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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЙОРДАН МЛАДЕНОВ:
ИМАМЕ ЕДНА ЦЕЛ - ПРЕВРЪЩАНЕТО
НА ПЕЩЕРА В ПО-ДОБРО МЯСТО
ЗА ЖИВЕЕНЕ
Уважаеми жители
на община Пещера,

За мен днес бе един от най-вълнуващите
и важни дни в живота ми, защото положих
клетва и встъпих в длъжност като кмет на община Пещера.
Заклех се, в името на Република България,
да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община
Пещера и да работя за тяхното благоденствие.
За мен е чест и голяма отговорност да ръковоцел – превръщането на Пещера в по-добро
дя нашата община.
Благодаря на всички, които ме подкрепиха място за живеене.
Да си пожелаем здраве и сили и да гледаме
и ми гласуваха доверие. Ще вложа цялата си
Йордан Младенов е на 40 години, роден в Пещера, по воля и енергия, за да изпълня ангажиментите, напред, към това, което ни предстои.
професия е инженер. Избран за народен представител които поех пред жителите на Пещера. ПредУбеден съм, че заедно ще успеем!
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Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Е НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА
Скъпи съграждани,
приятели и колеги,

За мен е изключителна чест
да приема председателството
на Общински съвет – Пещера.
Благодаря за оказаната чест!
Надявам се да оправдая гласуваното доверие! Идеята ми
за отговорна, открита и честна работа в името на доброто
съществуване за жителите на
община Пещера включва и
пълен отчет на притежаваните от мен финансови, материални и имотни активи. Ето защо реших
да направя публично финансовото си и имотно състояние именно в
момента, в който встъпвам в длъжност. Ще публикувам всеки годишен финансов отчет на практиката, в която съм бил съдружник. Ще
оповестя притежаваните от мен и съпругата ми имоти, парични средства и активи, както и размерите на получаваните от мен възнаграждения и хонорари, състоянието на банковите влогове. Така, отговорно
и открито заставам с името си пред всички вас. По смисъла на закона, всеки председател на ОбС е длъжен да публикува ГФО в годината,
следваща отчетната. Аз правя това сега. Надявам се тази страница да
се превърне в трибуна за оповестяване на действията ми като председател на ОбС – Пещера, както и за действията на тези, които встъпиха
в длъжност като общински съветници от името на местната коалиция.
Мисля, че това е един от моралните начини да оправдаем доверието на
всеки, който е дал своя глас за нас.
Благодаря ви за времето, което отделихте, за да прочетете това!
Бъдете здрави!

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ

Кметове и общински съветници положиха клетва

На 15 ноември 2019
г. от 14 часа се проведе
първото тържествено
заседание на Общински съвет – Пещера.
Гости на церемонията бяха областният
управител на Пазарджишка област Стефан Мирев, Георги
Петърнейчев, Стелиян Варсанов и Георги
Козарев, духовници
от българската православна църква и
мюсюлманското веро-

изповедание, общественици и граждани,
дошли да пожелаят
успешен мандат на
новоизбраните управленци.
Новият кмет на община Пещера – Йордан Младенов, кметовете на кметства
Радилово и Капитан
Димитриево – Благой
Харизанов и Владимир Петров, и новите
общински съветници
за мандат 2019-2023 г.

положиха клетва.
Тържествената сесия бе свикана по заповед на областния
управител
Стефан
Мирев. Председателят на Общинската
избирателна комисия
Васил Икономов връчи удостоверенията
на кметовете и на общинските съветници.
Символите на местната власт – огърлица
и ключ, бяха предадени на новия кмет.
Йордан Младенов
произнесе слово, в
което благодари на
всички гласували и
изрази увереност, че
ще работи за просперитета на общината.
Сесията бе ръководена от доайена
(най-възрастният съС настоящия Общински
съвет Ви запознаваме
на стр. 3
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„ДВЕ МИНУТИ И ПОЛОВИНА
ПРОФ. ЯНКО
ДО ПОЛУНОЩ“ СЪБРА СЪМИШЛЕНИЦИ
ТОДОРОВ ОТ БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ
БУДИТЕЛ
И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
В ПО-НОВО ВРЕМЕ

В Пещера се проведе
Заключителното събитие за разпространение
на резултатите по проект „Две минути и половина до полунощ“ по
ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри
практики“ по програма
Еразъм +. На срещата присъстваха кметът
на община Лудбрег,
Република
Хърватия,
представители на ОУ
„Лудбрег“ – гр. Лудбрег,
Комунална компания
„Водовод Кочани“ – гр.
Кочани, и на ОУ „Кръсте Петков Мисирков“
– Оризари, Република
Северна
Македония,
както и партньорите от
Регионална енергийна
агенция – Пазарджик
(РЕАП) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ в Пещера.
Събитието бе посетено и от много учители,
ученици и представители на образованието и

неправителствения сектор от трите участващи
държави – България,
Северна Македония и
Хърватия.
По време на срещата
бяха представени резултатите от проекта
и бе награден отборът
„BioLife“ от ОУ „Св. П.
Евтимий“ – победител
сред отборите от Република България и краен
победител в надпреварата между отборите от
училищата – партньори
по проекта, в състав:
Цветелина Стоименова,
Христо Димов и Ангел
Мадин, с ръководител Янка Костадинова – старши учител по
биология и информационни технологии. Те
представиха резултати
от проведен експеримент за влиянието на
климатичните промени
върху растенията и показаха част от изработените от тях кръстословици,
видеоклипове,

мисловни карти, електронни постери, електронни книги и други чрез използване на
различни уеб базирани
образователни инструменти.
С изпълнението на
проектните дейности
се повишиха знанията,
компетенциите и уменията на учениците в
училищата
партньори по теми, свързани с
климатичните промени
и се демонстрира необ-

ходимостта от използване на възобновяемите
енергийни източници в
и извън класната стая.
Също така учителите
бяха запознати с образователни инструменти
WEB 2.0, включващи в
себе си широк набор от
безплатни онлайн приложения, които могат
да бъдат използвани по
различни предмети и
в различни възрастови
групи.

НОЕМВРИ – МЕСЕЦЪТ НА ЗДРАВЕТО

В Радилово отбелязаха Световния ден за борба с диабета

По повод 14 ноември
– Световен ден за борба
с диабета, в Радилово се
проведоха редица мероприятия, организирани
от Сдружение с нестопанска цел в обществена
полза /СНЦ/ „Диабет –
Пещера“. Около 100 човека, страдащи от заболяването, присъстваха
на презентации на фармацевтични продукти
и хранителни добавки
за диабетици. Специалисти от столицата демонстрираха ползите
от ортопедични обувки
за диабетно стъпало.
Здравна лекция за повишените нива на кръвната захар, което се дължи
на частично намаление
или нарушено действие

на инсулина, изнесе д-р
Лъчезар Аврамов.
Поздравителни адреси получиха юбиляри,
с поздрав почетоха и
Виолета Гешева – председател на Сдружение
„Вяра“, което се влива в
СНЦ „Диабет – Пещера,
една от дългогодишните общественички в пещерското село.
Сдружение „Диабет
– Пещера“ съществува
от 22.03.1995 г. Дружеството е член на Българска асоциация „Диабет“, която пък е член
на Световната асоциация „Диабет“. Сдружението
легитимира
дейността си с Решение
№5 от 26.02.2002 г. на
Софийски градски съд.

14 години по-късно с
Фирмено дело №34 е
пререгистрирано в Окръжен съд – Пазарджик
с наименование „Диабет – Пещера“. Организацията се управлява
от УС с председател
Стоянка Чапарова, на
чието подчинение са 9
координатори на райони – 8 в Пещера и 1 в
Радилово. В сдружение-

то членуват 409 човека,
от които 339 в Пещера и
70 в Радилово.
В честването на датата 14 ноември се включи и Библиотеката при
читалище „Развитие“ в
Пещера. Всички посетители и читатели получиха специализирани
материали, свързани с
особеностите на заболяването диабет.

СЛАВЕЙКОВИ ДНИ
В ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“

По традиция в ОУ
„П.Р. Славейков“ – гр.
Пещера се състояха
„Славейкови дни“, посветени на 192 години
от рождението на бележития автор и патрон
на училището. Отбелязването на празника
продължи от 11 до 15
ноември 2019 г. В първия ден на седмицата бе
оформен кът „За патрона на моето училище“,
изработен от VІ „б“ клас.
Четвъртокласниците се
запознаваха с творчеството на Славейков – разкази и стихотворения.

Втория ден всички
ученици от І до VІІ кл.
си припомниха живота
и творчеството на Славейков чрез презента-

ции, а VІ „а“, VІІ „а“ и
VІІ „б“ посетиха читалище „Развитие“ – гр.
Пещера. Там с любезното гостоприемство на

библиотекарките Цвета
Йовчева и Люба Шопова
се състоя урок по родолюбие.
Децата научиха любопитни факти от живота на П.Р. Славейков.
Проследиха
неговия
път като учител в различни населени места в
България. Запознаха се
със същността на взаимоучителната метода,
по която е преподавал
и Славейков. Писаха на
пясък, върху дъска с калем, с перо и мастило –
средства, използвани в
(продължава на стр. 3)

В Пещера бе монтиран паметен знак на
мястото, където е живял
проф. Янко Тодоров.
Янко Тодоров спокойно може да се нарече будител в по-новото време.
Той е един от изявените
български учени историци от 20-те до 50-те
години на ХХ век, дългогодишен професор в
СУ „Св. Климент Охридски“. Тодоров е сред големите ни специалисти по
стара история на нашите
земи, един от малцината
български историци, специализирали последователно в три престижни
европейски университета – Мюнхенския, Оксфордския и Кеймбриджкия.
Бъдещият историк е
роден в Пещера на 22 декември 1893 г. Учи в родния си град, където завършва основно и средно
образование. След това
се записва да следва история в Софийския университет. Дипломира се с
отличие и е изпратен на
специализация в Германия. В Мюнхенския университет специализира
стара история на света и
класическа филология.
Впоследствие
продължава специализацията
си по същите науки във
Великобритания, в престижните Оксфордски и
Кеймбриджки университети.
В средата на 20-те
години на ХХ век Янко
Тодоров се завръща в

България и се отдава на
научна и преподавателска работа. Младият историк е привлечен като
асистент в Катедрата по
стара история на Софийския университет, където
прави блестяща кариера
– от 1932 г. е доцент, а от
1933-а – професор по антична история. Научните
му интереси са насочени основно към старата
история на българските
земи.
Под силно давление
на учението на Лев Толстой – толстоизъм, проф.
Тодоров става последовател и донася това учение
в Пещера. Член и съосновател е на Български вегетариански съюз, както
и дългогодишен редактор
на списание „Вегетариански преглед”. Есперантист и виден пацифист
– делегат на множество
конгреси и конференции.
Единственият пещерец,
който през 1923 г. се среща с Джавахарлал Неру
на Конгреса на мира във
Виена.
След тежко боледуване, проф. Янко Тодоров
завършва своя земен път
на 11 май 1951 г. в София.
Той оставя трайна
диря в българската историческа наука като виден
изследовател на старата
история на нашите земи
и е гордост за града ни.
Този паметен знак ще напомня на идните поколения името на видния пещерец и мястото, където
е бил домът му.

ПОЧЕТОХМЕ НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ
Нова указателна табела на площад „Никола
Бойкинов“ е монтирана
на сградата на бившата
поликлиника. Идеята е
на сина му Димитър Бойкинов. Той получи съдействието на Община Пещера и на управителя на
МБАЛ „Проф. Д. Ранев“
за мястото, на което е
поставена. Плочата е изработена и монтирана от
Богомил Цветанов.
НИКОЛА МАРКОВ
БОЙКИНОВ
Никола Бойкинов е
роден в Пещера през
1906 г. Завършва основно
образование и започва
да учи в смесената гимназия, но се налага да
стане общ работник, за
да се издържа. След това
работи в търговското пещерско сдружение, после в пътно-строителна
секция. След 1944 г. последователно е секретар
и зам.-председател на
Околийски народен съвет, сътрудник на пред-

седателя на Окръжен
съвет, началник в Управление „Държавен резерв“, директор на МТС
– Пазарджик, директор
на Завод за антибиотици – Пещера. През 1960
г. заема длъжността кмет.
Неговият мандат е един
от най-дългите в историята на общината – 11
години. По това време
се разкриват нови строителни терени, изгражда
се водопроводна мрежа
за стопанска и питейна
вода, извършва се пълната канализация на града,
напредва
неимоверно
много благоустрояването
– паважиране и асфалтиране на улици, тротоари,
маркировка, строителство на кино, стадион,
градски музей, асфалтиране пътя за курорта Св.
Константин.
Н. Бойкинов умира
през 1995 г. и е изпратен
с признателността на цялата пещерска общественост.
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(продължение от стр. 1)

ветник) инж. Николай Атанасов. След
проведено тайно гласуване, с 14 гласа „За“
и 6 празни бюлетини,
за председател на Общински съвет – Пещера бе избран д-р
Николай Пенев.
Местното духовенство отслужи литургия за здраве и благочестие в кабинета на подариха на градона- да работи достойно
Йордан Младенов. Те чалника Библия, за да за Пещера и нейните
му помага и пожелаха жители.

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Кмет на с. Радилово
за мандат 2019-2023 г.
Благой
Димитров
Харизанов - роден на
30.11.1959 г.
Завършил ОУ „Паисий Хилендарски“ в с.
Радилово през 1974 г.,
ТМТ „Крум Велков“ –
Пазарджик през 1978 г.
Към момента студент IV курс в Духовна
академия „Св. св. Кирил
и Методий“ в София.
Семеен, с две деца.

г.

Кмет на с. Капитан Димитриево
за мандат 2019-2023 г.
Владимир Ангелов Петров е роден на 08.11.1961

Завършил Средно сержантско училище „Георги
Измирлиев“ в Горна Оряховица през 1980 г.
Служил в системата на МВР – Гранична полиция, и МО.
Женен, с две дъщери и четирима внука.

СЛАВЕЙКОВИ ДНИ
В ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“

(продължение от стр. 2)

килийните и класните
училища в България
през 19-и и началото на
20-и век. Четоха и анализираха непознато произведение от творчеството на П. Р. Славейков,
наречено
„Поместни
прокоби” – иронични
и саркастични двустишия в мерена реч, като
кратки характеристики
на 132 населени места в
България (включително
и Пещера), писани през
1876 г.
Учениците с голям
интерес откриваха актуалните имена на села
и градове в България,

които в произведението
са обозначени с турски
такива – Ени Загра, Ески
Загра, Ениджа, Ахило,
Ески Джумая, Татар Пазарджик и др., и ги посочваха върху картата на
България.
Четейки това произведение,
всички
присъстващи на този
необикновен урок по родолюбие бяха съгласни с
изчерпателната диагноза, която ни е поставило
острото перо на Дядо
Славейков.
Третия ден II „а“ кл. с
огромно вълнение рецитираха стихотворения и
четоха част от творбите

на великия поет. ІІІ кл.
пък им четоха изразително любими приказки.
Четвъртия ден V „б“
кл. четоха произведения
от П.Р. Славейков и проведоха конкурс в класа
за най-добро изпълнение на стихотворението
„Татковина“.
Славейковите
дни
приключиха с образователна екскурзия до
Природонаучния музей в Пловдив с учениците от ІІІ, V, VІ и VІІ
кл., а ІV клас посетиха
Градския музей.
Тези деца, които си
останаха в училище
имаха спортен полуден.

В района на автогара Пещера
е изгубен документ за самоличност на Невин Айдън,
издаден в Р Турция.
Притежателят се обръща с молба,
който е открил личната карта, да позвъни на телефон 0899 10 58 65.

В местния парламент на Пещера представители ще имат общо 5 политически формации. ГЕРБ, местна коалиция „ВМРО, СДС, ДБГ, БЗНС,
АБВ, НФСБ“ и БСП ще имат по 6 съветници, ДПС – 2-ма, местна коалиция „ЗС – Александър Стамболийски“ (ВОЛЯ) – 1.
Имена
на
общинските
съветници

Партия/ коалиция/ местна коалиция/

1.
2.
3.

Атанас Александров Янев
Борис Трайчев Гаджев
Венцислав Георгиев Личев

4.

Ганка Петрова Василева

5.

Георги Димитров Стоилов

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Георги Иванов Смилянов
Гълъбина Георгиева Карамитрева
Жечка Ташева Ташева
Илиян Тодоров Петров
Красимир Димитров Киров
Лиляна Георгиева Кавръкова
Неделчо Атанасов Рядков

13.
14.
15.

Николай Георгиев Атанасов
Николай Йорданов Зайчев
Николай Йорданов Пенев

16.

Николай Нешков Рядков

17.

Нина Петкова Якофова

18.

Севгин Байрам Фейзула

19.
20.

Стоян Георгиев Радин
Хюсеин Мюмюн Дурмуш

21.

Цветанка Петрова Лепарова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПП ГЕРБ
МК ВМРО-БНД
(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ,
НФСБ)
МК ВМРО-БНД
(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ,
НФСБ)
МК ВМРО-БНД
(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ,
НФСБ)
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПП ГЕРБ
ПП ГЕРБ
ПП ГЕРБ
МК ВМРО-БНД
(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ,
НФСБ)
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПП ГЕРБ
МК ВМРО-БНД
(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ,
НФСБ)
МК ВМРО-БНД
(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ,
НФСБ)
МК „ЗС Ал.
Стамболийски“
(ВОЛЯ)
Движение за права и
свободи – ДПС
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Движение за права и
свободи – ДПС
ПП ГЕРБ
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Попълнете и изпратете /или донесете/ талона
в редакцията на вестник „Родопска искра” на адрес:
Пещера, ул. „Дойранска епопея” 17.
Телефон: 0895 509 089
За достоверността на обявата отговорност носи лично
подателят.
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КУЛТУРА, СПОРТ

Искра
ПЕЩЕРКА СПЕЧЕЛИ
ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
В ЧИКАГО

Тази
година
се
проведе второто издание
на
международния
литературен
конкурс
„Изящното перо –
2019“, организиран от
Салон за българска
култура и духовност –
Чикаго.
Участниците
се състезаваха в два

раздела –
поезия и
проза.
Изричното
изискване в културния
форум
е
творбите
да са написани на
български език. Трета
награда в литературния
конкурс
„Изящното
перо – 2019“ спечели
стихотворението
на

пещерката Красимира
Стойнова.
Благодарение
на
Фейсбук, тя поддържа
връзка с много хора от
Пещера и освен това за
времето, в което живее в
САЩ успява да се върне
в България 26 пъти.

Красимира Стойнова е родена в
Пещера. Завършва ВМЕИ – София,
специалност електроинженерство.
През 1995 г. получава зелена карта
и заминава със семейството си за гр.
Колумбус – щата Охайо, където живее и
сега.
Автор е на две стихосбирки – „В два
континента“ и „Есени далечни“, както и
на детска книжка с гатанки в стихотворна
форма.
Публикуваме награденото произведение:

СПАСЕНИЕ

(по картината „Сътворението на Адам”)
Подай ми ръка да се хвана! Залитам!
Издухват ме тези ветрища.
На крачка от чистите извори стигам
и пак ме избутват в блатища.
В тресавища мътни не искам, но падам,
изцапвам си роклята бяла.
Опитвам да стана, надолу пропадам,
върба над мен няма – да хвана.
Подай ми ръката! Виж, Микеланджело
рисува ръката Господня!
Ти само над мен да я спуснеш умело,
блато ще надскоча, ще смогна!
Подай само пръст! И в картината ясно
пръст Божий въздига човека!
Не искам ти думи! Ти просто безгласно
дръпни ме към теб – и довека!
Автор: Красимира Стойнова

гр. Колумбус, САЩ

Симеон Ботев издаде
първата си книга

В Художествена галерия „Проф. Веселин
Стайков“ пещерци се
срещнаха със Симеон
Ботев, който е автор на
приключенския роман
„Преследването, или седемте дни на дервиша“.
Написана увлекателно и изпълнена с много
напрежение и драматични обрати, книгата
връща на читателя един
малко познат и неразвит
в българската словесност
литературен жанр – жанра на приключенския
роман. Оформлението е

дело на Христо Гочев, редактор е Йордан Велчев.
Събитието е част от
културната програма на
ИК „Жанет-45“ и Асоциация „Българска книга“
на „Алея на книгата“ София 2019.
Симеон Ботев е роден
през 1968 г. в Пловдив, но
живее и работи в Пещера. Завършил е средното
си образование в Габрово, а висше през 1994 г. в
Пловдив.
Пише проза от 2001
г. Има интерес към историята, религиите, ге-

ополитиката и окултното
познание.
Приключенският роман „Преследването, или
седемте дни на дервиша“
е първата му книга.

В Капитан Димитриево
бе представена книгата
на Лазар Грозданов

Излезе от печат новата книга на подполк. о.з.
Л. Грозданов. В „Ръждясалата мина“ той публикува спомени на участници във войните от с.
Капитан Димитриево. В
тях ветераните споделят
за преживените ужаси по
време на сраженията по
бойните полета в защита
на Родината. Във всеки
публикуван разказ прозира желанието никога
повече да не се налага отново да воюват.
Читатели и приятели

на Лазар Грозданов проведоха среща разговор,
за да се запознаят с любопитни факти от написването и издаването на
книгата му „Ръждясалата
мина“ – разкази и факти
за загиналите и преживелите Втората световна
война /1939-1945 г./ от
с. Капитан Димитриево.
Организатор на културната проява е читалището в пещерското село,
четивото се разпространява чрез автора.

Виктория донесе в Пещера
награда от конкурса „Яна Язова“

В тринадесетото издание на Национален литературен конкурс „Яна
Язова” Лом 2019 за пръв
път тази година бе обявен и конкурс за поезия.
Организатори на проявата са Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856” – Лом.
В раздел „Поезия“
журито присъди първа награда на Виктория

Симонова от Пещера.
Младата поетеса е впечатлила оценяващите със
стихотворението „Различия“. Председател на журито бе литературният
историк и критик Петър
Величков.
Виктория Симонова е
родена през 1997 г. в Пещера. В момента е студент по право в ПУ „Паисий Хилендарски“.

РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ „КОНДОР“ - ПЕЩЕРА
з.м.с. Димитър Вачков е носител на Световната купа по ракетомоделизъм за 2019 г.

От участие в три
международни кръга от
Купата по ракетомоделизъм за 2019 г. в Словакия, Полша и България
з.м.с. Димитър Вачков
от клуб „Кондор“ – Пещера завоюва първите
места и златните отличия и в 3-те кръга в
най-сложния и атрактивен клас – копия на
действителни ракети. С
публикуване на окончателните резултати в сайта на Международната
федерация по аеронавтика(FAI) в края на м.

октомври т.г. той стана
и носител на Световната купа по ракетомоделизъм за 2019-а, като се
нареди на 1-во място от
общо 116 състезатели,
участвали в 19-те кръга.
Резултатите се изчисляват на база 3-те
най-добри постижения
от 3 кръга в 3 различни
държави. Да припомним, че миналата година, след удари под кръста от страна на журито
в последния кръг от Купата, в много оспорвана
битка малко не достигна

Вестник
„РОДОПСКА ИСКРА”
М О Ж Е ДА ЧЕТЕТЕ
и в електронен вариант
на страницата на Община Пещера

на Д. Вачков за първото място и той остана
втори на кръга. Това му
костваше да е втори и в
крайното класиране за
2018-а, тъй като в предишните два кръга имаше златни отличия.
Нашият състезател
се представи перфектно
в сравнение с конкурента му от Румъния, който
направи по-лош полет,
но журито прояви малко субективизъм и го
ощети с няколко точки.
Това амбицира з.м.с.
Димитър Вачков, с над

35-годишен опит в ракетомоделизма, да покаже
пълните си възможности и през настоящата
2019 г. и в трите кръга
водеше с убедителна
преднина като по този
начин не остави място
на журито да прояви
какъвто и да е субективизъм.
Тази година на Европейското първенство
отборът на България в
другия клас – копия на
действителни ракети за
височина, който основно се състоеше от със-

Коледен базар на ръчно художествено творчество ще бъде
организиран в ХГ „Веселин Стайков“.
Той ще се проведе от 7 до 14 декември 2019 г.
Записването за участие може да стане на място в галерията
или на тел. 0893532060 до 4 декември.

тезатели на нашия клуб,
з.м.с. Димитър Вачков и
м.с. Павел Тилев, станаха сребърни медалисти.
Въпреки
проблемите с преместването
на клуба и намалените
финансови средства от
спонсори през 2019 г.,
състезателите на „Кондор“ – Пещера намериха сили да се справят с
проблемите и да запазят
позициите си както при
децата и юношите, така
и при мъжете, за което
говорят и резултатите.
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