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Честито Възкресение Христово!
Честит 6-ти май — Гергьовден! 

Ден на храбростта и празник на Българската армия! 
Денят на град Пещера!

Уважаеми съграждани,
Предстоят два от най-светлите християнски 

празници – Възкресение Христово и Гергьовден! 
Камбанен звън ще озвучи най-големия празник за 
православните християни, Празникът на празни-
ците! Великден!

Възкресението Божие идва с вярата за безсмър-
тието на душата, с надеждата за повече доброта и 
любов сред хората и донася просветление за всич-
ки. На 6-ти май Светата българска църква чества 
подвизите на Свети Георги Победоносец. България 
отбелязва Денят на храбростта и празника на Бъл-
гарската армия. Пещерци имаме още един повод за 
гордост и веселие- празнуваме и Денят на нашият 
роден град Пещера. В народния календар Гергьовден 
е един от най-хубавите пролетни празници. Древен, 
но неостаряващ — също като нашия град. Празну-
ван и познат с различни имена от много етноси, но 
не разделящ, а обединяващ, така, както живеем щастливо и толератно в нашия град.

От името на общинските съветници и лично от мое име, отправям сърдечни поже-
лания за здраве, топлина, чисти мисли и добри дела! Покровителят на града ни – Свети 
Георги Победоносец да ни закриля и помага делата да са благословени!

Нека има Мир и Любов в сърцата ни!
С уважение,
Д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет - Пещера

Честито Воскресение Христово! 
Нека светлината на Неговото воскресение озари живота ви! 

Много здраве и благополучие!

ПРОГРАМА за празниците на културата, посветени на 6 май – Ден на Пещера
05.05. 2022 г. — ч-ще „Развитие“, от 17.30 ч.

„Акад. Людмил Стайков – дарителят!“ – изложба,  орга-
низирана от библиотеката при НЧ „Развитие 1873“

05.05.2022 г. — пл. „България“, от 19.00 ч.
Концерт на Невена Цонева и Георги Христов

05.05.2022 г. — пл. „България“, от 20.45 ч.
Тържествена заря-проверка в чест на Деня на Пещера 

– 6 май

В Община Пещера е съз-
даден Общински фонд за 
подкрепа на местни иници-
ативи съвместно с Платфор-
ма АГОРА. Работата на фон-
да насърчава реализацията 
на качествени местни ини-
циативи, предоставени под 
формата на проектни пред-

ложения при спазване на 
конкурсното начало, прин-
ципите за равнопоставеност, 
обективност, прозрачност и 
отчетност.

В началото на май т.г. 
Община Пещера ще обя-
ви процедура за набиране 
на проектни предложения, 

които изцяло ще бъдат фи-
нансирани от Общинския 
фонд. В рамките на тази се-
сия, Общинският  фонд ще 
подкрепи инициативите на 
кандидати в областта на бла-
гоустрояването и озеленява-
нето на обществени места в 
община Пещера.

Основната цел е подо-
бряване на физическата и 
жизнената среда в общината, 
а участието на сдруженията 
на собствениците по Закона 
за управление на етажната 
собственост, които са до-
пустими кандидати, е клю-
чово за ангажираността на 

жителите на общината към 
опазване и естетизиране на 
обществени площи и меж-
дублокови пространства - 
общинска собственост.

Община Пещера заяви 
към платформа „Гората.бг“ 
730 броя дръвчета, които 
ще получи безвъзмездно. 

До момента са получени 300 
- бял и черен бор. Първата 
доставка вече е засадена. С 
тези дръвчета ще се облаго-
родят дворните простран-
ства на детски градини, учи-
лища и обществени площи в 
с. Капитан Димитриево и с. 
Радилово.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, 
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ОТ  ОБЩИНА ПЕЩЕРА!

Събирайки в себе си чистата вяра, новото 
начало и надеждата, Възкресение Христово е 
най-светлият празник. 

През този период от годината ние отправя-
ме едни от най-съкровените си молитви за бла-
гополучие и си припомняме човеколюбието. 

Приемете моите най-искрени поздравле-
ния! Желая от сърце вяра в добродетелите, 
изграждащи всички нас като хора — мъдрост, 
достойнство, щедрост и благородство. 

Позволете ми след Великден и в навечери-
ето на празника на Пещера и нашия духовен 
водач Свети Георги да ви пожелая мир, здраве 
и успехи!

Пещера днес е модерен европейски град. 
Нека заедно работим за просперитета на Пе-
щера и развитието му! 

За да е приветлив, уютен и пълен с живот! 
Свети Георги да ни напътства и към нови успехи да ни води!
На всички именници в празничния ден  пожелавам да носят с гордост 

името си!
Честит празник, Пещера!

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

05.05.2022 г. — пл. „България“, от 21.15 ч.
Концерт на Меди

06.05.2022 г. — храм „Св. Георги“, от 9.00 ч.
Празнична Гергьовска света литургия

06.05.2022 г. — пл. „България“, от 10.30 ч.
Концерт на фолклорните състави на ЦПЛР – ОДК, тан-

цова формация „Хоп троп“ и Николай Славеев

Градският централен 
парк на Пещера, голяма 
част от кашпите по ули-
цата пред сградата на Об-
щина Пещера, до чешма-

та в началото на парка и 
пред сградата на Районен 
съд вече са с нови расти-
телни видове, дарени от 
„Биовет“ АД по случай 

фестивала „Пъстроцветна 
Пещера“.

„Както обещахме още 
в началото на годината, 
„Биовет“ има много пред-
ложения за съвместна 
дейност с Община Пеще-
ра, като провеждането на 
този фестивал е едно от 
тях. В интервю за местни-
те медии тогава заявих, 
че освен конкурса за най-
добре зацветен и подреден 
двор, ние се ангажираме 
и със зацветяване на една 

градска алея. Искам да 
благодаря на всеки един 
от участниците за отделе-
ното време и усилия, рад-
вам се, че получихме тол-
кова много предложения. 
Пожелавам ви да бъдете 
здрави и да сбъдвате меч-
тите си. „Биовет“ АД вина-
ги ще бъде ваш партньор 
в добрите инициативи.“ 
- заяви изпълнителният 
директор Ангел Желязков.

Зацветени са кашпи 
пред чешмата до Централ-

ния парк и подходите към 
пешеходните зони в цен-
тралната градска част. 

Акцията предизвика 
положителна реакция сред 

преминаващите, а засаж-
дането бе извършено от 
служители на ОП „ЧПОИ“ 
към Община Пещера.

За пъстроцветна Пещера: „БИОВЕТ“  ДАРИ ЦВЕТЯ, ХРАСТИ И ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

ОБЩИНАТА ЩЕ ОЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА СЪС 730 ДРЪВЧЕТА, 
КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО
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Квалифициран майстор от града с дългогодишен опит 
в страната, Испания и Великобритания

ПРЕДЛАГА:
изграждане на покривни кон-

струкции; ремонт и претърсване на 
покриви; поставяне на теракот, фа-
янс; монтиране на топлоизолация; 
изграждане и монтиране на беседки, 
навеси; изграждане, ремонт на огра-
ди.

Гаранция, качество, коректност и 
отговорност .

ТЕЛЕФОН: 0898 954 513
Ако имате нужда от счетоводни 

услуги
Цялостно счетоводно обслуж-

ване, достъпни и гъвкави цени, ло-
ялност към клиентите, следване на 
нормативните документи, поддър-
жане на фирмата в ред.

Телефон за контакти: 
0877 479 059 - Веска Зайчева

СУ „Св. Кл. Охридски“ 
получи скъп подарък – 
книгата на Румен Манов 
„Приказка за България“. 

Това е уникално изда-
ние, разказващо със сним-
ки и документи за послед-

ните три века от историята 
на родината ни. 

Книгата тежи 5,5 кг и 
съдържа 712 страници. 

На титулната има спе-
циален надпис за гимнази-
ята: „На СУ „Св. Климент 

Охридски“ – град Пещера, 
с уважение и пожелание 
да са  неугасващ пример за 
знание и светлина!“

Дарението е получено 
с посредничеството на г-н 
Костадин Семерджиев. 

Учениците и учителите 
на гимназията благодарят 
с признателност за ценно-
то дарение!

Валентин СТОЯНОВ

В рамките на пет дни, 
изпълнени с творчество, 
емоции и  вдъхновение, 
децата на ОДК - Пещера 

лагеруваха в гр. Чепеларе. 
Програмата беше насите-
на,  разнообразна, подгот-
вена специално за интере-

сите на децата.
Всяка сутрин се събуж-

дахме с лека физическа 
подготовка последвана  
с различни посещения , 
като музея на карста, му-
зея на ски спорта, походи 
по еко пътеки и известни 
горски маршрути.

В следобедните часо-
ве децата се отдаваха на 
творческа работа и подго-
товка за изяви и конкурси, 
от които най-скорошен е 
Национален конкурс „Ла-
зарица- хубавица“ - гр. 
Петрич, на 15.04., както и 
забавления в басейн и иг-
рални зали.

Поводът за посещение-
то на града бе и милата по-

кана на колегите от ОДК 
– Чепеларе, с цел обмяна 
на опит и добри практики 
в развитието на талантите 
и индивидуалността на де-
цата.

Сърдечно благодарим 
за топлото посрещане, 
емоциите и приятелството 
на ОДК -Чепеларе!

Междуинституционал-
ната  среща приключи със 
съвместно парти на групи-
те от двата центъра, наси-
тено с много танци, игри и 
награди!

За първи път се орга-
низира подобен лагер на 
талантите от град Пещера, 
а след прекрасните прежи-
вявания и спомени, наме-

ренията на екипа на ЦПЛР 
- ОДК са този тип творче-

ски лагери да се превърнат 
в традиция.

Благодарствени слова отправя щастливо оживялата пациентка Емилия Димитрова -Пил-
чева към невероятния кардиолог д-р Пламен Маджаров, завеждащ Вътрешно отделение на 
МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД – Пещера, и колектива му.

„На 25 декември 2019 г. - нощ свята срещу Коледа, в 04:00 ч., с тежък сърдечен пристъп, 
полужива, постъпих в отделението неочаквано, по неотложност! 

Благодаря и на Бърза помощ, чиято намеса - много компетентна и светкавична - ме „пре-
достави“ в ръцете на хората от кардиологията /Вътрешно отделение/.

Днес благодаря на природата, че Ви има, скъпи д-р Маджаров, и на Вашия екип, който 
сте създали. Няма никога да забравя Вашите десетки визитации в онази нощ /аз бях в съзна-
ние/. Вашият поглед тревожно следеше здравословния ми статус!

Благодаря Ви за вашите усилия, за всеотдайната Ви работа, за усилията, за отдадеността 
към здравето и живота!

Приемете поздрави по повод вашия празник. Насладете се заслужено! Вие сте инстру-
мент на Господ!

От благодарната пациентка Емилия и нейните близки.
Бъдете благословени !“

07.04.2022г.
София

Благодарност 
към д-р Пламен Маджаров

От пощата: 

Ниските доходи на 
населението, високите 
сметки за ток, липса-
та на енергийна ефек-
тивност или като цяло 
енергийната бедност 
обикновено асоциираме 
със зимните студове.

Но знаете ли, че 19% 
от домакинствата не 
успяват да се справят с 
летните жеги? Не всич-
ки могат да си позволят 
климатична система. 
Известно е, че енергий-
ната бедност е свързана 
с рестриктивно полз-

ване на уреди както за 
отопление, така и за ох-
лаждане поради непо-
силните сметки за елек-
тричество.

Климатичните про-
мени водят до екстрем-
но високи температури, 
които стават все по-чес-
то явление през лятото. 
Топлинните вълни, ур-
банизацията и човешка-
та дейност в градовете 
са причина усещането 
да се засили.

Уязвимите слоеве 
на населението като са-

мотни възрастни хора, 
безработни, самотни 
майки и т.н., се изправят 
пред нерешим проблем, 
какъвто е енергийната 
бедност през лятото. 
Този проблем застраша-
ва условията на живот и 
дори здравето им.

От септември 2021 
година стартира нов 
проект, финансиран от 
програма за научни из-
следвания „Хоризонт 
2020“, който ще извърш-
ва целеви дейности в 
четири държави от Ев-
ропейския съюз, в това 
число и България, за на-
маляване на енергийна-
та бедност през летния 
сезон. 

Целта на проекта е 
да се работи в посока на 
разумното използване 
на  енергийните систе-
ми, да се подобри ком-
форта във вътрешните 
пространства, без това 
да води до потребление 
на повече енергия. Ос-
вен за информираното 
използване на енерги-

ята през лятото, ще се 
работи за набиране на 
доброволци, които да 
действат като сътрудни-
ци по лятна енергийна 
бедност. Ще се подгот-
вят материали за пър-
вия етап - организира-
не на информационни 
кампании и популяри-
зиране на добри прак-
тики с минимален ефект 
върху околната среда, 
планиран за пролетта на 
2022 година.

След етапа на обуче-
ние ще се премине към 
конкретна работа на 
място, за да се популя-
ризират добрите прак-
тики. Жителите на град 
Пещера и на селата в об-
щината ще бъдат запоз-
нати с методи и техники 
на пестене на енергия 
през лятото и повиша-
ване на комфорта в го-
лемите горещини. След 
тези обучения се очаква 
гражданите да прило-
жат на практика науче-
ното и да приспособят 
някои от препоръчани-

те техники за собстве-
ните си нужди.

Ще се работи и с 
най-малките жители на 
града: ще има игри на 
тема какво да направим, 
ако навън е много горе-
що, как да помогнем на 
домашния си любимец 
в жегата и др. Възраст-
ните ще имат възмож-
ността също да излязат 
навън, за да засадят 
дръвче и да обсъдят 
дейностите, които биха 
предприели вкъщи. 
Идеята е в градските 
центрове да има повече 
зеленина и циркулира-
ща вода, които да пред-
пазват населението от 
летните горещини.

Също така, в рамките 
на проекта се предвиж-
да да бъдат разработени 
и раздавани на част от 
участващите домакин-
ства т.н. „комплект ин-
струменти за охлажда-
не“. Този комплект ще 
съдържа инструменти 
и малки устройства 
(например, лед-круш-

ки, изолационни лен-
ти, смарт-контакти с 
вградени електромери 
и т.н.), които да подпо-
могнат домакинствата 
в борбата с енергийната 
бедност и да доведат до 
повишена информира-
ност и енергийна кул-
тура.

Мероприятията и 
обученията ще се про-
веждат в продължение 
на три последователни 
години до края на 2024 
г., като идеята е обу-
чените за това млади 
хора да помагат на въз-
растните и най-уязвими 
жители на града и така 
да натрупат знания и 
умения, които могат да 
приложат и на по-късен 
етап от живота си.

Призоваваме всич-
ки граждани на Общи-
на Пещера, които имат 
желание да се включат 
в проектните дейнос-
ти като доброволци, 
да се свържат с нас на 
следния имейл адрес: 
peshtera@cooltorise.eu

Община Пещера се включи в европейски проект 
за борба с енергийната бедност «COOLTORISЕ»

ГИМНАЗИЯТА ПОЛУЧИ ЦЕННО ДАРЕНИЕ

НА ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР БЯХА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ЦПЛР ОДК - ПЕЩЕРА
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В града се състоя от-
криването на обновената 
улица „Петър Раков“. При-
помняме, че улицата е ос-
новна артерия, свързваща 
кв. „Луковица“ с града.

По искане на кмета на 
община Пещера Йордан 
Младенов бяха предоста-
вени средства в размер на 
2 500 000 лв. от държав-
ния бюджет на Република 
България с Постановле-
ние № 360 от 10.12.2020 г. 
на Министерския съвет 
за „Реконструкция на част 
от Републикански път, 
ремонт на местен път, из-
граждане на прилежащата 
им инфраструктура“, как-
то и „Ремонт на част от ул. 
„Петър Раков“.

Техническият проект 
за улица „Петър Раков“ е 
изготвен по възлагане на 
Община Пещера.

Общата стойност на 
строително-монтажните 
работи за обекта възлиза 
на  537 060 лева с ДДС.

Изпълнено е цялостно 

премахване на съществу-
ващата паважна настилка 
от гранитни павета с по-
лагане на един пласт тро-
шенокаменна основа и два 
пласта неплътен и плътен 
асфалтобетон.

Подменени са тротоар-
ните настилки с бетонови 
вибропресовани плочи, 
както и подмяна на летите 
бордюри със средни бето-
нови бордюри.

Подменени са същест-
вуващи капаци на кабелни 
шахти с нови от полимер-
бетон.

Запазена е  същест-
вуващата инженерна ин-
фраструктура, като до-
пълнително са изградени 
сградни водопроводни 
отклонения към приле-
жащите новообразувани 
парцели.

Изградено е изцяло 
ново LED осветление, със 
собствени средства.

Строежът е започнат и 
изпълнен законосъобраз-
но, а вложените материали 

са в съответствие с техни-
ческите норми.

На церемонията по 
откриването бяха кметът 
Йордан Младенов, д-р Ни-
колай Пенев – председател 
на Общински съвет – Пе-
щера, Ангел Желязков - 
изпълнителен директор 
на „Биовет“ АД, предста-
вители на фирмите изпъл-
нители  - „ПЪТИЩА“ АД, 
ПЛАН ИНВЕСТ- Пло-
вдив“ ЕООД и „СОНИК 
МОДУЛ“ ЕООД.

Негово Благовейнство 
отец Димитър извърши 
водосвет за здраве и по-
жела пътната отсечка да 
се ползва безаварийно и за 
добруване на населението 
в тази част на града.

Кметът на общината 
каза: „Днес е своеобра-
зен празник. Откриваме 
улица, която свързва този 
квартал с града. Преди дни 
започна основен ремонт на 
околовръстния път. Това 
още веднъж потвърждава 
максимата, че жителите на 
нашата община не се делят 
по вяра и етнос и живеят 
в добросъседство. Всичко 
това нямаше да се случи, 
ако до нас не бяха парт-
ньорите в лицето на „Био-
вет“АД. 

Благодаря лично на г-н 
Желязков, чрез него и на 
г-н Домусчиев, защото те 
застанаха зад идеята на 
Община Пещера и дър-
жавата отпусна средства 

за ремонта на тези улици. 
Отново твърдя, че Общи-
ната, съвместно с бизнеса 
и държавата трябва да ра-
ботят за благоденствието 
на хората. Гарантирам, че 
и в бъдеще ще се стремя 
да постигаме единомислие 
за благоденствието на съ-
гражданите ни.“

Общинският съветник 
Борис Гаджев благодари от 
името на своите съквар-
талци за новата придобив-
ка. Той пожела подобни 
улици да продължат да се 
правят и в други части на 
Пещера и градът да про-
дължава да се облагоро-
дява.

Ангел Желязков - из-
пълнителен директор на 
„Биовет“ АД каза: „Чувст-
вам се част от този праз-
ник. Радвам се, че като 
представляващ фирмата 
мога да кажа, че работим 
добре с Общината. Пове-
че от 60 години  „Биовет“ 
е част от този град, част е 
от историята и ще е част 
от неговото настояще и 
бъдеще. Като ръковод-
ство, в „Биовет“ се стре-
мим да подкрепим вся-
ка добра инициатива на 
местната администрация. 
Ще се радвам съвместно 
да реализираме още доста 
такива успешни  инициа-
тиви. Този път стана факт, 
защото „Биовет“ е инвес-
титор Клас „А“ за страна-
та. Развивайки дейността 

си, фирмата ще подпомага 
развиването и на Пещера.“

Ангел Желязков поже-
ла здраве, късмет и успехи 
на жителите на квартала. 
Последва ритуал по от-
рязване лентата на този 
обект, изпълнен по всички 
правила и съвременни ев-
ропейски изисквания.

Малко по-късно офи-
циалните лица се запоз-
наха с хода на ремонтните 
дейности по част от око-
ловръстния път. Срокът 
за изпълнение е 100 кален-
дарни дни.

Стойността на този 
проект е в размер на 1 
656 456.96 лв. с ДДС. Дъл-
жината на разглеждания 
участък от местния път е 
приблизително 1,5 км.

Началото на подобекта 
е от Т-образно кръстови-
ще с Републикански път 
III-377, в посока кв. „Лу-
ковица“. Строителството 
ще се извършва без отби-
ване на движението, като 
е изготвена и одобрена 
временна и постоянна ор-
ганизация на движението, 
съгласно заповед на кмета.

С постановление на 
Министерския съвет, 
за неотложни разходи 
за предотвратяване, от-
водняване и преодоля-
ване на последици от 
бедствия, по бюджета на 
Община Пещера са при-
ведени 768 749 лв. за ук-
репване и отводняване 
на склонов откос и пътно 
платно, прилежащи на 
ул. „Пирин“.

Припомняме, че пре-
ди години поройни води 
заляха голяма част от 
територията на община 
Пещера и нанесоха се-
риозни поражения вър-
ху инфраструктурата на 
града. Затворени бяха 
улици с наноси, запу-
шени бяха канализации 
и бяха наводнени при-
земните етажи на реди-
ца къщи. Всичко това 
предизвика големи свла-

чищни и срутищни про-
цеси на земната повърх-
ност.

Във връзка с неот-
ложната защита на на-
селението, инфраструк-
турата и сградния фонд, 
Община Пещера възло-
жи спешно обследване 
и проектиране на тези 
територии. Един от тези 
опасни участъци е не-
устойчив склонов учас-
тък на ул. „Пирин“ от 
о.т.762а до о.т.764 в кв.237 
по РП на гр.Пещера.

Общинска админи-
страция Пещера инфор-
мира МРРБ  и „Геозащи-
та“ ЕООД – Перник, за 
опасния участък, както 
и за необходимостта да 
бъдат предприети неза-
бавни мерки за оглед на 
място и експертно ста-
новище за активираните 
свлачищни процеси, как-

то и включването им в 
регистъра на свлачищата 
на МРРБ.  

С писмо на МРРБ се 
правят предписания да 
бъдат взети незабавни 
мерки за  предотвратява-
не на риска от възниква-
не на бедствени и аварий-
ни ситуации. Извършено 
е последващо обследване 
от „Геозащита“ ЕООД – 
Перник, които изразяват 
становището си.

Проектната докумен-
тация на технически про-
ект за обект „Укрепване и 
отводняване на склонов 
откос и пътно платно, 
прилежащ на ул. „Пи-
рин“ от О.Т. 762А, О.Т. 
767 до О.Т. 1214 в кв. 237 
по ЗРП на гр. Пещера“ е 
изготвена, съгласувана 
и одобрена и е издадено 
Разрешение за строеж № 
67 от 18.12.2020 година.

Основна цел на проек-
та е да се даде техническо 
решение за укрепване и 
отводняване на склонов 
откос и пътното платно.

Ще бъде извършено 
разширяване на пътно-
то платно за достигане 
на проектния габарит, 
предстои изграждане на 
укрепителни стени за 
укрепване на откоса от-
дясно след разширява-
нето на пътното платно, 
както и изграждане на 
укрепителни стени от-
ляво за укрепване на 
пътното тяло и пътния 
насип, като продължение 
на съществуващите кри-
ла на пътния водосток. 
За подобряване на засег-

натия участък ще бъде 
извършен ремонт и въз-
становяване на пътното 
платно и изграждане на 
новите пътни елементи 
за достигане на проект-
ния габарит, възстановя-
ване на пътната настилка 
и монтиране на нови и 
възстановяване на път-
ните принадлежности.

Улица „Пирин“ се на-
мира в силно застроен 
район, който е разполо-
жен на северен планин-
ски склон. Пътното тяло 
в разглеждания участък 
е изградено в смесен на-
пречен профил. Висо-
чината на пътния насип 
отляво достига до 00 м. 
Височината на откоса на 
изкопа отдясно е по-го-
ляма от 3.00 м. Наклонът 
на откоса е сравнително 
голям, което е причина 
за големи повърхностни 
свличания и срутвания 
на земни маси върху път-
ното платно. 

Улицата е със стара 
асфалтовата настилка, 
която е силно повреде-
на, с множество дупки, 
кръпки и разрушения. По 
пътното тяло са конста-
тирани големи по обем 
разрушения - срутвания 
на откосите на пътния 
насип и тротоарите от-
ляво, деформации на 
пътното платно, свлича-
ния на земни маси върху 
пътното платно, както 
и срутвания на земни и 
скални маси по откосите 
на изкопа отдясно.

Основна причина за 
състоянието на пътното 

тяло и пътната настилка 
са големите количества 
на повърхностните води, 
стичащи се по стръмния 

планински склон и за-
трудненото отводняване 
на пътното платно.

ПРОДЪЛЖАВАТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 
ПО УЛИЦА „ПИРИН“ В ПЕЩЕРА

ОТКРИХА ОБНОВЕНАТА УЛИЦА „ПЕТЪР РАКОВ“
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Голямата победителка в конкурса за най-добре за-
цветен двор е Анастасия Млечкова от Пещера. Надпре-
варата бе организирана от „Биовет“ АД. Втора е Ата-
наска Николова, а на трета позиция се класира Росица 
Батаклиева от Радилово.

Изборът на читателите на Фейсбук страницата на 
„Биовет“ АД е Елена Гюзелева, която събра най-голям 
брой харесвания,  а поощрителна награда получи Ге-
орги Коруджийски, който спечели сърцата на журито 
със своите 500 разноцветни лалета. Наградите бяха 
връчени от изпълнителния директор Ангел Желязков 
по време на втория фестивален ден от „Пъстроцветна 
Пещера“.

„Инициативата е много хубава, радвам се, че участ-
вах и не очаквах награда“ – сподели победителката Ана-
стасия Млечкова. 

„Всички дворове бяха хубави по своему, но журито 
избра да награди тези, които бяха с най-много цветя, 

тъй като празникът и конкурсът са посветени на про-
летните празници Лазаровден и Цветница“ - заяви Ан-
гел Желязков. Той поясни, че конкурсът и фестивалът 
ще се превърнат в традиция, която винаги ще среща 
подкрепата на „Биовет“ АД. 

Ангел Желязков благодари на кмета Йордан Младе-
нов за съвместната организация на фестивала, а особе-
ни адмирации заслужиха малките танцьори от Центъра 
за планиране на личностното развие - ОДК Пещера, и 
техните ръководители, отбеляза Ангел Желязков. Те на-
правиха този ден незабравим за многолюдната публика, 
която аплодираше всяко изпълнение на децата, които 
предложиха пъстра палитра от танци, възстановка на 
обичая „Лазаруване“, ревю на народни носии от всички 
фолклорни области на страната, както и много емоции 
с кръшните хора, на които можеше да се хване всеки 
присъстващ.

„За мен е истинско удоволствие в този хубав проле-
тен ден да бъдем заедно с вас. Щастлив съм, че се събрах-
ме, за да поставим началото на една добра традиция, 
която ще направи настроението ни още по-празнично. 
В обща среща с ръководството на „Биовет“ решихме, че 
това ще бъде един хубав начин за стартиране на про-

летните празници на града, като поехме ангажимента 
съвместно да организираме инициативата, а и в бъдеще 
да се събираме тук на Лазаровден и Цветница. 

Желая ви светли и весели празници, бъдете здрави!“ 
– каза в приветственото си слово кметът Йордан Мла-
денов.

„Уважаеми г-н Младенов, служители на Общинска 
администрация, граждани на община Пещера и град 
Пещера, радвам се, че „Биовет“ АД е част от този праз-
ник! Ние искаме, като социално отговорна компания, 
да помагаме на града, да подаваме ръка за различни 
инициативи -  на ниво община и индивидуални, както 
го правим години наред. Да възстановяваме традиции и 

празници и да създаваме нови. Това, което искаме и на-
правихме е това да се превърне в традиционен празник 
в навечерието на Цветница и Великден. Весели праз-
ници и от мен!“ - заяви изпълнителният директор на 
„Биовет“ АД  Ангел Желязков.

„Фестивалът е много хубав, трябва да го има и през 
следващите години. Хората са доволни не само от про-
грамата, която е перфектна, но и от това, че могат да 
си купят цветя за градините“ - каза пещерката Надежда 
Михайлова, която си беше взела карамфили за засаж-
дане.

ЗА ФЕСТИВАЛА

Фестивалът „Пъстроцветна Пещера“ стартира с 
изпълненията на мажоретен състав „Перистера“ към 
ЦПЛР  ОДК - Пещера. В програмата взеха участие из-
пълнителките на фолклорна група „Капитанка“  и маес-
тро Иванка Паунова от с. Капитан Димитриево, тан-
цови състави и индивидуални изпълнители от ЦПЛР 
ОДК - Пещера, както и фолклорният ансамбъл „Мари-
ца“ към СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр. Пловдив, с 
ръководители Боян Алексиев и Миглена Ценова.

Денят бе изцяло озарен от възпитаниците на Руса 
Каврошилова. Старт отново дадоха мажоретките, 
последвани от фолклорна група „Пещерчета“, вокална 
формация „Шарения“, танцов състав „Здравец“. Чухме 
и индивидуалните изпълнения на ангелогласната Руса 
Каврошилова, Илиян Сандрев, Теодора Ненкова, Мира 
Душева, Лилия Линова, Добромира Банкова, Мариян 
Кабаков, Емилия Башева.
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АНАСТАСИЯ МЛЕЧКОВА СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА 
ЗА НАЙ-ДОБРЕ ЗАЦВЕТЕН ДВОР

Изпълнителният директор на БФС Борислав Попов бе в Пещера, за да се 
срещне и разговаря с кмета на общината Йордан Младенов. Повод за визита-
та е добрата новина, че на стадиона в града ще бъде обособен нов футболен 
терен, който е включен в спортните обекти за финансиране със средства от 
бюджета на БФС.

Спортното съоръжение ще е предназначено за тренировъчна и състеза-
телна дейност за развитие на детско-юношеския футбол и се намира в грани-
ците на съществуващия стадион в Пещера. Проектът предвижда изграждане 
на футболен терен с размери 90/60 м с изкуствена настилка. Ще бъдат изгра-
дени необходимите съоръжения на техническата инфраструктура - електри-
чество, дренажна и поливна система, осветление, прилежащи съблекални и 
сервизни помещения, огради.

Проектът ще бъде изпълнен от Българския футболен съюз. Предстои да 
бъдат оформени нужните документи и да се одобри изпълнител след  успеш-
но проведени процедури от БФС. 

С изграждането на новото футболно игрище кметът на Пещера Йордан 
Младенов изпълнява пореден поет ангажимент.

Център за подкрепа 
на личностното разви-
тие – Общински детски 
комплекс /ЦПЛР - ОДК 

/ - Пещера, приключи 
дейностите по спечеле-
ния пред МОН проект 
за осигуряване на сред-

ства, нужни за предос-
тавяне на съвременни 
условия в подкрепа на 
личностното развитие 
на децата и преподава-
телите и институциите 
в  системата на предучи-
лищното и училищното 
възпитание.

Новината съобщи 
Руса Каврошилова- ди-
ректор на институцията 
в Пещера. 

Проектът „Пей, тан-
цувай и мечтай“ е на 
стойност 21 180.04 лв.

Със средствата е обо-
рудвана и обзаведена 
зала за танци, съблекал-
ня и хигиенни помеще-
ния. Монтирани са нови 
гардероби, предназна-
чени за костюмите на 
изпълнителите. Обо-
собено е хранилище, в 
което ще се съхраняват 
помощни средства за 
реализация на поста-
новки и спектакли.

В залата за трени-
ровки е закупено спе-
циално подово покри-

тие, напълно подменени 
са огледалните стени. 
Монтирана е нова оз-
вучителна техника, ос-

ветление, пространство 
за спечелените грамоти, 
медали и отличия на 
младите таланти.

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ УСЛОВИЯ
В ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Скоро: ПЕЩЕРА ЩЕ ИМА НОВ ФУТБОЛЕН ТЕРЕН


