
Честит празник, общинари!

ИЗЛИЗА 
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО, 
БР. 18 /878/ ГОДИНА ХХХVII 
11 октомври 2012 г. 
цена 0.20 лв.

12 октомври е Ден на българската община. И тази година за пореден 

път 264 български общини честват своя празник под знака на 130 годи-

ни от първия приет Закон за общините и градското управление.

Удоволствие за нас е да поздравим всички кметове, общински съ-

ветници, председатели на общински съвети, всички служители в об-

щината сега и работили за община Пещера.

Общинар не е длъжност, не е пост, а мисия в служба на съграждани-

те. Ежедневно се сблъскваме с проблеми, недостиг на ресурси, на време, 

разбиране и неразбиране или свръхочаквания, надхвърлили нашите ре-

ални правомощия и компетенции.

Българската община изпълнява своята задача и остава най-близо до 

хората. Да бъдеш общинар преди всичко е голяма отговорност.

Огромна благодарност и признание към труда отправяме към всич-

ки, които са работили и работят за местното самоуправление.

Да запазим духа, традицията и достойнството на нашата община 

– община Пещера.

На всички желаем много здраве, успехи в постигането на общата 

цел – силно местно самоуправление, работещо в полза и подкрепа на 

своите съграждани за доброто ни бъдеще, което всички желаем.

Честит празник,Честит празник,
общинари!общинари!

Георги КОЗАРЕВ 

кмет на община Пещера 

По случай 100 го-
дини от Балканската 
война бяха поднесени 
венци и цветя на при-
знателност пред па-
метника на загиналите 
за национално осво-
бождение.

На  5 октомври от 
17,30 ч. в читалище 
„Развитие” се проведе 
официално честване 
по повод 100-годиш-
нината от  Балканската 
война /1912-1913 г./. 
Със ставане на крака 

бе посрещнато  знаме-
то на ОбС на СОСЗР.

Тук бяха кметът на 
общината Георги Коза-

рев, заместник-кметът  
Стефан   Балабанов,  
представители на раз-
лични организации 
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С ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ КОНЦЕРТ С ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ КОНЦЕРТ 
ПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА ГОДИШНИНАТАПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА ГОДИШНИНАТА
С ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ КОНЦЕРТ 
ПЕЩЕРА ОТБЕЛЯЗА ГОДИШНИНАТА

Анастасия МЛАДЕНОВА

председател на Общински съвет - Пещера

Уважаеми представители на местната власт, дами и господа,Уважаеми представители на местната власт, дами и господа,

На 4.10.2012 г. 
пред паметника 
на загиналите във 
войните и параклис 
„Св. Атанасий” - с. 
Радилово, в присъ-
ствието на десетки 
жители от селото,  
тържествено се от-
беляза 100-годиш-
нината от обявява-
нето на Балканската 
война.  Гости на 
тържеството бяха  
председателят на 
Общинското ръко-
водство на СОСЗР-
- гр. Пещера,  о.з. 
полковник Димитър 
Гюрджеклиев  и 
членове на ръко-
водството. Отслу-
жена бе заупокойна 
молитва от отец Бо-
рис Манов в памет 

на загиналите във 
войните радиловски 
войници. Истори-
чески факти за хода 
на войната и учас-
тието на радиловци 
в нея представи 
председателят на 
местната органи-
зация на СОСЗР в 
село Радилово г-н 
Петър Караджов. 
Под звуците на 
военни маршове, 
самодейци при На-
родно читалище 
„Зора - 1903” пред-
ставиха литератур-
на програма. Всички 
присъстващи бяха 
поздравени от кмета 
на селото г-жа Елена 
Рядкова с юбилей-
ната годишнина.

Петър КАРАДЖОВ

РАДИЛОВО ЧЕСТВА СТО ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНАРАДИЛОВО ЧЕСТВА СТО ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА НАХОДИЩЕ 
НА ДИНОЗАВРИ 
КРАЙ СЕЛО 
ДОРКОВО

  
ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ 
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ЕЗИЦИ

  
ЧЕТВЪРТО МЯСТО 
НА СВЕТОВНОТО 
ПЪРВЕНСТВО 
В СЛОВАКИЯ

на стр. 2

на стр. 3

на стр. 4

и учреждения, много 
граждани.

Слово произнесе  
историкът  Георги Шо-
пов.

За 100-годишнината 
от Балканската война 
читалище „Развитие” 
прожектира докумен-
тален филм.

Концерт изнесе ан-
самбъл „Славейче” с 
художествен ръково-
дител Елена Баренска.

Народни песни из-
пълни Петя Билбилева.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
ОБЩИНАРИ!ОБЩИНАРИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
ОБЩИНАРИ!ОБЩИНАРИ!
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В столетието след 
Освобождението през 
1878-а Пещера дава на 
родината стотици до-
стойни офицери, част от 
които загиват във вой-
ните за национално еди-
нение на Отечеството. 
Сред тях се открояват 
имената на двамата ге-
нерали Атила Зафиров и 
Стоян Трендафилов.

Атила Зафиров е ро-
ден през август 1858 г. в 
семейството на учителя 
възрожденец Спас За-
фиров и калоферката 
Лала Първова.

Бащата Спас Зафи-
ров, чистокръвен пеще-
рец и талантлив учител, 
се радва на национална 
популярност. В Кало-

фер, Карлово, Пловдив 
и Пазарджик учи на чет-
мо, писмо и родолюбие 
учениците си, между ко-
ито Христо Ботев, Васил 
Левски и Иван  Вазов.

В атмосфера на коп-
неж по свободата, омра-
за към поробителите и 
любов към Русия расте 
Атила. Нравите в дома 
му в пловдивския квар-
тал край Хисар капия 
са строги, дори сурови, 
но това не му пречи да 
бъде признат водач в 
игрите с връстниците 
си. Завършва  пловдив-
ската Мъжка гимназия 
и остава в Пловдив до 
Освобождението. Там 
посреща руските вой-
ски начело с ген. Гурко 
и постъпва в новообра-
зувания доброволчески 
легион, който по-късно 
прераства във Военно 
училище. 

Атила Зафиров за-
вършва  първия випуск 
с отличие и първо офи-
церско звание.

Избира да служи в 
пехотата.

Бойното си кръще-
ние получава в Сръб-
ско-българската война 
през 1885 г. – там името 
му прогърмява като 
майстор на тактическия 
маньовър. На капитан 

Зафиров е поверено 
командването на Ком-
шицкия отряд. Със сме-
ла маневра, останала 
класическа във военно-
то дело, той извоюва 
първата победа във 
войната и с това не  до-
пуска застрашаване на 
Сливнишката позиция, 
осигурила победата на 
младата българска ар-
мия при Сливница.

Русофил до мозъка 
на костите си, Зафиров 
участва в преврата сре-
щу княз Батенберг и е 
принуден да емигрира 
в Москва, където пре-
карва 11 години в Чет-
върти гренадирски полк, 
продължавва да се из-
гражда като командир, 
усвоил  суворовския 
опит. През 1898 г. се за-
връща в България като 
майор.

През 1909 г. поема 
командването на  26-и 
пернишки полк със се-
далище в Радомир. С 
много труд, енергия и 
взискателност повиша-
ва бойната подготовка 
на полка, което му дава 
основание да запише в 
тефтерчето си „Почивка-
та на командира на пол-
ка е в гробищата!“.

Балканската война от 
1912-1913 г. е втората, в 

която участва. Проявява 
се в боевете на Седма 
рилска дивизия при 
Кочани, Щит и Дойран. 
Полкът му освобождава 
Солун на 28 октомври 
1912 г., прехвърля се на 
Дарданелите, участва в 
епичните боеве при Ша-
ракьой на Галиполския 
полуостров. По време на 
страшните бури и студо-
ве на 19, 20 и 21 февру-
ари 1913 г. беловласият 
командир спасява полка 
си от бялата смърт, пора-
зила цели поделения, 
както и личния състав 
на 27-и Чепински полк и 
Пещерска дружина.

В края на Между-
съюзническата война, 
завършила като първа 
национална катастрофа, 
полкът на Атила Зафи-
ров води ожесточени 
боеве.

В края на 1913 г. полк. 
Зафиров поема команд-
ването на Първа бригада 
от Девета беломорска 
дивизия в Ксанти, къде-
то го заварва и участие-
то на България в Първа-
та световна война.

През 1916 г. му е въз-
ложено командването 
на Трета бригада от Пър-
ва  софийска дивизия в 
Ниш, а през есента на 
същата година е пре-

хвърлен на Добруджан-
ския фронт да воюва 
срещу румънците.

Бригадата му се пре-
връща в страшилище 
в силистренската и 
тутраканската епопея. 
Насрещният бой при 
с. Сарсанлар е венец в 
неговата кариера, доне-
сла му звездна слава 
като пълководец. За 
тези подвизи получа-
ва от цар Фердинанд 
генералски пагони, ор-
ден за храброст, а при-
знателните жители на 
освободеното от него 
село го преименуват на 
Зафирово.

Здравето му е влоше-
но и в края на 1926 г. ген. 
Зафиров е преместен в 
Пловдив като началник 
на Втора тракийска ди-
визионна област. През 
1918 г. е преместен във 
военното министерство 
като генерал за поръчки.

Още през 1907 г. 
Атила Зафиров свързва 
съдбата си с Екатерина 
Паньова от Пазарджик - 
будна и интелигентна 
жена от виден възрож-
денски род /сестра й 
Ана е омъжена за Георги 
Консулов - съратник на 
Левски в Пазарджик/. 
На Зафирови се раждат 
двама сина и две дъще-

ри.
Участник в четири 

войни, 38 години служба 
в българската и руската 
армия, четири години 
води отряд, полк и 
бригада в бой. Бие се 
храбро, командва умно 
и с талант. Има 14 бъл-
гарски, немски и руски 
ордена и медали за 
храброст.

Умира в мизерия на 
24 януари 1922 г. в Кня-
жево, Софийско, където 
живее заедно със семей-
ството си. Няколко годи-
ни раздава и последния 
лев от пенсията си за из-
дръжка на 45 сирачета 
от войните. За него ген. 
Тошев пише: „Така уми-
рат заслужилите хора 
у нас, като запасния 
генерал Атила Зафиров, 
принесъл всичко свое в 
жертва на Родината, не 
оставил нищо за себе 
си и умрял без никакви 
средства.“

Атила Зафиров не 
загива в бой. Сломяват 
го не продажните по-
литици, а огорченията 
и обидите. Защото е 
безкористен, отчаян и 
разочарован. Но остава 
достоен син на Бълга-
рия.

Стефан ПОПЧЕВ
историк краевед

7 години навърши Дневен център за деца и 
младежи с увреждания – гр. Пещера. Време за 
равносметка и изводи за това откъде тръгна цен-
търът, докъде стигна и накъде върви. През измина-
лите години той е мястото, където намират грижи и 
внимание десетки деца и младежи с увреждания 
от община Пещера. Капацитетът е 36 потребители 
с целодневна, полудневна и почасова форма на 
посещение. 

Водещо и занапред в работата на ДЦДМУ ще 
бъде доброто обгрижване на децата и създаването 
на все по-добри условия при предоставянето на 
услугата.

Отбелязването на годишнината от основаване-
то на ДЦДМУ уважиха г-н Стефан Балабанов, зам.- 
кмет на община Пещера, г-н Николай Гълъбов, сек-
ретар на община Пещера,, г-жа Марина Гемджиян – 
директор на Дирекция „Социално подпомагане“ и 
други.

НОВООТКРИТ МАГАЗИН 

„НИКИТУ“ ЕООД

СТОКИ ЗА ДОМА

УЛ. „МИХАИЛ ТАКЕВ“ 42Б 

/ДО АПТЕКА „ВИГЕР“ - 

ПЪТЯ ЗА ГР. БАТАК/

По повод 100 години от Балкан-
ската война ученици от ОУ „П. Р. 
Славейков“ с преподавателя по ис-
тория и цивилизация г-жа Мариана 
Илинова поднесоха цветя на па-
метната плоча на загиналите във 
войната пещерци.

Развълнувана съм от 
съобщението на Елена 
Димова от Община Ра-
китово, че след десетки 
години се започват раз-
копките на отдавна раз-
критото край Дорково 
находище на праистори-
ческите животни - дино-
заври и ихтиозаври. Те 
живели милиони години 
на дъното на древното 
баташко езеро /сега язо-
вир „Батак“/ и са били 
изхвърлени на брега 
след изтичането на во-
дата в Пазарджишкото 
поле.

Не е фантазия това, 
че натрупаните грамади 
от трупове месеци наред 
привличалис неоглозга-

ните си скелети кучетата 
на околните села, пора-
ди което местността още 
се нарича Песо поле 
/Кучешко поле/. От дъл-
бокото езеро по наше 
време беше останало в 
най-ниската част само 
блатото, обрасло с висо-
ка остра трева, наречена 
шавар. Опасно беше за 
преминаване от волски 
коли, хора и добитък. 
Съществува и досега 
поверие, че в дълбока-
та част на блатото още 
има живи от допотоп-
ните животни, които са 
се изродили в някаква 
форма. Най-големите на-
трупвания на скелети от 
динозаври са останали 

под земята в землището 
на с. Дорково. И досега,  
от турско и българско 
време, жив човек не 
е нощувал близо до 
блатото, защото още се 
чувал страхотният рев 
на така нареченото „Ду-
барово животно“.

Над десет тракийски 
могили е имало в Баташ-
кото поле. Тук са живели 
и са погребани знатни 
войнстващи хора от пле-
мето беси. Те вярвали в 
прераждането на хората.

Може би тук се е 
зародила и легендата 
за Орфей и Евридика. 
Орфей тръгнал с древ-
ната лодка на Хирон да 
търси в отвъдното сво-

ята Евридика, но той не 
изпълнил заръката да 
не се обръща назад. И 
тя изчезнала завинаги в 
царството на мъртвите.

Считам за целесъ-
образно да се разшири 
проектът за находището 
на динозаври в Дорково 
с древната история на 
целия Баташко-Велин-
градски район.

Ако в проекта за 
разкопките в района 
на община Ракитово и 
Велинград се прибавят 
и древните и нови исто-
рически факти, целият 
район може да се пре-
върне в широка и много 
интересна туристическа 
атракция за българи и 

чужденци.
Предлагам да се об-

съди предложението ми 
за разширение на на-
ходището на древните 
изкопаеми праистори-
чески животни в Дор-
ковското и Ракитовското 
землище.

Приветствам отговор-
ничката за разработката 
на проекта Елена Ди-
мова и я умолявам за 
съдействие пред Минис-
терството и съответните 
ведомства, за да се пре-
дизвика международна 
слава и интерес към този 
район на България!

С най-добри пожела-
ния за успехи!

Стоянка ДИНЕВА

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТИЛА ЗАФИРОВ – УЧАСТНИК 
В ЧЕТИРИ ВОЙНИ, ДАЛ ВСИЧКО НА ОТЕЧЕСТВОТО

НА 7 ГОДИНИ СТАНА ДНЕВЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Библиотеката при 
НЧ „Развитие-1873“, 

гр. Пещера организи-
ра безплатно двусед-

мично обучение за 
начални компютърни 

знания и работа в 
мрежата. 

За информация 
и записвания: 
тел. 0350/65681 
и 0350/62196. 

Обучението ще се 
провежда всеки 

делничен ден 
от 10.30 до 12.00 ч. 

от 15 до 26 октомври.

НАХОДИЩЕ НА ДИНОЗАВРИ КРАЙ ДОРКОВОНАХОДИЩЕ НА ДИНОЗАВРИ КРАЙ ДОРКОВО



ФЕСТИВАЛЪТ ОСТАВИ СКЪП СПОМЕН 
ДО СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ
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На 22 и 23 септември 
2012 година в село Ра-
дилово, община Пещера 
за втора поредна година 
се проведе уникалният 
Национален фестивал 
на кешкека и народните 
умения. Благодарение на 
успешния му старт през 
2011 година, интересът 
на участници, гости и 
туристи бе увеличен  
двойно повече през 2012 
година. Фестивалът се 

реализира по проект „Ак-
тивни граждански общ-
ности чрез читалищата 
в България“ – втори етап 
– фестивали на Платфор-
ма Агора и Фондация 
„Америка за България“. 
Негов организатор е На-
родно читалище „Зора 
– 1903“, село Радилово.

При подготовката и 

провеждането на дву-
дневния фестивал взеха 
участие над 80 добро-
волци. Гостите и участни-
ците надхвърлиха 3 500 
човека.

От рано сутринта на 
22 септември закадиха 
шест столитрови казана 
с митичното ястие кеш-
кек, което е в основата на 
фестивала. Воденичните 
камъни на възстановена-
та мелница замелиха жи-

тото, за да го превърнат 
в булгур. Английското 
семейство Ан и Дарън 
Норт – „новите ради-
ловци“, както в селото 
ги наричат, приготвиха 
вкусни традиционни 
английски ястия, за да 
посрещнат участниците 
и гостите. Самодейки в 
красиви тракийски кос-

тюми откриха фестивала 
с легендата за кешкека. 
Отново участници от 
10 селища представиха 
традиционните си ястия, 
5 селища показаха земе-
делски продукти и 8 се-
лища – сергии с изделия 
на художествени зана-
яти. На открита сцена 400 
участници представиха 
уменията си в съхра-
няване на фолклора на 
своя край. Открита бе 
и изложба на картини и 
гоблени от радиловските 
художници и майсторки. 
Следобед 15 желаещи 
се възползваха от ретро 
фото за спомен от фес-
тивала. Работилницата 
за месене на обредни 
хлябове събра 10 желае-
щи, като с голям интерес 
се включи и „новият 
радиловец“ – англича-
нинът Кийф. Майсторката 
Стоянка Мадина раз-
каза кога и как се при-
готвя обредната питка 
„кукуль“. Това е питка с 
яйце, приготвя се за Ко-
леда и се дава на коледа-
рите. Докато чакаха да се 
опекат питките, всички 
присъстващи разучиха и 
пяха радиловските пес-
ни „Цъфти, Ружо“, „Трън-
чице ле байова“ и „Радо, 
бяла Радо“. Вечерта до 
късно се виеха кръшни 
хора под звуците на 
професионалистите от 
оркестър „Красен“ – гр. 

Пазарджик.
На следващия ден 

пристигнаха нови участ-
ници и гости. Вкусният 
кешкек отново ги по-
срещна. През двата фес-
тивални дни се изядоха 
1 200 кг кешкек, че дори 
и не стигна. На открита 
сцена се изявяваха гру-
пи от различни краища 
на страната с общ брой 
на участниците 800. От-
ново имаше щандове 
с традиционни храни, 
сергии със земеделски 
продукти и изделия на 
художествени занаяти. 

Следобед шест брей-
кърски групи от цялата 
страна показаха своите 
умения на читалищната 
сцена, като привлякоха 
много почитатели. Са-
модейките от групата 
за автентичен фолклор 
при НЧ „Васил Левски“ 
– с. Елшица, пожелаха 
да разучат радиловските 
хора. Желание прояви 
и новата ни радиловка 
– англичанката Ан. Тъка-
нето на стан бе любопит-
на атракция за шестима 
туристи. Портретът от 
натура в ателието на 
художниците предизви-
ка голям интерес. При-
ятните изживявания по 
време на  двудневния 
фестивал в Радилово ще 
останат скъп спомен до 
следващото му издание.

Марена ВАЧКОВА

На 26-и септември уче-
ническият актив при ОУ 
„Любен Каравелов“ ори-
гинално и емоционално 
отбеляза и популяризира 
Деня на европейските 
езици. Мероприятието се 
проведе със съдействи-
ето на модераторите от 
ЦРО - Пещера (Център за 
развитие на общността 
гр. Пещера) и финансо-
вата подкрепа на ЦМЕДТ 
„Амалипе“ – Велико 
Търново (Център за меж-

дуетнически диалог и то-
лерантност). Кампанията 
се проведе под надслов 
„Слънцето свети еднакво 
за всички“, като децата 
раздаваха на граждани 
информационни мате-
риали и балони с над-
писи на различни езици 
„Слънцето свети еднакво 
за всички“. Част от уче-
ниците поздравиха лич-
но кмета Георги Козарев 
и председателя на ОС 
Анастасия Младенова, 

които ги приветстваха за 
инициативата. 

Мероприятието е част 
от годишния план за 
дейността на училището 
и училищната програма 
за намаляване отпада-
нето на ромските учени-
ци от училище. Екипът,  
осъществил дейността, 
внесе много колорит и 
положителни емоции в 
слънчевия септемврий-
ски ден.

Дафи САМАРДЖИЕВА

На 6 октомври в Ху-
дожествената галерия в 
гр. Пещера се отбеляза 
тържествено Денят на 
ромската гордост. В га-
лерията бяха изложени 
творби на ромски учени-
ци, както и на активисти-
те на ЦРО – Пещера. Бяха 
представени отличия на 
видни спортисти, родом 
от Пещера, както и дрехи, 
носии, традиционни об-
лекла и изделия,  израбо-
тени от местни занаятчии. 
За втора поредна година 
Центърът за развитие на 
общността гр. Пещера в 
началото на месец октом-
ври провежда изложба, 
свързана с Европейския 
ден на ромската култура 
и гордост. С тези прояви 
се цели популяризира-

не на ромската култура, 
представяне на нейното 
многообразие и широта, 
подобряване имиджа на 
ромската общност и пре-
одоляване на традици-
онни и нови антиромски 
стереотипи. Кампанията 
се организира под мотото 
„Моята мечта за Бълга-
рия – да учим и живеем 
заедно!“ Тя се провежда 
из цялата страна и в нея 
участват стотици студен-
ти, ученици, учители и 
граждани. Организира 
се от Центровете за раз-
витие на общността – 
структури на „Амалипе“, 
формирани в 11 общини, 
в 8 области. Инициатива-
та в България е част от 
кампанията Roma Pride, 
която се провежда в по-

вечето от страните на 
Европейския съюз на 7 
октомври (Дания, Фран-
ция, Португалия, Италия, 
Хърватия, Чехия, Полша, 
Румъния и България, 
както и в Норвегия, Сър-
бия, Черна гора, Украйна 
и Турция). За България 
координатор на кампани-
ята е Център „Амалипе“ 
и Български хелзинкски 
комитет, като събитията 
се провеждат от 4 до 8 ок-
томври. Мероприятието е 
организирано от Центъра 
за развитие на общността 
- Пещера със съдействие-
то на ОУ “Л. Каравелов”, 
ПГ “В. Левски”, НУ “М. 
Куманов” и ОУ “П. Р. Сла-
вейков”. 

Д. САМАРДЖИЕВА

ЗА ВТОРА ГОДИНА

ОУ „Любен Каравелов“ отбелязаОУ „Любен Каравелов“ отбеляза
Деня на европейските езициДеня на европейските езици

ФЕСТИВАЛЪТ ОСТАВИ СКЪП СПОМЕН ФЕСТИВАЛЪТ ОСТАВИ СКЪП СПОМЕН 
ДО СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИДО СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕЕ

Вестник „Родопска искра“Вестник „Родопска искра“
може да четете и вможе да четете и в

електронен вариантелектронен вариант
на страницата на страницата 

на община Пещерана община Пещера

РПК „ПЕТЪР ВЕЛЕВ“ – гр. ПЕЩЕРА
ОБЯВЯВАОБЯВЯВА

търг с явно наддаване за продажба 
на следните обекти:

• Ресторант с нощен бар – РЗП 2158 кв. м, с пра-
во на ползване на паркинг зад хотела и ресторан-
та. Тръжна цена – 400 хил. лв.

• Хотел – РЗП 4994.41 кв. м, с право на паркинг 
зад хотела. Тръжна цена – 450 хил. лв.

Обектите се намират в центъра на гр. Пещера.
Търгът ще се проведе на 26.10.2012 г. /петък/ от 

11.00 ч. в стаята на председателя.
Депозит за участие в търга – 10 % от първона-

чалната тръжна цена.
Стойност на тръжни документи – 60.00 лв.
Срок за подаване на документи за участие в 

търга /молба, внесен депозит по банкова сметка и 
закупени тръжни документи/ – 25.10.2012 г., 16 ч. 

 Тел. за контакти: 0884 841 110;  0887 627 625
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„Беллопринт“ – Пазарджик
Ръкописи не се връщат

Състезателите от Раке-
томоделен клуб „Кондор“ 
– Пещера, се завърнаха 
от участие в Световното 
първенство по ракетомо-
делизъм за младежи и 
мъже, което се проведе в 
словашкия град Липтов-
ски Микулаш. В първен-
ството участваха над 400 
спортисти от 24 страни. Ор-
ганизацията беше отлична 
от страна на домакините, 
които получиха висока 
оценка от ФАИ (Между-
народната федерация по 
аеронавтика). Благодаре-

ние усилията и ентусиазма 
на ракетомоделистите от 
цялата страна, България, 
след 20-годишно прекъс-
ване, вече има световен 
шампион в клас S1A в 
лицето на Тони Станев от 
град Каспичан. При тях въ-
просите с финансирането 
бяха уредени изцяло още 
в началото на годината 
от Община Каспичан и 
БФА и това даде и своите 
резултати. Пещерският 
тим представи страната в 
двата най-тежки класа – S7 
и S5C – копие на действи-

телна ракета, и завоюва 
призовото четвърто място 
с модели „СОЮЗ“. 

Ракетомоделистите от 
РМК „Кондор“ – Пещера, 
като част от национал-
ния отбор на България, 
участваха с четирима съ-
стезатели – трима при въз-
растните (конструктори) 
– з.м.с. Димитър Вачков, 
Павел Тилев, инж. Стоян 
Вранчев, и един при мла-
дежите – Николай Рядков 
с ръководител з.м.с. Павел 
Кънев. Отборът при мла-
дежите беше непълен, по-

ради липса на финансови 
средства, които не успях-
ме да съберем, въпреки 
активната кампания, която 
проведохме преди състе-
занието. 

Постигнатото 4-о място 
е призово за нас, поради 
това, че отбори с много 
по-голямо финансиране 
останаха след нас в кла-
сирането, като отбора на 
домакините – Словакия, 
световните шампиони от 
Сърбия, САЩ, Япония, 
Канада, Китай, Полша и 
други.

Състезателите на РМК 
„Кондор“ – Пещера, из-
казват изключителна 
благодарност на основ-
ните спонсори, които фи-
нансираха участието ни, а 
именно Община Пещера, 
БФА, фирмите „Херкал“, 
„Биовет – АД“ и „Тракия 
ПМ ЕООД“. Благодарим и 
на всички граждани, ко-
ито не се поколебаха да 
ни помогнат с финансови 
средства или кой с как-
вото може, но от сърце. 
Всичко това допринесе 
за по-доброто и достойно 

представяне на отбора и 
ако не бяха двата пробле-
ма – с финансирането и с 
моторите (който се появи 
непосредствено преди 
състезанието и допълни-
телно утежни обстановка-
та), нещата щяха да стоят 
много по-добре. 

Да си пожелаем здраве 
и успех занапред и подоб-
ни проблеми от родно ес-
тество да не се повтарят.

За повече информа-
ция:
www.condor-pestera.free.bg

От ръководството

1.Х – Международен 
ден на музиката и Праз-
ник на българските певци 
и музиканти.

1.Х – Световен ден на 
поезията.

Възрастните хора на 
Капитан Димитриево се 
събраха да отпразну-
ват тази бележита дата 
1.Х, обявена от ООН за 
Международен ден на 
възрастните хора през 
1991 г.

2012-а е Европейска 
година на активния жи-
вот на възрастните хора 
и солидарност между по-
коленията.

1.Х ежегодно се отбе-
лязва в десетки страни 
под мотото „Общество на 
всички възрасти“.

Целта на кампанията е 
да обърнем внимание на 
възрастните хора около 
нас, да отбележим техния 
принос към обществото, 
да чуем това, което имат 
да ни разкажат.

Нашето присъствие 

около тях ги прави тол-
кова щастливи, а ние, 
забързани да свършим  
всичко запланувано, чес-
то неволно ги забравяме 
или пренебрегваме. Зато-
ва днес те са специални 
за нас. 

Гости на тази среща 
разговор бяха г-н Коза-
рев – кмет на община Пе-
щера, г-жа Младенова – 
председател на ОбС – Пе-
щера, г-н Златинов – кмет 
на Капитан Димитриево, 
маестро Иванка Паунова, 
Милка Тодорова – наша 
съгражданка, живяла и 
работила десетки години 
в Америка, английското 
семейство, живеещо от 
няколко години в Капи-
тан Димитриево. 

Топли думи за праз-
ника и поздрав поднесе 
кметът Иван Златинов.

Председателят на Об-
щинския съвет Анаста-
сия Младенова честити 
празника.

Господин Козарев поз-

драви присъстващите.
Послание да остарява-

ме с достойнство отправи 
Любка Делева.

Милка Тодорова спо-
дели мнение за празну-
ването на 1 октомври в 
Америка, разказа за вни-
манието, което се отделя 
на възрастните хора. 

Новите съграждани 
англичани Марджи и 
Браян благодариха за 
вниманието.

За 1.Х – Световен ден 
на поезията, изненада 
поднесоха Здравка До-
брева и Таня Попова.

За 1.Х – Международен 
ден на музиката и Праз-
ник на българските певци 
и музиканти Женската 
фолклорна певческа гру-
па при НЧ „С. Румянцев 
– 1909“ – с. Капитан Ди-
митриево, с ръководител 
маестро Ваня Паунова 
поздрави всички.

За първи път беше из-
пят химнът на село Капи-
тан Димитриево. Всички, 

със сълзи на очи от завла-
дялата ги емоция, запяха:

„Село, село, 
наше село,

Капитан Димитриево.
Село, село, 

мое родно село,
Капитан Димитриево.“

Кметът Иван Златинов 
поднесе поздрав към 

самодейците и ръково-
дителя – маестро Иванка 
Паунова.

С концерта се постави 
началото на новия твор-
чески сезон 2012 – 2013.

Живка Николова спо-
дели възхищението си от 
десетките изяви на пев-
ческата група и получе-
ните отличия и се обърна 
с молба към гостите от 

общината за финансова 
подкрепа, за да се по-
пуляризира фолклорът 
на Капитан Димитриево 
и да се слави община 
Пещера. 

Изненадата на сре-
щата разговор беше 
безплатна почерпка, 
осигурена от кмета Иван 
Златинов.

Стоянка ИВАНОВА

На Национален лекоат-
летически крос, проведен 
на Гребната спортна база 
в гр. Пловдив в неделя 
– 30 септември 2012 годи-

на, и за специалните на-
гради на фирма „РЕФАН“ 
отлично се представиха 
учениците от ОУ „П. Р. 
Славейков“, гр. Пещера – 

Дани Петрова от V а клас, 
заела четвърто място при 
момичетата, и при момче-
тата – Трайчо Гълъбов от 
VI б клас – също четвърто 

място. При мъжете Щерьо 
Бадалов се класира на 
първо място на дистанция 
10 000 метра.

Петър ЛЮТАКОВ

СПОРТ  �  СПОРТ  �  СПОРТ

ЧЕТВЪРТО МЯСТО НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО В СЛОВАКИЯ 2012 Г.

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДИН ДЕНТРИ ПРАЗНИКА В ЕДИН ДЕН

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
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Попълнете и изпратете /или донесете/ талона 
в редакцията на вестник „Родопска искра“ 
на адрес: Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А 
/главната улица/. За достоверността на обя-
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