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Екатерина Захариева, 
кметът на Пещера Йордан 
Младенов и изпълнител-
ният директор на „Биовет“ 
АД Ангел Желязков посе-
тиха изградената в Днев-
ния център за деца и под-
растващи с увреждания 
стая за сензорна терапия. 
Те бяха посрещнати от 
служители и от директора 
на социалното заведение 
Маргарита Радева.

„Най-добре оборудва-
ната стая за сензорна тера-
пия в областта се намира в 

Пещера. От оздравителни 
процедури в нея ще се въз-
ползват 69 деца и юноши 
на възраст от 6 до 17 годи-
ни“ - съобщи Радева.

Идеята за създаването 
на стаята е нейна и се реа-
лизира три месеца по-къс-
но, след като тя потърсила 
съдействието на ръковод-
ството на „Биовет“ АД.

Първоначалният зами-
съл на Маргарита Радева 
бил да се закупят базовите 
уреди за терапия на деца-
та, но очакванията й били 

надминати, тъй като в мо-
мента Центърът разполага 
с всичко необходимо за 
пълноценна работа с мал-
чуганите. Благодарение на 
новите уреди те ще могат 
да бъдат обучавани за при-
общаване към общността.

„Стаята е много ценна 
за деца, които страдат от 
аутизъм и различни видо-
ве социална дисфункция“, 
каза Маргарита Радева. 
„Повечето от тях се стра-
хуват от светлината, нямат 
адекватни възприятия за 
действителността, изпит-
ват ужас от силен шум. С 
помощта на цвето- и аро-
матерапия, съприкосно-
вението с различните по 
форма и плътност пред-
мети, с които е оборуд-
вана стаята, нашите деца 
ще могат да придобият 
умения за адаптация към 
живота, който водят оста-
налите им връстници.“

ТЕРАПИЯТА
Общата теория за сен-

зорната интеграция е съз-
дадена от д-р Джийн Ай-
рис през 1970 г. Лечението 
с игра се прилага успешно 
в цял свят. В основата е 
желанието на родителя 
да осмисли и разбере по-
ведението на детето, като 
му помогне чрез различни 
игрови модели да се адап-
тира по-успешно. Сензор-
ната терапия е особено 
подходяща за деца с аути-
зъм, синдром на Даун, дет-

ска церебрална парализа, 
генетични синдроми, на-
рушено езиково развитие, 
емоционални и поведен-
чески разстройства, как-
то и за деца, отраснали в 
институции, където са им 
липсвали майчината пре-
гръдка и внимание.

Терапията е наложи-
телна, ако има забавяне 
в двигателното развитие, 
асиметрия в стойката, не-
желание за гушкане, нару-
шения на съня, проблем 
с преглъщането, пиенето 
на вода, храненето, както 
и атипични реакции към 
безвредни стимули в до-
пълнение към хипер или 
хипоактивност. Към симп-
томите можем да добавим 
и слаба памет, липса на 
концентрация и слабо раз-
витие на речта.

„Терапията се прилага 
с голям успех, повечето от 
децата идват с удоволствие 
в Центъра и се възползват 
от знанията и уменията 
на шестимата служите-
ли, обучени да работят с 
различни категории ув-
реждания. „Важно е да се 
знае и това, че в колкото 
по-ранна възраст започне 
работата с децата, толкова 
по-добри ще бъдат резул-
татите“ - подчерта Марга-
рита Радева. 

От новата сензорна 
стая ще се възползват и 
деца от съседните общини 
- Брацигово и Батак.

СТАЯТА В ПЕЩЕРА
„Стаята е основно ре-

монтирана и изцяло обо-
рудвана с финансовата 
подкрепа на „Биовет“ АД 
, за което сърдечно им 
благодарим, защото това е 
шанс за всички наши деца 
да развият по-бързо свои-
те умения“ - каза още Мар-

гарита Радева.
Стаята е оборудвана с 

водна кула, звуков панел, 
релефни акрилни огледа-
ла, проектор, тематичен 
диск, сензорна възглавни-
ца, звуково дърво, фибро-
оптичен сет, тунел за пъл-
зене, тактилни дискове, 
модули за стена, конструк-
тор с модули, пътечка пъ-
зел и още много екстри, 
които дават възможност 
на децата да се приспо-
собят и усвоят знания за 
заобикалящия ги свят. 

Малчуганите ще могат да 
се научат да възприемат 
едновременно звук, аро-
мат, светлина и различни 
видове допир. Чрез стаята 
те ще подобрят своята се-
тивност и възможностите 
за приобщаване към окол-
ния свят.

Сензорно-интегратив-

ната терапия има за цел да 
подобри способностите на 
детето да си взаимодейст-
ва с предмети и прос-
транствени дадености в 
постоянно променящата 
се среда. И по-конкрет-
но - нормализиране на 
сензорната преработка, 
промяна в нивото на въз-
будата, влияние върху 
вниманието, мотивацията 
като „двигател” за дейнос-
ти, подобряване на двига-
телното планиране и орга-
низиране на поведението.

Пътният участък 
свързва два квартала на 
Пещера. Ремонтните дей-
ности ще извършва ОП 
„ЧПОИ” със собствени 
средства и материали. 
Уличното платно ще бъде 
павирано, ще бъдат из-
градени нови тротоар-
ни площи. Предвижда се 
строително-монтажните 
дейности да приключат в 

кратък срок, коментира 
кметът Йордан Младенов. 
„Осъществяването на този 
ремонт е част от ангажи-
ментите, които съм поел 
в моята предизборна про-
грама към пещерци. Идва 
ред и на ул. „Сива”. Там ще 
бъде положен бетон, ще 
бъдат поставени освети-
телни тела за удобство на 
живущите” - каза той.

Собствениците на 
имоти по протежение на 
улицата коментираха, че с 
нетърпение очакват този 
ремонт. Те изказаха бла-
годарност към Младенов 
за решението на админи-
страцията да благоустро-
ява подобни места, които 
към момента не са удобни 
за живот в съвременни ус-
ловия. 

На първата копка при-
състваше и кметът Георги 
Козарев в мандат 2011-
2015 г. Той подчерта, че 
надграждането и добрите 
практики са част от рабо-
тата на градоначалниците 
на Пещера, за да може гра-
дът да придобива европей-
ски вид и да има положи-
телно развитие.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА С ПРИОРИТЕТ - ГРИЖА КЪМ 
ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Стаята за сензорна терапия в Пещера вече е факт

Част от ул. „Хаджи Димитър” ще придобие нов вид

Eдна от стратеги-ческите цели в 
програмата за управление на Община 
Пещера в мандат 2019-2023 г. на кмета 
Йордан Младенов е изцяло освобождаване 
от такси за детска ясла и детска градина 
на родителите на децата.

С измененията в Закона за 
предучилищно и училищно образо-
вание е възможно дофинансиране на 
дейностите за хранене в задължителното 
предучилищно образование. 

Използвайки всички възможности, 
които разрешава Закона, кмета на 
Общината  предлага изменение и 
допълнение на Наредбата за определянето 
и администрирането на местните цени 
и услугите на територията на община 

Пещера в  Раздел III „Такси за детски 
ясли, детски градини, лагери и социални 
услуги, финансирани от общинския 
бюджет“.

Към момента детските градини се 
посещават от 500 деца на възраст от 2 до 6 
години. Родителите на 111 деца заплащат 
50 % от пълната такса, която е в размер 
на 40 лв. месечно. За 389 деца, родителите 
заплащат пълен размер на таксата. 

Предложението на Кмета е свързано 
с освобождаване от такса на родителите 
на  253 деца - 65 деца от 2 до 4-годишна 
възраст и 188 деца в задължителна 
предучилищна възраст. 

Основната цел е осигуряване на равен 
достъп до качествено образование за 

всички деца независимо от финансовите 
възможности на техните родители. 

Във връзка с подпомагането на 
родителите на децата при заплащане на 
такси за детски градини, градоначалникът 
формира специална комисия. Преди да 
бъде изработен проекта за изменение 
и допълнение на местната нормативна 
уредба, Младенов инициира среща с 
директорите на детските градини.

На срещата бяха обсъдени средната 
посещаемост на децата по възрастови 
групи  и критериите, по които ще бъдат 
премахнати таксите на 50% от децата, 
посещаващи детските градини. 

Идеята на кмета Йордан Младенов 
е да бъдат обхванати всички деца в 

общината в образователна система, както 
и облекчаване на финансовите тежести 
на младите семейства по отглеждане и 
възпитание на децата, с цел увеличаване 
на раждаемостта и задържане на младите 
хора в общината.

Проектът за изменение и допълнение 
на Наредба за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Пещера 
е публикуван на интернет страницата на 
Община Пещера -   https://www.peshtera.
bg. Гражданите могат да подават мнения 
и предложенията си в Центъра за админи-
стративно обслужване на Община Пеще-
ра на ул. „Дойранска епопея“ №17.
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Служители на ОП 
„ЧПОИ” монтираха нови 
кошчета за отпадъци. Ста-
рите съдове, които бяха 
изключително амортизи-
рани и непригодни да из-
пълняват своята функция, 
са демонтирани.

Общо 70 нови кошче-
та са разположени на те-
риторията на Пещера.  От 
новата придобивка се въз-
ползват посетителите на 
централен градски парк, 
кътовете за отдих около 
Районен съд, в парка до пл. 

„Хр. Ботев”, до спортната 
площадка и градинката в 
двора на ПГХВТ „Ат. Чен-
гелев”, на места, където 
липсват такива. Акцията 
ще продължи с поставяне-
то и на места със завишен 
човекопоток, уточниха от 
общинското предприятие. 
Новите кошчета за отпа-
дъци са подбрани така, че 
да се вписват в градска-
та среда. Задължение на 
гражданите е да ги пазят и 
използват по предназначе-
ние.

 „Скромен, тих, милоз-
лив и всякога сърдечен, 
той вървял неотстъпно и 
безшумно по своя път да 
стопля сърцата на безу-

тешните и да облек-
чава страданията 
и болките. В това 
отношение той бил 
еднакво лекар на 
организма и душата 
на страдащия.“ Това 
прочетох на една 
ръкописна бележ-
ка в дома на Дими-
тър Калинов за д-р 
Миндизов.

Доктор Иван 
Миндизов е роден 
в Пещера. Първо-

началното си образова-
ние завършва в родния 
си град, а гимназиално - в 
Пловдив. Родителите му 

го изпращат да продължи 
образованието си в Русия, 
където завършва медици-
на. 

От 1900 до 1904 г. е око-
лийски лекар в Пещера.

Тогава болницата се е 
намирала в къщата на Ге-
орги и Сотир Папазови 
(на мястото на днешния 
военен блок). 

Заемайки тази длъж-
ност, д-р Миндизов води 
упорита борба за справяне 
със заразните и инфек-
циозните заболявания на 

населението в околията. 
Той обръща специално 
внимание на хигиенните 
навици, като организира 
вечеринки и лектории, на 
които говори за нуждата 
от хигиена в борбата за сп-
равяне със заразите.

Д-р Миндизов настоя-
ва пред градската управа 
да се предприеме строи-
телство на водопровод, 
който ще доведе и до по-
добряване на хигиената в 
града. Прави предложе-
ние и за изграждане на 

нова съвременна болница. 
Само след няколко годи-
ни в Пещера е построен 
най-модерният за време-
то си водопровод, както 
и нова болница, но д-р 
Миндизов вече е напуснал 
града.

По всяка вероятност 
се е занимавал с общест-
вена дейност, щом през 
1909 г. цар Фердинанд го 
награждава с Възпомена-
телен кръст „За независи-
мостта“. Такива кръстове 
получават и Михаил Такев 

като министър на вътреш-
ните работи, и тогавашни-
ят кмет на Пещера Васил 
Попов.

По време на Балкан-
ските войни д-р Миндизов 
е мобилизиран и изпратен 
в санитарна рота на сръб-
ския фронт. 

След войната се уста-
новява в София, но ин-
формация за следващите 
години от живота му ня-
мам.

Автор: Димитър Павлов

Навършват се 35 го-
дини от смъртта на проф. 
Димитър Пасков

Роден е на 18 октомври 
1914 година в сярското 
българско село Горно Бро-
ди, Гърция. След Първата 
световна война семейство-
то на Пасков се преселва 
в България. В София той 
завършва Медицинския 
факултет на Софийския 
университет и започва 
своята практика като ле-
кар, а от 1957 до 1959 г. 
специализира в Русия. 
През 1959-а Пасков ус-
пешно защитава докторат, 
а през 1961 г. става профе-
сор. Две години по-късно 
ръководи Катедрата по 
фармакология при Вис-
шия медицински институт 
в София, която оглавява 
до 1977-а. През 1959 г. Ди-
митър Пасков екстрахи-
ра антихолинестеразната 
съставка от листата и цве-
товете на блатното кокиче 
- алкалоид, който наричат 
галантамин. Изолирана 
в чист вид, тази съставка 
получава името Нивалин. 

Нивалинът намира особе-
но приложение в невро-
логията при лечението на 
полиомиелит. Лекувани са 
деца, преболедували дет-
ски паралич, с остатъчни 
явления, тоест отсъствие 
на активни движения. 

Професор Пасков е ав-
тор на повече от 120 труда 
в областта на фармаколо-
гията, както и на учебник 
за студенти и медици. 

Признат е за един от 
основоположниците на 
съвременната българска 
експериментална фарма-
кология.

На 10 април почина 
Таня Стоилова

Таня Янкова Стои-
лова е родена в Пещера 
през 1938 г. През 1956-а 
завършва Тютюнев техни-
кум „Атанас Ченгелев“ в 
родния си град. 34 години 
е програмен ръководител 
в радиоуредбите на Пром-
комбинат „Чико“ и Дър-
жавно автомобилно пред-
приятие (ДАП) - Пещера. 
За кратко време е риту-
алчик в Общински наро-
ден съвет. Продължава да 
радва пещерци с актуал-
ни предавания в първото 
частно кабелно радио „Ви-
татон“. Участва като успе-
шен изпълнител и водещ в 
рецитали, спектакли, кон-
церти, радиопредавания, 
чествания и тържествени 
събрания. Съставител на 
„40 години автостопан-
ство в Пещера“, излязла от 
печат през 1989 г. 

Отличена е със Златна 
значка за безопасност на 
движението на конкурс, 
с медали и отличия в ре-
гионални и национални 
културни прояви. Таня 
Стоилова е носител на 
медал и звание от V Репу-
бликански фестивал на ху-
дожественото слово през 
1979 г. Носител е на Орден 
„Кирил и Методий“- III 
степен.

Тя се отбелязва у нас 
всяка първа пълна седми-
ца на април от 1925 г., ко-
гато е въведен осмият за 
България Закон за горите.

„От Гората.бг получи-
хме безвъзмездно дарение 
на 300 иглолистни и широ-
колистни дръвчета. 

Младите фиданки са 
предоставени за засажда-
не в детски градини, учи-
лища и на кметствата в 
пещерските села Радилово 
и Капитан Димитриево” 
- каза Ангелина Карамфи-
лова от местната админи-

страция.
Тя допълни, че част от 

иглолистните дръвчета са 
засадени в землището на 
курортното селище Све-
ти Константин. Дните от 
празника са посветени 
на масови залесявания, в 
които се включват десетки 
хора от общината. 

Горите правят градове-
те ни по-устойчиви, като 
естествено охлаждат въз-
духа и премахват замър-
сителите. Те пазят нашето 
здраве, като ни предоста-
вят места за отдих.

90 г. от рождението на 
българската актриса Катя 
Чукова

Сред многобройните 
филми с нейно участие е 
„Под игото” (1952)

Родена на 31 март 1931 
г. в Батак в семейството на 
бай Тодор и Фанка Чукови. 
Има още брат Георги и се-
стра Мария. Тя е средното 
дете. 

Като ученичка в пе-
щерската смесена гимна-
зия „Св. Кл. Охридски“, 
бъдещата театрална звезда 
в 10-и клас (1947 г.) попада 
под влиянието на студен-
та по режисура Димитър 
Пунев и в читалище „Раз-
витие“ изпълнява първата 
си роля от пиесата „Дале-
чен път“ от Александър 

Арбузов. 
Завършва гимназията 

през 1949 година.
През 1953-а Катя Чуко-

ва завършва актьорско 
майсторство във ВИТИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ в кла-
са на професор Филип Фи-
липов. След това работи 
15 години във Варненския 
драматичен театър. От 
1968 г. до пенсионирането 
си играе на сцената на со-
фийските театър „Сълза и 
смях“ и Театър 199.

Сред ролите й са Ма-
рия в „Дванайсета нощ”, 
Наташа в „Три сестри”, 
Комисарката в „Оптимис-
тична трагедия”, Албена 
и Боряна в едноименните 
пиеси, Масларска в „Ми-
лионерът”, Султана в „Же-
лезният светилник” и дру-
ги.

Наградена е със зва-
нието заслужил артист и 
орден „Кирил и Методий“ 
- II степен.

Катя Чукова умира на 
81 години, на 11 юни 2012 
г. в София, след дълго бо-
ледуване.

В Седмицата на гората 
засадиха 300 дръвчета 

на територията на общината

Монтираха 70 нови кошчета за отпадъци 
в паркове и детски кътове

Д-р Миндизов бил еднакво лекар 
на организма и душата на страдащия

In memoriam

Световен ден на здравето
Тази година седми април - 

Световният ден на здравето, ни 
напомня отново за всеотдайната 
работа на медицинските работници 
в безпрецедентната битка с 
GOVID-19. 

Поклон пред медиците, 
които загубиха живота си в 
сложната пандемична обстановка, 
изпълнявайки своя морален и 
професионален дълг.

В този ден жителите на село 
Капитан Димитриево отправят 
поздрави към всички лекари, 
медицински сестри, санитари и 
шофьори на линейки в община 
Пещера, посветили се на най-
ценното - опазването на човешкия 
живот.

Поздравяваме и Надка Стоилова Лазарова, медицинска сестра в 
селото ни. Всички са й благодарни за вниманието, съпричастността, 
опита и човешкото отношение към болката на всеки.

Бъдете здрави!

В условията на 
COVID-19 библио-
теката към читали-
ще „Развитие-1973“ 
в Пещера все повече 
прилага специална 
терапия с книги, за да 
помага на своите чи-
татели да се справят с 
тревожността. Библи-
отерапията датира от 
древни времена, още 
от първите храмови 
библиотеки в древен 
Египет.

„По време на упра-
влението на фараона 
Рамзес Втори храни-
лищата на писанията, 
според преданията, са 
се наричали „аптека 
за душата“ или „ле-
чебница на душата“, 
разказва ръководи-

телката на библиоте-
ката Богдана Сирако-
ва.

По думите й, чрез 
техниките на библи-
отерапията може да 
се въздейства върху 
читателската култура, 
определени елементи 
върху личността на 
читателя, както и да 
се оказва емоционал-
на подкрепа на хора в 
криза.

В момент като 
този, в читалищната 
библиотека изготвят 
рецептурници с худо-
жествена литература, 
в това число и детска. 
Ето какво се съдържа 
в рецептурника при 
страх от създаване на 
социални контакти:

„Грозното пате“ 
на Андерсен, на Кен 
Киси „Полет над ку-
кувиче гнездо“, „На 
изток от рая“ на Джон 
Стайнбек, на Екзюпе-
ри „Малкият принц“, 
на Виктор Юго „Па-
рижката Света Бо-
городица“, на Ерих 
Мария Ремарк „Сен-
ки в рая“, на Павел 
Вежинов „Нощем с 
белите коне“, на Рей 
Бредбъри „Вино от 
глухарчета“, на Алекс 
Беляев „Владетелят на 
света“ и др.

В друг рецептур-
ник за подкрепа на 
близък болен Богдана 
Сиракова цитира още 
заглавия, сред кои-
то: на Мария Лалева 

„Живот в скалите“, 
на Даниел Стийл „Ху-
бави неща“, на Скот 
Фицджералд „Нежна 
е нощта“, „Шантарам“ 
на  Грегъри Робъртс, 
„Тетрадката“ и „С дъх 
на канела“ на Никъ-
лъс Спаркс, на Ели-
забет Гилбърт „Яж, 
моли се и обичай“, 
„Братята с лъвски 
сърца“ на Астрид 
Линдгрен, „По жица-
та“ на Йордан Йовков.

 „Определено с 
книга в ръка ще им 
бъде по-приятно“ - 
допълва Сиракова, 
според която биб-
лиотерапията сега е 
по-необходима отвся-
кога не само у нас, а и 
в целия свят.

С библиотерапия срещу стреса от COVID-19 в Пещера
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12 от всички 365 дни 
през 2021 година са офи-
циални празници в Бълга-
рия. Това означава, че за-
едно с уикендите дните, в 
които работещите на стан-
дартна 5-дневна седмица 
почиват, са 116. Работните 
дни са 249.

Най-натоварените ме-

сеци са март, юни, юли, 
август и ноември с по 22 
работни дни, а най-свобо-
ден е май с цели 14 почив-
ни дни.

2 май е Великден. През 
2021 г. около Възкресе-
ние ще има много почив-
ни дни. На практика във 
времето между 30 април 

и 9 май включително има 
само два официални ра-
ботни дни - 5 и 7 май. По-
неделникът след Великден 
(3 май) също спада към 
празничните дни, а тъй 
като Денят на труда (1 
май) се пада през уикенда, 
за него ще се почива на 4 
май. 

Официален почивен 
ден е и 6 май - Гергьовден.

Следващият официа-
лен празничен ден за 2021 
г. е 24 май. Той се пада в 
понеделник, което отново 
събира на едно място три 
почивни дни.

„Небесни меридиани“ 
се провежда в гр. Бат Ям

Творци от литерату-
рен клуб „Искри“ при чи-
талище „Развитие-1873“, 
участвали в международен 
литературен конкурс в Из-
раел, са сред наградените.

Адмирации за Вик-

тория Симонова, Памела 
Мекушина, Зоя Кацарова, 
Георги Връбчев и Николи-
на Барбутевa.

„Поздравяваме всич-
ки наградени участници и 
желаем много творчески 
успехи! Благодарим ви 
от сърце за прекрасните 

творби, за вълнуващите 
мигове с вашето творчест-
во, за извора на българско-
то слово, което оставихте 
в душите ни! Поздрави от 
екипа на Арт салон „Сели“ 
- написаха организаторите 
на конкурса.

Пещерският автор Ге-

орги Връбчев записа от-
лични постижения в ка-
тегориите проза и поезия, 
Зоя Кацарова също е отли-
чена за поезия, Николина 
Барбутева - за есе, Викто-
рия Симонова и Памела 
Мекушина - за поезия.

Повод за усмивки са 
малките първокласници 
от Ia и Iб клас на СУ „Св. 
Кл. Охридски“, които с 
включването си в Нацио-
налното математическо 
състезание „Европейско 
кенгуру“ за първи път с 
вълнение усетиха тръпка-
та на състезателния дух в 
училище.

Екипът на СУ „Св. 
Кл. Охридски“ - Пещера 
се гордее с всичките си 
най-малки възпитаници, 
които смело се включиха 
в първото си състезание, 
както и с тези от тях, заели 
от явилите се първоклас-
ници от Пещера достойни-
те по брой получени точки 
позиции:

II позиция - Кети Най-
денова, Iа клас

III позиция - Антония 
Фолева, Iа клас

V позиция - Димитър 
Кузманов, Iб клас

На училищно ниво по 
брой получени точки:

I позиция - Кети Най-
денова, Iа клас

II позиция - Антония 
Фолева, Iа клас

III позиция - Димитър 
Кузманов, Iб клас

Когато добрите учите-
ли имат добри ученици, 
получаваме добри резул-
тати. 

Поздравления за всич-
ки първокласници, които 
се включиха в първото им 
математическо състеза-
ние, и техните учители!

Павлинка Шопова Нач-
кова

Учениците от НУ „Ми-
хаил Каролиди” за по-
реден път показаха със-
тезателния си дух. При 
спазване на въведените 
противоепидемични мер-
ки, децата, изявили жела-
ние за участие в Нацио-
налното математическо 
състезание „Европейско 
кенгуру”, показаха своята 
подготовка и постигна-
ха високи резултати. От 
всички участващи общо 6 
деца са в челните места за 
община Пещера:

I клас:
I място - Емануела Ге-

оргиева Демерджиева от 
Iа клас;

IV място - Виктория 
Славова Гънева от Iб клас

II клас:

I място - Мехмед 
Мехмедов Табаков от IIб 
клас

III клас:
II място - Мартин Ива-

нов
III място - Сияна Еми-

лова Мирчева
IV клас:
I място - Александър 

Иванов Бонев

Ръководството и учи-
телите на образователната 
институция, както и роди-
телите, отново имат удо-
волствието да се гордеят 
с малките математически 
състезатели. Пожелават 
им да си поставят цели и 
да ги постигат с упорство 
и труд!

По повод откриване-
то на Световната купа по 
художествена гимнастика 
2021 - София, ние ще ви за-
познаем с успехите и спе-

челените медали и награди 
на една малка, но много 
талантлива гимнастичка 
от нашето училище. Елена 
посещава Спортен клуб по 
художествена гимнастика 
„Далия Старс“ с ръково-

дител Маргарита Николо-
ва и има зад гърба си вече 
много участия и успехи от 
различни турнири по ху-
дожествена гимнастика. 
Желанието, постоянство-
то, трудолюбието, упори-
тостта и спортният хъс во-
дят до заслужени спортни 
постижения.

Всички ние в ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ много 
се гордеем със завоювани-
те медали и призови места 
на нашата малка, нежна, 
красива и грациозна гим-
настичка Елена Николова:

05.11.2018 г. - участие в 
Международен турнир по 
художествена гимнастика 
„Диляна“ - V място, без 
уред, категория Деца 2010 
г., „Б“.

19-20.10.2019 г. - Тур-

нир „Панагюрско съкро-
вище“ и приз „Ренета 
Камберова“ - VI място, без 
уред; СКХГ - Стара Загора, 
X Международен турнир 
по художествена гимнас-
тика за купа „Берое“ - VII 
място, многобой.

17.11.2019 г. - БФХГ и 
СКХГ „Диляна“ - Между-
народен турнир по худо-
жествена гимнастика - IV 
място, без уред;

- V място, въже;
- V място, многобой.
07.06.2019 г. - СКХГ 

„Тракия Пловдив” и приз 
„Мария Петрова“ - X мяс-
то.

Турнир за Купа „Фе-
никс“ - I място, въже;

- IV място, обръч;
- VI място, многобой.
28.09.2019 г. - Приз 

„Меглена Михайлова“ - II 
и III място.

21-23.02.2020 г. - КХГ 
„ЦСКА“ - Турнир по ху-
дожествена гимнастика 
„Ангелите на България“ - 
II място.

06.09.2020 г. - премина-
то I спортно-техническо 
ниво в ХГ - БФХГ.

26.10.2020 г. - Меж-
дународен турнир по ХГ 
„Диляна Прима“ - Пазар-
джик - I място, въже, кате-
гория „А“;

- III място, без уред, ка-
тегория „А“;

- IV място, многобой, 
категория „А“.

04.09.2020 г. - Успешно 
представяне на контролна 
среща в гр. Пловдив.

20.12.2019 и 21.12.2020 
г. - грамоти от кмета на 

община Пещера за спорт-
ни постижения и принос 
в развитието на спорта в 
община Пещера през 2019 
и 2020 г.

27.02.2021 г. - БФХГ 
- СКХГ „Диляна - Пазар-
джик“:

- IV място, бухалки;
- V място, без уред.
Елена е участвала в 

държавни първенства три 
пъти - играла е в Пана-
гюрище, Горна Малина и 
Варна.

ПРОГРАМА
ЗА 6 МАЙ - ДЕН НА ПЕЩЕРА

5 май
Площад „България“
от 18.40 ч. - Концерт на танцова формация „Елика“, квартет „Интро“ и Тони Димитрова
от 20.30 ч. - Тържествена заря-проверка в чест на Деня на Пещера - 6 май
от 21.15 ч. - Концерт на Криско и Тита
 

6 май
Храм ”Св. Георги” - Празнична Гергьовска света литургия от 9.00 ч.

Площад “България“ - Концерт на  фолклорните състави на ЦПЛР - ОДК от 10.30 ч. 
и Росица Пейчева с фолклорна формация

Пещерски творци с награди от израелски 
литературен конкурс

Между 30 април и 9 май има само два официални работни дни

Повод за усмивки са малките 
първокласници на СУ „Св. Кл. Охридски“

Гордост за НУ „Михаил Каролиди” - Пещера

Талантливите деца 
на ИОУ „Св. Патриарх Евтимий“
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С изпълнението на 
химна на Република Бъл-
гария и тържествен во-
досвет за здраве и благо-
получие, отслужен от отец 
Георги от храма „Света 

Богородица“ в Пещера, бе 
сложено началото на цере-
монията по откриването 
на Рали спринт „Пещера“.

Йордан Младенов даде 
старта на първите десет 
автомобила, а след това 
флагът беше поет от Ан-
гел Башкехайов. Третият 
в щафетата бе настоящи-

ят депутат, автосъстезател 
и многократен шампион, 
пилотът Крум Дончев.

Победители в Рали 

спринт „Пещера“ станаха 
Мирослав Ангелов/Геор-
ги Гаджев (Шкода Фабия 
R5 Eво). Шампионите от 
2020 г., екипажът на Ме-
гапорт Рейсинг,  започ-
наха защитата на третата 
си титла в дисциплината 
рали спринт, побеждавай-
ки в първото състезание 
за годината. Това е чет-
въртият пореден спринт 
от април 2020 г., в който 
този екипаж печели побе-
дата, а подиумът повтаря 
и крайното класиране в 
дисциплината за миналия 
шампионат.

За първото издание на 
пещерския Рали спринт 
бяха подадени 28 заяв-
ки, а през церемониалния 
старт, даден от кмета на 
общината Йордан Младе-
нов, преминаха 26 автомо-
била. До финала стигнаха 
24 екипажа.

Ралито, което върна 
Пещера на картата на ав-
томобилния спорт след 
8-годишно отсъствие, се 
проведе с изключителната 
подкрепа на Община Пе-
щера и на фирма „Биовет“ 
АД. Спонсори на проявата 
станаха фирмите „Гудекс“, 
„Бари КБК“, „Гидо“, „Ма-
траци Симеонов“, „Пасат 
антени“, „Свик“, автосер-
виз „Герчев“, „Елиткар“ ав-
точасти, „КРЕЗ“, АЕБТРИ, 
„Лазур“, хотели „Лаго“ и 
„Хийт“, спортен клуб „Ва-
мос“, „Братя Пашкулеви“, 
„Делчев инженеринг“, 
„Грибаш“, „Стил М“, „АР 
ТРЕЙД“, „Дукас Транс“, 
Спешна помощ „ЕНА“.

Дуото от Мегапорт 
беше фаворит за първо-
то място и не победата, а 
евентуалното й изпускане 
щеше да бъде сензацията 
на тази надпревара. С че-
тири последователни по-
беди от четири скоростни 
етапа, двамата състезатели 
финишираха на пл. „Бъл-

гария” след 31:23.3 мин.
На 1:19.2 мин. зад тях 

останаха панагюрецът Де-
нис Станчовски и нави-
гаторът му Явор Брънков 
(Престиж Рали Тим, Пежо 
208 R2), а трети завърши 
екипажът на Антон Титов/
Динко Георгиев (Мегапорт 
Рейсинг, също с Пежо 208 
R2), който е на 5.2 сек. от 
вторите в Пещера. 

Точно това подреждане 
показва, че разпределение-
то на силите в шампионата 
за 2021 ще бъде същото, 
както и през миналото 
първенство и статуквото 
в тази дисциплина остава 
ненарушено.

В надпреварата имаше 
кратък обрат, но той каса-
еше единствено борбата за 
второто и третото място в 
края на неделния ден, след 
като Борис Григоров/Вики 
Миленков (MG Рали Тим, 
Мицубиши Лансър Ево 9) 
при карането на етапа Пе-
щера 2 от втората полови-
на завършиха 2-ри, а Ека-
терина Стратиева/Георги 
Аврамов (Астра Рейсинг, 
Пежо 208 R2) бяха по-бър-
зи и от Станчовски, и от 
Титов. Една от причините 
Григоров/Миленков да се 
движат непричинно не-
равномерно в класирането 
е, че по време на втория 
етап работата на разго-
ворното им устройство 
временно спря, след което 
повредата бе отстранена.

Тодор Атанасов/Кирил 
Ичеренски (Фрат аут, ВАЗ 
2108) - 33:46.6 мин., за-
твориха челната шестица, 
като варненският тандем 
е и победител в клас НС4.

Битката в клас RC 4 бе 
една от най-интересните 
в състезанието. С по-мал-
ко от 5 секунди на финала 
младият панагюрец Денис 
Станчовски с навигатор 
Явор Брънков успя да по-
беди екипажа на „Мега-

порт” Антон Титов и Дин-
ко Георгиев. Трети в този 
клас останаха двукратната 
европейска шампионка 
Екатерина Стратиева с на-
вигатор Георги Аврамов. 
В клас HC2 с победа за-
върши екипажът на „БМВ 
клуб България” Борис Гри-
горов и Виктор Миленков 
с Мицубиши Лансър Ево 

9. Те завършиха пред Пе-
тър Обретенов и Калоян 
Шантанов (Форд Фиеста 
1600 турбо) и Христо Па-
рашкевов и Манол Параш-
кевов (Субару Импреза). 

Вторият кръг от на-
ционалния шампионат ще 
бъде на 29-30 май, когато 
ще се проведе Рали спринт 
„Дряново”.

Обичаите на пещерци 
преди Великден се тачат и 
до днес. Страстната седми-
ца в Пещера се съблюдава-
ла от всички.

На 25 март Право-
славната църква отбеляз-
ва един от най-важните 
празници - Благовещение, 
който е част от Великден-
ския празничен цикъл. В 
календара денят, чиито ко-
рени се губят далеч назад в 
езическите времена и имат 
пряка връзка с пролетното 
равноденствие, е известен 
в Пещера с името Благо-
вец. Следват Лазаровден, 
Цветница, Великден и Гер-
гьовден.

Знаете ли, че на Благо-

вец старите пещерци има-
ли обичай да се чука по 
тава или тенекия, за да се 
прогонят змиите? Според 
поверието в града ни едва 
тогава идвали пролетни-
те птици. Започвало да се 
люпи бубеното семе и ако 
времето е ясно на този ден, 
бубите ще бъдат добри и 
здрави.

На Лазаровден (събота 
преди Цветница) улиците 
в Пещера се огласяли от 
смях и песни на лазарки. 
Пеели се традиционните 
лазарски песни по домове-
те на хората. Според тра-
дициите тук, момиче, кое-
то не е лазарувало не може 
да се момее и да се омъжи. 

Обичаите били за очакван 
берекет и благоденствие 
на стопаните.

На Връбница (Цветни-
ца) - неделята преди Ве-
ликден - вратите на къщи-
те се окичвали с върбови 

клонки. Така се украсява-
ли вратите на учреждения-
та, дюкяните и училищата 
в града. Пещерки слагали 
клонка от дървото и на 
иконата в къщата.

През Страстната сед-

мица в къщите царяла 
суетня. Домакините за-
почвали от ранни зори да 
чистят домовете си. В сря-
да обаче жените не работе-
ли, в четвъртък боядисва-
ли великденските яйца, на 
Разпети петък и в събота 
посещавали църковните 
храмове, за да минат “под  
питафила”. Не било рядко 
решението на пещерски 
родове да се тримери. Яде-
нето за Великден е занесе-
но в махленската фурна, 
за да се приготви на бавен 
огън и да е вкусно. В събо-
та в полунощ всички пе-
щерци се отправяли към 
православните храмове на 
Великденска литургия.

На Великден надявали 
новите премени и одеж-
ди, обували обувките и се 
устремявали към хорото. 
Следвало ядене, пиене, ве-
селие, люлеене по люлки, 
ходене по гости, чукане с 
яйца.

На Гергьовден украся-
вали портите с клонки от 
кавак. 

Традиция било да се 
приготвя общоградски 
курбан за благодарност и 
опрощение. Жителите на 
града се теглели на кантар. 

В този ден се спазаря-
вали овчари и пастири, 
започвал строителният 
сезон, чакан от мнозина 
дюлгери и майстори.

Спартак Кънев с поредна художествена изложба
През месец април Спартак Кънев откри поредната си изложба във фоайето на 

читалище „Развитие“ под наслов „Смело сърце“.
Представени бяха 25 картини, които са съвсем нови, непоказвани досега. Излож-

бата разкрива неуморните търсения на художника в живописта. Творбите са плод 
на философските му и исторически въжделения. Открояват се „Оркестър без име“, 
„Цирк“, „Блудния син“, „Тримата мускетари“, „Посрещането“, както и „Гневът на 
Ахила“ - с митологичен сюжет.

Ангелов и Гаджев спечелиха Рали спринт „Пещера“

Крайно класиране в Рали спринт „Пещера”:

1. Мирослав Ангелов/Георги Гаджев (Мегапорт 
Рейсинг, Шкода Фабия R5 Ево) - 31:22.3 мин.

2. Денис Станчовски/Явор Брънков (Престиж 
Рали Тим, Пежо 208 R2) - 32:41.5 мин.

3. Антон Титов/Динко Георгиев (Мегапорт Рейсинг 
Тим, Пежо 208 R2) - 32:46.7 мин.

4. Борис Григоров/Виктор Миленков (GM Рали 
Тим, Мицубиши Лансър Ево 9) - 32:59.5 мин.

5. Екатерина Стратиева/Георги Аврамов (Астра 
Рейсинг Тим, Пежо 208 R2) - 33:02.1мин. 

(Зн)

ЖИВА ВОДА

Щерю е интернет звез-
да и има 10 000 приятели 
във Фейсбук

Тридесет и три годиш-
ният Щерю Иванчев от 
Пещера успя да се класира 
за издание на „България 

търси талант 2021”.
Юнакът се пребори 

успешно с три надуваеми 
кукли, пред журито, което 
се разсмя неудържимо при 
вида на стария си познай-
ник, който през 2019 г. се 
представи пред тях като 
Хълк.

Този път Иванчев за-
яви, че е Стивън Сегал и 
ще включи журито в своя 
нов филм. На Ицо Хазарта 
предложи да изпее „някой 
хубав рап за филма“, а Ка-
тето Евро си спечели вече-
ря.

Ицо Хазарта даде „да“, 
както и Катето Евро - тя 

му пожела „да разцепи 
мрака в следващия етап 
на предаването“. Славена 
Вътева го попари с „не“, а 
Любен Дилов го направи 
щастлив с трето „да“, ма-
кар да му каза, че видяното 
е недопустимо.

През 2019 г. пещерецът 
успя да потроши десетина 
дини и пъпеши пред жу-
рито. Той щурмува за тре-
ти път българския ефир. 
Първия път се пробва в 
Masterchef по bTV, а през 
2019 г. - в „България тър-
си талант“, но тогава неус-
пешно.

В Masterchef не спе-

Щерчо от Пещера с успешно участие в „България търси талант“
чели сърцата на журито, 
тъй като пещерският му 
зелник се беше залепил за 
формата от кекс, в която 
го беше поставил. Това не 
му попречи обаче да си 

направи селфи с Aндре 
Токев, Петър Михалчев и 
Силвена Роу.

Пещерецът получи 
два отрицателни отговора 
от Силвена Роу и Андре 

Токев, и един положителен 
от Петър Михалчев.

Колоритният готвач се 
е кръстил Щерчо Стивън 
Сегал, защото това е лю-
бимият му актьор.


