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6 МАЙ - ДЕН НА ПЕЩЕРА

На 23 април 2014 г. в залата 
на Общинския съвет се състоя  
заключителна пресконферен-
ция, на която бяха отчетени 
резултатите от проекта.

В нея  участваха  пред-

седателят на Общинския 
съвет Анастасия Младенова, 
заместник-кметът Стефан 
Балабанов, Стела Павло-
ва -  директор на дирекция 
„Териториално и селищно 
устройство” в Общината и ръ-
ководител на проекта.

Общата цел на проекта 
бе превръщане на античната 
и средновековна  крепост  
Перистера в Пещера в ат-
рактивна и привлекателна 
дестинация за български и 

чуждестранни  туристи. Кре-
постта е културно-историчес-
ки паметник с национално 
значение, открита е по време 
на разкопки през периода 
2007-2010 година.

На пресконференцията за-
местник-кметът Стефан Бала-
банов каза, че заслугата е на 
сегашното управление за ре-
ализирането на този проект, 
на фирмите изпълнителки, ко-
ито са положили  неимоверни 
усилия. Той съобщи, че кре-
постта ще бъде официално 
открита на 22 май.  Чрез нея 
Пещера  ще стане  център на 
туристическа  дестинация. 

Председателят на Общин-
ския съвет Анастасия  Мла-
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Уважаеми съграждани!

За пореден, 20-и път 
пещерци честваме 6 май 
– празника на своя град, 
Гергьовден, Ден на храб-
ростта и на Българската 
армия.

Прелистваме истори-
ята на града. Гордеем се 
със своето минало, под-
реждаме настоящето и 
бъдещето си.

Няма по-ценно нещо за Няма по-ценно нещо за 
човек да обича своя роден край и да дава всичко от 
себе си за добруването на хората в него.себе си за добруването на хората в него.

И в тези празнични дни приемете моите поздра-
ви, уважаеми съграждани, с пожелание за здраве, 
радост и мъдрост.

 6 май е Ден на храбростта и на Българската ар-
мия.

Честит да бъде празникът на всички, свързани с 
нашата българска армия, показала чудеса от храб-
рост.

Честит празник и на всички именници, свързани 
с името на св. Георги.

Нека св. Георги Победоносец ни закриля и пома-
га нашият град да бъде още по-привлекателен!

Йордан МЛАДЕНОВ
народен представител от Коалиция за България

КРЕПОСТТА КРЕПОСТТА ПЕРИСТЕРА ПЕРИСТЕРА 

СЪГРАЖДАНИ,СЪГРАЖДАНИ,

За мен е чест и удовол-
ствие да ви поздравя с 
Празника на град Пещера 
- 6 май, Гергьовден.

Ден на храбростта и на 
Българската армия.

Денят на свети Георги 
Победоносец е двойно 

значим за пещерци.значим за пещерци.
Нека отбележим  този празник със самочув-Нека отбележим  този празник със самочув-

ствие и гордост от постигнатите успехи. Нека бъ-
дем единни и мъдри при решаване проблемите 
на общината в името на по-доброто бъдеще на 
всички ни.

Искрено ви желая здраве, мир, благополучие 
и вяра в утрешния ден!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Георги КОЗАРЕВ
кмет на община Пещера
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ВАЖАЕМИ ВАЖАЕМИ 

ЖИТЕЛИ ЖИТЕЛИ 

НА ГРАД НА ГРАД 

ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА, 

СКЪПИ СКЪПИ 

ПРИЯТЕПРИЯТЕЛЛИИ,

Удоволствие за мене е да ви поздравя 

по случай 6 май - Празника на град Пещера.

Моите послания към всички вас са 

много здраве, радост и благополучие да 

изпълват вашите делници и празници.
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ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ПЕЩЕРАПЕРИСТЕРА ПЕРИСТЕРА 

Илияна ЙОТОВА
настоящ евродепутат и кандидат 

за евродепутат от БСП 

денова приветства изпълнението на проекта 
и  припомни, че разкопките са започнали през 
2007 г., когато са намерени 14 златни монети.

Ръководителят на проекта Стела Павлова до-
бави, че се чувства щастлива от това, че обектът 
е вече факт. По този начин крепостта ще при-
влече не само  български, но и чуждестранни 
туристи и ще популяризира името на Пещера.
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Иновативен подход в 
работата си приложиха 
преподавателките по ан-
глийски език в ОУ „Петко 
Р. Славейков“ А. Спасова 
и М. Кавлакова. Те реа-
лизираха обобщителния 
урок от раздел „Земята 
в опасност“ като проект 
- с презентации, доклади, 
образователни и състе-
зателни игри, музика. По 
тяхна покана в екологич-
ния урок се включиха В. 
Недялкова и Ф. Колева 
- експерти в Община Пе-
щера. Те организираха 
за учениците две игри с 
екологична насоченост. 
Игра, в която децата тряб-
ваше да поставят дадения 
им отпадък в правилния 
контейнер и игра, в която 
участващите отбори се 

състезаваха кой ще на-
зове повече предмети от 
хартия, стъкло, пластмаса 
или метал.

Темата на урока ни е 
според тематичното раз-
пределение, но е и във 
връзка с 22 април - Деня 
на Земята, и 26 април -  
ден, в който всички ще се 
включим в почистването 
на България - поясниха 
преподавателките. 

Урокът започна с при-
зива на учениците: „Да 
бъдем зелени. Да мислим 
екологично“, като под 
звуците на популярната 
песен на Майкъл Джек-
сън „Да изцерим света“ 
на всички присъстващи 
бе завързан зелен шал. 
Освен че се научиха как-
во да правят, за да съхра-

нят природата, учениците 
затвърдиха знанията и 
уменията си по чужд език, 
защото урокът се проведе 
на английски. 

Накрая представители-
те на Екологичния отдел 
на Общината подариха 
на всеки ученик семена 
на акация с пожеланието 
всеки да ги засади и да 

отгледа дърво.
Все по-често учителите 

ни използват иновативни 
подходи в работата си: 
излизат извън класните 
стаи, включват експерти, 
провеждат състезания и 
др., което прави уроците 
интересни, провокиращи 
мисленето им, сподели ди-
ректорът П. Христоскова.

В многолюдния от-
ряд на командирите от  
Българската армия се из-
висяват двама генерали, 
които излъчва Пещера - 
генерал-майор Атила 
Зафиров и генерал-лей-
тенант Стоян К. Тренда-
филов.

През 2014-а се на-
вършват 114 години от 
рождението на генерал 
Трендафилов, роден в 
Пещера, в семейството на 
Костадин и Тинка Тренда-
филови.

Стоян завършва 
основното си образова-
ние в пещерската прогим-
назия „П. Р. Славейков”, 
а средното – в Пазар-
джишката гимназия през 
1918 г.

Постъпва във военно-
то училище в София, кое-
то завършва през 1922-ра 
с първи офицерски чин. 
Военната академия за-
вършва през 1930 г.

Зачислен е като офи-
цер в Генералния щаб на 
армията, където работи 
всеотдайно до 1935 г. 
ползва се с уважението 
на своите колеги и ко-
мандването. И поради ви-
соката взискателност към 
себе си и другите, личния 
пример, дисциплинира-
ност и професионализъм, 
се издига като достоен 
офицер - част от златния 
фонд на пълководничес-
ката мисъл.

Като отявлен и после-
дователен републиканец, 
той влиза в противоречие 
с монархическата инсти-
туция и дворец, затова 
през 1935 г. е уволнен от 
армията.

Привлечен е да работи 
в ръководството на гру-
пата на ЦК на БКП за ор-
ганизация на запасните и 
действащи прогресивни 
офицери.

В периода на анти-
фашистката съпротива 
снабдява нелегалните с 
военни карти, оръжие, 
боеприпаси, оптически 

уреди, дрехи.
Автор е на издадени 

и разпространени пози-
ви срещу принц Кирил и 
военния министър, които 
разкриват гешефтите и 
деформациите на воен-
ната и политическа вър-
хушка. 

Разкрит, той е осъден 
и изпратен в Софийския 
централен затвор през 
1936 г. От 1937-а, когато 
излиза от затвора, до 
Девети септември 1944 г. 
е постоянно следен, за-
държан и репресиран в 
Дирекцията на полицията 
от агентите на  полицая 
Гешев. Като опасен за 
армията, е интерниран в 
затвора в Момчилград, 
Ардино и Девин.

На 8 и 9 септември 
1944 г. той с група офице-
ри антифашисти овладя-
ват с помощта на бойна 
група Военното минис-
терство, пощата и Радио-
то и установяват новата 
отечественофронтовска 
власт. Произведен е в чин 
генерал-лейтенант.

Като бележит воена-
чалник, ген. Трендафилов 
участва в двете фази на 
Отечествената война, 
които България води 
с Хитлерова Германия 

/1944-1945 г./
В Първата фаза той 

командва Бронетанкова-
та бригада от състава на 
Втора българска армия в 
боевете при Ниш, Косово, 
Подуево.

Във Втората фаза в 
Унгария ген. Трендафилов 
командва Четвърти армей-
ски корпус от състава на 
Първа българска армия. 
Ръководеният от него тан-
ков корпус печели победи 
над хитлерофашистката 
армия в славната Дравска 
епопея. С блестящите си 
подвизи ген. Трендафи-
лов кръстосва надлъж и 
нашир унгарската земя. 
Но Дравската епопея е 
върхът на славата, вене-
цът на неговата кариера 
и звезден миг в развити-
ето му като пълководец. 
Защото в нея той оставя 
частица от себе си в злат-
ната нишка на българския 
подвиг. Тук танковете се  
превръщат в стоманения, 
брониран юмрук в този 
страхотен бой. Той се бие 
открито, храбро. Команд-
ва умело и с талант.

За подвизите си ген. 
Трендафилов намира 
признание с получените 
ордени и медали за храб-
рост - български, югос-

лавски, унгарски.
За съжаление, живо-

тът на този герой, доне-
съл толкова слава и по-
беди на БНА, е пречка за 
„изгрева” на „ореола” на 
първия ръководител на 
държавата - Тодор Жив-
ков. Причината се търси 
и открива в спомените, 
които ген. Трендафилов 
оставя за Деветосеп-
темврийското въстание. 
В тях, колкото и да са 
обективни, не е извисена 
ролята на Първия.

Затова генералът вече 
не е приятен. Той трябва 
да изчезне, да бъде пре-
мазан от ужасите, които в 
неговия живот продължа-
ват цели 7 години. Това са 
репресии, изселване.

През това време от 
обкръжението на Първия 
ръководител - публи-
цисти, кинорежисьори, 
скъпоплатени летопис-
ци, сътворяват филми, 
пишат книги, спомени, 
биография на Първия 
с „нова, по-интересна”, 
„по-вълнуваща история”, 
двигател и творец на 
Деветосептемврийските 
събития 1944 г. в София. 
Извършва се „нов про-
чит” на тези събития, за 
да остане в пепелта на 

забвението подвигът на 
генерал Трендафилов 
и неговите другари. И 
като отплата, генералът 
е въдворен, без съд и 
присъда, в концлагера в 
Белене, откъдето излиза 
с разклатено здраве, на-
пълно отчаян, огорчен, с 
обида и голяма мъка.

Умира на 1 май 1982-ра 
в София, за да се превър-
не драмата в неговия жи-
вот в трагедия, в гавра.

Наистина епилогът е 
тъжен. И той звучи като 
присъда в думите на съ-
пругата (унгарка) на гене-
рала: „Вие, българите, не 
знаете какво правите. Аз, 
графинята, съм тръгнала 
след този велик човек, 
горд и храбър генерал, 
който прослави България 
в света и в нашата страна 
Унгария. А вие го изпра-
тихте в концлагер. Нищо 
хубаво не ви очаква при 
това отношение към го-
лемите синове на нацията 
ви!”

Затова нека снемем 
шапки и се поклоним 
пред паметта и голямото 
дело на ген. Стоян Тренда-
филов - този достоен син 
на Пещера и България.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

ПЕЩЕРСКИЯТ РА-
ЙОНЕН СЪД признава 
подсъдимите Фанка Шар-
кова Пенчева, родена на 
28.06.1983 г. в Пазарджик, 
с постоянен адрес в гр. 
Пещера, ул. „Веселин 
Стайков” №26, българска 
гражданка, неосъждана, 
неомъжена, с начално 
образование, не работи, 
и Роза Ангелова Пенче-
ва, родена на 07.06.1959 
г. в Пещера, с постоянен 
адрес в гр. Пещера, ул. 
„Веселин Стайков” №26, 
българска гражданка, 
вдовица, неосъждана 
/осъждана - реабилитира-
на по право/, с начално 
образование, не работи, 

за виновни в това, че на 
14 януари 2013 г. в Пе-
щера, в съучастие като 
извършители, извършили 
непристойни действия, 
грубо нарушаващи об-
ществения ред и изразя-
ващи явно неуважение 
към обществото, счупили 
с камъни и тръба стъкла 
на лек автомобил и стъкла 
на павилион за закуски, 
поради което и на основа-
ние чл. 325, ал. 1 НК и чл. 
20, ал. 2 НК, във връзка с 
чл. 54 НК ги осъжда всяка 
една от подсъдимите по-
отделно на лишаване от 
свобода за срок  от шест 
месеца и на обществено 
порицание.

04.05.2014 г.

10.00 ч. –  Открит турнир по надтегляне с коне тежко-
вози (стадиона в с. Радилово)

19.00 ч. –  Откриване изложба на радиловските худож-
ници в Ритуалната зала в чест на 138-ата 
годишнина от обявяването на Априлското 
въстание в с. Радилово

19.45 ч. –  Празничен концерт на самодейните състави 
при НЧ „Зора - 1903”

20.45 ч. –  Поднасяне на венци и цветя пред паметни-
ка в Централния парк

20.55 ч. – Водосвет
21.00 ч. –  Приветствие от кмета на с. Радилово и гости
21.15 ч. – Тържествена заря
21.20 ч. –  Народно веселие с участието на оркестър 

„Сияние” - гр. Пазарджик;

05.05.2014 г.

10.00 ч. – Футболен турнир
16.00 ч. –  Отворени врати на Музея – „Музейна сбир-

ка – Лейди Странгфорд”
19.00 ч. –  Поднасяне на цветя на Войнишкия памет-

ник при параклиса „Св. Атанасий”
20.00 ч. –  „В памет на героите от Априлското въста-

ние” – тържествена вечер в салона на 
НЧ „Зора - 1903”

06.05.2014 г.

10.30 ч. –  Празнична литургия за Гергьовден - парак-
лис „Св. Георги”

12.00 ч. –  Народно веселие с участието на Николай 
Учкунов

Празникът на Радилово е свързан с обявяването 
на Априлското въстание 1876 г.

В деня преди Гергьовден цялото село заминава за 
Брацигово, където се включва в Брациговски въста-
нически пункт.

Първата битка се е състояла на път за Брацигово в 
местността Воденицата.

Храбростта на радиловци бързо се разчува и кога-
то пристигат в Брацигово, Васил Петлешков определя 
за главнокомандващ на една от най-важните зони – 
пътят между Пещера и Пазарджик, радиловския вое-
вода Георги Ангелиев.

Турските аскери разбират, че радиловци воюват в 
Брацигово и ограбват и опожаряват селото до основи. 
То дава 21 свидни жертви, 19 от които са жестоко за-
клани в местността Бялча на входа на Пещера.

Във връзка със 100-годишнината от Априлското 
въстание Гергьовден е обявен за празник на селото.

Всяка година радиловци почитат своите герои.
В чест на празника за първи път в селото ще се 

проведат конни надтегляния.

ГЕРГЬОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЕЛО РАДИЛОВО
138 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА

П Р О Г РА М А

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ ОСТАВЯ ЧАСТИЦА 
ОТ СЕБЕ СИ В ЗЛАТНАТА НИШКА НА БЪЛГАРСКИЯ ПОДВИГ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В РАДИЛОВО

КОННИКОННИ  НАДТЕГЛЯНИЯНАДТЕГЛЯНИЯ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Земята в опасност - Земята в опасност - как да є помогнемкак да є помогнем



Заключителна пресконференция на Проект 
„Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна 

среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”
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Родопска
 Искра
РодопскаРодопска
  ИскраИскра

Честит Честит 
празник!празник!

Общинският съвет на Общинският съвет на 
БСП – Пещера поздравява  БСП – Пещера поздравява  
своите членове, симпа-своите членове, симпа-
тизанти и съгражданите тизанти и съгражданите 
си с Деня на Пещера – си с Деня на Пещера – 
6 май, като им пожелава 6 май, като им пожелава 
много здраве, щастие и много здраве, щастие и 
благополучие във всеки пе-благополучие във всеки пе-
щерски дом.щерски дом.

ОбС на БСП - ПещераОбС на БСП - Пещера

На 22 април 2014 г. от 15.00 ч. в ОУ 
„Св. Патриарх Евтимий“ - гр. Пещера, бе 
отбелязан Световният ден на Земята.

В училището беше експонирана ат-
рактивна изложба на пана и изделия от 
природни материали. След това се про-
веде Парад на хвърчилата под надслов 
„За природата с любов“. Ръчно израбо-
тените пъстри хвърчила се понесоха от 
вятъра в двора на училището и изпъл-
ниха небето. В мероприятието участваха 
ученици от I до VIII клас. Много радост, 
много вълнение, много щастие бликаше 

от детските очи. Емоциите бяха силни.
Гост на парада бе Цветанка Чочева – 

главен експерт „Връзки с общественост-
та, специализирани регистри“ от РИОСВ - 
Пазарджик. Тя раздаде награди за най-
красивите хвърчила, на най-добрите в 
управляването им и поощрителни на-
гради за всички участници.

Мероприятията бяха организирани 
от клуб „Млад природолюбител“ с ръко-
водител Янка Костадинова.

Елена АЦИНОВА 
директор на ОУ „П. Евтимий”

На 24 април в ПГХВТ „Атанас Ченгелев” се 
проведоха представителните изяви на всич-
ки клубове и ателиета, работещи в училището 
по проект УСПЕХ. На мероприятието гостите – 
бъдещите деветокласници, бяха почерпени 
с изкушения, приготвени от ателие „Вкусни 
вълшебства” и Кулинарно студио. 

Клуб „Млад журналист” раздаде от своя 
брой на в. „Училищен свят”. Рекламни брошу-
ри на специалностите за следващата учебна 
година изготви клуб „Уеб дизайн и реклама”. 
Ателие „Да съхраним българското” представи 
своята великденска изложба. Презентация – 
Историята на моето училище представи клуб 
„Пещера - минало, настояще и бъдеще”.

Клуб „Млад журналист”

Центърът за развитие на общността - 
Пещера, създаден от ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ” 
заедно със СНЦ „Слънце за всеки”, с под-
крепата на Община Пещера организираха 
спортен турнир под наслов „Спортът обе-
динява хората” по повод отбелязването 
Международния ден на ромите - 8 април.

В спортните прояви взеха участие 
младежи от двата ромски квартала - „Пи-
рин” и „Луковица”.

Състезанието,  в което взеха участие 
над 40 младежи, се проведе във фитнес 
залата в кв. „Пирин”. То започна с фитнес 
дисциплини по издръжливост и завърши 

с турнир – тенис на маса. 
Спечелилите първо, второ и трето 

място и в двата турнира получиха награ-
ди, осигурени от Община Пещера.

На 8 април ромите по цял свят отдават 
почит към своите жертви през Втората 
световна война. Обявен е като Ден на 
ромите през 1990 г., по време на Четвър-
тия световен конгрес на Международната 
организация „Романо юнион”, в чест на 
първата значима международна среща 
на представители на ромския етнос - 
Първият ромски конгрес, провел се на 8 
април 1971 г. в Лондон.

По повод 23 април - Световен ден на книгата, библиотеката при НЧ „Раз-
витие - 1873” организира средношколско състезание „В света на книгата”.

В него участваха три отбора – от СОУ „Св. Климент Охридски”, от ПГХВТ 
„Атанас Ченгелев” и от ПГЛПМ „Васил Левски.

Учениците отговаряха на въпроси по литература, обхващащи учебния мате-
риал, и показаха завидни знания.

В класирането имаше две първи места – за СОУ „Св. Климент Охридски” и 
за ПГХВТ „Атанас Ченгелев”, а на второто се нареди отборът на ПГЛПМ „Васил 
Левски”.

На участниците бяха връчени награди.

На 15.04.2014 г. от 10.30 ч. 
в залата на Общински съвет – 
гр. Пещера, се проведе за-
ключителна пресконференция 
по Проект BG051РО001-5.1.04-
0210-C0001 „Предоставяне на 
почасови услуги от звено за 
социални услуги в домашна 
среда към Домашен социален 
патронаж – гр. Пещера” по Опе-
ративна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, схема за  
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG051РО001-

5.1.04 „Помощ в дома”. 
На пресконференцията 

участници и медии имаха въз-
можност да се запознаят с пре-
доставяните услуги и извършва-
ните дейности по проекта, както 
и с постигнатите резултати от 
заложените цели.

Резултатите от проекта са 
следните:

1. Шестдесет и три лица с 
трайни увреждания и възрастни 
хора с ограничения или невъз-
можност за самообслужване 

са ползвали социалните услуги 
„Личен асистент”, „Социален 
асистент” и „Домашен помощ-
ник”:

2. Тридесет и седем лица са 
обучени за изпълнение на соци-
алните услуги „Личен асистент”, 
„Социален асистент” и „Дома-
шен помощник”:

2.1. Четиринадесет лица са 
работили като лични асистенти 
в сектора на социалните услуги.

2.2. Две лица са работили 
като социални асистенти в сек-
тора на социалните услуги.

2.3. Единадесет лица са рабо-
тили като домашни помощници 
в сектора на социалните услуги.

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА

„БИОВЕТ“
Работи всеки ден (без събота и неделя)

от 11.00 до 12.00 ч. 
от 16.30 до 17.30 ч.

Предлага разнообразие от ветеринарномедицински продукти за вашите любимци.
Ул. „П. Раков“ №39 (до входа на „Биовет“),

тел. 0350/6-56-29; GSM 0889 888 119

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0210-С0001
„Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги 

в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”
“ПОМОЩ В ДОМА”

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския со-
циален фонд. Община Пещера носи цялата отговорност за съдържанието на на-
стоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като офи-
циална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА ПЕЩЕРА - 
МИНАЛО, 
НАСТОЯЩЕ 
И БЪДЕЩЕ

Спортен турнир по повод Спортен турнир по повод 
Международния ден на ромитеМеждународния ден на ромите

Европейски съюз
Европейски 

социален фонд

СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕСРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ

””Â ÑÂÅÒÀ ÍÀ ÊÍÈÃÀÒÀ”Â ÑÂÅÒÀ ÍÀ ÊÍÈÃÀÒÀ”

Брейк групата от Радилово „Електра Крю”. 
Децата участват в „България търси талант”.
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Ръкописи не се връщат

След затопляне на 
времето през месец 
март 2014 г. бе възоб-
новена подготовката на 
деца и юноши за новия 
спортен сезон 2014 г. 
в Ракетомоделен клуб 

„Кондор” - гр. Пещера.  
Новото попълнение от 
учебната 2013/2014 г. са 
деца предимно от ОУ 
„П.Р. Славейков” и ОУ 
„Патриарх Евтимий”, 
които за пръв път се 
залавят да конструират 
ракетни модели. През 
пролетната ваканция в 
клуба кипеше неверо-
ятна творческа обста-
новка и учениците още 
по-упорито и усърдно 

се подготвяха за пър-
вия за тази година 
републикански турнир 
по ракетомоделизъм за 
деца и юноши, който се 
проведе от 4 до 6 април 
2014 г. в гр. Севлиево. 

Участваха 10 отбора 
от цялата страна. При-
състваха много гости 
и симпатизанти, а БНТ 
отрази събитието с ре-
портаж във вечерните 
новини. Уникалното на 
този турнир е, че през 
първия ден състезате-
лите сами, на място си 
конструират моделите и  
по-този начин обектив-
но си проличават техни-
те умения. Моделите се 

оценяват по правилата 
на Международната 
федерация по аеронав-
тика (ФАИ) от 5-членна 
съдийска комисия за 
точна и прецизна из-
работка, дизайн и труд-
ност на изпълнение. 

За разлика от пред-
ходните години, този 
път всички наши съ-
стезатели получиха 
сребърни и бронзови 
статуетки за прецизна 
изработка. И на след-
ващия ден радостта от 
заслужените награди за 
проявеното старание не 
стихна. 

Направените модели 
се стартираха за по-
стигане на максимален 
брой точки и летяха 
перфектно нагоре, което 
потвърди тяхната отлич-
на изработка. 

Клубът участва със 
7 състезатели - пълен 
отбор при децата и юно-
шите.

От 15 eнтусиазирани 
деца през новата учеб-
на година бяха избрани 
3 от тях за сформиране 
на отбор, които прояви-
ха най-голям интерес и 
умения при конструира-
не на моделите.

Състезателите за-
воюваха златната купа 

при децата - отборно 
първо място, и бронзо-
ва купа за трето място 
при юношите, както и  
два златни и два брон-
зови медала от индиви-
дуалните класирания. 
Тъй като децата бяха от 
новото попълнение, ръ-
ководителите обърнаха 
повече внимание на 
детския отбор, но това 
трето място амбицира 
юношите да се под-
готвят още по-добре 
за следващите учени-
чески и републикански 
състезания, за светов-
ната купа и най-вече за 
предстоящото Световно 
първенство по ракето-
моделизъм, което ще 
се проведе в България 
през август тази година 
в Шумен.

Състав на отбора при 
децата: 

1. Александър Алек-
сиев (VIа кл., ОУ „П. 
Евтимий”) – копие на 
действителна ракета 
„VS-40” – златен медал.

2. Ангел Влахов (IVа 
кл., ОУ „П.Р. Славей-
ков”) – ракета със стри-
мер – златен медал.

3. Илхан Бошнак (Vа 
кл., ОУ „П.Р. Славей-
ков”) – ракета с парашут 
– бронзов медал.

Състав на отбора при 
юношите:

1. Веселин Джинин 
(VIII кл., МГ – Пазар-
джик) – ракета с пара-
шут – бронзов медал 
и бронзова статуетка.

2. Мартин Иванчев 
(X кл., МГ – Пазар-
джик) –  ракетопла-
нер.

3. Тодор Алексан-
дров (XI кл., ПГХТ „А. 
Ченгелев”) – ракета с 
ротор.

4. Дейвид Георгиев  
(X кл., ПГХТ „А. Чен-
гелев”) – ракета със 
стример – сребърна 
статуетка за изработка.

Ръководители на от-
борите – з.м.с. Павел 
Кънев, инж. Стоян Вран-
чев и Павел Тилев.

Ръководството на 
Ракетомоделен клуб 
„Кондор” – гр. Пещера, 
изказва голяма благо-
дарност на родителите 
на децата за гласувано-

то доверие, на Община 
Пещера в лицето на 
кмета Георги Козарев 
за финансовата помощ 
за участието на състе-
зателите на този тур-
нир, както и на основ-
ния спонсор – фирма 
„Херкал” в лицето на 
Димитър Кочев, който 
за пета поредна годи-
на създава условия за 
успешна подготовка на 
състезателите.

Не на последно 
място благодарим на 
ръководителите на от-
бори, които, предавайки 
своите знания и опит на 
по-младите, им помагат  
да се изграждат като 
технически грамотни и 
мислещи хора, и най-
вече на самите талан-
тливи деца от град Пе-
щера, които защитават 
името на клуба и града. 

За повече информа-
ция: www.condor-peste-
ra.free.bg

От ръководството

РА К Е Т О М О Д Е Л Е Н  К Л У Б  “ К О Н Д О Р ”

На 15 април 2014 г. 
в Художествена гале-
рия „Проф. Веселин 
Стайков” бе открита 
изложба живопис 
на пазарджишкия 
художник Ангел Ан-
гелов.

Изложбата уважи  
и заместник-кметът 
на общината Стефан 

Балабанов.
Творбите на Ангел 

Ангелов бяха пред-
ставени от известния 
художник Константин 
Анастасов, който из-
рази възхищението 
си от прекрасната 
галерия, която има 
Пещера.

Официално из-

ложбата бе открита 
от Стефан Балабанов. 
Той пожела на Ангел 
Ангелов картините му 
не само да се харесат 
на пещерци, но и да 
украсят домовете им.

Много бяха поже-
ланията към худож-
ника за  нови бъдещи 
успехи.

Община Пещера 
отбеляза Международ-
ния ден на Земята с 
екопостановка „Нашата 
улица”, която се игра в 
НЧ „Развитие – 1873”- 
Пещера.

22 АПРИЛ, 
МЕЖДУНА-
РОДЕН ДЕН 
НА ЗЕМЯТА

П Р О Д А В А М  

апартамент в
Пещера – 115 кв. м,  
5 стаи; изба, гараж, 

таванска стая

0897 97 35 86

ЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАЧАПЛИНИАДАПрез месец април т.г. се навършват 
125 години от рождението на Чарли 
Чаплин и 100 години от появата му в 
киното.

- Каква  е разликата между немите 
филми на Чарли  Чаплин и съвременни-
те игрални филми?

- Разликата е тая, че в немите филми 
на Чаплин се разбира всичко, а някои 
от съвременните „говорящи” филми 
остават  почти  неразбираеми.

Сред  домашния уют вечерта гледа-
ме поредния филм на Чарли Чаплин...

Аз:
- Този човек Чаплин е имал  десети-

на деца.
Баба ми (осемдесетгодишна):
- Амче как ги е хранил, като е такъв 

бедняк?...
- Какъв е този филм „Парижанката” 

без Париж: Айфеловата кула, Сена с 
мостовете по нея?

-  Той е правен на частни разноски, а 
не на държавни?!

- Поуката от филма „Циркът”: Пазете 
се от въжеиграчи!...

- Поуката от „Светлините на града”: 
Любовта е сляпа!...

- С „малък” човек - големи филми…

ЧАПЛИНИАДА

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ

30 април 2014 г.

Иван Златинов
кмет на с. Капитан Димитриево

ви кани най-сърдечно на

митинг-концерт
на 30 април (сряда) 2014 г. от 18.30 ч. 
на площада в с. Капитан Димитриево

30.04.2014 г.
10.00 ч.

30.04.2014 г.
18.30 ч.

30.04.2014 г.
20.00 ч.

01.05.2014 г.
10.00 ч.

Отслужване на 
благодарствен молебен 
в почит на Априлци и 
тържествен водосвет за 
здраве на селото

Празничен концерт и 
народно веселие с оркестър 
“Хебър”

Тържествен митинг-заря

Демонстративно състезание 
по стрелба с ловно оръжие

Иван Златинов
“ПРОСЛАВА НА АПРИЛЦИ”

ПЪРВА ЗЛАТНА КУПА НА НОВОТО 
ПОПЪЛНЕНИЕ ЗА 2014 г.

 Стефан КРЪСТЕВ




