша Таня Стоилова

ДОБРОТО Е ЖИВО...
1069 човека в неравностойно положение от 

Пещера, Радилово и К. Димитриево получиха 
пакети с продукти от първа необходимост

Коктейл за обич
1 благословена нощ,
1 доза усещане за тайнство,
3 лъжички любов,
1 капка усмивка,
2 щипки надежда, 
скромност и смиреност - на вкус.

Всичко се разбърква поне от двама, подслажда 
се с искрена целувка и усещане за сбъдване. 

Коктейлът се поднася горещ. 
Ефектът от напитката се усеща поне 365 дни.

На перваза на прозореца да оставим свещ, 
която да гори цяла нощ, за да освети пътя 

на Доброто към дома

Издава: Община Пещера; 4550 Пещера; 
ул. “Дойранска Епопея“ 17;  

Телефон: 0895 509 089; 
e-mail: rodopska_iskra@dir.bg; 
Редактор: Димитър Насков; 

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

Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели
В изпълнение на Решение №4/02.12.2019 г., Общински съвет - Пещера открива 

процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Пещера и Окръ-
жен съд - Пазарджик, мандат 2020 г. - 2024 г. 

В срок до 30.12.2019 г. кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Пе-
щера и Окръжен съд - Пазарджик подават в Деловодството на Общински съвет 
- Пещера заявление, към което прилагат следните документи: 

1. Подробна автобиография, подписана от кандидата. 
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование.
3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване. 
4. Мотивационно писмо. 
5. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 

на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 
ако са родени преди 16 юли 1973 г.

ТПК „Петър Мишев“ 
обявява за продажба 4 етажа от 

сградата на Битов комбинат с 
прилежаща към нея земя на ул. 

„Дойранска епопея“ №3. 
Тел. за контакти и информация: 

0889 313 335
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Официални празници и почивни дни през 2020 г.
Вижте кои дни са почивни и възможностите за комбиниране на отпуски с почивни дни. 

Планирайте вашите отпуски и почивки още сега!
1 януари - Нова година; 3 март - Ден на Освобождението на България; 17 април - Велики петък; 18 април - Велика събота; 19 април - Великден; 20 април - 

Великден; 1 май - Ден на труда; 6 май - Гергьовден - Ден на Българската армия; 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 
25 май - почивен ден за 24 май (Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост); 6 септември - Ден на Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия; 7 септември - почивен ден за 6 септември (Ден на Съединението на Княжество България и Източна Румелия); 22 септември - 
Ден на Независимостта на България; 24 декември - Бъдни вечер; 25 декември - Коледа; 26 декември - Втори ден от Коледа; 28 декември - почивен ден за 26 
декември (Втори ден от Коледа)

2020 година


