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	 И	 това	 лято	 по	 тради-
ция	от	13	години	насам	на	
26	юли	т.	г.	Трявна	ще	бъде	
част	 от	 Международния	
фолклорен	фестивал,	орга-
низиран	от	Международния	
съвет	 на	 организаторите	
на	фестивали	за	фолклор	и	
традиционни	 изкуства	 във	
Велико	 Търново.	 Неговото	
начало	 е	 през	 1998	 г.	 и	 е	
един	 от	 270-те	 признати	
от	ЦИОФФ	(Международен	
съвет	 на	 организаторите	
на	 фестивали	 за	 фолклор	
и	 традиционни	 изкуства)
многобройни	фестивали	по	
света.	 Всяка	 година	 най-
добрите	 фолклорни,	 музи-
кални	и	 танцови	ансамбли	
от	цял	свят	представят	кра-

сотата	 и	 уникалността	 на	
своите	 народни	 танци	 във	
Велико	Търново,	 а	 част	от	
тях	вече	-	и	в	Трявна.	
	 Тази	 година	 в	 Между-
народния	 фолклорен	 фес-
тивал	 във	 Велико	Търново	
участват	 състави	 от	 Боли-
вия,	 България,	 Венецуела,	
Грузия,	Китай,	Коста	Рика,	
Малайзия,	Мексико,	Русия,	
а	в	Трявна	ще	се	предста-
вят	 групите	на	Коста	Рика	
-	 Фолклорен	 ансамбъл	 и	
„Ла	Койолера“,	и	на	Русия	
-	 Национален	 фолклорен	
ансамбъл	„Калинка“.	
	 Дефилето	 на	 участни-
ците	 и	 изпълнителите	 от	
фолкфеста	 ще	 започне	 на	
26	 юли	 от	 18,00	 часа	 с	

кратки	 изпълнения	 пред	
Даскаловата	къща,	на	пло-
щад	„Капитан	дядо	Никола“	
и	 на	 площада	 пред	 съда	
в	 Трявна,	 след	 което	 ще	
се	 състои	 церемонията	 по	
официалното	откриване	на	
13-то	 издание	 на	 Между-
народния	 фолклорен	 фес-
тивал	 в	 Трявна,	 в	 който	
ще	 се	 включи,	 освен	 със-
тавите	 от	 Русия	 и	 Коста	
Рика,	 и	 фолклорният	 ан-
самбъл	 „Трявна“	 към	 НЧ	
„Пенчо	 Славейков	 1871“,	 а	
от	 19,00	 часа	 в	 салона	 на	
читалището	 ще	 се	 състои	
и	концертната	програма	на	
участниците	 в	 13-то	 изда-
ние	 на	 фолклорния	 фести-
вал	в	Трявна.

От 26 юли Мåжäунàроäåн фолклорåн фåñтивàл 

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Вчера	 от	 Регионална	
дирекция	по	горите	-	Вели-
ко	Търново,	 към	която	е	и	
Габровска	 област,	 съобщи-
ха,	 че	 временно	 се	 огра-
ничава	 достъпа	 до	 горски	
територии	 на	 хора,	 които	
събират	 трюфели.	 Според	
заповедта,	 подписана	 от	
инж.	 Николай	 Николов,		
директор	 на	 РДГ-Велико	
Търново,	 забраната	 е	 за	
срок	от	 три	месеца.	В	съ-
щата	 заповед	 е	 допълне-
но,	 че	 Северноцентрално-
то	 държавно	 предприятие	
-	Габрово	има	ангажимента	

да	 постави	 обозначител-
ни	 табели	 за	 забраната.	
Ограничителната	 мярка	 се	
налага	 заради	 усложнена-
та	епизоотична	ситуация	в	
Румъния	 по	 отношение	 на	
болестта	Африканска	 чума	
по	 свинете.	 Друга	 мярка	
срещу	 навлизането	 и	 раз-
пространението	 на	 болес-
тта	е	намаляването	на	по-
пулацията	на	дивата	свиня,	
допълниха	от	РДГ	-	Велико	
Търново.	 Предприети	 са	
мерки,	целящи	мотивиране	
на	 българските	 ловци	 за	
завишаване	на	отстрела	и	
намаляване	числеността	на	
вида.	

Зàáрàнихà ñъáирàнåто нà трюфåли зà 
3 мåñåцà зàрàäи Африкàнñкàтà чумà

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Общинските	 съветници	
от	 ГЕРБ	 -	 Габрово	 дариха	
средства	 от	 възнагражде-
нията	си	за	провеждането	
на	петия	национален	фол-
клорен	събор	„Андъка	пее	
и	танцува“	и	втори	детски	
фолклорен	 събор	 в	 село	
Кметовци.
	 Общинският	 съветник	
Светла	 Григорова	 поздра-
ви	организаторите	за	това,	
че	 за	 втора	 поредна	 го-
дина	 включват	 в	 празнич-

ната	програма	и	деца	със	
специални	 образователни	
потребности.	
	 Общинските	 съветници	
д-р	 Николай	 Влаев	 и	 Гре-
та	 Господинова	 поднесо-
ха	 цветя	 пред	 паметната	
плоча	 на	 Даскал	 Никола	
Стефанов	 от	 близкото	
село	 Съботковци,	 който	 е	
съратник	на	Раковски,	ор-
ганизатор	 на	 габровското	
въстание	 от	 1862	 година,	
бил	 е	 заместник-директор	
на	Априловската	 гимназия	
и	народен	представител.

Оáщинñкитå ñъвåтници от ГЕРБ äàрихà 
ñрåäñтвà зà ñъáорà „Анäъкà пåå и тàнцувà”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Вчера	 директорът	 на	
Етнографски	музей	 на	 от-
крито	„Етър“	Светла	Дими-
трова	 получи	 официално	
ключове	 на	 нов	 електро-
мобил,	 марка	 KIA	 SOUL	
EV,	който	ще	се	ползва	от	
администрацията	 на	 му-
зея.	
	 Ключовете	 бяха	 пре-
дадени	от	кмета	на	Габро-
во	 Таня	 Христова	 и	 До-
бромир	Димов,	 управител	
на	 отдел	 „Продажби“	 във	
фирмата,	официален	пред-
ставител	за	региона.
	 „След	 първата	 елек-

трическа	 кола,	 собстве-
ност	 на	 Община	 Габрово,	
вече	 и	 „Етър“	 се	 сдоби	
с	 електромобил.	 Това	 се	
случи	 с	 подкрепата	 на	
Националния	 доверителен	
екофонд.	 Фондът	 отпусна	
безвъзмездно	 съфинанси-
ране	от	20	000	лева.	Това	
е	 част	 от	 политиката	 на	
Община	Габрово	в	сфера-
та	 на	 енергийната	 ефек-
тивност.	 Вярвам,	 че	 отсе-
га	 нататък	 достъпността	
до	 подобен	 вид	 превозни	
средства	 ще	 е	 по-голяма	
и	 повече	 електромобили	
ще	навлизат	в	ежедневие-
то	ни.

ЕМО „Етър” ñå ñäоáи ñ нов åлåктромоáил

	 Започна	 благоустроя-
ването	на	част	от	кв.	Мла-
дост	 в	 Габрово.	 За	 цел-
та	 в	 общинския	 бюджет	
са	 заделени	 1	 100	 000	 лв.	
Средствата	 са	 за	 рехаби-
литация	 на	 пътни	 и	 трото-
арни	настилки,	организира-
не	 на	 зони	 за	 паркиране,	
реконструкция	 на	 улично	
осветление,	изграждане	на	
детски	площадки.
	 „Предвидено	 е	 бла-
гоустрояване	 основно	 по	
ул.“	 „Младост“,	 в	 зоната	
на	 кръговото	 кръстовище	
на	„Лидл“.	Там	ще	бъде	на-
правена	 рехабилитация	 на	
уличната	мрежа,	на	 трото-
ари,	 ще	 бъдат	 оформени	
паркинги.	 Предвижда	 се	

обновяване	 на	 две	 детски	
площадки.	 Ще	 бъде	 ре-
монтирано	уличното	освет-
ление	 и	 поставено	 ново“,	
обясни	 Деян	 Дончев,	 на-
чалник	 отдел	 „Техническа	
инфраструктура,	 сгради	 и	
съоръжения“	 в	 дирекция	
„Инфраструктура	 и	 бла-
гоустрояване“	 в	 Община	
Габрово.
	 „Благоустрояването	
трябва	да	завърши	до	края	
на	 годината.	 Сега	 започ-
ваме	 в	 квартал	 Младост,	
поетапно	ще	продължим	и	
в	 други	 квартали	 и	 зони“,	
уточни	кметът	Таня	Христо-
ва.	 Изпълнител	 на	 стро-
ителните	 дейности	 в	 кв.	
Младост	е	„ЩРАБАГ“	ЕАД.

Блàãоуñтроявàнå в квàртàл 
Млàäоñт зà 1 100 000 лåвà

ИВАН КИРОВ

	 Днес	 на	 габровска	
земя	 пристига	 една	 жиз-
нерадостна	 и	 лъчезарна	
делегация	от	десет	ученици	
от	 партньорския	 японски	
град	Тойоаке.	Преди	година	
и	 половина	 Светла	 Хасе-
гава	 осъществи	 една	 своя	
отдавнашна	мечта	да	спри-
ятели	 Габрово	 с	 Тойоаке	
-	града	домакин	на	българ-
ските	 празници	 по	 време	
на	 Деня	 на	 България	 на	
световното	 ЕКСПО	 -	 Айчи	
2005.	По	 това	време	Свет-
ла	защити	докторантура	по	
философия	 на	 японската		
лингвистика	 в	 университет	
Нагоя	 и	 бе	 определена	 от	
икономическото	 министер-
ство	 за	 главен	 презента-
тор	 на	 българския	 пави-
лион	 в	 няколкомилионния	
префектурен	център	Нагоя.	
Със	съдействието	на	Свет-
ла	 бяха	 разменени	 писма	

между	 двамата	 кметове	
Таня	Христова	и	Масафуми	
Коуки	с	желание	в	бъдеще	
младите	хора	на	двата	гра-
да	да	установят	дълготрай-
ни	 приятелски	 връзки,	 да	
укрепва	 сътрудничеството	
между	 двата	 сродени	 гра-
да.
	 През	април	тази	година	
група	 от	 десет	 габровски	
ученика,	 подбрани	 след	
конкурс,	гостуваха	две	сед-
мици	 в	 Тойоаке.	 Това	 бе	
истински	 празник	 на	 мла-
дежкото	 българо-японско	
приятелство.	 А	 сега	 пред-
стоят	 нови	 две	 седмици	
-	 този	 път	 на	 габровска	
земя.	Със	съдействието	на	
екип	 от	 Община	 Габрово	
е	 подготвена	 великолепна,	
интересна	 и	 интригуваща	
програма.
	 	 	 Цял	 месец	 младежите	
от	 Япония	 се	 готвят	 със	
своята		програма,	която	ще	
покажат	на	габровските	си	

приятелчета.		
	 А	 всички	 с	 нетърпение	
брояха	оставащите	 дни	до	
тръгването	 за	 България.	 И	
ето,	 денят	 дойде!	 Колко	
лъчезарни,	весели,	слънче-
ви	и	оптимистични	усмивки	
греят	по	лицата	на	десетте	
японски	 деца	 на	 снимки-
те,	 които	си	направиха	на	
летище	 „Сентрея“	в	 третия	
по	 големина	 град	 на	 Япо-
ния	 -	 Нагоя.	Те	 са	 водени	
от	 ръководителя	 си	 Хиро-
ки	 Ишида,	 който	 обещава	
достойно	 представяне	 и	
незабравими	 дни	 на	 бъл-
гаро-японското	 младежко	
приятелство.	 С	 тях	 пъту-
ват	и	отговорни	служители	
от	 Община	Тойоаке,	 които	
целят	 в	 бъдеще	 да	 раз-
ширят	партньорските	връз-
ки	 с	 Габрово.	 След	 близо	
13-часов	 полет	 от	 Нагоя	
до	Франкфурт	 и	 после	 до	
София,	днес	те	по	обяд	ще	
бъдат	 в	 Община	 Габрово.	

Делегацията	 ще	 бъде	 по-
срещната		с	много	любов	и	
гостоприемство	 от	 габров-
ските	 приемни	 семейства,	
предстои	 среща	 с	 кмета	
Таня	 Христова,	 с	 оформи-
лата	 се	 вече	 габровска	
младежка	 общност	 -	 съп-
ричастна	 на	 разширяване	
приятелството	 между	 мла-
дите	 хора	 на	 България	 и	
Япония.	
	 Японските	 ученици	
Юна,	 Михо,	 Саки,	 Момо-
ка,	 Киотоши,	 Юри,	 Рикуто	
ще	 бъдат	 в	 прегръдките	
на	габровските	си	приятел-
чета	 Павла,	 Ивелина,	 Не-
дялко,	Росена,	Александра,	
Деница,	 Гергана,	 Данаил...	
Предстоят	 много	 изнена-
ди	 и	 едни	 лъчезарни	 две	
седмици	на	едно	истинско	
и	 дълготрайно	 младежко	
приятелство,	което	тепърва	
ще	радва	двата	побратиме-
ни	от	Светла	Хасегава	гра-
дове	-	Габрово	и	Тойоаке.

Днåñ приñтиãàт япончåтàтà от Тойоàкå

на стр. 2

Автомобили	под	наем		
ул.	"Емануил	Манолов"	28,	
тел.	0999/009-008.

"VAIKAR RENTACAR"

на стр. 2

Димитър Бåрáàтов ñ ãол и 
àñиñтåнция зà „Pasta Gabrovo”

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Димитър	 Бербатов	
облече	 екипа	 на	 габров-
ския	 „Pasta“	 и	 се	 включи	
в	контролната	среща	сре-
щу	 националния	 отбор	 на	
България	 по	мини	футбол,	
който	се	подготвя	за	учас-
тие	 в	 предстоящото	 евро-
пейско	първенство	в	Киев.	
Срещата	 се	 състоя	 на	

базата	 на	 БФС	 в	 Бояна.	
Легендата	 на	 българския	
футбол	 се	 отчете	 с	 гол	 и	
асистенция	 за	 селекцията	
на	 Радослав	 Спасов,	 но	
в	крайна	сметка	България	
спечели	със	 7:3	и	показа,	
че	 съставът	 на	 Николай	
Михов	и	Дани	Несторов	се	
готви	 сериозно	 за	 евро-
титла,	както	вече	цяла	го-
дина	заявява	треньорският	

тандем.	 Дали	 Бербатов	 е	
попаднал	 в	 полезрението	
на	селекционерите,	остава	
загадка,	 но	 погледите	 на	
всички	 любители	 на	 мини	
футбола	 са	 насочени	 към	
Киев	 в	 периода	 12-18	 ав-
густ	 2018	 г.	Може	 да	 про-
следите	всички	мачове	на	
националния	 отбор	 пряко	
по	 БНТ	 HD,	 медиен	 парт-
ньор	на	БАМФ.	Последни-

те	 проверки	 на	 България	
ще	 бъдат	 срещу	 Румъния	
-	 шесткратен	 еврошампи-
он,	 насрочени	 на	 4	 и	 5	
август	 2018	 г.	 Мачовете	
ще	 се	 изиграят	 в	 София	
седмица	преди	отборът	да	
отлети	за	EMF	EURO	2018.		
Бербатов	пожела	успех	на	
трикольорите	 и	 обеща	 да	
подкрепя	отбора	по	време	
на	първенството.
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ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ зИ РА ЛИ цЕН зИ РА НИ КУР СО ВЕ зА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕдикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

раБоТа прЕдлага

фирМа В оБласТТа 
на ТуризМа и спор-
Та Търси офис-сЕ-
крЕТар с опиТ, който 
да отговаря на след-
ните условия: висше 
образование; владеене 
на руски и английски 
език; комуникативност. 
предлагаме: заплата 
1000 лв.; бонус па-
кет. CV изпращайте на: 
sport_events@abv.bg. 
[30, 25]

фирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [33, 30]
“форЕсТа МЕБЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 23]
раБоТници за Франция 
и Белгия, касапи и обезко-
ствачи, 10 евро на час + 
квартира, се търсят на тел. 
0894/215-756, 0032/470-
847-409. [20, 15]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
13]

фирМа „ВЕгЕа“ оод 
наБира гладачки за 
МЕждинно и край-
но гладЕнЕ. Справки 
на тел. 0885/611-290. 
[16, 12]

фирМа Търси работ-

ник за автомивка и гуми. 
Справки на тел. 0894/677-
099. [11, 5]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи мъже за работа на 
длъжността работник кла-
ница. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [12, 9]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 9]
„алЕкс ок“ търси шо-
фьор за градски транспорт 
във Велико Търново. Висо-
ко възнаграждение, осигу-
рен транспорт. Справки на 
тел. 0889/710-370. [12, 7]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност. Телефон 
за връзка: 0885/713-813. 
[11, 7]
ТъргоВски оБЕкТ за 
хранителни стоки предла-

га работа за продавач-
консултант. За справка на 
тел. 0879/80-80-12, от 14 
до 18 часа. [8, 5]
„ТандЕМ - В“ ООД - гр. 
Габрово търси работници. 
Справки на място - Север-
на индустриална зона, ул. 
„Индустриална“. [11, 7]
ТЕхничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по 
математика. Справки на 
тел. 0878/622-366. [20, 6]
раБоТници В строител-
ството за довършителна 
работа се търсят на тел. 
0877/510-130. [5, 5]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 6]
сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 

[12, 5]
„подЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 5]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 5]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 5]
форМоВчици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 4]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гон-
дола се търси на тел. 
0889/501-631. [11, 4]
ТърсяТ сЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 4]
Търся пЕрсонал за гле-
дане на възрастни хора в 
село Яворец. Работа на 
смени. Осигурена храна и 

карта за пътуване - тел. 
0885/430-525. [7, 4]
„МВ янТра“ АД предлага 
работа за монтьор на по-
демни съоръжения и опе-
ратор на машини с ЦПУ. 
Справки на тел. 066/801-
306. [5, 2]
спЕшно сЕ търси опе-
ратор за бензиностанция. 
Справки на тел. 0898/881-
515. [6, 3]
МайсТор за каменна зи-
дария се търси на тел. 
0885/825-483. [3, 3]
гоТВач на повикване, по-
часово, пенсионер, 6.50 
лв. на час, се търси на 
тел. 0897/40-45-66. [3, 3]
Мандра Търси да назна-
чи работник в цех Кашка-
вал. Повече информация 
на тел. 0898/567-667. [5, 
3]
Тп „държаВно гор-
ско стопанство“ - Габро-
во обявява свобод-

но работно място за 
длъжност „Шофьор това-
рен автомобил“. Справ-
ка: Личен състав, тел. 
066/808-826. [1, 1]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи работник/ра-
ботници на 4 часа. Справ-
ки на тел. 0887/907-032. 
[6, 1]
сЕрВиТьор/ка и готвач-
ка - обедно меню, се тър-
сят на тел. 0878/148-408. 
[11, 1]
заВЕдЕниЕ Търси готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 1]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци - добро заплащане, се 
търсят на тел. 0898/560-
440. [6, 1]
фирМа Търси стругар, 
може и пенсионер. Справ-
ки на тел. 0888/455-794. 
[5, 1]

	 „Докторе,	 кажи!“	 -	така	 се	нарича	новата	рубрика	на	
„100	вести“.	Тя	е	следствие	на	нарастващия	интерес	към	
психологическата	 проблематика.	 На	 читателски	 запитва-
ния,	 свързани	 с	 взаимоотношенията	 между	 поколенията,	
възпитанието	 на	 децата,	 възрастови	 кризи,	 проблема	 за	
загубата,	 психологическата	 съвместимост	 в	 интимност-
та	и	в	работната	среда,	реакция	на	фрустрация,	принципи-
те	на	дисциплината	и	др.,	ще	отговаря	Димитър	Серафи-
мов.	Той	е	магистър	по	обща	психология,	по	клинична	пси-
хология,	по	философия;	сертифициран	като	психотерапевт	
по	позитивна	психотерапия,	съдебен	експерт	по	психология	
към	Окръжен	и	Административен	съд	-	Габрово.	

Докторе, кажи!

ИВАН ХРИСТОВ, 
РЕГИОНАЛЕН 

ИСТОРИЧЕСКИ мУЗЕй 
– ГАБРОВО

 Когато	 постъпих	 на	
работа	 в	 отдел	 „Нова	 и	
най-нова	 история“	 на	 Ре-
гионален	 исторически	
музей	 –	 Габрово,	 веднага	
се	 запознах	 с	 името	 на	
Лиляна	 Нанева	 -	 дългого-
дишен	 уредник	 на	 отдела.	
Колкото	 повече	 навлизах	
в	 музейната	 и	 фондовата	
работа,	 толкова	 по-често	
попадах	 на	 отпечатъци	 от	
нейната	 дейност.	 Направи	
ми	впечатление	усърдният	
труд,	 който	 е	 положила	 в	
събирателската	 работа,	 в	
подредбата	 и	 комплекту-
ването	на	културните	цен-
ности,	 както	 и	 създаде-
ната	 подробна	 тематична	
картотека	на	фонда.	
	 Всичко	 това	 не	 само	
ме	 провокира,	 но	 и	 мо-
тивира	 да	 напиша	 тази		
статия.	Убеден	съм,	че	не-
зависимо	 от	 професията	
и	 отношенията	 през	 годи-
ните	между	колеги,	винаги	
трябва	да	има	приемстве-
ност	 и	 уважение	 към	 по-
стигнатото	до	момента.
	 За	 написването	 на	
творческата	 биография	 на	
Лиляна	Нанева	ми	помогна	
архивът	на	музея,	директо-
рът	 Красимира	 Чолакова,	
колегите	 Даниела	 Цонева,	
Добромир	 Търновски,	 Га-
лина	 Илева,	 габровският	
писател	Минчо	Г.	Минчев.
	 Лиляна	 Димитрова	 На-
нева	 е	 родена	 на	 28	 юли	
1944	 г.	 в	 град	 Кубрат	 в	
семейството	 на	 служещи.	
Основното	 си	 и	 средното	
образование	 завършва	 в	
град	Русе.	

	 От	 1964	 г.	 е	 в	 Габро-
во.	Работи	в	ДМЗ	„Янтра“,	
Завода	 за	 часовникови	
прибори.	 През	 1964	 г.	 е	
студент	 в	 новооткрития	
във	 Велико	Търново	 Висш	
педагогически	 институт	
„Братя	 Кирил	 и	 Методий“	
(дн.	 ВТУ	 „Св.	 Св.	 Кирил	
и	 Методий“),	 специалност	
„История“.	 След	 дипломи-
рането	си	е	учител	в	село	
Яворец,	Габровско,	от	1967	
до	 1969	 г.	Тя	 постъпва	 на	
работа	 в	 Окръжен	 исто-
рически	 музей	 на	 16	 де-
кември	 1970	 г.	 и	 работи	
до  пенсионирането	 си	 на	
1	 август	 1999	 г.	 Отначало	
е	информатор	в	ПГ	„Васил	
Априлов“	към	Окръжен	ис-
торически	музей	-	Габрово.	
	 От	 1	 ноември	 1971	 г.	
е	 уредник	 в	 отдел	 „На-
ционално	 образование“	 в	
ОИМ	като	развива	широка	
и	 многостранна	 дейност:	
Комплектуване	 и	 обработ-
ка	 на	 музейните	 фондове	
с	ефективна	събирателска,	
експозиционна,	 научноиз-
следователска	 работа	 и	
културно-просветна	 дей-
ност.
	 След	взето	решение	на	
Бюрото	на	МС	на	НРБ	от	
1	януари	1974	г.	в	Габрово	
да	се	създаде	Национален	
музей	 на	 образованието	
в	 сградата	 на	Априловска	
гимназия	 и	 по-конкретно	
след	 назначаването	 на	
Койчо	Митев	от	1	ноември	
1974	 г.	 за	 пръв	 директор	
на	новосъздадената	инсти-
туция,	 на	 Лиляна	 Нанева	
се	предлага	да	стане	пръв	
уредник	 в	 нея.	 По	 лични	
причини	тя	отказва.
	 От	 1	 декември	 1974	 г.	
Лиляна	 Нанева	 е	 освобо-
дена	 от	 отдел	 „Образова-

ние“	 при	 ОИМ	 –	 Габрово	
поради	 прехвърляне	 на	
бройката	 към	 новосъз-
дадения	 Национален	 му-
зей	 на	 образованието. От	
следващия	 ден	 тя	 вече	 е	
уредник	 в	 отдел	 „Капи-
тализъм	 и	 работническо	
революционно	 движение“	
при	 ОИМ	 -	 Габрово,	 на-
значена	 със	 заповед	 на	
директора	Иван	Николов.
	 През	 годините	 Лиляна	
Нанева	 се	 изгражда	 като	
добре	 подготвен	 музеен	
специалист.	 Това	 особено	
проличава	 в	 разработени-
те	 тематико-експозицион-
ни	 планове	 (ТЕП)	 както	
за	 постоянни	 експозиции,	
така	и	за	временни	излож-

би.
	 Първият	 и	 много	 ус-
пешен	 ТЕП	 е	 на	 излож-
бата	 „Просветно	 дело	 в	
Габрово“	 в	 Политехниче-
ска	 гимназия	 „Васил	 Ап-
рилов“,	инициирана	от	Ок-
ръжен	 исторически	 музей	
–	 Габрово	 по	 повод	 на-
ционалното	 честване	 100	
години	 от	 създаването	 на	
Априловото	училище.	
	 През	 1979	 г.	 е	 преус-
троена	 музейната	 сбирка	
„Баба	Зара“	в	кв.	Бакойци,	
Габрово.	 Плановото	 оф-
ормлението	 е	 подготвено	
също	от	Лиляна	Нанева.
	 През	 1982	 г.	 ОИМ	 –	
Габрово	 открива	 нова	 му-
зейна	 експозиция	 „Бълга-

ро-руска	 и	 българо-съвет-
ска	дружба“.	Тематико-екс-
позиционният	план	е	дело	
на	Мария-Тоска	Стефанова	
(Шкодрeва),	 Лиляна	 Нане-
ва	и	Диана	Станева.
	 Същата	 година	 е	 от-
крита	официално	музейна-
та	сбирка	във	ВТК	„Георги	
Генев“.	Основен	„двигател“	
за	 нейното	 откриване	 е	
габровския	писател	и	поет	
Минчо	 Г.	 Минчев,	 който	
работи	 в	 тясно	 сътрудни-
чество	 с	 ДА	 -	 Габрово	 и	
ОИМ	 -	 Габрово.	 Сам	 той	
признава,	 че	 ценни	 мето-
дически	 идеи	 и	 съвети	 е	
получил	от	музейните	спе-
циалисти	Диана	Станева	и	
Лиляна	Нанева.
	 От	 средата	 на	 юни	
1980	 г.	 за	 няколко	месеца	
музеят	 гостува	 в	 Благо-
евград	 с	 изложба,	 пред-
ставяща	 културно-исто-
рическото	 наследство	 на	
Габровски	окръг.	
	 Това	 е	 едно	 от	 най-
крупните	начинания	на	му-
зея	за	честване	на	1300-го-
дишнината	от	създаването	
на	българската	държава	и	
100-годишнината	 от	 нача-
лото	на	музейното	дело	в	
Габрово.	
	 В	 нея	 участват	 150	
оригинала,	 датиращи	 от	
епохата	 на	 късния	 пале-
олит	 до	 съвременността,	
фотографии	 и	 живописни	
творби.	 Целта	 на	 излож-
бата	е	да	представи	една	
самобитност	в	рамките	на	
националното	единство.	В	
цялостната	работа	по	нея	
водещо	 участие	 взема	 и	
Лиляна	Нанева.
	 През	 90-те	 години	
на	 ХХ	 век	 Лиляна	 Нане-
ва	 осъществява	 някол-
ко	 изложби.	 Те	 са	 част	

от	 поредицата	 под	 над-
слов	 „Габрово	 и	 габро-
вци“	-	„130	години	Габрово	
град“	 –	 1990	 г.	 (в	 екип),	
„Партии	 и	 избори“	 1991	
г.,	 „Текстилната	 индустрия	
в	 Габрово“	 -1992	 г.	 (в	 две	
части). Освен	това	работи	
по	 изложбите,	 посветени	
на	 „80	 години	 Балканска	
война“-	1993	г.,	„50	години	
„9	май“–	1995	г.	(в	екип)	и	
„110	 години	 от	 Съедине-
нието“	-	1995	г.,	„Музика	и	
театър.	 100	 години	 музи-
кално	дружество“	1992	г.	(в	
екип)	и	тази,	посветена	на	
100-годишния	 юбилей	 на	
габровския	кмет	Илия	Ко-
жухаров	–	1993	г.	(в	екип).
	 Научноизследовател-
ската	и	научнопопуляриза-
торска	дейност	на	Лиляна	
Нанева	 се	 влияе	 логич-
но	от	отделите,	към	които	
работи.	 В	 тази	 посока	 в	
нейната	 работа	 могат	 да	
бъдат	 обособени	 условно	
три	 тематични	 периода:	
първият	 е	 1970/71	 г.	 до	
1980	г.	
	 Основен	акцент	в	ней-
ните	 публикации	 тогава	 е	
въпросът	за	развитието	на	
образованието	 и	 истори-
ята	 на	Априловото	 учили-
ще;	 вторият	 –	 от	 1980/81	
–	 1989	 г.	 –	 в	 него	 попа-
дат	 проблеми,	 обвързани	
с	 борбата	 против	 капи-
тализма	 и	 фашизма	 в	 Га-
бровско,	 с	 дейността	 на	
местни	партизани	и	ятаци.	
В	 този	 период	 тя	 отделя	
значително	внимание	и	на	
габровската	 памукотрико-
тажна	промишленост;	тре-
тият	-	от	1990/91	до	1999	г.	
Той	съвпада	с	настъпилите	
политически	и	икономиче-
ски	промени	в	България.	
	 Нейната	 работа	 про-

дължава	 в	 трансформи-
рания	отдел	 „Нова	и	най-
нова	 история“	 по	 темите:	
„Създаване	 на	 партиите	
и	 изборните	 процеси	 в	
Габрово	 (1878	 -1944	 г.)“;	
„Йеромонах	 Йосиф	 Со-
колски	 -	 свещеник	 на	 23	
Шипченски	полк	и	неговия	
дневник“,	 съхраняван	 във	
фонда	 на	 Историческия	
музей,	 „Комитетът	 „1	 май	
1876	г.“,	„Габровци	във	вой-
ните	 за	 национално	 обе-
динение	 1885	 –	 1918	 г.“	 и	
др.
	 Лиляна	Нанева	има	съ-
ществен	 научен	 принос	 в	
„История	 на	 памукотрико-
тажната	 промишленост	 в	
Габрово“,	в	която	се	прави	
подробен	 анализ	 на	 раз-
витието	 на	 трикотажното	
производство	 в	 Габрово,	
както	и	някои	съществени	
обобщения	 и	 изводи,	 ха-
рактерни	за	него.
	 Лиляна	 Нанева	 има	
съществен	 принос	 в	 съ-
бирателската	 и	 фондова	
работа.	
	 Като	 дългогодишен	
председател	на	профсъюз-
ната	организация	в	музея	
проявява	 последовател-
ност	 и	 стриктна	 защита	
на	 професионалните	 ин-
тереси	 на	 служителите	 в	
музея.
	 Лиляна	 Нанева	 уми-
ра	 през	 есента	 на	 2011	
година.	 В	 спомените	 на	
своите	 колеги	 и	 приятели	
тя	 остава	 един	 от	 ета-
лоните	 на	 толерантност,	
принципност	и	прецизност	
в	 музейната	 работа,	 един	
от	 ерудираните	 и	 добри	
познавачи	на	габровското	
минало,	 оставили	 своята	
диря	 в	 историята	 на	 му-
зейното	дело	в	града.

Лилянà Нàнåвà - äълãоãоäишåн ñпåциàлиñт в Иñторичåñки музåй - Гàáрово
В спомените на своите колеги и приятели тя остава един от еталоните на толерантност, принципност и прецизност в музейната 
работа, един от  ерудираните и добри познавачи на габровското минало, оставили своята диря в историята на музейното дело в града

	 Това	ще	стане	чрез	по-
ниските	цени	на	индивиду-
алното	 разрешително	 за	
лов	 и	 цените	 за	 ползване	
на	 дивеч	 за	 организира-
ния	 ловен	 туризъм	 чрез	
промените	 в	 Закона	 за	
лова	 и	 опазване	 на	 ди-
веча	 и	 предвиденото	 при	
индивидуален	 лов	 запла-
щане	от	30	лв.	на	ловците	
на	 отстреляна	 дива	 свиня.	
Констатираните	 огнища	 на	
заразата	 в	 северната	 ни	
съседка	 наложи	 предпри-
емането	 на	 действия	 по	
изграждане	на	съоръжение	
за	непреминаване	на	диви-
те	 свине	 през	 сухопътна-
та	 граница	 на	 България	 с	
Румъния.	 Оградата,	 чието	
строителство	 започна,	 ще	
бъде	 с	 дължина	 133	 000	
линейни	метра.	Обособяват	
се	места	за	първична	пре-
работка	 на	 отстреляните	
диви	 свине	 и	 изграждане	

на	 съоръжения	 (ями)	 за	
отпадни	 животински	 про-
дукти.	 Разпределени	 са	
комплекти	 за	 вземане	 на	
проби	 за	 изследване	 на-
личието	 на	 трихинелоза	 и	
Африканска	 чума	 по	 дива-
та	свиня,	които	са	предос-
тавени	 на	 стопанисващите	
дивеча	 в	 страната.	 Специ-
ално	са	обучени	лица,	кои-
то	 ще	 вземат	 тези	 проби,	
като	е	предвидено	във	вся-
ка	ловна	дружинка	да	има	
по	двама	души,	преминали	
такова	 обучение.	 Разпре-
делени	 по	 горски	 и	 ловни	
стопанства	 са	 хладилници	
за	 специално	 съхранява-
не	 на	 пробите,	 взети	 от	
отстреляните	животни.	Оп-
ределен	 е	 редът	 за	 прид-
вижване	на	пробите.	На	24	
юли	2018	г.	в	Изпълнителна	
агенция	по	горите	ще	бъде	
проведено	 заседание	 на	
Ловния	съвет.	

Зàáрàнихà ñъáирàнåто нà трюфåли зà 
3 мåñåцà зàрàäи Африкàнñкàтà чумà

Изграждането	 на	 повече	
зарядни	 станции	 ще	 сти-
мулира	 по-голямото	 из-
ползване	 на	 подобен	 вид	
транспорт“,	 каза	 кметът	
Таня	Христова.
		 Електромобилът	 е	 из-
ключително	 екологичен,	
комфортен	 и	 удобен.	 Той	
по	 никакъв	 начин	 не	 за-
мърсява	околната	среда.	
	 „Крайно	време	е	вече	
да	 изведем	 като	 приори-
тет	 чистотата	 на	 въздуха,	
това,	 което	днес	се	случ-
ва,	е	една	малка	частица	
от	 действията	 ни	 в	 тази	
насока“,	допълни	кметът.
	 Директорът	 на	 ЕМО	
„Етър“	 Светла	 Димитро-
ва	 има	 амбиция	 да	 се	
изгради	 зарядна	 станция	
за	електромобили	на	пар-
кинга	 до	 хотела,	 за	 да	 я	
ползват	 и	 туристите,	 кои-
то	посещават	музея.

	 „За	 нас	 предоставя-
нето	 на	 електромобила	
е	 изключително	 важно	
и	 благодаря	 на	 Община	
Габрово	 и	 на	 общинските	
съветници,	 които	 подкре-
пиха	идеята.	Музеят	вина-
ги	 е	 имал	 подкрепата	 на	
Община	Габрово,	този	ав-
томобил	е	още	едно	дока-
зателство	за	това.	Новият	
автомобил	не	 само	 че	не	
замърсява	 природата,	 но	
и	 е	 по-икономичен“,	 каза	
Светла	Димитрова.
	 На	 заседанието	 си	 от	
28	септември	2017	г.	ОбС	-	
Габрово	 подкрепи	 закупу-
ването	 на	 електромобила	
и	даде	съгласие	за	осигу-
ряване	на	собственото	съ-
финансиране	от	45	000	лв.	
от	 бюджета	 на	 музея	 за	
2018	 г.	 Както	 вече	 стана	
ясно,	 Националният	 дове-
рителен	 екофонд	 отпусна	
безвъзмездно	20	000	лв.

	 Екологичното	 возило	
ще	 се	 ползва	 ежедневно	
от	 служителите	 на	 ЕМО	
„Етър“,	 както	 и	 за	 специ-
алните	 гости	 на	 музея.	
Знае	 се	 за	 отдалеченост-
та	на	комплекса	от	центъ-
ра	на	града	и	нуждата	от	
транспорт	при	изпълнение	
на	 съвместни	 инициативи	
с	 институции	 и	 читалища	
на	 територията	 на	 облас-
тта.	 Досега	 за	 тези	 цели	
се	ползваше	амортизиран	
15-годишен	 дизелов	 ав-
томобил.	 „Освен	 всичко	
останало,	новият	електро-
мобил	е	и	голяма	реклама	
за	 музея.	 Той	 е	 бранди-
ран,	 заради	 надписа	 на	
него	 „Етнографски	 музей	
на	 открито	 „Етър“	 всички	
вече	 ще	 знаят,	 че	 ЕМО	
„Етър“	 използва	 техноло-
гия,	 която	 не	 замърсява	
околната	 среда“,	 допълни	
Светла	Димитрова.

ЕМО „Етър” ñå ñäоáи ñ нов åлåктромоáил
продължава от стр. 1
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 - Г-жо църова, отбо-
рът на цСКА участва в 
Първия турнир за купата 
на България по баскет-
бол на колички, проведен 
в Габрово. Вълнувахте ли 
се от това предизвикател-
ство?
	 -	Много	съм	щастлива,	
че	Първият	турнир	за	купа	
България	 се	 провежда	 в	
моя	 роден	 град.	 Баскет-
болът	 на	 колички	 е	 нов	
спорт	 за	 България.	 Нача-
лото	му	бе	сложено	преди	
десет	години	само	с	шест	
момчета,	 благодарение	
усилията	на	младата	вълна	
на	„Ротари”,	които	събраха	
средства	 и	 закупиха	 пър-
вите	 шест	 колички.	 Една	
количка	 струва	 над	 2500	
евро.	А	 истинските	 колич-
ки,	 с	 които	 играят	 срещу	
нас	 други	 отбори,	 са	 от	
порядъка	 на	 6-7000	 евро.	
Беше	 трудно.	 Няма	 тре-
ньори,	 традиции.	 Работи	
се	без	средства,	на	добро-
волни	начала.
 - Кое Ви предизвика 
да се обърнете към този 
вид баскетбол?
	 -	 Бях	 поканена	 още	
през	 2006	 година	 от	 г-н	
Лалов,	президент	на	Пара-
олимпийската	 асоциация,	
да	 бъда	 представител	 на	
Първото	 източноевропей-
ско	 първенство	 в	 Солун.	
Там	 за	 първи	 път	 видях	
баскетбол	на	колички.		
	 Наблюдавах	 срещите	
с	 голям	 интерес.	 Разбира	

се,	 съвсем	 други	 са	 уси-
лията,	 които	 влагат	 тези	
състезатели.
	 В	 края	на	 2009	 година	
ме	 поканиха	 от	 БФБ	 да	
започнем	 нашия	 баскет-
бол.
	 От	 първите	 шест	 мом-
чета	 две	 вече	 не	 са	 в	
състава	 ни.	 Тренировките	
бяха	 в	Национална	 спорт-
на	академия	 (НСА),	благо-
дарение	на	положителното	
отношение	на	академично-
то	ръководство.	Използва-
хме	много	студенти,	които	
също	 се	 качваха	 на	 ко-
лички	и	ни	помагаха.	Така	
тренирахме.
	 Благодарение	 на	 един	
семинар,	 организиран	 от	
НСА,	 от	 Сърбия	 дойдоха	
треньори	на	този	спорт	на	
колички.	 Запознаха	 ни	 с	
правилата,	 теория	и	мето-
дика.	После	Църов	разра-
боти	 по	 проект	 ръковод-
ство.	 В	 началото	 всички	
се	учехме	в	крачка.
 - Как издирвахте учас-
тниците за баскетбол на 
колички?
	 -	Много	трудно.	Това	са	
хора	 със	 специални	 нуж-
ди,	с	увреждания	по	рож-
дение	 или	 след	 травми.	
Известно	 е,	 че	 те	 трудно	
излизат	на	улицата.
	 Влязохме	във	връзка	с	
преподаватели	 по	 кинези-
терапия,	които	работят	със	
студенти	 в	 медицинските	
центрове	 в	 София	 -	 Ур-
вич,	 Горна	 баня.	 Първото	

момче	и	капитан	на	нацио-
налния	отбор	Борис	Томов	
заедно	с	другите		момчета	
-	 Владимир	 Гюров,	 Слав	
Киров,	 пишеха,	 обяснява-
ха	 непрекъснато	 в	 Интер-
нет.	 Опитахме	 и	 връзка	
със	 Социални	 грижи	 да	
намерим	 някакъв	 класи-
фикатор,	 по	 който	 можем	
да	открием	имена	на	хора,	
които	да	потърсим.	За	съ-
жаление,	такъв	класифика-
тор	 в	 България	 няма.	 По-
лека-лека	се	появиха	хора,	
играли	 баскетбол,	 волей-
бол,	тенис	до	травмата	си	
след	катастрофа.		
	 Самият	 капитан	 е	 бил	
тенисист	 на	 високо	 ниво.	
Един	 от	 най-добрите	 ни	
състезатели	-	Николай	Ва-
клинов,	е	бил	волейболист.	
Има	 хора,	 които	 въобще	
не	са	спортували.
	 Борис	 Томов	 играе	 в	
„Балкан”	-	София,	отборът,	
който	 сега	 стана	 първе-
нец.	Носител	е	на	първата	
купа	 на	 България	 по	 бас-
кетбол	на	колички.
 - Как тренират момче-
тата? 

	 -	 Всичките	 момчета	 в	
София	 са	 наши.	 Работим	
с	 всички.	 Двата	 отбора	
тренират	 заедно.	 Църов	
тренира	 отбора	 на	 ЦСКА		
и	 начинаещи.	 Наложи	 се	
да	разделим	момчетата	на	
два	отбора,	защото	хората	
станаха	доста.
	 Тази	 година	 имахме	
намерение	 да	 направим	
и	 трети	 отбор	 към	 „Лев-
ски”,	но	не	достигаха	хора.	
Един	 отбор	 -	 от	 петимата		
състезатели,	за	да	се	със-
тезава,	 трябва	 да	 набере	
не	по-малко	от	14.5	точки.	
За		България	бе	направена	
отстъпка	-	15	точки.	Това	е	
свързано	 с	 т.	 нар.	 класи-
фикационни	номера,	които	
състезателите	 получават	
от	 специален	 класифика-
тор.	 Една	 дама	 -	 Миле-
на	Емилова,	е	единствено	
оторизирана	 в	 България.	
Тези	 точки	 са	 свързани	 с	
увреждането	на	състезате-
лите.	 За	 да	 отговорим	 на	
това	 изискване,	 в	 отбора	
трябва	да	има	хора,	които	
са	с	ампутации,	т.	е.	с	по-
леко	 увреждане	 и	 други,	

които	 са	 доста	 увредени	
и	 имат	 най-ниския	 номер	
1.	 В	 момента	 такива	 две	
момчета	 играят	 в	 двата	
отбора	-	„София	-	Балкан”	
и	ЦСКА,	и	са	ни	много	по-
лезни.
	 Момчетата	 издириха	 и	
момичета,	които	работят	с	
нас,	 но	все	още	не	могат	
да	 се	 включат	 официално	
в	 състезание.	 Например	
Виктория	 Томова,	 която	
миналата	 година	 участва	
в	 турнирите,	 сега	 има	 ус-
ложнения	 и	 не	 може	 да	
се	 включи.	 Друго	 момиче	
-	 Силвия,	 която	 замина	 с	
децата	си	да	работи	в	Ав-
стрия,	също	не	е	при	нас.
	 Миналата	 година	 има-
хме	 неприятен	 случай	 с	
момче,	което	се	опитва	да	
се	 прибере	 от	 трениров-
ка	 вкъщи.	 В	 София	 много	
малко	автобуси	имат	плат-
форма.	 В	 случая	 автобу-
сите	 спират	 на	 спирката.	
Той	не	може	да	се	качи	и	
го	 отминават…	 Сега	 това	
момче	 винаги	 носи	 със	
себе	си	една	кука	в	колич-
ката	и	когато	види	подхо-
дящия	 автобус,	 веднага	 с	
куката	сваля	платформата,	
за	да	се	качи	на	автобуса.
 - Кога отборите започ-
наха състезателна дей-
ност?
	 -	 Това	 стана	 преди	
три	 години.	 Имаше	 вече	
отбор,	 освен	 в	 София,	 и	
във	 Варна	 и	 Бургас.	 Бла-
годарение	 на	 усилията	 на	
Баскетболната	 федерация	
започна	 провеждането	 на	
състезателна	дейност.	Във	
Върна	 отборът	 се	 разде-
ли	също	като	в	София	на	
две.	И	в	 държавното	пър-
венство	участват	вече	пет	
отбора.	 Надявам	 се	 дого-
дина	да	има	шест	отбора.
	 Формира	 се	 национа-
лен	 отбор	 -	 по	 две	 мом-
чета	 от	 Варна	 и	 Бургас	
и	 останалите	 от	 София.	
Националният	отбор	участ-
ва	 на	 турнир	 в	 Кумотини,	
Гърция.	 Представихме	 се	
добре.	 Разбира	 се,	 съсе-
дите	 са	 много	 по-добре,	
но	 ние	 победихме	 другия	
участник	от	Кипър.	
	 След	 Габрово	 нацио-
налният	 отбор	 заминава	

за	Кумотини.	Там	има	уни-
верситет	 с	 добри	 условия	
за	 състезание.	 На	 между-
народния	турнир	ще	участ-
ват	четири	национални	от-
бора	 -	 Гърция,	 България,	
Кипър	 и	 смесен	 отбор	 -	
състезатели	 от	 Латвия	 и	
Италия.
	 Така	 че	 турнирът	 в	
Габрово	е	една	добра	под-
готовка	за	международния	
турнир	в	Гърция.
 - С какво впечатли 
Първият държавен турнир 
в Габрово?
	 -	 Това	 е	 един	 проект,	
благодарение	 на	 подкре-
пата	 и	 на	 Федерацията	
по	 баскетбол,	 Община	
Габрово,	 Министерство-
то	 на	младежта	 и	 спорта.	
Участваха	 четири	 отбора:	
„София	 -	 Балкан”,	 ЦСКА,	
два	варненски	отбора.
	 Имаше	 интересни	 сре-
щи.	В	крайната	фаза	отбо-
рът	 на	 ЦСКА	 загуби	 само	
с	 една	 точка.	 В	 печелив-
шия	отбор	на	 „Балкан”	 се	
включи	едно	момче	на	две	
протези	 -	 Стюарт	 Олсън,	
на	 38	 години,	 пристигнал	
от	 САЩ.	 Той	 е	 българин	
по	 рождение,	 щастли-
во	 осиновен	 от	 Дом	 за	
изоставени	 деца	 в	 град	
Луковит.	 Разбира	 за	 тур-
нира	 в	 Габрово.	 Свързва	
се	 по	 Интернет	 с	 нашите	
момчета	 и	 се	 проявява	
като	 един	 изключително	
добре	 изграден	 състеза-
тел.	Той	играе	в	отбора	на	
Сиатъл,	 един	 от	 елитните	
отбори	на	Щатите.	Стюарт	
е	 изключително	 полезен	
за	 нашия	 отбор.	 Помага	
ни.	 Беше	 много	 щастлив	
с	 получения	 първи	медал.	
В	 България	 много	 му	 ха-
ресва.	 Говори	 български,	
който	 си	 възстановява	 и	
е	 много	 щастлив.	 На	 тур-
нира	 в	 Габрово	 бе	 сло-
жено	 начало	 на	 държав-
ното	 първенство,	 преди	
Промените	 състезанията	
се	 наричаха	 републикан-
ски.	 Държавата	 и	 сега	 ги	
финансира	чрез	министер-
ствата.	Фактически	 никак-
ва	 разлика.	 Държавното	
първенство	 ще	 завърши	
с	 още	 един	 турнир	 през	
есента	в	София,	където	ще	

участват	 всичките	 пет	 от-
бора	 по	 баскетбол	 на	 ко-
лички.	 В	момента	 отборът	
на	ЦСКА	е	на	първо	място,	
„София	 -	Балкан”	е	втори.	
ЦСКА	 ще	 стане	 шампион.	
Вече	няма	шанс	да	загуби	
титлата.
	 Националната	 гарниту-
ра	сега	е	в	състав:	Борис	
Томов,	Николай	Ваклинов,	
Григор	Иванов,	Александър	
Попов,	 присъединилия	 се	
Стюарт	 Олсън,	 две	 мом-
чета,	 които	 са	 само	 на	
14	 години	 и	 са	 включени,	
защото	са	много	перспек-
тивни.	 Цветомир	 Цанков	
тренира	 с	 нас	 повече	 от	
шест	 години,	 а	 другото	
момче	-	Антон	Фиков,	мно-
го	 талантлив,	 се	 включи	
съвсем	скоро,	няма	и	една	
година.	 Димитър	 Костов	
е	 единственият,	 който	 е	
играл	 баскетбол	 в	 ЦСКА	
като	 юноша,	 преди	 ката-
строфата.	Така		че	отборът	
е	в	много	добро	състояние	
и	се	надяваме	да	се	пред-
ставим	 добре.	 Мартин	 и	
Пламен	 от	 Варна	 работят	
и	е	много	трудно	да	отде-
лят	 време	 и	 за	 национал-
ния	отбор.
 - Видимо е, че спортът 
за тези хора е от особено 
значение.
	 -	Както	самите	те	каз-
ват:	„Спортът	им	дава	жи-
вот”.	 Волейболистът	 Ни-
колай	 Ваклинов,	 когато	
започна	 да	 тренира	 при	
нас	 баскетбол,	 казваше:	
„Тренер,	 две	 тренировки	
са	 ми	 малко.	 Искам	 още.	
Само	 на	 терена”.	 Друго	
момче	 -	Юлиан,	 който	 иг-
рае	във	Варна,	казва:	„За	
мен	баскетболът	е	живот”.	
Всички	 те	 на	 терена	 се	
чувстват	прекрасно.	Живе-
ят	 заедно.	 Един	 колектив	
са.	Споделят	всичко,	което	
е	 много	 добре	 за	 тяхното	
развитие.	 Имат	 социална	
среда.	Те	не	се	крият,	как-
то	 много,	 много	 хора.	 Те	
са	на	светло.	Искам	чрез	
габровския	 вестник	 „100	
вести”	 да	 отправя	 призив	
към	 хората	 със	 специал-
ни	нужди:	Не	стойте	сами	
вкъщи.	 Елате	 между	 нас.	
Елате	в	залите.	Това	е	по-
ложително.	Това	е	живот.

Нå ñтойтå ñàми вкъщи, åлàтå мåжäу нàñ в зàлитå - товà å живот
Проф. д-р Росица Църова с призив към хората със специални нужди: 

ВЕЛА ЛАЗАРОВА

 Росица	Стефанова	Църова	е	професор	по	баскетбол	в	НСА	
„Васил	Левски”.	Родена	е	в	Габрово.	Дъщеря	е	на	известния	
габровски	колоездач	Стефан	Иванов,	създал	преяда	състеза-
тели.
	 Росица	Църова	е	завършила	Априловска	гимназия	-	мате-
матическа	паралелка,	и	ВИФ	„Георги	Димитров”	(1970	г.).	Ра-
ботила	е	като	методист	в	ОС	на	БСФС	в	Габрово.	Защитава	
докторат	по	баскетбол	(1989	г.).	Дългогодишен	преподавател	
и	 ръководител	 на	 катедра	 „Баскетбол,	 волейбол,	 хандбал”	 в	
НСА.	Участва	активно	в	научноизследователската	работа	на	
катедрата	и	академията.
	 Интересите	й	са	по	проблеми	на	контрола	и	оптимизира-
нето	на	спортната	подготовка	с	подрастващи	и	висококва-
лифицирани	баскетболисти.
	 В	Габрово	проф.	Росица	Църова	и	съпругът	й	проф.	Кръс-
тю	Църов	участваха	като	треньори	на	ЦСКА	в	Държавното	
първенство	по	баскетбол	на	колички	в	зала	„Орловец”,	част	
от	 програмата	 на	 Международния	 баскетболен	 лагер	 -	
International	Basketball	Camp.	

ТОДОРКА мИРЧЕВА
 
	 За	 18-ти	 пореден	 път	
на	20,	21	и	22	юли	се	про-
веде	Възпоменателният	ту-
ристически	 поход-прекло-
нение	 „По	 пътя	 на	 четата	
на	 Цанко	 Дюстабанов“.	
Един	 поход,	 утвърдил	 се	
като	 празник	 на	 българ-
ския	 дух,	 като	 урок	 по	
родолюбие	и	патриотизъм,	
преминаващ	 през	 Пред-
балкана	 и	 Балкана.	 Тази	

година	 беше	 посветен	 на	
140	 години	 от	 Освобож-
дението	 на	 България	 от	
турско	робство,	175	години	
от	 рождението	 на	 Цанко	
Дюстабанов,	 142	 години	
от	Априлското	 въстание	 и	
82	 години	 от	 освещава-
не	 паметника	 на	 четата	 в	
местността	 Ранни	 бунар,	
мястото	 на	 последното	
сражение.
	 По	 традиция	 участни-
ците	 в	 похода	 бяха	 по-

срещнати	 от	 хората	 на		
читалищата		в	квартал	Лю-
таците,	село	Трънито,	село	
Гъбене	 и	 от	 кметовете	 и	
кметските	 наместници	 на	
кметствата	 Зелено	 дърво,	
Трънито,	 Дебел	 Дял	 и	 Гъ-
бене.
	 Два	 дни	 беше	 пропъ-
тувал	 с	 българските	 же-
лезници	 най-възрастният	
участник	 -	 86-годишният		
Никола	 Христов	 Ковачев	
от	Туристическо	дружество		

„Кабак“	 -	 град	 Петрич	
(втората снимка).	 Доай-
енът		в	българското	турис-
тическо	 дело	 не	 се	 отка-
зал	 въпреки	 перипетиите	
с	 превоза	 –	 мотивът	 му	
бил:	 „Ако	 тези,	 за	 които	
правим	 този	възпоменате-
лен	поход,	се	бяха	отказа-
ли?!?!	От	тях	героизма,	от	
нас	–	почит“.		
	 „Бай	 Кольо“,	 както	 го	
наричат	 туристите,	 е	 сре-
щал	 хубави	 хора	 в	 пла-

нината,	 но	 и	 такива,	 кои-
то	 са	 му	 подмятали:	 „Ей,	
старче,	 де	 си	 тръгнал	 на	
тези	 години?“.	 Много	 от	
нас	 биха	 се	 поучили	 от	
неговата	 скромност.	 С	
една	 четирикилограмова	
палатка,	 закупена	 някога	
от	град	Бърно,	Чехослова-
кия,	 той	 обикаля	 надлъж	
и	нашир	планините	и	така	
поддържа	 този	 здрав	 дух,	
който	 излъчваше.	 Взел	 е	
участие	 21	 пъти	 в	 похода	

„По	 стъпките	 на	 Христо	
Ботев“,	 Ком-Емине	 го	 е	
преминавал	 до	 2001	 годи-
на.	 Един	 от	 основателите	
на	 туристическия	 хор	 на	
ветераните	 „Иван	 Апосто-
лов“	в	град	Петрич.	Есента	
ще	 отбележат	 20-годишен	
юбилей	 на	 хора	 и	 90	 го-
дини	 от	 създаването	 на	
туристическото	 дружество	
„Кабак“.	Удовлетворен	е	от	
работата	 си	 с	 габровския	
диригент	 и	 композитор	

Стефка	Карапенева,	 която	
също	 се	 е	 посветила	 на	
туристическата	 дейност	 в	
България.
	 Участниците	 бяха	 от		
Габрово,	 София,	 Нови	Ис-
кър	 (на третата снимка 
със знамето),	 туристиче-
ско	 дружество	 „Еделвайс“	
-	гр.	Пловдив,		Русе,	а	най-
малкият	участник	в	похода	
беше	Преслав	Филипов	от	
село	 Чомаковци,	 община	
Червен	бряг.

Нàй-възрàñтният учàñтник в 3-äнåвния похоä, поñвåтåн нà чåтàтà 
нà Öàнко Дюñтàáàнов, áåшå 86-ãоäишният Николà Ковàчåв
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Лятото	свърши,	а	с	него	и	отпус-
карските	настроения.

Свободата	 да	 станеш	 късно,	 да	
се	разходиш	по	пижама	от	балкон	на	
балкон	и	с	първото	си	сутрешно	кафе	
да	 се	 замислиш	 за	 най-приятните	
неща,	които	ти	предстоят.	С	нищо	не-
сравнимото	усещане,	че	нещо	зрее	в	
теб	и	може	би	точно	днес	ще	успееш	
да	решиш	някой	заплетен	музикален	
ребус,	измъчил	до	болка	изтерзаното	
ти	 от	 непрестанно	 съзерцаване	 са-
мовглъбено	вдъхновение.	Или	новото	
хрумване,	 озарило	 като	 светкавица	
нищо	 не	 подозиращото	 ти	 съществу-
ване.

И	после	трепетното	ти	докосване	
до	клавишите,	за	да	облечеш	в	звуци	
тези	 магнитни	 амплитуди	 в	 тебе,	 бу-
шуващи	с	неподозирана	сила	някъде	
дълбоко	в	особено	чувствителната	ти	
музикантска	душа…

Всичко	 това	 –	 без	 да	 се	притес-
няваш	 от	 нечии	 нервни	 и	 недобро-
желателни	 изблици,	 задължителните	
и	 скучни	 служебни	 срещи	 и	 цялото	
онова	 напразно	 прахосано	 време,	

далеч	 от	 желаното	 съприкосновение	
с	любимата	музика.

Може	 би	 Момчето	 не	 беше	 по-
лезно	 най-напред	 за	 себе	 си.	 Може	
би	 прекалено	 много	 се	 отдаваше	
на	 своето	 любимо	 занимание…	Като	
някой	 градинар,	 който	 с	 години	 и	 с	
неподозирана	любов	отглежда	и	екс-
периментира	разни	видове	растения,	
цветя	 и	 облагородени	 от	 неговата	
ръка	нови	сортове	плодни	дръвчета…	
Или,	 да	 речем,	 някой	 изобретател,	
творящ	 нова,	 невиждана	 досега	 ма-
шина,	 след	 години	 разбрал	 големия	
си	и	пореден	свой	неуспех.

Кой	 може	 да	 каже	 къде	 е	 щас-
тието?

Кой	може	да	твърди	с	абсолютна	
сигурност	 къде	 е	 истината?	 Или	 пък	
кое	дело	на	човека	ще	преживее	не-
говите	 земни	 дни?...	 Може	 ли	 някой	
сам	 да	 определи	 за	 себе	 си	 дали	
през	целия	си	живот	на	земята	е	бил	
щастлив	 или	 пък	 нещастен?...	 Защо	
само	с	практичното	се	отъждествява	
най-удачното	поведение	на	индивида!	
И	къде	остана	онова	духовно	начало,	

крепило	 човечеството	 през	 векове-
те?...

Всяко	нещо	с	времето	си.
Помагай	ни,	Господи,	да	се	пребо-

рим	със	себе	си.
Но	някои	неща	просто	нямат	вре-

ме.	 Като	 вдъхновението	 например.	
Или	 го	 имаш,	 или	 го	 нямаш.	 Друг	 е	
въпросът	 дали	 си	 подготвен,	 когато	
дойде.	 Махнеш	 ли	 с	 ръка,	 птичето	
отлита.	Никой	не	знае	дали	пак	ще	се	
върне.	Или	ако	пак	кацне	на	рамото	
ти,	дали	ще	е	същото!...

Кой	 може	 да	 каже	 коя	 е	 твоята	
мисия	 на	 земята?...	 Дали	 пък	 освен	
живота,	това	не	е	най-голямото	тайн-
ство,	определено	ни	от	Всевишния?...

Мисълта	 изпреварва	 стъпките	 на	
хората.	Вярата	в	доброто	окриля	на-
деждата.	 Човеколюбието	 помага	 на	
грешните	по	света	да	красят	с	делата	
си	този	великолепен	дар	на	Твореца	
–	живота.

Всеки	 според	 силите	 си.	 И	 спо-
ред	 възможностите.	 Вън	 или	 вътре	
в	 страната…	Но	не	бива	да	 забравя	
само	 едно	 –	 какъв	му	 е	 „корена”.	И	
откъде	иде.

Може	да	се	лута	по	своя	път.	Да	

се	връща…	Но	няма	право	да	върви	
ей	 тъй,	 безпаметно.	 И	 да	 се	 люшка	
насам-натам,	където	го	отвее	вятърът.	
Без	цел	накъде?...

Всеки	разбира	честността	по	свой	
начин.	Но	може	ли	да	бъдеш	честен	
със	себе	си,	а	с	останалите	–	не?...	И	
това,	което	е	добро	за	теб,	същото	ли	
е	и	за	другите?...

Помагай	 ни,	 Господи,	 в	 наши-
те	 заблуди,	 стремления	 и	 дребнави	
страсти.	 Опресни	 ума	 ни,	 за	 да	 не	
се	изкушаваме	от	жалкото	боричкане	
за	власт,	сребролюбие	и	отвратител-
ното	 ни	 славолюбие.	 Дай	 ни	 разум	
и	сила	да	се	преборим	със	себе	си.	
И	с	нашето	безразличие	–	към	себе-
подобните	 и	 цялата	 заобикаляща	 ни	
природа.	

Помагай	 ни,	 Господи!	 Умоляваме	
те!

Илко ИЛИЕВ

 Есето е удостоено със Специ-
ална награда за есе от междуна-
родния литературен конкурс „Не-
бесни меридиани“.

Помагай ни, Господи, да се преборим със себе си!

   

За	литературния	конкурс	„Небесни	меридиани”	–	гр.	Бат	Ям	/Израел/

	 Петър	 Пенчев	 представи	 своята	
девета	 книга	 –	 „pacemaker”,	 пред	
тревненци.	 Родом	 от	 Стара	 Загора,	
строителен	 инженер	 по	 професия,	
Петър	 Пенчев	 отделя	 голяма	 част	
от	времето	си	в	писане.	Последното	
предизвикателство,	 с	 което	 се	 за-
ема,	 е	 да	 усвои	 японския	метод	 за	
писане	на	стихове	–	танка.
	 Творецът	 живее	 в	 Москва,	 но	
част	 от	 лятото	 прекарва	 в	 Трявна,	
това	 е	 и	 повод	 по	 време	 на	 прес-
тоя	си	тук	да	събира	почитатели	на	

писаното	 слово	 и	 да	 им	 представя	
новите	си	книги.
	 В	 предговора	 Връбка	 Попова	
казва:	„Много	стегнато,	с	възможно	
най-малко	 думи	 казано	 -	 толкова	
силно,	 толкова	 важно	 и	 толкова	
дълбоко,	 че	 да	 няма	 нужда	 от	 дру-
ги	 думи.	 В	 този	 смисъл	 танката	 си	
прилича	 с	 афоризмите.	 Неслучайно	
половината	 книга	 е	 с	 афоризми,	 в	
продължение	на	крилатите	мисли	от	
миналата	 година.	 Минималистичен	
изказ,	 с	 дълбочина	 на	 подтекста	 и	
много	 поезия,	 защото	 афоризмите	
не	са	само	сарказъм,	а	и	чиста	пое-
зия“.		
	 Роден	 в	 Стара	 Загора,	 потомък	
на	 два	 наглед	 толкова	 различни	
рода	 (по	 бащина	 линия	 -	 северняк,	
по	 майчина	 -	 тракиец),	 той	 насле-
дява	 силата	 и	 добрите	 качества	 и	
от	 двата	 рода.	Това	 се	 е	 отразило	
както	 в	 житейското	 му	 ежедневие,	
така	и	в	цялостното	му	творчество	-	
изключително	богато	в	жанровото	си	
разнообразие,	 пъстро	 от	 чувства	 и	
преживявания,	 от	 надежди	и	мечти.	
В	 нежната	 си	 интимна	 лирика	 той	
извайва	с	думи	образа	на	любимата	
жена,	както	умелият	скулптор	извай-
ва	 заоблените	 форми	 на	 женското	
тяло,	като	при	това	не	спира	да	меч-
тае	за	любов,	да	й	се	възхищава	и	
отново,	и	отново	да	я	желае.

Източните форми на поезия, събрани в 
сборника „pacemaker“ на Петър Пенчев

Писателят	 е	 роден	 на	 24	 юли	
1802	г.	във	Виле-Котре.	Баща	му	Тома	
Дюма	 е	 незаконен	 син	 на	 маркиз	
и	 чернокожа	 слугиня.	 Мулатът,	 кой-
то	 стана	 републикански	 генерал,	 се	
славел	с	невероятната	си	сила.	Бил	
толкова	 страховит,	 че	 немците	 в	
Тирол	през	1797	 година	 го	наричали	
„черният	дявол“.	От	него	Александър	
наследил	исполинския	ръст,	смуглото	
лице	и	къдравата	коса,	които	влудя-
вали	 жените.	 Заради	 смесената	 си	
кръв	 писателят	 често	 ставал	 обект	
на	 расистки	 нападки.	Момчето	 е	 на	
3	 години,	 когато	 генералът	 умира.	
Разказват,	 че	 малкият	 Александър	
взел	пушка	и	казал	на	разплаканата	
си	майка,	че	ще	отиде	на	небето	да	
убие	Бог.	Момчето	остава	в	родното	
си	 градче	 до	 20-ата	 си	 година,	 като	
получава	 твърде	 хаотично	 и	 доста	
повърхностно	образование.	То	обаче	
е	 убедено	 отрано,	 че	 ще	 завоюва	
Париж	 и	 света	 с	 перото	 си.	 Във	
френската	 столица	 младежът	 първо	
работи	като	писар	при	един	нотари-
ус,	но	скоро	успява	да	се	нагласи	на	
доста	 сладка	 и	 перспективна	 служ-
ба	 -	 в	 канцеларията	 на	 Орлеанския	
херцог,	 бъдещия	 крал	 Луи	 Филип.	
Литературният	 успех	 идва	 твърде	
бързо.	 Благодарение	 на	 подкрепата	
на	 Орлеанския	 херцог	 е	 поставена	

пиесата	 му	 „Анри	 III	 и	 дворът	 му“,	
която	 веднага	 жъне	 успех.	 Дюма	
става	 едно	 от	 известните	 имена	 на	
младото	 поколение	 на	 романтиците.	
За	по-малко	от	17	месеца	на	сцената	
излизат	 7	пиеси	 -	 пет	с	подписа	на	
писателя	 и	 две	 -	 без.	 Но	 с	 театъра	
при	Дюма	 се	 случва	 същото	 като	 с	
жените	 -	 в	началото	бурна	страст	и	
после	охлаждане,	щом	веднъж	му	се	
отдадат.	Така	той	напуска	сценичното	
изкуство,	 за	 да	 открие	 новелата	 и	
разбира	 се,	 романа	 -	 жанра,	 който	
ще	го	превърне	в	един	от	най-четени-

те,	превеждани	и	филмирани	в	света	
френски	автори.

В	 младите	 си	 години	 писателят	
не	 изпускал	 да	 излее	 кипящата	 си	
енергия	 и	 в	 многобройните	 бунтове	
и	революции,	които	заливали	френс-
ката	 столица.	 През	 юни	 1832	 г.	 по	
време	 на	 погребението	 на	 генерал	
Ламарк	младият	мъж	вървял	в	челото	
на	 колоната.	 След	 известно	 време	
полицията	 започнала	 да	 разгонва	
тълпата,	 което	 дало	 началото	 на	
поредното	 въстание.	 Няколко	 дни	
по-късно	 то	 е	 жестоко	 потушено.	
Един	 от	 роялистките	 вестници	 пише	
тогава,	 че	 Александър	 Дюма	 е	 бил	
заловен	с	оръжие	в	ръка	и	разстре-
лян	още	същата	нощ.	Това	се	оказва	
лъжа,	 но	 приятелите	 на	 писателя	
го	 карат	 заради	 сигурността	 му	 за	
известно	време	да	се	скрие	в	Швей-
цария.	Оттам	се	връща	с	първия	си	
историко-публицистичен	очерк	„Галия	
и	 Франция“.	 В	 следващите	 години	
се	 завърта	 „фабриката	 за	 романи“,	
както	 злобничко	 подмятат	 някои	 от	
критиците	на	прочутия	французин.

Много	 изследователи	 посочват,	
че	 огромната	 си	 литературна	 пло-
довитост	 той	 дължи	 на	 своя	 „роб“	
Огюст	Маке	-	талантлив	писател,	ра-
ботил	в	 тандем	с	Дюма,	но	останал	
завинаги	анонимен.	

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
ГЛАВОБОЛИЕТО?
Главоболието	е	само	признак	и	се	

среща	предимно	като	придру	жаващо	
явление.	Почти	всички	хора	са	изпит-
вали	тази	неприятна	бол	ка	и	процен-
тът	е	вероятно	над	95%,	защото	само	
единици	са	онези,	които	не	познават	
и	само	са	чували	за	това	страдание.	
За	 такива,	 ощастливени	 от	 приро-
дата,	 липсва	 някакво	 достоверно	 от	
науката	 обясне	ние,	 освен	 че	 това	 е	
генетична	предопределеност.

От	продължителната	ми	практика	
досега	 съм	 срещнал	 само	 двама-
трима	 пациенти,	 които	 никога	 не	 са	
страдали	от	главоболие,	макар	че	на-
чинът	им	на	живот	не	се	е	отличавал	
от	този	на	другите.

В	 науката	 са	 отбелязани	 око-
ло	 220	 вида	 главоболие,	 което	 има	
различна	 продължителност	 и	 тежест.	
То	 не	 се	 класифицира	 като	 от	делно	
заболяване,	както	другите	болести.	В	
исторически	 аспект	 не	 съ	ществуват	
данни	 дали	 хората	 в	 древността	 са	
страдали	от	главоболие.	Но	ако	раз-
съждаваме	 логически,	 те	 също	 са	
имали	 такъв	 проблем,	 ма	кар	 и	 по-
рядко.

Защо?	 По-нататък,	 когато	 раз-
гледам	 причините	 и	 условията,	 ще	
стане	ясно,	че	храненето	и	отпадните	
продукти	 от	 този	 процес	 създават	
възможност	 за	 интоксикация,	 която	
никой	жив	човек	не	може	да	избегне.

Но	 в	 древността	 хората	 не	 са	
живели	 в	 такава	 стресираща	 и	 ди-
намична	 обстановка.	 Повечето	 дей-
ности	 са	 се	 извършвали	 чрез	 физи-
чески	труд,	а	не	с	машини.	Тук	приба-
вяме	чистата	околна	среда	 -	 въз	дух,	
вода	 и	 почва.	 Науката	 за	 хранене	
(едва	ли	е	имало	такава)	не	е	включ-

вала	никакви	научни	постижения,	ос-
вен	примитивизъм.	И	ма	кар	че	чове-
кът	от	миналото	не	е	спазвал	никакви	
изисквания	 да	 се	 предпази	 от	 виру-
си,	 микроорганизми	 и	 паразити,	 той	
само	чисто	ме	ханично	е	задоволявал	
глада	 си.	 За	 рационално	 и	 здраво-
словно	 хране	не	 тогава	 изобщо	 не	
можем	да	говорим,	но	храната	е	била	
чиста,	 без	 промишлена	 обработка,	
най-често	 сурова,	 без	 подобрители,	
консер	ванти,	 оцветители	 и	 овкуси-
тели,	 много	 рядко	 с	 термична	 обра-
ботка.	 Огромно	 друго	 предимство	 е	
било	това,	че	растенията	и	плодовете	
са	 отглеждани	 върху	 чиста	 почва	 и	
така	 е	 запазвана	 пълноценната	 им	
хранителна	стойност.	Това	важи	и	за	
животните,	 защото	 в	 тяхната	 храна	
са	 липсвали	 „модерните”	 в	 днешно	
време	добавки	за	ускоряване	на	рас-
тежа	като	стимуланти,	антибиотици	и	
хормонални	препарати.

И	 точно	 поради	 тези	 факти	 ло-
гично	 е	 да	 смятаме,	 че	 хората	 в	
ми	налото	 по-малко	 са	 страдали	 от	
главоболие.	 Паралелно	 възниква	 и	
въ	просът	 какво	 са	 предприемали	 за	
своето	 лечение,	 след	 като	 не	 са	
раз	полагали	 с	 такива	 медикаменти,	
модерни	лечебни	заведения	и	апара-
тура.	 Явно	 те	 инстинктивно	 са	 се	
насочвали	 към	 билково	 лечение	 и	
към	храната	като	лекарство	и	в	част-
ност	 плодовете,	 зеленчуците	 и	 во-
дата.	Водата	е	била	абсолютно	чиста	
и	то	само	изворна,	суровоядството	и	
двигателната	активност	допълнително	
са	подпомагали	по-бързо	то	възстано-
вяване.

Не	е	без	значение	и	фактът,	че	то-
гава	хората	не	са	осъзнавали	какво	е	
това	стрес,	бучащи	и	ревящи	автомо-
били,	телевизори,	мобил	ни	комуника-

ции,	 асансьори,	 генно-модифицирани	
храни,	 антибиоти	ци,	 противозачатъч-
ни	средства	и	скоростен	бяс.

Със	 сигурност	 хората	 от	 древ-
ността	 са	 използвали	 за	 храна	 пре-
димно	 животински	 продукти,	 но	 жи-
вотните	са	изхранвани	с	чиста	храна,	
не	 със	 смески	 и	 са	 отглеждани	 в	
абсолютна	чиста	природа.

За	нас	и	за	съвременния	начин	на	
живот	е	невъзможно	да	се	връ	щаме	
към	примитивизма	от	древността.	Но	
в	 последните	 години	 се	 заговори	 за	
така	 наречената	 „палео	 диета”,	 т.	 е.	
както	са	се	хранили	то	гава	хората	с	
чиста	храна.	Това	естествено	ще	ос-
тане	само	блян,	за	щото	сега	е	адски	
трудно	да	се	намира	чиста	храна.	Ос-
тава	максимал	но	да	се	стремим	и	да	
се	 предпазим	 от	 онези	 причинители	
и	вредности,	 които	водят	до	заболя-
ване	и	са	съпроводени	с	главоболие.	
Разби	ра	 се,	 без	 да	 пренебрегваме	
постиженията	 на	 цивилизацията,	 но	

ра	зумно	 да	 използваме	 тези	 пости-
жения,	 като	 опазваме	 природната	
сре	да	 и	 като	 водим	 здравословен	
начин	на	живот,

ПРИЧИНИ
зА ГЛАВОБОЛИЕТО
Съществуват	 десетки	 причини	 за	

неприятната	болка,	но	те	по	раз	личен	
начин	 се	 отразяват	 на	 отделните	
хора.	 Наследственост,	 тип	 нервна	
система,	 индивидуална	 чувствител-
ност,	начин	на	живот,	вред	ни	навици	
и	още	много	други	фактори	са	от	зна-
чение.	Ако	при	едни	 хора	 умората	е	
основна	причина,	при	други	-	стрес	и	
повишена	емоционалност,	при	трети	-	
употребата	на	вредни	храни	и	напит-
ки	или	прекаляването	с	тях.	Основно	
има	 седем	 причини,	 причиняващи	
гла	воболие:

1. Времето	 -	 това	 е	 най-честата	
причина.	Когато	 температура	та	е	ви-
сока,	 промяната	 във	 влажността	 и	
налягането	предизвикват	увеличаване	
на	химическите	вещества	в	мозъка	и	
ако	знаете	това,	трябва	да	разполага-
те	с	обезболяващия	медикамент.

2. Стрес	 -	 големият	 брой	 страда-
щи	 го	 смятат	 за	 основна	 при	чина,	
защото	 главоболието	 най-често	 въз-
никва	 след	 стреса.	 Тогава	 ни	вото	
на	 хормоните,	 които	 подпомагат	 ор-
ганизма	 да	 се	 справи	 със	 стреса,	
спада,	 кръвоносните	 съдове	 или	 се	
разширяват,	или	се	свиват	и	се	стига	
до	главоболие.	Стресът	може	да	пре-
дизвика	 напрежение	 в	 мускулите	 на	
раменете	 или	 скалпа,	 това	 повлиява	
на	 позата	 и	 тя	 става	 принудителна.	
Същото	се	получава	и	когато	главата	
се	изкривява	при	четене	и	това	води	
до	тензионно	главоболие	и	стрес.	Тук	
техниките	 за	 отпускане,	 дихателните	
упражнения	 и	 йога	 подпомагат	 зна-

чително	да	се	намалят	оплакванията.
3.	 Хормони	 -	 при	 жените	 хормо-

ните	 са	 следващата	 важна	 при	чина	
за	 главоболие,	 по-точно	 хормоните,	
които	се	активират	при	мензис.	 Гла-
воболието	 с	 по-често	 и	 по-силно	 в	
дните	 около	 мензис.	Това	 е,	 защото	
нивото	 на	 един	 от	 главните	 женски	
хормони	-	естроген,	нама	лява	по	вре-
мето	 на	 цикъла,	 получава	 се	 хормо-
нален	дисбаланс	и	това	е	причината	
за	главоболието.

4. Диетата	 -	 храните,	 които	 най-
често	 може	 да	 са	 причина,	 са	 си-
ренето	 (особено	 зрелите	 сирена),	
шоколадът,	консервираните	меса,	ци-
трусовите	 плодове,	 ядки,	 лук,	 соле-
ните	храни	и	добавката	мононатриев	
глутамат.	 Дори	 сладоледът	 може	 да	
причини	главоболие,	но	то	продължа-
ва	само	няколко	минути.

5.  Прием	на	определени	течности	
-	това	са	чай,	кафе	и	алко	хол,	когато	
се	 прекали	 с	 количеството.	Това	 се	
отнася	най-вече	за	ал	кохола,	защото	
той	предизвиква	дехидратация	и	спа-
сението	е	приема	не	на	повече	вода.

6.	Пропускане	 на	 хранене	 -	 тази	
причина	е	поради	спадането	на	кръв-
ната	захар.	Обратно	пък,	приемането	
на	 много	 сладки	 неща	 също	 може	
да	 предизвика	 пристъп	 от	 главобо-
лие,	 защото	се	 увелича	ва	нивото	на	
кръвната	захар	и	тя	бързо	след	това	
спада.	Решението	е	редовно	и	здра-
вословно	хранене.

7. Недоспиване	 -	 когато	 лягането	
и	 ставането	 е	 по	 едно	 и	 също	 вре-
ме,	 тогава	 проблемите	 отсъстват,	 но	
недоспиването	 е	 причина,	 а	 болката	
може	да	бъде	облекчена	чрез	кофеин	
и	парацетамол.

Из книгата на д-р Васил Йонков 
„Главоболието - причини и лечение“

Книга за главоболието и как да се справим с него издаде д-р Йонков

216 години от рождението на автора на „Тримата 
мускетари” и още 647 творби - Александър Дюма

Някои	 дори	 твърдят,	 че	 именно	 Маке	
измислял	интригуващите	сюжети	на	най-про-
чутите	 романи,	 а	 Дюма	 ги	 дообработвал	 и	
разкрасявал.
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	 „Загадката	Анри	Пик“	е	но-
вата	 книга	 на	 един	 от	 най-
четените	 съвременни	 френски	
писатели	 -	 Давид	 Фоенкинос.	
Книгата	разказва	как	някъде	в	
Бретан	 един	 библиотекар	 ре-
шава	 да	 събере	 всички	 книги,	
отхвърлени	от	издателите.
	 След	 като	 ни	 показа	 що	
е	 то	 „Деликатност”	 и	 ни	 по-
топи	 в	 спомени	 и	 раздели,	
популярният	 френски	 писател	
ни	предлага	загадка.	Тя	се	съ-
държа	 в	 чудната	 история	 на	
един	 библиотекар,	 който	 ре-
шава	 да	 събере	 всички	 книги,	
отхвърлени	 от	 издателите.	 Ко-
гато	разкрива	намерението	си,	
ръкописите	 не	 закъсняват.	 И	
ето	че	се	натъква	на	истински	
шедьовър,	 написан	 от	 никому	
неизвестния	Анри	Пик,	починал	
преди	две	години.	Странно,	но	
вдовицата	му	не	знае	нищо	за	
никакъв	роман.	Според	нея	по-
койният	й	съпруг	през	живота	
си	не	е	чел	книги,	още	по-мал-
ко	 е	 писал	 такива.	И	 все	 пак	
романът	съществува,	има	огро-
мен	 успех	 и	 променя	 съдбата	
на	много	 хора…	Дали	 авторът	
е	имал	двойствен	живот?	Или	
става	 дума	 за	 мистификация?	
Комедия,	 литературен	 трилър,	
роман	 за	 романа,	 както	 и	 да	
го	 наречем,	 „Загадката	 Анри	
Пик“	 показва	 как	 една	 творба	
може	да	преобърне	живота	на	
своите	 читатели.	 Където	 и	 да	
се	намират	те.
	 Александра	 Александрова	

разказа:
	 „Библиотеката	на	отхвърле-
ните	 е	 напълно	 реално	място,	
което	 съществува	 във	 Ванкув-
ър.	Дори	на	сайта	на	библиоте-
ката	 има	 статистика	 по	 колко	
ръкописа	 на	 година	 влизат,	
дори	 вече	 има	 и	 дигитален	
формат.	 Това	 е	 нещо	 изклю-

чително	 любопитно,	 защото	
живеем	 във	 време,	 в	 което	
книжарници,	библиотекари,	из-
датели	се	опитват	да	се	гонят	
и	 надпреварват,	 вкарвайки	 в	
каталозите	 си	 бестселъри	 и	
какви	 ли	 не	 свръх	 популяр-
ни	 книги.	Това,	 което	 е	 много	
вълнуващо	 в	 книгата,	 е,	 че	 е	

намерен	ръкопис	на	въпросния	
Анри	 Пик,	 който	 е	 починал	 и	
няма	 как	 да	 го	 издирят,	 при	
което	 всички	 хора	 започват	
да	 търсят	 някаква	 следа	 за	
този	човек.	Откриват	неговата	
съпруга,	която	твърди,	че	Анри	
Пик	не	само	никога	не	е	писал	
книги,	 но	 не	 е	 и	 чел	 книги	 в	

живота,	 че	 е	 почти	 неграмо-
тен	 човек.	 Започва	 се	 едно	
трескаво	преследване	на	това	
дали	Анри	Пик	е	някаква	лите-
ратурна	мистификация,	 дали	е	
реален	човек,	 дали	е	възмож-
но	 някой	 толкова	 дълбоко	 и	
фанатично	 да	 бъде	 влюбен	 в	
книгите,	 че	 да	 не	 ги	 споделя	
с	 най-близките	 си.	Тази	 книга	
няма	как	да	бъде	подмината	от	
хората,	които	държат	на	лите-
ратурата,	 защото	много	 добре	
е	изградена	хармонията	между	
чувство	 за	 хумор,	 тъга,	 емо-
ционална	дълбочина.	Всъщност	
това	просто	е	книга	за	книгите.	
От	 всяка	 страница	 струи	 лю-
бов“.
	 Главният	въпрос,	който	по-
ставя	 „Загадката	Анри	Пик”,	 е	
страхува	ли	се	някой	от	книги-
те.	Да.	Страхуват	се	издатели-
те.	Плашат	се	от	самонадеяни-
те	 графомани,	 които	 не	 знаят	
какво	 и	 защо	 пишат.	 Дълбоко	
ужасени	 са	 от	 ниските	 про-
дажби	и	неуспеха.	А	на	новите	
пера	 кой	 ще	 повярва?	 Кой?	
Страхът	от	непроверените	кни-
ги	 напомня	 фрагмент	 от	 мъд-
ростта	на	Мураками	и	неговата	
фраза	 с	 криле.	 „Ако	 четеш	
това,	което	всички	четат,	значи	
ще	мислиш	това,	което	всички	
мислят.”	 Фоенкинос	 използва	
за	 вдъхновение	 историята	 на	
(съвсем	 реално	 съществува-
щата)	библиотека	на	отхвърле-
ните	 книги.	Тя	 от	 своя	 страна	
пък	 е	 вдъхновена	 от	 роман.	

Дом	на	всички	мразени	книги.	
Свърталище	 на	 десетки	 томо-
ве,	които	не	представляват	ин-
терес	нито	за	читателите,	нито	
за	издателите.	На	пръв	поглед	
романът	следва	своята	фабула.	
Ще	 те	 накара	 да	 си	 мислиш,	
че	 основната	 загадка	 е	 кой	 е	
Анри	 Пик	 и	 как	 е	 възможно	
този	мистериозен	покойник	да	
е	автор	на	гениален	роман.
	 Под	сюжетната	повърхност	
и	персонажната	система	обаче	
се	 крият	 темите	 за	 важността	
на	 литературата,	 отдаденост-
та	 и	 следването	 на	 безумните	
идеи.	 Хората	 на	 книгите	 са	
хора	 на	 безграничната	 любов	
към	изкуството,	думите	и	въоб-
ражаемите	 светове.	 Още	 пър-
вите	 страници	 ще	 те	 срещнат	
с	 ентусиазиран	 библиотекар,	
който	бавно	гасне	в	болницата,	
но	дори	и	тогава	прави	опити	
да	контролира	книгите,	рафто-
вете	 и	 подредбата	 в	 библио-
теката	си.	Защото	може	да	не	
знаеш,	но	тези	хора	живеят	и	
дишат	за	това,	което	правят.	И	
са	щастливи.
	 Романът	 се	 движи	 между	
смеха	 и	 тъгата.	 Пълзи	 бавно	
по	ръба	на	журналистическото	
разследване,	 но	 на	 моменти	
се	 откриват	 елементи	 на	 кла-
сически	 трилър.	 Романът	 на	
Фоенкинос	 е	 история	 за	 емо-
ционалните	връзки,	внезапните	
обрати,	способността	литерату-
рата	да	провоира	усмивки	и	да	
посажда	цветя	в	гърдите…

„Загадката Анри Пик“ на един от най-четените френски 
писатели - Давид Фоенкинос, е всъщност книга за книгите

	 В	художествена	галерия	„Христо	Цокев“	–	Габрово	днес	се	
открива	фотографска	изложба	„Избрано”	от	Пети	междунаро-
ден	фото	салон	-	Пловдив.	Откриването	е	от	17.30	часа	в	зала	
„Проф.	Минчо	Минчев”,	ет.	2	на	ХГ	„Христо	Цокев”.
	 Пети	международен	фото	салон	Пловдив	2018	е	под	патро-
нажа	на	Международната	федерация	за	фотографско	изкуство	
(FIAP),	 Фотографско	 общество	 на	Америка	 (PSA),	 Фотограф-
ското	 общество	 на	 Гърция	 (HPS)	 и	 Национално	 сдружение	
„Фотографска	академия	„Янка	Кюркчиева“	(НСФА),	с	подкре-
пата	на	Община	Пловдив.
	 В	шестте	 раздела	 са	 постъпили	 4438	 фотографии	 на	 351	
автори	 от	 50	 държави.	 След	 тридневно	журиране	 петчленно	
жури	от	двама	българи	и	трима	чужденци	са	избрали	за	фи-
налната	селекция	944	фотографии	на	282	участника	от	49	стра-
ни.
	 Българските	фотографи	са	високо	оценени	от	журито,	като	
27	от	тях	са	спечелили	43	награди	в	различни	категории.

	 	На	22	юли	с	пищно	дефи-
ле	 в	 Търново	 започна	 21-ото	
издание	 на	 Международния	
фолклорен	фестивал,	форумът,	
който	за	поредна	година	вели-
котърновци	 очакваха	 с	 голям	
интерес.	
	 С	 над	 500-те	 певци,	 музи-
канти	и	танцьори,	дошли	от	це-
лия	 свят,	 за	 да	 покажат	 своя	
уникален	 фолклор,	 старата	
столица	 стана	 още	 по-пъстра,	
цветна	 и	 красива.	 Слоганът	
на	 фестивала	 тази	 година	 е	
„Лятото,	което	винаги	ще	пом-
ним…“.
	 Групите	 от	 Боливия,	 Вене-
цуела,	 Грузия,	 Китай,	 Коста	
Рика,	 Малайзия,	 Мексико,	 Ру-
сия	и	България	дефилираха	от	
Студентския	 стол	 до	 сградата	
на	 Община	 Велико	 Търново,	
където	всяка	от	тях	представи	
кратък	 фрагмент	 от	 реперто-
ара	си.	Малки	и	големи	апло-
дираха	екзотичните	изпълните-
ли	и	не	спираха	да	се	снимат	
с	 участниците	 от	 различните	
държави.	

	 Най-голям	 интерес	 сред	
публиката	предизвика	появата	
на	 гостите	 от	 Боливия	 и	 Ма-
лайзия,	 които	 за	 първи	 път	
идват	 на	фестивала.	Търновци	
щедро	 възнаградиха	 с	 апло-
дисменти	 и	 „летящите	 грузин-
ци“,	които	само	с	няколко	дви-

жения	успяват	да	оставят	без	
дъх	всеки	свой	зрител.
	 Откриването	 на	 Междуна-
родния	 фолклорен	 фестивал	
продължи	 с	 издигане	 на	 зна-
мената	 на	 България,	 Велико	
Търново	и	флага	на	събитието.	
Всички	участници	и	гости	бяха	

приветствани	от	зам.-кмета	на	
старата	 столица	 проф.	 Георги	
Камарашев,	 който	 ги	 поздра-
ви	 от	 името	 на	 кмета	Даниел	
Панов.	Проф.	Камарашев		под-
черта,	 че	 фестивалът	 е	 из-
ключително	 популярен	 сред	
великотърновци,	 както	 и	 чe	
с	 времето	 той	 се	 превърна	 в	
една	от	емблемите	на	града.
	 В	 следващите	 вечери	 кон-
цертите	 в	 Летния	 театър	 ще	
започват	в	20,00	часа,	а	входът	
за	тях	ще	е	свободен,	припом-
нят	организаторите.	
	 В	петък,	27	юли,	ще	е	бъл-
гарската	вечер,	в	която	изява	
на	 сцената	ще	 имат	фолклор-
ните	 формации	 и	 ансамбли	
„Искра“	и	 „Търновче“	от	Вели-
ко	Търново,	 „Развитие“	 от	Се-
влиево,	„Жар“	от	София,	както	
и	„Сидер	Войвода“	и	„Раховче“	
от	Горна	Оряховица.	В	програ-
мата	 на	 фолклорната	 фиеста,	
освен	 концертите	 във	 Велико	
Търново,	 са	 включени	 още	 10	
в	 Дряново,	 Трявна,	 Добрич	 и	
други	градове.

„Развитие“ от Севлиево ще се представи в Българската вечер 
на Международния фолклорен фестивал във Велико Търново

	 17-годишният	 ученик	 Иван	
Симеонов	от	Професионалната	
гимназия	 по	 каменоделство	 в	
село	Кунино	сътвори	паметник	
в	памет	на	опълченците,	 заги-
нали	 при	Тревненския	 проход,	
и	го	дари	на	Плачковци.
	 Кметът	 на	 града	 Борислав	
Борисов	 получи	 паметника	 от	
председателя	на	Съюза	на	во-
енноинвалидните	 кооперации	
Борис	 Николов,	 който	 орга-
низира	 инициативата	 „Една	
детска	 сълза,	 една	 молитва“,	
съобщава	ВИП	Комюникейшън.
	 „Момчето	 е	 вдъхновено	 от	
героизма	на	българските	герои	
и	 по	 своя	 инициатива	 съз-
дава	 този	 паметник“,	 уточни	
Мила	Салахи,	изследовател	на	
древната	 ни	 история	 от	 Еки-
па	 „Руните	 говорят“,	 която	 бе	
специален	гост	на	събитието	и	
подари	на	организаторите	кни-
гата	за	царя	на	царете	Кубрат	
„Заветът“.	Само	за	една	вечер	
публикацията	 за	 момчето	 бе	
прочетена	 от	 над	 330	 хиляди	

българи	 в	 страницата	 Екип	 2	
„Руните	говорят“.
	 Статуята	 „Преклонение“	 бе	
осветена	 във	 Военната	 акаде-
мия	„Г.	С.	Раковски“,	а	на	нея	е	
изобразена	Света	Олга	 (с	мо-
минско	име	Елена),	 внучка	 на	
великия	 български	 цар	 Борис	
Първи.	 Тя	 ще	 бъде	 поставена	
по	 пътя,	 по	 който	 са	 вървели	
българските	 опълченци	 и	 ру-
ските	 воини	 по	 Тревненските	
проходи	 към	 Шипка	 –	 в	 град	
Плачковци.	 Църковния	 ритуал	
извърши	 отец	 Васил	 от	 БПЦ.	
Статуята	се	състои	от	две	час-
ти	 и	 е	 изработена	 от	 врачан-
ски	камък.
Идеята	 за	 издигане	 на	 па-

метен	знак	идва	преди	година	
от	 Съюза	 на	 военноинвалид-
ните	 кооперации	 на	 България.	
Познат	 на	 Иван	 забелязал	
таланта	 му,	 свързал	 го	 със	
Съюза	и	му	предложил	да	на-
прави	добро	дело	за	България.	
Материалът,	 от	 който	 е	 изра-
ботен	 паметникът,	 е	 подарен	

от	 каменоделец	 от	 Мездра.	
Младият	 ваятел	 скромно	 за-
яви,	 че	 за	 него	 камъкът	 не	 е	
просто	 част	 от	 неживата	 при-
рода	–	в	началото	той	е	плътен	
и	 студен,	 но	 сътворявайки	 от	
него	образ,	ръцете	на	твореца	
му	 вдъхват	 живот	 –	 вече	 има	
характер,	дух	и	се	превръща	в	
нещо	уникално.
Близките	на	момчето	с	гор-

дост	са	приели	идеята	за	даре-
нието.	Те	 също	 са	 родолюбци	
и	се	радват,	че	той	допринася	
за	 съхраняването	 на	 българ-
щината.
Баща	му	сподели,	че	Иван	е	

трето	 поколение	 каменоделец	
и	 от	 малък	 му	 помага	 в	 се-
мейния	бизнес.	С	удоволствие	
работи	заедно	с	него	и	отрано	
прихваща	занаята.	
	Като	 негов	 първи	 учител,	

колега	 и	 баща	 Ивайло	 Симе-
онов	 съветва	 сина	 си	 да	 не	
се	 възгордява	 след	 медийния	
интерес,	да	продължава	да	ра-
боти	усилено,	а	той	винаги	ще	

е	до	него.
Даровитият	 младеж	 вече	

има	осем	самостоятелни	твор-
би,	като	някои	от	тях	са:	„Риба	
от	камък”,	с	която	се	предста-
вя	на	изложби;	скулптурата	на	
легендарната	 за	 село	 Кунино	
Куна	 Кралица,	 изработена	 по	
модел	на	Стефан	Стефанов,	 а	
в	момента	работи	по	още	две	
творби.
След	 завършването	 на	

средното	си	образование	Иван	
смята	да	продължи	своето	обу-
чение	 в	 Националната	 худо-
жествена	 академия,	 а	 следва-
щата	негова	изява	ще	бъде	на	
състезание	в	Етнографския	му-
зей	на	открито	„Етър“	в	Габро-
во,	което	ще	се	проведе	на	6,	
7	и	8	септември.	
Задачата	 ще	 бъде	 да	 пре-

създадат	 конкретен	 модел	 от	
камък.
Честта	 да	 участват	 в	 тази	

надпревара	имат	още	няколко	
ученици	от	каменоделното	учи-
лище	в	Кунино.

Каменоделецът Иван Симеонов, който дари „Преклонение“ на Плачковци, 
идва през септември в ЕМО “Етър” да докаже, че е потомствен майстор
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ÑËÅÄ ÎÒÊÀÒ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ

ÏÎËÑÊÈ
ÅÇÈÊÎÂÅÄ
/1874-1958/

ÃÐÀÄ Â
ÍÅÏÀË

ÐÈÌÑÊÈ
ÈÑÒÎÐÈÊ
/ÎÊ.55-120/

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÏÎËßÐÍÈÊ
/1856-1920/

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÃÐÀÄ ÍÀ
Î.ËÅÑÁÎÑ Â
ÃÚÐÖÈß

ÎÁÐÀÒÍÀÒÀ
ÒÎ×ÊÀ ÍÀ
ÇÅÍÈÒÀ

ÂÈÄ ÒÎÊÎ-
ÏÐÅÊÚÑÂÀ×

ÄÎÌÀÊÈÍ-
ÑÊÈ ÑÚÄ

ÐÅÊÀ Â
ÁÅÍÈÍ,
ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ Ð. ÍÈÃÅÐ

ÊÓ×ÅØÊÈ
ÐÅÂ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÁÎÃ ÍÀ
ÇËÎÑËÎÂÈÅ-
ÒÎ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÕÅÍÄÅË

ÎÁËÀÑÒ Â
ÃÚÐÖÈß

ÌÎÐÑÊÈ
ÌÅÊÎÒÅËÈ

ÀÄÑÊÈ
ÊÀÌÚÊ

ÏÎÄÀÐÚÊ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1697-1768/

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÅÌÈË ÇÎËÀ

ÂÅËÈÊ ÂÅÇÈÐ
ÍÀ ÁÀßÇÈÄ II

ÂÈÄ ÒÂÚÐÄÀ
ÑÊÀËÀ ÇÀ
ÎÁËÈÖÎÂÊÈ

×ÀÑÒ ÎÒ ÎÊÎ-
ÒÎ ÏÐÈ ×ËÅ-
ÍÅÑÒÎÍÎÃÈ-
ÒÅ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ
Ñ ÕÓÁÀÂÈ
ÖÂÅÒÎÂÅ

ÅÄÍÎÂÀËÅÍÒ-
ÍÈ ÐÀÄÈÊÀËÈ

ÌÀÐÊÀ
ÁÅËÀÐÓÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ÌÀËÊÀ ÐÅ-
ÊÈ×ÊÀ, ÂÀÄÀ

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÃÀÐÎÍÀ

ÏÅÐÓÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÒÂÚÐÄÀ
ÑÏËÀÂ ÇÀ
ÐÅÆÅÙÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ-
ÒÈ

ÀÁÀËÀÊÎÂ, ÀÍÎÐÀÒÀ, ÊÀÍÀËÅÒÎ, ÊÀÍÈÍ, ËÀÂÅÐÀÍ, ÌÅØÈÍ, ÌÎÌ, ÍÅÌÎÐÈÍÎ, ÏÀÒÀÍ, ÑÎÒÀ, ÑÎÒÈË, ÒÀËÈÌÀÒ, ÔÈØÅÊ, ×ÈÍÅ×ÈÒÀ.
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

лЕкари
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

д-р БалникоВа - кожен 
лекар - . 0888/878-193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 5]
сух Бук - 2 кубика, дълж. 
1-1.20 см, деб. 5 см, 6 
см, се продава на тел. 
0886/845-640. [11, 5]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 5]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 6]

БойлЕр на дърва, 
блиндирана врата с че-
тиристранно заключва-
не се продават на тел. 
0876/597-233. [3, 2]
изгодно! газоВ писто-
лет „Voltran“ се продава 
на тел. 0887/526-469. [3, 
1]
изгодно! ВЕлоЕрго-
МЕТър „Body sclupture“ 
- нов, се продава на тел. 
0887/526-469. [3, 1]
изгодно! Въздушна 
пушка се продава на тел. 
0887/526-469. [3, 1]
коТЕл с водна риза, пом-
па „Грундфос“, разшири-
тел и кюнци се продават 
на тел. 0888/820-030. 
[10, 1]

жиВоТни продаВа
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 5]
ярЕТа и пръч на две го-
дини се продават на тел. 
0892/351-112. [3, 1]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 
[11, 5]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
19]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [22, 5]
плочи оТ стара къща се 
купуват на тел. 0887/704-
704. [3, 1]

иМоТи продаВа
къща с гараж и дворно 
място се продава на тел. 
0885/53-56-68. [15, 9]
апарТаМЕнТ - 56 кв. м, 
тухла, идеален център, 
цена по договаряне, се 
продава на тел. 0899/893-
350. [11, 11]
БЕТонна гаражна клет-
ка се продава на тел. 
0896/764-683. [11, 10]
апарТаМЕнТ - 150 кв. м, 
в град Габрово, обзаве-

ден, луксозен, с гараж и 
таванска стая, се прода-
ва на тел. 0896/964-413. 
[12, 7]
рЕгулиран иМоТ в село 
Новаковци - ток, вода, 
кирпичена постройка, 
овощна градина, се прода-
ва на тел. 0879/284-541. 
[11, 7]
изгодно! дВуЕТажна 
къща, завършена, в село 
Донино се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 6]
къща - ново строител-
ство, 155 кв. м РЗП, на 3 
етажа, цена: 33333 лв., се 
продава на тел. 0888/450-
180. [11, 6]
къща В село Орловци се 
продава на тел. 0889/019-
785. [4, 4]
апарТаМЕнТ В квар-

тал Русевци, тристаен, с 
ТЕЦ, се продава на тел. 
0897/323-281. [6, 2]
къща В квартал Вой-
ново се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 3]

иМоТи даВа под наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 20]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 1]

гори купуВа
изкупуВа гори - тел. 
0894/211-512. [22, 18]

унаслЕдяВанЕ
жЕна БЕз жилище за гле-
дане на стари хора с цел 
унаследяване на имота им 

се търси на тел. 066/99-
22-44. [5, 5]

гори продаВа
11 дка гора преди село 
Руйчевци се продава на 
тел. 0876/988-333. [3, 3]
14 дЕкара гора в чер-
тите на село Рязковци се 
продава на тел. 0885/825-
483. [3, 3]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 20]
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
12]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 9]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472

нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  прода-
Ва  дърва за огрев - 
0887/547-499, 0878/513-
655.
дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ка-
мини. Бърза доставка. 
0877/108-825.
дъБоВи и букови дърва 
80 лв.с  безплатен транс-
порт - 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
гоТоВи дърВа за печки 
и камини се продават на 
тел. 0893/390-253. [33, 
30]

дърВа - метрови, наря-
зани и нацепени (бук) 
се продават на тел. 
0894/211-512. [22, 18]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [24, 18]
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 15]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 5]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 5]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 80 лв., мет-
рови - 70 лв., продава 
0893/511-154. [22, 4]

козМЕТика, Масаж
п р о ф Е с и о н а л -
ни МасажисТки - 
0876/735-596. [22, 
12]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
рЕМонТ на покриви, по-
кривни изолации, тенеке-
джийски услуги, улуци - 
тел. 0876/461-277. [25, 
25]
груБ сТроЕж. Покриви. 
Тел. 0897/765-110. [5, 1]

БЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
10]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
10]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 10]
съБаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 10]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 5]
ВсякакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025

БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650. 
[32, 30]
цялосТЕн рЕМонТ на 
бани и тоалетни. Полагане 
на фаянс, теракота, гра-
нитогрес, ламинат и други 
настилки. Тел. 0888/535-
764. [6, 3]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 6]

Топло- и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - 0897/931-
088 [33, 25]

хидроизолации
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 го-
дини - справки на тел.  
0888/314-533.

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
14]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 6]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
почисТВанЕ
почисТВанЕ на домове 
и офиси - тел. 0893/604-
886. [11, 6]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 16]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
15]

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 6]
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 5]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0899/397-142. 
[6, 1]

косЕнЕ и поддръж-
ка професионално - тел. 
0899/140-254. [17, 1]

услуги
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
заВаръчни услуги - 
0885/724-671 [10, 3]
чисТЕнЕ на тавански 
стаи и на апартаменти 
и мази и извозване на 
строителни отпадъци - тел. 
0899/137-542. [5, 1]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

Вестник	„100	вести“	
е	единственият	

регионален	
всекидневник	

-	излиза	всеки	ден	
без	неделя.

оБяВиТЕ онлайн
Новият	 сайт	 на	 вестник	 „100	 вести“	 -	
www.100vesti.info,	 Ви	 дава	 възможност	 да	
подадете	 своята	 обява	 и	 реклама	 по	 елек-
тронен	 път	 като	 използвате	 опцията	 МА-
ГАЗИН	на	първия	ред	в	онлайн	платформата	
на	 вестника.	 От	 падащото	 меню	 избирате	
параметрите	 на	 своята	 заявка	 и	 по	 елек-
тронен	път	се	разплащате	за	услугата.	

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо еро-
тични масажи, стандарт-
ни, за сериозни хора, 
много сочни са масажи-
те - Габриела, 0895/039-
942. [18, 5]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]

уроци, курсоВЕ
кВалифициран прЕподаВаТЕл с 
международен опит предлага уроци по 
холандски, испански и английски език 
- 0879/332-232 и 0876/313-610. [3, 1]

аВТоМоБили продаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и данък, 
нови гуми, се продава 
на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 15]
форд фокус - комби, 
1.6, газов инжекцион, 
се продава на тел. 
0899/893-350. [11, 11]
МЕрцЕдЕс Е280 - газ-
бензин, нови гуми, всичко 
платено, се продава на 
тел. 0897/848-525. [4, 1]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 

тел. 0897/604-463. [22, 
1]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 9]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 11]

гуМи
4 Броя метални джанти 
- 15 цола, за Сузуки Су-
ифот се продават на тел. 
0888/831-627. [5, 3]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до сме-
тището, се предлагат на 
тел. 0898/780-448

ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.
ТранспорТ - 3 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран се пред-
лага на тел. 0887/357-
039. [22, 10]
услуги с ГАЗ-ка, самос-
вал се предлагат на тел. 
0893/494-650. [12, 10]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 4]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

доМашни люБиМци
кокЕр шпаньол на 47 дни се продава на тел. 
0877/150-152. [5, 5]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [33, 19]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 2]
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	 Габровският	 атлет	
Християн	 Стоянов	 записа	
шесто	и	девето	място	при	
първото	 си	 международно	
участие	с	екипа	на	мъжкия	
национален	отбор	на	Бъл-
гария	 по	 лека	 атлетика.	
Местният	 талант,	 откритие	
на	треньора	Веселин	Геор-
гиев,	 представи	 страната	
ни	 на	 Балканското	 пър-
венство	в	Стара	Загора	в	
бяганията	 на	 1500	 и	 3000	
метра	и	 записа	 личен	ре-
зултат	 на	 по-дългата	 дис-
танция	-	8:31.79	минути.	Той	
му	 отреди	 шесто	 място	 в	
класирането	 от	 стартира-
лите	общо	13	състезатели.	
В	надпреварата	на	1500	м	
Хрис	 се	 приближи	 макси-
мално	 до	 най-доброто	 си	
постижение	 до	 момента	
(3:55,98	 мин.)	 и	 спря	 хро-
нометъра	 на	 3:56.05	 мин.,	
като	 зае	 девето	 място	 в	

к л а с и -
рането .	
Балкан -
ски	шам-
пион	 и	
в	 двете	
д и с ц и -
п л и н и	
с т а н а	
с ъ р б и -
нът	 Ел-
зан	 Би-

бич.	„Успях	да	си	направя	
личен	 резултат	 на	 една	
от	 дисциплините,	 в	 които	
участвах,	и	съм	убеден,	че	
вървя	 в	 правилната	 посо-
ка.	 Продължавам	 подго-
товката	 на	 пълни	 оборо-
ти,	 защото	 Европейското	
първенство	 в	 Берлин	 на-
ближава,	 а	 там	 трябва	да	
бъда	 по-силен“,	 сподели	
след	състезанието	Хрис.
	 Балканиадата	 в	 Стара	
Загора	действително	беше	

един	добър	тест	за	младия	
ни	атлет	преди	шампиона-
та	на	Стария	континент	за	
хора	 с	 физически	 увреж-
дания,	 който	 е	 в	 края	 на	
следващия	 месец	 в	 Бер-
лин.	Стоянов	е	амбициран	
да	се	бори	за	европейска-
та	титла	в	бягането	на	1500	
метра.	В	началото	на	юли	
габровският	 талант,	 който	
се	 подготвя	 под	 ръковод-
ството	 на	 специалиста	 в	
средните	 и	 дълги	 бягания	
Евгени	 Игнатов,	 спечели	
старта	 на	 1500	 метра	 в	
последния	кръг	от	светов-
ните	 серии	 Гран	 при	 за	
състезатели	 с	 физически	
увреждания.	 Стартът	 се	
проведе	 в	 спортен	 ком-
плекс	„Фридрих-Лудвиг-Ян-
Шпортпарк“	в	германската	
столица,	 където	 след	 по-
малко	от	месец	ще	бъде	и	
европейското	първенство.

Õриñ Стоянов ñ личåн рåкорä нà Бàлкàниàäàтà

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Подготвящите	 се	 за	
новия	 сезон	 в	 елитното	
юношеско	първенство	U19	
отбори	 на	 „Янтра	 1919“	 и	
„Монтана“	 записаха	 ра-
венство	 и	 във	 втората	
контролна	 среща,	 която	
направиха	 в	 рамките	 на	
три	дни.	Подобно	на	пър-
вия	мач,	игран	на	стадион	
„Априлов“	 в	 Габрово,	 и	
този	 в	 Монтана	 завърши	
при	резултат	1:1.
	 И	 двата	 гола	 падна-
ха	 през	първото	полувре-
ме.	 Христо	 Цонев	 изве-
де	 „Янтра	 1919“	 напред	
четвърт	 час	 след	 начало-
то,	 като	 реализира	 кон-
траатака	 на	 габровския	
състав,	 но	 домакините	
възстановиха	 равенство-
то	преди	почивката.	През	
втората	 част	 съставът	 на	
„Монтана“	беше	този,	кой-
то	 владееше	 топката,	 но	

по-чистите	 голови	 поло-
жения	 бяха	 в	 актива	 на	
„Янтра	 1919“,	 като	 Хрис-
то	 Цонев	 пропусна	 две	
отлични	 възможности	 за	
втори	 гол.	 Поради	 лич-
ни	причини	в	срещата	не	
взеха	участие	Цанко	Сла-

вов,	 Радослав	 Филев	 и	
Християн	Михов.
	 „Янтра	 1919“	 започ-
на	 в	 състав:	 Александър	
Александров,	 Недко	 Сто-
янов,	 Симеон	 Спасов,	
Петър	 Павлов,	 Айджан	
Идиризов,	Калоян	Белчев,	

Делян	Дончев,	Павел	Пав-
лов,	Димитър	Кънчев,	Бо-
рислав	Атанасов	и	Христо	
Цонев.	 След	 почивката	
влязоха	 Мирослав	 Пен-
ков,	 Исмет	 Кемал,	 Ми-
хаил	 Йосифов,	 Николай	
Кьосев,	 Данаил	 Тасев	 и	
Васил	Цветков.
	 „Този	път	стояхме	дос-
та	 по-добре,	 отколкото	 в	
първата	 среща	 с	 „Монта-
на“,	в	която	те	ни	надигра-
ха	категорично.	Вижда	се	
напредък	с	всеки	изигран	
мач	 и	 това	 е	 позитивно.	
Продължаваме	 да	 рабо-
тим,	 за	 да	 сме	 оптимал-
но	 готови	 за	 старта	 на	
първенството“,	 коментира	
след	 срещата	 треньорът	
на	 габровския	 тим	 Нико-
лай	Василев.
	 Следващата	 проверка	
на	тима	ще	бъде	в	сряда,	
25	юли,	в	столицата	срещу	
10-я	 в	 миналото	 първен-
ство	-	„Славия“.

Ново 1:1 мåжäу „Янтрà 1919” и „Монтàнà”
	 Състезателите	 на	 КСО	
„Узана“	 за	 поредна	 годи-
на	 се	 представиха	 много	
силно	 и	 обраха	 медали-
те	 от	 държавното	 първен-
ство	 по	 колоориентиране.	
Шампионатът	за	2018-та	се	
проведе	в	кметство	Старо-
загорски	 минерални	 бани	
с	 участието	 на	 над	 300	
ориентировачи	от	24	клуба	
в	 страната.	 Те	 се	 състе-
заваха	 в	 три	 дисциплини	
-	 спринт,	 дълга	 дистанция	
и	щафети.
	 КСО	 „Узана“	 участ-
ва	 в	 първенството	 с	 49	
състезатели,	 възпитаници	
на	 треньорите	 Елеонора	
Николова	 и	 Петко	 Игна-
тов,	 които	 завоюваха	 29	
призови	 места.	 Шампиони	
в	 спринта	 станаха	 Борис	
Карабойков	 (М12),	 Теодо-
сий	 Гатев	 (М14),	 Михаил	
Михайлов	(М18),	Маргарита	
Радева	 (Ж18)	 и	 Ева	 Си-
меонова	 (Ж20).	 Сребърни	

отличия	 взеха	 Христина	
Козарева	 (Ж21),	 Мартин	
Пенчев	 (М20),	 Бистра	 Ан-
гелова	 (Ж14)	 и	 Цвета	 Ко-
митска	 (Ж16),	 а	 с	 бронз	
се	 окичиха	 Михаил	 Бала-
банов	 (М14),	 Тихомир	 Га-
лов	 (М16),	 Божидар	 Пеев	
(М18)	 и	 Антония	 Стойчева	
(Ж16).	 Маргарита	 Радева	
и	Михаил	Михайлов	успяха	
да	 дублират	 златните	 си	
медали	и	в	другата	индиви-
дуална	дисциплина.	
	 Първи	 места	 на	 дъл-
гата	 дистанция	 завоюваха	
също	 Михаил	 Балабанов	
(М14)	 и	 Мартин	 Пенчев	
(М20).	 Христина	 Козарева	
взе	 още	 една	 вицешампи-
онска	титла	в	най-елитната	
група	 при	 дамите	 (Ж21),	
втори	 места	 заеха	 и	 Те-
одосий	 Гатев	 (М14),	 Ева	
Симеонова	(Ж20)	и	Мигле-
на	Гатева	(Ж45).	Любослав	
Флоров	 се	 класира	 трети	
при	Мъже-18.

	 КСО	 „Узана“	 спечели	
още	 седем	 призови	 места	
от	 надпреварата	 при	 ща-
фетите.	 Първи	 станаха	 от-
борите	на	клуба	при	Жени-
18	 (Виктория	 Денизова,	
Антония	 Стойчева,	 Викто-
рия	Стефанова)	и	Мъже-20	
(Мартин	 Пенчев,	 Валентин	
Саратлиев,	Денис	Милков).	
Второ	 място	 зае	 тройката	
при	Жени-21	(Силвия	Шан-
дуркова,	 Христина	 Коза-
рева,	 Александра	 Николо-
ва),	 както	 и	 тимовете	 при	
Мъже-18	 (Божидар	 Пеев,	
Любослав	Флоров,	Михаил	
Михайлов)	 и	Жени-20	 (Ди-
мана	Маринова,	Маргарита	
Радева,	Ева	Симеонова).		
	 На	 третото	 стъпало	 на	
почетната	стълбичка	се	ка-
чиха	 отборите	 на	 „Узана“	
при	Мъже-14	 (Теодосий	Га-
тев,	Калина	Пенчева,	Йор-
дан	Тихомиров)	 и	Мъже-16	
(Александър	Генев,	Михаил	
Балабанов,	Тихомир	Галов).	

КСО „Узàнà” оáрà мåäàлитå 

 - Г-н Искров, поздрав-
ления за много добрата 
организация и успешен 
финал на поредния трети 
Международен баскетбо-
лен камп в Габрово.
	 -	Благодаря.	Много	съм	
доволен	от	интереса	и	по-
стигнатото	 през	 този	 дву-
седмичния	камп,	разделен	
на	 две	 смени.	 В	 него	 се	
включиха	 около	 400	 деца,	
60	 души	национални	отбо-
ри,	отделно	100	души	ама-
тьори,	 проведени	 турнири	
-	 по	 стрийтбол,	 междуна-
родният	 „Христо	 Донков”	
и	 Първият	 за	 купата	 на	
България	 по	 баскетбол	 на	
колички.	 Планираните	 съ-
бития	 бяха	 изпълнени	 по	
доста	 добър	 начин	 и	 из-
ключително	атрактивни.
 - Как протече програ-
мата  на кампа? 
	 -	 Първите	 четири	 дни	
бяха	 най-трудни	 за	 кампа	
от	 7	 до	 към	 10	 юли,	 за-
щото	 валеше	 дъжд	 и	 се	
наложи	 използването	 на	

зали,	 което	 усложни	 дос-
та	 условията	 на	 трениро-
вачния	 процес.	 Особено	
атрактивен	бе	стрийтболът	
и	се	надявам,	ако	следва-
щата	 година	 срещнем	 от-
ново	подкрепата	на	Общи-
на	 Габрово,	 да	 има	 през	
цялата	 седмица	 турнир	 –	
стрийтбол.	 Той	 се	 прове-
де	на	вечерно	осветление,	
специално	 подготвено,	 и	
допринесе	за	успеха	и	го-
лемия	 интерес	 както	 от	
участниците	в	кампа,	така	
и	от	много	граждани.	
	 На	аматьорския	стрий-
тбол	в	събота	се	включиха	
12	 отбора.	 Получиха	 се	
доста	приятни	и	атрактив-
ни	мачове.	Наистина	 тези	
моменти	 допринасят	 за	
популяризиране	 на	 този	
вид	 баскетбол.	Още	 пове-
че,	 че	 от	 миналата	 годи-
на	Streetball	е	олимпийски	
спорт	3Х3.	
	 Той	 набира	 все	 по-
голяма	 популярност	 като	
динамичен,	 атрактивен	

спорт.	 При	 него	 времето	
за	 нападение	 е	 ограниче-
но.	 За	 12	 секунди	 трябва	
да	 се	 извърши	 атака,	 а	
частите	 му	 	 са	 по	 8	 или	
10	 минути,	 зависи	 от	 ре-
гламента,	 което	 го	 прави	
много	динамичен.
 - Един нов спорт – 
баскетбол на колички, 
беше част от състезател-
ната програма на кампа. 
Като треньор на единия 
отбор какво Ви привлече 
в този спорт?
	 -	 Много	 неочаквано	
тази	година	„София	-	Бал-
кан”	 спечели	 купата.	Този	
турнир	решихме	да	 го	на-
правим	в	Габрово,	защото	
знаехме,	че	ще	има	много	
деца	 на	 кампа,	 които	 да	
подкрепят	 отборите.	 По-
лучи	 се	 един	 изключител-
но	 динамичен	 мач,	 който	
лично	 аз	 не	 очаквах	 да	
спечелим	като	финал.	Все	
пак	 това	 е	 първият	 отбор	
на	 колички	 в	 България	 и	
макар	 и	 малко	 случайно,	
купата	дойде.
	 Проф.	 Кръстю	 Църов	
бе	 започнал	 да	 тренира	

първите	ентусиасти	на	ко-
лички	 през	 2010	 г.	 През	
2011	 г.	 той	 ме	 покани	 да	
помагам.	И	оттогава	заед-
но	се	опитваме	да	разви-
ем	 спорта.	Отначало	 бяха		
два	отбора	-	„София	-	Бал-
кан“	и	ЦСКА.	Сега	сме	пет	
отбора	 -	 с	два	във	Варна	
и	 Бургас.	 Вече	 в	 някаква	
степен	 може	 да	 се	 каже,	
че	 сме	 повишили	 нивото	
на	развитие.	Първенството	
по	 баскетбол	 на	 колички	
приключва	 наесен.	 През	
октомври	 е	 последният	
кръг.	 Това	 е	 трето	 пър-
венство	и	ЦСКА	вече	си	е	
осигурил	 титлата	 със	 спе-
челени	победи.
	 В	 Габрово	 към	 отбора	
на	 „Балкан”	 се	 включи	 и	
един	 състезател	 от	 чуж-
бина.	 Стюарт	 Олсън	 (38	
г.),	 който	 е	 българин	 по	
рождение.	Преди	години	е	
осиновен	 в	 Канада.	 Впо-
следствие	 започва	 да	 иг-
рае	 на	 колички,	 защото	 е	
с	 малформация	 на	 долен	
крайник	 (вече	 се	 движи	
с	 две	 протези).	 В	Щатите	
играе	 полупрофесионално.	

Той	 е	 на	много	 по-високо	
ниво	от	 всички	наши	със-
тезатели.	 Понеже	 отборът	
на	 „София-Балкан”	 е	 по-
слабият	от	ЦСКА,	решихме	
да	 го	 включим	 към	 него	
и	 благодарение	 на	 Стю-
арт	отборът	спечели	първо	
място	 и	 купата	 на	 Бълга-
рия.	 Неговото	 включване	
беше	от	особена	значение	
за	 нас.	 Успяхме	 да	 нау-
чим	 много	 нови	 неща	 и	
баскетболни	 техники.	 Той	
сега	е	с	българския	отбор	
на	 международния	 турнир	
в	 Гърция,	 където	 нашият	
отбор	 е	 победил	 този	 на	
Кипър	и	е	загубил	само	с	
няколко	 точки	 от	 Гърция,	
но	като	цяло	се	е	предста-
вил		по-добре	от	миналата	
година.	След	завръщането	
им	 в	 София	 Стюарт	 ще	
лети	за	Щатите.
 - Как се развиха 
действията през втората 
смяна на кампа?
	 -	 Освен	 децата	 от	Ан-
глия,	 които	 участваха	 в	
продължение	 на	 две	 сед-
мици,	 се	 включиха	 и	 25	
деца	от	Молдова.	

	 Като	 участници	 в	 кам-
па	 имаше	 хора	 от	 четири	
континента	-	Европа,	Азия,	
Африка,	 Северна	Америка	
(САЩ),	и	11	държави,	кое-
то	си	е	повод	за	радост.
	 Бе	 постигната	 основ-
ната	 ни	 цел	 -	 най-талант-
ливите	 деца	 да	 получа-
ват	 възможност	 да	 бъдат	
забелязани	 и	 да	 играят	
в	 чужбина.	Това	 се	 случи	
още	 през	 миналата	 годи-
на,	 когато	 деца	 замина-
ха	 за	Англия.	Тази	 година	
също	има	интерес	от	раз-
лични	 наши	 партньори	 и	
партньорски	 организации,	
които	 да	 предложат	 сти-
пендии	 дори	 и	 частични.	
Така	че	до	края	на	лятото	
ще	 излезе	 информация	 и	
ще	 знаем	 кои	 участници	
имат	 възможност	 да	 оти-
дат	в	чужбина.
 - Как се представи 
Габрово като домакин на 
голямото спортно съби-
тие за младежи?
	 -	 Отново	 бих	 отбеляз-
ал,	 че	 съм	 изключително		
благодарен	 на	 кмета	 г-жа	
Таня	 Христова,	 която	 на-
прави	 всичко	 възможно	
събитието	 да	 се	 случи	 по	
този	 начин	 -	 мащаба	 на	
баскетболния	камп.	
	 Сърдечни	благодарнос-
ти	към	Общината	и	всички,	
които	 ни	 помагаха:	 Иван	
Господинов	 -	 изпълнител-
ният	 директор	 на	 баскет-
болния	 клуб	 „Чардафон”,		
многобройните	 спортни	
деятели,	 много	 от	 които	
преподаватели	 по	 физкул-
тура,	млади	баскетболисти	
от	Габрово	и	др.
	 В	 кампа	 се	 включиха	
около	60	души	от	Габрово,	
което	 намирам,	 че	 е	 по-
лезно	за	тях	-	от	най-мал-
ките	до	най-големите.

 - Бъдещите Ви очаква-
ния?
	 -	Надявам	се	догодина	
да	продължим	традицията.	
Имаме	желание	да	напра-
вим	 турнира	 „Христо	Дон-
ков”	 по-мащабен,	 защото	
участници	 от	 Молдова	 и	
Англия	 изявиха	 желание	
да	се	включат.	
	 Тъй	 като	 стрийтболът	
се	 получи	 много	 добре,	
може	още	да	се	разшири.
	 Интересът	 към	 кампа		
се	 увеличава.	 Вече	 има	
желание	 да	 се	 включат	
участници	от	Румъния,	Ма-
кедония,	 Украйна.	 Да	 се	
надяваме	догодина	да	има	
още	повече	чужденци.
	 В	 личен	 план,	 когато	
започнах	 с	 организация-
та	 преди	 три	 години,	 не	
съм	 очаквал,	 че	 ще	 бъде	
толкова	 сложно,	 трудно	 и	
мащабно.	Явно	има	нужда	
от	 такова	 събитие	 в	 Бъл-
гария,	 защото	 на	 кампа	
идват	 деца	 от	 20	 клуба	
в	 България,	 от	 „Левски“,	
ЦСКА,	Варна.	
	 На	практика	всички	по-
добри	 отбори	 в	 България	
предпочитат	 кампа,	 защо-
то	 е	 достъпен	 като	 цена	
от	една	страна	и	от	друга	
-	локацията	и	условията	са	
добри.	 Тук	 разполагаме	 с	
най-хубавите	 спортни	 пло-
щадки:	 	 на	 блок	 „Дунав”	
и	 две	 на	 хотел	 „Мак”.	 И	
на	 практика	 българските	
деца	няма	къде	другаде	да	
получат	достъп	до	чуждес-
транни	 специалисти.	 Мно-
го	 треньори	 от	 Европа	 се	
отзоваха,	 което	 определе-
но	помага	на	нашите	спе-
циалисти	 с	 баскетболни	
методики.	 По	 този	 начин	
обучаваме	не	само	нашите	
състезатели,	 но	 и	 треньо-
рите.	

Влàäимир Иñкров: „Интåрåñът към áàñкåтáолния кàмп ñå увåличàвà,  
äоãоäинà щå ãо рàзширим ñ ощå турнири и чужäåñтрàнни учàñтници”

	 Приятелски	 мач	 меж-
ду	отборите	на	стажантите,	
които	през	лятото	провеж-
дат	 своя	 стаж	 в	 „Идеал	
Стандарт-Видима“,	 и	 пред-
ставителен	 отбор	 от	 слу-
жители	 на	 севлиевската	
компания	 бе	 емоционално	
продължение	 на	 завърши-
лото	 преди	 дни	 Световно.
Капитан	 на	 стажантския	
отбор	„VISTA	UNITED”	беше	
единствената	 дама	 на	 те-
рена	 -	 Елена	 Луканова,	 а	
представителният	отбор	на	
служителите	 беше	 наче-
ло	 с	 Александър	 Тодоров.	
След	оспорвана	надпрева-
ра	представителният	отбор	
на	 служителите	 победи	 с	
резултат	8:7	бъдещите	про-
фесионалисти,	 стажантите	
на	фирмата.	Изпълнителни-
ят	директор	на	компанията	
Ярослав	 Дончев	 връчи	 ку-
пата	на	победителя	и	поз-

драви	 всички	 състезатели	
от	двата	отбора.
	 В	 състава	 на	 предста-
вителния	 отбор	 на	 „Идеал	
Стандарт	 -	 Видима“	АД	 се	
включиха	 Александър	 То-
доров	 (капитан),	 Драгомир	
Славоев,	 Любомир	 Лаза-
ров,	 Чавдар	 Чанков,	 Пла-
мен	 Маринов,	 Свилен	 Си-
меонов	 и	 Симеон	 Иванов.	
Вратарят	Драгомир	Славо-
ев	 изрази	 единодушното	

мнение	на	футболистите	от	
отбора	 победител	 с	 думи-
те:	„Благодарим	на	стажан-
тите	 за	 възможността	 да	
ни	провокират	да	участва-
ме	в	този	приятелски	мач.	
В	знак	на	подкрепа	и	с	по-
желание	за	бъдещи	успехи	
ви	 преотстъпваме	 купата,	
защото	 вие	 сте	 нашето	
продължение	 както	 в	 про-
фесионалната	 среда,	 така	
и	на	футболния	терен!“	

	 От	 страна	 на	 стажан-
тите	 за	 „VISTA	 UNITED“	 се	
състезаваха	 Елена	 Лука-
нова	 (капитан),	 Мартин	
Дюлгяров,	 Герган	 Жеков,	
Цветослав	Луканов,	Христо	
Николов,	 Иван	 Златев	 и	
резервите	 Ивайло	 Колев,	
Петър	 Христов,	 Иван	 Дян-
ков.	Водеща	на	мача	беше	
Мирена	Петкова,	която	при	
откриването	 на	 футболна-
та	 среща	 заяви:	 „Благода-
рим	 ви,	 ръководители,	 за		
спортния	дух	и	желание	да	
ни	подкрепите	в	тази	ини-
циатива.	Вие	допринесохте	
за	още	по-запомнящото	се	
и	 щастливо	 за	 нас	 синьо	
лято“.	И	тъй	като	футболна-
та	 среща	 се	 проведе	 под	
зоркия	 поглед	 на	 профе-
сионалния	 съдия	 Тихомир	
Колев	 и	 към	 него	 стажан-
тите	 изказаха	 своята	 бла-
годарност.

„Иäåàл Стàнäàрт-Виäимà”- ñлужитåлитå áихà ñтàжàнтитå

ВЕЛА ЛАЗАРОВА

	 Успешно	 завърши	 третото	 издание	 на	 Международния	
баскетболен	лагер	-	International	Basketball	Camp	Gabrovo,	про-
ведено	от	7	до	22	юли.	В	него	се	включиха	над	400	младежи	
от	6	до	19	години	от	четири	континента	и	над	30	треньо-
ри,	 между	 които	 специалисти	 от	 САЩ,	 Испания,	 Ирландия,	
Англия,	 Италия,	 Молдова,	 Литва,	 Чехия.	 За	 втори	 път	 в	
рамките	на	кампа	се	проведе	турнирът	„Христо	Донков”	с	
международно	участие	на	ниво	национални	отбори	-	кадети,	
в	рамките	на	3	дни	в	зала	„Орловец”.	С	голям	интерес	бяха	
посрещнати	турнирът	Streetball	(14-15	юли)	на	площада	пред	
Община	Габрово	и	Първият	турнир	за	Купата	на	България	по	
баскетбол	на	колички	(14-15	юли).
	 Община	 Габрово	 и	 партньори	 активно	 подпомогнаха		
спортното	 събитие	 за	 трета	 поредна	 година	 градът	 да	
стане	привлекателен	център	на	Международния	баскетболен	
камп.	 За	 него	 особена	 заслуга	 има	 главният	 организатор	
Владимир	 Искров,	 най-успешният	 треньор	 в	 историята	 на	
габровския	баскетбол,	избран	за	член	на	Управителния	съвет	
на	 вече	Обединения	 баскетболен	 клуб	 на	 Габрово	 и	Дряново		
„Чардафон”.


