ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 14 /874/ ГОДИНА ХХХVI
23 юли 2012 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

ПРИКЛЮЧИ
ПРОЕКТЪТ

“ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА
И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ЗА ПОВИШАВАНЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА”

ПОК АНА
Кметът на община Пещера Георги Козарев
и председателят на Общинския съвет
Анастасия Младенова канят всички
от общината и гостите на Пещера
на традиционния летен събор
на курорта Свети Константин
заедно да се повеселим на 28 юли.
НА 28 ЮЛИ Е СЪБОРЪТ НА КУРОРТА

П Р О Г Р А М А
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu

за традиционния летен събор на курорта
Св. Константин

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

28 юли 2012 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България
На 13 юли 2012 г. в Пленарната зала на Община
Пещера се проведе заключителна пресконференция за
представяне на резултатите
във връзка с изпълнение
на Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.4-05/2009/011
за проект „Подобряване на
физическата среда и превенция на риска за повишаване
привлекателността на община Пещера”.
Проектът се реализира от
Община Пещера с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Период на изпълнение на
проекта: 24 месеца.
Стойност на договора за
безвъзмездна
финансова
помощ № BG161PO001/1.405/2009/011 с УО на ОПРР
2007 - 2013 г. за проект „Подобряване на физическата
среда и превенция на риска
за повишаване привлекателността на Община Пещера” 5 785 358,54 лв. Съфинансиране от ЕФРР: 4 735 626,59 лв.
Общата цел на този мащабен инвестиционен проект
е повишаване качеството на

живот и осигуряване на безопасно, устойчиво, екологично
и интегрирано развитие на
градския център чрез подобряване физическата и жизнена среда на община Пещера.
Проектът изпълни
и специфичните си цели:
• Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие
на градския център.
• Подобряване качеството на живот, жизнената
и работната среда на жителите на община Пещера посредством реконструкция и
рехабилитация на елементи
на уличната мрежа и възстановяване и благоустройство
на паркове и зони за обществен отдих.
• Подобряване на мобилността и транспортните
условия в община Пещера
чрез реконструкция на елементи от общинската улична
мрежа.
• Интегриране на групите
в неравностойно положение
чрез подобряване на физическата и социалната среда.
• Реализиране на икономия от енергия и повишаване
безопасността и сигурността
посредством въвеждане на
енергоспестяващо осветление в обектите - предмет на

интервенции по настоящото
проектно предложение.
Тези цели са постигнати
чрез взаимосвързани дейности по подобряване на
парковата среда и зоните
за обществен отдих и реконструкция на елементи на
уличната мрежа.
Обекти на интервенцията:
• Местата за отдих и зелените площи – Централен
градски парк, детски парк
„Изгрев”, зелени площи
около църквата „Св. Димитър”, зелени площи към пл.
„Хр. Ботев”, градинка срещу
„Лукойл”, пешеходна алея
със зеленина срещу Районен градски съд, зелена
алея до ул. „В. Петлешков”,
градинка зад РПУ.
• Уличната мрежа – улиците „Г. Зафиров”, „Ал. Стамболийски” и „Свобода”.

Постигнати продукти
и резултати:
√ Модернизирана паркова среда в два парка с
обща площ 38,816 дка.
√ Рехабилитирани зелени площи - 9,457 дка.
√ Реконструирани и рехабилитирани 3 бр. улици с
обща дължина 2 365,44 м.
√ Рехабилитирани пешеходни площи и тротоари
– 22 831,42 кв. м.
√
Рехабилитирана
улична настилка – 14 196,64
кв. м.
√ Изградени и модернизирани детски площадки.
√ Обновени 11 общински обекта с обществено
значение.
√ Улеснен достъп за
1 240 лица с физически
увреждания и 4 000 лица от
ромски произход.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на физическата среда и превенция на риска
за повишаване привлекателността на община Пещера”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

28.07.2012 г.
хр. ”Св. Константин”
от 9.00 ч.

Отслужване
на празнична
литургия

28.07.2012 г.
на Дългата поляна
от 11.00 ч.

Фолклорна програма
с участието на ансамбъл
“Славейче”, ансамбъл
от Македония и самодейци
от община Пещера

28.07.2012 г.
на Св. Константин
от 11.00 ч.

Спортни състезания

28.07.2012 г.
на Дългата поляна
от 17.30 ч.

Концерт на фолклорен
състав от Смолян

28.07.2012 г.
на Дългата поляна
от 18.30 ч.

С песните на Николай
Учкунов и Вероника
Ангелова

28.07.2012 г.
на Дългата поляна
от 20.30 ч.

Концерт
на трио “Сопрано”

Н А Л Е ТО В И Щ Е С В Е Т И КО Н С ТА Н Т И Н

СПИРА СЕ СТРОИТЕЛСТВОТО
ПРЕЗ ПОЧИВНИЯ СЕЗОН
Със Заповед № 480 от 05.07.2012 г. на кмета на общината
Георги Козарев
С оглед осигуряване спокойствието и почивката на
летовище Свети Константин през активния летен сезон и в
съответствие с разпоредбата на чл. 43, т. 3 от Наредбата за
обществения ред, чистотата и специализираната закрила на
деца на обществени места и на основание чл. 44, ал. 1, и ал.
2 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

В заключителната пресконференция за приключване
на проекта участие взеха
кметът на общината Георги
Козарев, ръководителят на
проекта инж. Стоил Стоилов,
заместник-кметът инж. Николай Атанасов, представители
на проекта.
Кметът благодари на екипа за справянето в срок. Сега
Пещера е с нова визия. Изключително красив е централният парк - след парк „Острова”
в Пазарджик, той е вторият
за региона добре направен.
Пещера придобива все по-привлекателен вид.
Сега от гражданите зависи
как ще се опазва всичко, което
е направено. Ще положим усилия да запазим направеното
– каза в заключение кметът
Георги Козарев.

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за
строителство през периода 15 юли - 30 август 2012 година.
При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за
налагане на предвидените в цитираната наредба санкции.
За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице на „ДАГА ПОЛИС” АД Елена Баракова да поддържа
непосредствен контакт със секретаря на Община Пещера
Николай Гълъбов, с инж. Стела Павлова – главен инженер в
Община Пещера, с инж. Атанас Пискюлев – старши експерт
„Незаконно строителство, регистър и архив”.
С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност, настоящата заповед да се
съобщи чрез радио „Пещера”, вестник „Родопска искра”, да
се обяви на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет страницата на Общината.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Гълъбов – секретар на Община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

НА 4 И 5 АВГУСТ Е ПЛАНИНСКОТО
СЪСТЕЗАНИЕ “ПЕЩЕРА-2012” на стр. 2
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СВЕТОВЕН ПРОБЕГ НА ХАРМОНИЯТА ПЪРВА СРЕЩА

С

ветовният
пробег на хармонията, първоначално
наричан
Пробег за мир „Дом на
единството”, е основан
през 1987 г., за да разпространява посланието, че световният мир
е нещо динамично и
постижимо.
Световният пробег
на хармонията има за
цел да обединява човечеството, да свързва
личности,
общности
и народи, като предлага един непринуден,
практичен и сърдечен

начин да се приветстваме взаимно като
членове на единното
световно семейство.
Тази година България, наред с много
други държави в целия
свят, отново ще бъде
домакин на Световния
пробег на хармонията,
който ще премине през
страната ни в периода
14 - 24 юли.
Това е международна щафета, която
има за цел да насърчи
приятелството и разбирателството между
народите. Участниците

в пробега пренасят
през над 100 страни
от всички континенти
горящ факел, символизиращ стремежа към
хармония и единство
между хората. Основател на Световния пробег на хармонията е
индийският философ,
поет, музикант и спортист Шри Чинмой /1931
- 2007/, който вярва, че
спортът е мощно средство за изграждане на
по-хармоничен и единен свят.
През 2012-а се навършват 25 години

от основаването на
Световния
пробег
на хармонията и този
юбилей се чества с
разнообразни спортни
и културни прояви в
страните, които посрещат щафетата.
Пещера има приятния ангажимент да
приеме факела на хармонията в лицето на
своя кмет г-н Георги
Козарев и да приветства международния
отбор маратонци на
22.07.2012 г. в 13.30
часа пред сградата на
Общината.

Заключителна изява на клубовете по
проект „УСПЕХ” в ОУ „П. Р. Славейков”
Разнообразните
извънкласни дейности са предпоставка
за адаптирането на
училището към европейските
стандарти
за култура и образование.
Възможност за създаване на
извънкласни
форми
предостави
включването на училището
ни в проект „УСПЕХ”.
Целта на проекта е
да съхрани и развие
индивидуалността на
всеки ученик, да му
помогне да намери
точния път за самоизява и себеизразяване. На 14.06.2012 г.
учениците от ОУ „П.
Р. Славейков”, участници в клубове „Млад
приложник”, „Да изразя себе си чрез песен
и танц”, „Снимай своя
свят” и Театрално студио с ръководители

Таня Аргирова, Таня
Андреева,
Николай
Руков и Гълабинка
Ганчева, представиха
своята последна за
годината заключителна изява в читалище
„Развитие”.
Пещерската
общественост
разгледа
чудесните
фотографии на учениците от клуб „Снимай
своя свят”, уловили
ежедневието с обектива на фотоапарата,
и красивите накити и
предмети, изработени
с много старание и
любов от природни
материали и глина,
на децата от ателие
„Млад
приложник”.
Зрителите в залата аплодираха артистизма,
с който децата от Театрално студио реализираха постановката
на „Златна българска
приказка” по Мая Дъл-

гъчева. Представянето
на участниците в студио „Да изразя себе
си чрез песен и танц”
развълнува до сълзи
благодарната публика. Дейностите по проекта, допълнени със
спортни клубове по
футбол – за момчета, и
тенис на корт – за мо-

СЪОБЩЕНИЕ
Със Заповед № 502/16.07.2012 г. на кмета на община Пещера е създадена организация за получаване, регистриране и действия при постъпване на информация за нарушения на обществения ред, увреждане на общинско имущество и
други нарушения на наредбите на Общински съвет - Пещера.
Сигналите ще се приемат денонощно на тел. 0350/6-22-16 от служителите по
Общински съвет за сигурност на община Пещера.
Ръководството на община Пещера очаква активна гражданска позиция и
сигнализиране при всеки конкретен случай на нарушения.

Планинско автомобилно състезание „Пещера – 2012”
На 4 и 5 август 2012 г. ще се проведе Планинско автомобилно състезание „Пещера – 2012”, VI кръг
от Републиканския шампионат. С
оглед осигуряване безопасността
на състезатели и зрители, СЕ ЗАБРАНЯВА ДВИЖЕНИЕТО на превозни средства по трасето на автомобилното състезание: от изхода на
гр. Пещера – посока летовище Св.
Константин до местността Кулата
(разклона за с. Дебращица и гр. Пазарджик) на 4.08.2012 г. от 13.00 до
20.00 часа и на 5.08.2012 г. от 9.00 до

13.00 часа.
ЗАБРАНЯВА СЕ извеждането на
домашни животни в района на състезателното трасе. Собствениците
на коне и други домашни животни,
които се намират в близост до пътя
Пещера – лет. Св. Констанин, трябва
стриктно да изпълняват указанията
на полицията и др. служебни лица.
Обходният маршрут за автомобили до летовище Св. Константин
на 4 и 5 август ще бъде през с. Дебращица.
Организационен комитет

мичета, ще продължат
в и през следващата
учебна година. Чрез
тях ще се осмисли
свободното време на
учениците, ще се развият техните умения,
дарби и компетентности.
Таня АРГИРОВА
главен учител

НЧ “Развитие 1873” - гр. Пещера,
отдава под наем
помещение
за търговски цели
на главната улица.
Повече
информация на място
в читалището.

ПРОБЛЕМЪТ С НЕЗАКОННОТО
СТРОИТЕЛСТВО В М. ОРЕШАКА,
ТЪРСЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО МУ
По инициатива на кмета
на общината Георги Козарев,
на 16 юли се проведе среща
на общинското ръководство
с представители на м. Орешака във връзка с незаконното
строителство. На нея присъстваха и председателят на
Общинския съвет Анастасия
Младенова, общински съветници от различни политически сили, Юксел Яшаров и
Ангел Филипов, медиатори в
общината, хора, живеещи в
квартала.
През миналия месец са
били съборени три незаконни сгради. Общината не
може да спре решение на
Върховния административен
съд за събаряне на незаконните постройки.
Кметът обобщи нещата,
които не са били свършени
за решаване на проблема
през предишните години
за изработване на общ
устройствен и подробен

устройствен план на 31,5 дка
общинска земя. Оказало се,
че и върху този терен има 25
незаконни постройки.
Общината е осигурила
два фургона, изпратено е
писмо за още десет. Единственото нещо за момента е
промяна на закона в посока
търпимост.
На срещата бяха изслушани всички страни и общото мнение бе, че законът
действа за всички.
Общинският съвет ще
откликне на това, което е
законно. Единодушно се
стигна до заключението, че
ще се търсят пътища за изход. Сегашното ръководство
на общината не носи вина
за проблеми отпреди 20
години.
Следващата среща ще
бъде между 10 и 15 септември с участието на областния
управител и народните представители в общината.

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА

• БИОВЕТ •
Работи всеки ден /без събота и неделя/
от 11 до 12 и от 16.30 до 17.30 ч.
Предлага разнообразие от ветеринарномедицински
продукти за вашите любимци.
Ул. „Петър Раков” № 39
/до входа на „Биовет”/
Тел. 0350 6-56-29
GSM 0889888119

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА
Текст .................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................

Вестник

...........................................................................................

„Родопска искра”

...........................................................................................

може да четете
и в електронен
вариант на
страницата на
Община Пещера.

Попълнете и изпратете /или донесете/ талона в редакцията на вестник „Родопска искра“ на адрес:
Пещера, ул. „Димитър Горов“ 6А /главната улица/.
За достоверността на обявата отговорност
носи лично подателят.
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ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ТАЛАНТЛИВАТА
АКТРИСА КАТЯ ЧУКОВА
На 18 юли от 18 часа в залата на Общинския съвет се състоя възпоменание
за голямата актриса Катя Чукова, тъй като
на тази дата се навършиха 40 дни от нейната кончина.
Възпоменанието бе организирано от
Община Пещера и НЧ „Развитие - 1873”.
Панихидата съвпадна със 175-годишнината от рождението на Васил Левски. Сред
присъстващите близки и приятели на Катя
Чукова бяха и кметът на общината Георги
Козарев, председателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова, заместниккметът Стефан Балабанов, секретарят на
Общината Николай Гълъбов.
С едноминутно мълчание и ставане на
крака бе почетена паметта на незабрави-

мата за всички пещерци актриса.
Спомени за нея разказаха Елена Иванчева и Стоянка Динева. Г-жа Иванчева
рецитира и стихотворение, посветено
на Катя Чукова. Таня Стоилова добави:
„Големите хора заслужават бурни аплодисменти.”
Председателят на Общинския съвет
Анастасия Младенова заяви: „Катя Чукова обичаше Пещера и днес ние отговаряме със същата обич. Пещерци няма да я
забравят.”
Тя има над 30 роли в киното и много
роли в театъра.
Бяха прожектирани откъси от филмите
„Матриархат” и „Специалист по всичко” с
участието на Катя Чукова.

На 28 юли пещерските социалисти начело с
председателя на Общинския съвет на Българската
социалистическа
партия Анастасия Мла-

ПЕЩЕРСКИТЕ
СОЦИАЛИСТИ
ПОЕМАТ КЪМ
БУЗЛУДЖА
денова ще бъдат на връх
Бузлуджа, където ще се
проведе традиционният
летен събор.
Пещерската партийна
организация ще участва
с повече от 150 социалисти с три автобуса.

ЖИВОТЪТ Е ДВИЖЕНИЕ И АКТИВНОСТ
- КАЗВА 98-ГОДИШНИЯТ НИ СЪГРАЖДАНИН ЙОРДАН НЕСТОРОВ
Йордан Несторов е роден
на 16 май 1914 г. Той навърши 98 години, но мнозина
биха благородно завидели
на здравата му памет, съхранила спомени за отколешно
време.
В ранната утрин на 16 юли
отворихме вратата на гостоприемния му дом. Посрещна
ни дъщеря му Хари, която с
много внимание и грижи се
отнася към него. Затова е
обяснимо донякъде и дълголетието му.
В блестящата от чистота
стая стоеше наближаващият столетие дядо Йордан
– спретнат, слабичък човек.
Със съпругата си е имал
65-годишен съвместен живот, изпълнен със сговор и
хармония. Имало е и тежки
моменти, но животът му е бил
толкова разнообразен, че го

е научил на много неща. За
своите 98 години той изглежда твърде добре.
Питам го каква е тайната
на дълголетието му, а дядо
Йордан казва: „Работа, работа, движение, активност.”
Това основно го е държало
в годините. „Аз съм спокоен,
не че животът ми е бил такъв
– имало е много напрежение, много трудни моменти”
– казва той. За него е важно с
нищо да не се прекалява.
Йордан Несторов е бил
девет години секретар на
Околийския народен съвет,
заместник-председател
на
Градския народен съвет, директор на Българска инвестиционна банка…
Винаги
изключително
много е държал на честността и почтеността към хората.
Не е набожен, но спазва 10-те

божи заповеди.
За своя 98-и рожден ден
изключителна радост му достави посещението на представителна група начело с
председателя на Общинския
съвет г-жа Анастасия Младенова, която му връчи поздравителен адрес. Този жест на
внимание трогна до сълзи нашия уважаван съгражданин.
– Не съм очаквал, че ще
живея толкова дълъг живот
– казва дядо Йордан. – Цял
живот съм се трудил. Бях
много ангажиран – и в работата, и вкъщи. Няма култура,
която да не съм садил на двора. Работата ме увличаше, в
нея намирах спокойствие.
През целия си живот той
не е боледувал, имал е само
язва, на която намерил лек
– като си пийвал по малко
мастика.

Стаята, в която сме е уютна, на стените са портретите
на родителите му, които са
доживели до 90 години.
Казва, че не обича много
месото, повече си похапва
плодове и зеленчуци. И на
тези си години дядо Йордан
завидно пише без очила.
Спомня си с благодарност за
родителите си, които са го научили на труд още от малък.
Благодарен е и на дъщеря му,
която полага изключителни
грижи за здравето му.
Сладкодумен е дядо Йордан.
Тръгваме си със Сава Попов, с чието съдействие се
осъществи посещението ни,
с пожелание към уважавания
ни съгражданин Йордан Несторов за още дълги години
спокоен живот и здраве.
Величка ТОКМАКОВА

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Минисъстезание Юбилеен храмов празник
по колоездене
По Програма „Лято в библиотеката” всяка година
на 7 юли – храмовия празник на селото, по традиция
се провежда състезание съвместно с полицията в
Пещера. Тази година от 9.30 часа на площада пред
църквата 17 деца с велосипеди се включиха в състезанието.
Идеята и целта са спазване на правилата за движение и майсторско управление.
При децата до V клас победители са:
Г. Мавродиев - I място, Ани Спасова - II, и Иван
Цветков - III място.
При децата до VIII клас I място заслужи Трифон Зафиров, II - Ива Джонева, и III – Васил Рабаджийски.
Специални отличия получиха най-малките състезатели, до 5 години - Нанси Георгиева и Даниел Адов.
Всички участници получиха почерпка от кмета
Иван Златинов, а най-добрите - предметни награди.
Децата си обещаха за следващата година да бъдат
по-активни и по-добри и че на пътя трябва да бъдат
внимателни.

160 години света
Неделя Великомъченица закриля хората
от село Капитан Димитриево.
160 години са изминали от съграждането
през 1852 г. на църквата „Света Неделя
Великомъченица”.
Храмовият празник
събра много гости. На
7.07.2012 г. /събота/
иконата на светицата
бе отрупана с цветя в
знак на почит. Миряните палеха свещица
за здраве и късмет.
Празнична
света
литургия
отслужи
свещеник
Димитър
Христев - председател
на Църковното настоятелство на Божия
дом. След църковната
служба бяха осветени
четирите курбана за
здраве и благоденствие на селото – дарени от родолюбиви
българи. Кметът Иван
Златинов организира
празника
и осигури финанси за двата
курбана, а другите са
дарение от Красимир

Николов и Димитър
Игнатов.
Преди 160 години
жадните за духовност
местни хора вдигнали
с оскъдни пари, труд
и любов своя храм.
Един от щедрите дарители е Стоян Кабака
– заможен за времето
земеделец.
Камбаната е лята
в църковния двор от
майстори от Неврокоп
/сега Гоце Делчев/. Тя
е възвестила началото
на Априлското въстание 1876 г. и много още

събития - и радостни, и
тъжни.
Църквата е опожарена до основи по
време на Априлското
въстание.
Местните
жители
я въздигат с дарения
през 1884 г. Идеята за
възстановяването
й
прегръщат
водачите
на въстанието Лазар
Илиев, Стоян Хрисчев,
Атанас Илив и други
заможни селяни.
Църквата е еднокорабна базилика с
дължина 17 и ширина

9,5 метра. Куполът й се
издига на 7 м височина. Сводестата форма
на покрива придава
манастирски облик на
сградата.
Храмът тази година
посрещна гостите си
с обновени икони на
иконостаса - дело на
художника Лука Делийски.
Изографисването е
с висока художествена стойност и заслужава внимание. Стенописите са добре запазени и една бъдеща
реставрация ще върне
възрожденската
им
красота и блясък.
За
това
добро
дело дано се намерят
спомоществователи
- надява се и търси
кметът Иван Златинов.
Необходими са около
50 000 лв. за реставриране и ремонт на храма „Света Неделя”,
защото и днес той е
една от емблемите на
селото - опора и закрила, и пази неговата
памет.
Стоянка ИВАНОВА
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Ракетомоделен клуб „Кондор“

ВТОРА ЗЛАТНА КУПА ЗА 2012 Г. В КОЛЕКЦИЯТА НА КЛУБА
На състоялото се Национално
първенство
по ракетомоделизъм за
деца и юноши на 23 юни
2012 г. в Горна Оряховица състезателите от
РМК „Кондор” – Пещера, завоюваха I място и
златната купа и станаха
републикански шампиони по ракетомоделизъм
за 2012 г. при децата в
България. С всяка изминала година първенствата стават все по-силни.
Участваха 8 отбора от
цялата страна с над 30
състезатели. Тазгодишното бе най-оспорваното
досега и въпреки това
състезателите
успяха
да се мобилизират да
дадат всичко от себе

си и за разлика от миналата година, когато
завоювахме
бронзова
купа, сега вече получиха
пълно удовлетворение
от шампионското място.
В индивидуалните из-

яви Тодор Александър
завоюва златен медал
при юношите, а Веселин
Джинин – сребърен при
децата. Ръководители на
отбора бяха инж. Стоян
Вранчев и Павел Тилев.

Успехите на клуба
от новата история се
превръщат не само в
традиция, но са и градивни по отношение на
постигане на все повисоки резултати. Тази
година и на двете детски
национални състезания
завоювахме
златните
купи. Това говори за
отличните
модели
и
подготовка на състезателите. Поради липса на
средства, за първи път
ни се наложи да върнем
деца, които изявяваха
желание да участват и
съставът ни бе камерен,
докато другите отбори
бяха пълни във всяко
едно отношение.
Ръководството
на

Ракетомоделен
клуб „Кондор”
– град Пещера,
изказва голяма
б л а го д а р н о с т
на родителите
на децата за
гл а су в а н ото
доверие.
Без
тяхната подкрепа
участието
и на този компактен отбор в
п ъ р в е н с т в ото
не би могло да се случи. Затова нашият апел
е както към Общината,
така и към спонсорите
от нашия град – да ни
протегнат ръка и да помогнат с минимални
средства за следващите
състезания, за да дадем

шанс и възможност на
повече деца и юноши от
нашия град да участват
на първенства и постигат резултати.
За повече информация: www.condor-pestera.hit.bg
От ръководството

„ХАРМОНИЯ И СИЛА“

ТАНЦОВА ШКОЛА „ИМПРЕСИЯ“
СЕ ЗАВЪРНА ОТ ФЕСТИВАЛА В СОЗОПОЛ
С ТРИ ПЪРВИ И ДВЕ ТРЕТИ МЕСТА

ИЗЛОЖБАТА на Елеонора Хаджиниколова уважиха кметът на общината
Георги Козарев, председателят на Общинския съвет Анастасия Младенова, гл.
експерт „Култура“ на общината Димитър Павлов и много нейни почитатели.
Картините на художничката могат да се видят до 8 август в Художествената галерия.

ЧЕСТИТО!
През юли рожден ден имат Люба Лазарова – дългогодишна
директорка на ЦДГ „Вела Благоева“ /сега ЦДГ „Изгрев“/,
и известната директорка Гюшка Тикова.
Общинският съвет на БСП и приятелите им ги поздравяват
и им пожелават много здраве, щастие и дълголетие!

Представяме ви Добринка Смилянова –
национална състезателка по бадминтон:

ЦЕЛТА МИ Е СЪЗДАВАНЕТО
НА КЛУБ ПО БАДМИНТОН

– Кога започна да
се занимаваш с този
спорт?
– Занимавам се от 13годишна възраст, когато
започнах в Спортното

училище в гр. Пазарджик и продължих да
следвам в НСА.
– Кой те насочи?
– Близък приятел на
моето семейство ми показа този спорт, на мен
много ми хареса и така
започнах да играя.
– Кои са най-големите ти участия?
– Състезавала съм се
на много турнири и всички са били важни за мен,
но все пак не мога да забравя 1994 г., когато бях
на световно в Малайзия,
европейското в Чехия,
когато станах пета, седемте балкански, както и
седемте републикански
титли през май и юни.
Не на последно място и

олимпиадата в Атланта
през 1996 г. Няма да забравя и сълзите си от
щастие, когато бях на
почетната стълбичка, и
бронзовия медал от световното през 2000 г.
Най-важното за мен
е да изпитвам удовлетворение от себе си и да
се раздавам на корта, да
се стремя винаги да съм
на върха.
– Какво ти дава
този спорт?
– Спортът е едно от
най-важните неща за
мен, наравно с децата
ми.
– На кого искаш да
благодариш за участията си?
– Искам да благодаря

Танцова школа „Импресия“ при Културен
дом – Пещера, с ръководител Ваня Вълкова
се завърна на 5.07.2012
г. от Шестия фестивалконкурс – Академия на
театралното и танцовото изкуство „Хармония
и сила“ 2012 – Созопол.
Школата участва в
стиловете: open, характерни, класически и
улични танци. Децата
се представиха отлично
и успяха да спечелят
три първи и две трети
места. За отличното си
представяне журито им
връчи грамоти и купи.
Ръководителят
на
школата Ваня Вълкова
получи купа Гранд При
за най-голямо участие в
стил класически танци
с школите си „Импресия“ към Културен дом
– Пещера, и „Ива“ при
читалище „Виделина“
– Пазарджик. Тази награда печели квоти за
участие в Националния
квалификационен турнир „Есен“ във Велико
Търново.
на хората, които са ме
насочили и усъвършенствали в спорта. Главно
на треньорите Ненко
Кесов, Иван Абаджиев
и Орлин Цветанов и на
всички мои близки, които са ме подкрепяли
през годините, а найвече на баща ми, на
когото съм посветила
най-важната си титла
– бронзовия медал от
световното.
– Смяташ ли да създадеш клуб?
– Да, разбира се. Развитието на младите хора
в спорта е важно за нас.
Град Пещера е място без
много спортни клубове.
Една от целите за мен е
създаването на спортен

Фестивалът
„Хармония и сила“ 2012 бе
организиран от Българска федерация по
спортни танцови дисциплини с подкрепата
на Община Созопол.
Участваха над 400 из-

пълнители от градовете София, Пловдив,
Пазарджик,
Пещера,
Бургас, Несебър, Бяла
Слатина, Свиленград,
Добрич, Велико Търново, Генерал Тошево
и др.

клуб по бадминтон. Искам да помоля Община
Пещера и кмета за съдействие и развитие на
този спортен клуб, който
е с нестопанска цел, да
осигури субсидия. Бадминтонът е интересен
спорт, който вълнува и
привлича
вниманието
на нашите деца, които

постоянно се интересуват и задават въпроси.
Дали ще се поставят първите стъпки за
добро развитие и добър треньор? Ще продължавам да се боря за
съдействие от управляващите.
Въпросите зададе:
Величка ТОКМАКОВА
4550 Пещера

ул. „Димитър Горов“ 6 А,
GSM: 0893 53 20 64, тел. 6-20-32
E-mail: rodopska_iskra@dir.bg
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