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До 26 май 
всички материали, 

свързани с изборите за 
Европейски парламент, са 
платени публикации, под-
готвени от предизборните 
щабове на политическите 
партии и коалиции, които 

носят отговорност 
за съдържанието им.

Женина Денчева

	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	 Ва-
силиади“	 изпрати	 своите	
зрелостници	 с	 емоцио-
нално	 тържество	 в	 зала	
„Възраждане“.	 Водещ	 на	
събитието	 беше	 Гергана	
Харитонова.
		 Директорът	 на	 гимна-
зията	инж.	Васил	Христов	
връчи	сертификати	за	про-
фесионални	умения	и	ком-
петенции	на	12		ученици	от	
12	„а“		и	12	„б“		клас,	взе-
ли	участие	в	ученическата	
производствена	 практика	
в	 испанския	 град	 Вален-
сия	през	2018	г.	Инж.	Хри-
стов	 поднесе	 приветствие	
към	абитуриентите	като	им	
пожела	успехи	и	късмет	в	
живота.
	 Всички	 12-ти	 класове	

представиха	 презентации,	
с	 които	споделиха	прежи-
вяванията,	 вълненията	 и	
емоциите,	които	са	прежи-
вели	в	петте	 години	заед-
но.	Те	предизвикаха	както	
радост	и	смях,	така	и	съл-
зи	 в	 очите	 на	 зрелостни-
ците,	на	техните	учители	и	
гостите,	присъстващи	в	за-
лата.	След	всяка	презента-
ция	следваше	награждава-
не	на	изявили	се	ученици.
	 Изключително	 въз-
действащо	бе	изпълнение-
то	 на	 пиано	 на	 Иван	 Ди-
мов	от	10	„в“	-	„Две	крачки	
от	 ада“	 на	Марк	Фарадей	
и	„Реквием	за	една	мечта“	
от	филма	„Властелинът	на	
пръстените“.
	 Участие	 в	 тържеството	
взеха	 оркестър	 „Габрово“	
с	 диригент	 Николай	 Вен-

ков	и	солисти	Стефан	Ко-
сев,	Ивета	Петрова	и	Таня	
Соколова,	 клуб	 за	 спорт-
ни	 танци	 „Ритмика“,	 балет	
„Магия“,	фолклорен	танцов	
ансамбъл	„Сивек“.	
	 Христия	 Илиева	 от	 12	
„в“	 клас	 направи	 обръще-
ние	 към	 абитуриентите	 и	
към	останалите	ученици.
	 В	края	на	тържеството	
Кристиян	Стоянов	от	12	„а“	
клас	 произнесе	 клетвата	
на	 д-р	 Василиади.	 Всички	
дванадесетокласници	 ста-
наха	 на	 крака	 и	 казаха:	
„Заклех	се!“.
	 Инж.	 Христов	 удари	
последния	 училищен	 звъ-
нец,	 който	сложи	край	на	
ученическите	години	и	по-
стави	 ново	 начало	 -	 на-
чало	 на	 нови	 пътища	 и	
надежди.
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бояна пенчева

	 Директорът	 на	 Нацио-
налната	 Априловска	 гим-
назия	 Снежана	 Рачевиц	
изпрати	Випуск	2019	с	не-
вероятния	разказ	на	Елин	
Пелин	 „Косачи“.	 С	 при-
казката	 на	 Благолажа	 за	
принцесата,	 красотата	 и	
любовта	 и	 невярващия	 в	
чудеса	отруден	косач	Лазо	
Рачевиц	 им	 даде	 най-цен-
ния	 съвет	 -	 да	 търсят	 и	
други	 пространства	 извън	
реалността	-	въображение,	
фантазия,	 мечти,	 стреме-
жи...	 Защото	 красивите	
приказки	 изглеждат	 нере-
ални	и	чудновати,	но	като	
„Слушаш,	слушаш	и	се	за-
бравяш…	 И	 току	 виж,	 че	
чудноватото	 почва	 да	 ти	
се	чини	истина,			стр. 2

ПТГ „Д-р Нèкîла Ваñèлèаäè” èзпратè ñвîèте 
аáèтурèеíтè, èíж. Õрèñтîв èм пîжела уñпех

стефка бурмова

	 33-годишният	професор	
от	 Харвардския	 универ-
ситет	 Стефани	 Станчева,	
която	е	завършила	габров-
ския	 Технически	 универ-
ситет,	 е	 лауреат	 на	 20-та	
награда	 на	 френския	 „Le	
Monde”.	 „От	 създаването	
си	 наградата	 за	 най-до-
бър	 млад	 икономист,	 при-
съдена	 от	 „Le	 Monde“	 и	
Le	Cercle	des	économistes,	
има	за	цел	да	разграничи	
не	 само	 отличните	 пости-
жения	 на	 академичната	
продукция	 на	 френските	
икономисти	 под	 41	 г.,	 но	

и	 техния	 принос	 към	 об-
ществения	 дебат	 в	 иконо-
мическата	 политика	 или	
в	 процеса	 на	 вземане	 на	
решения	 сред	 частните	
участници,	 без	 да	 забра-
вяме	 другите	 социални	
науки“,	 пише	 вестникът. 
	 Според	 изданието	 „по	
този	 начин,	 при	 присъж-
дането	 на	 тази	 награда,	
мисията	 на	 Икономиче-
ския	 кръг	 е	 да	 органи-
зира	 и	 насърчава	 открит	
и	 достъпен	 икономически	
дебат“.	 Отличието	 е	 ос-
новано	 през	 1992	 г.	 по	
инициатива	на	икономиста	
Жан-Ерве	 Лоренци,	 кой-

то	 управлява	 форума	 „Le	
Cercle	 des	 économistes“.	
Кръгът	 обединява	 36	 чле-
нове,	 предимно	 учени,	
които	 са	 упражнявали	
тази	 професия	 или	 имат	
частни	 или	 обществени	
отговорности,	 свързани	 с	
нея.	 Всеки	 един	 от	 тези	
членове	 има	 различни	
подходи	 и	 умения,	 като	
по	 този	 начин	 осигурява	
богатство	 от	 дебати.	 Обе-
динява	 ги	 убеждението	
от	 необходимостта	 да	 се	
предложи	пространство	за	
диалог	и	конфронтация	на	
идеи	 между	 икономисти-
те	 и	 обществото.	 По	 този	

начин	–	пише	„Le	Monde“	-	
при	присъждането	на	тази	
награда	 Икономическият	
кръг	 осъществява	 своята	
мисия,	 която	е	да	органи-
зира	 и	 насърчава	 открит	
и	 достъпен	 икономически	
дебат.	
	 Тази	 година	 за	 награ-
дата	 за	 най-добър	 млад	
икономист	 на	 2019	 година	
журито	 е	 получило	 49	 за-
явления,	 в	 сравнение	 с	
48	 през	 2018	 г.,	 42	 през	
2017	 г.	 и	 45	 през	 2016	 г.	
Осемнадесет	 от	 тях	 са	
кандидатствали	 за	 първи	
път.	 А	 тридесет	 и	 девет	
от	 тях	 са	 професори	 или	

изследовател	 във	 Фран-
ция.	 От	 48-те	 кандидати	
за	наградата	на	френския	
„Le	 Monde”	 13	 са	 жени. 
	 Според	 „Le	 Monde”	
работата	 на	 кандидатите	
представя	 доминиращите	
изследователски	 теми	 в	
рамките	 на	 днешното	 по-
коление	 млади	 икономи-
сти.	
	 Сред	 лауреатите	 са	
младите	 учени,	 чиято	 из-
следователска	 работа	 е	
свързана	 с	 взаимозави-
симостта	между	данъчното	
облагане	 и	 неравенството	
във	връзка	с	придобиване-
то	на	капитал.	

 - Г-н Далчев, как уп-
ражнявате професията?
	 -	 Работя	 на	 свободна	
практика.	За	постановката		
„Емигрантски	 рай”	 рабо-
тих	в	екип	с	художничката		
Петя	Караджова.	Беше	ни	

трудно,	 защото	 нямахме	
достатъчно	време.	Матери-
алът	също	не	е	лесен,	но	е	
благодатен	 откъм	 образи.	
Сценографията	 е	 заложе-
на	на	една	сюрреалистич-
на	 среда.	 На	 земята	 има	

много	гума,	която	имитира	
пръст.	 Всъщност	 целият	
интериор	е	поставен	върху	
тази	гума.	
	 Има	 доста	 знаци	 на	
метафора.	Всичко	е	стили-
зирано	 с	 препратки	 спря-
мо	контекста	и	може	да	се	
интерпретира	от	зрителя.
 - Откъде идва изборът 
Ви на сценографията?
	 -	 В	 театъра	 най-много	
ми	 харесва,	 че	 е	 непред-
сказуем	 и	 рутината	 е	 не-
възможна,	тъй	като	в	него	
участват	много	и	различни	
хора.	 Стремя	 се	 да	 след-
вам	 идеята	 на	 режисьора	
и	 какво	 той	 е	 искал	 да	
каже	с	текста.					стр. 4

Стефаíè Стаíчева лауреат íа „Le Monde”

	 Две	са	представления-
та	от	програмата	на		Меж-
дународния	 фестивал	 на	
комедийния	спектакъл	 	 за	
днес,	16	май.	
	 Първото	е	„Квартет	за	
двама“	на	режисьора	Вла-
димир	Петков,	 постановка	
на	 театър	 „Възраждане“.	
То	 започва	 в	 18.00	 часа	
на	 сцената	 на	 Държавен	
куклен	театър	–	Габрово.
	 Спектакълът	е	по	текст	
на	Анатолий	Крим.	

продължава на стр. 5

Дíеñ: “Квартет за 
äвама” è “Мъíè, 
мъíè, мъíè...”

руЖа ЛЮбенова

	 Районната	 избирател-
на	 комисия	 в	 Габрово	 ут-
върди	и	показа	бюлетина-
та,	с	която	в	Седми	район	
–	Габровски,	ще	гласуваме	
на	 предстоящите	 избори	
за	 Европейски	 парламент	
на	26	май.	Вчера	секрета-
рят	на	РИК-Габрово	Иван-
ка	 Баева	 напомни,	 че	 в	
дългата	около	60	см	бюле-
тина	 са	 вписани	 27	 поли-
тически	 партии,	 коалиции	
и	 независими	 кандидати.	
А	 съгласно	 промените	 в	
Изборния	 кодекс	 от	 2016	
г.,	 в	 бюлетината	 фигурира	
и	квадратче	„не	подкрепям	

никого“.
	 Поредността	 на	 впис-
ването	 на	 кандидатите	 в	
бюлетината	 е	 определена	
на	 база	 изтеглен	 жребий.	
Вляво,	пред	името	на	вся-
ка	 партия,	 коалиция	 или	
независим	 кандидат	 има	
квадратче,	 в	 което	 изби-
рателят	 трябва	 да	 отбе-
лежи	 предпочитанието	 си		
със	 син	 химикал,	 с	 Х	 или	
V.	 Вдясно,	 в	 кръгчетата,	
са	 преференциите,	 които	
тази	година	са	отбелязани	
с	 трицифрени	 числа,	 като	
към	всяка	цифра	е	приба-
вено	100,	но	това	не	бива	
да	смущава	избирателя.

 продължава на стр. 2

Бîрèñ Далчев: “Театърът е íепреäñказуем, 
рутèíата íевъзмîжíа - тîва мè хареñва”

веЛа Лазарова

 Борис Далчев, младият, обещаващ художник, един от 
сценографите на спектакъла „Емигрантски  рай” на театър 
„София”, с номинация за ИКАР за постановката „Ревизор”, 
е от известната фамилия Далчеви. Творци - музиканти, 
художник - скулптор Любомир Далчев, брат на един от най-
видните поети и преводачи - Атанас Далчев, и на неговия 
дядо - архитект Борис Далчев. Тази невидима, но силна се-
мейна нишка развива в него най-вече художника, преди той да 
намери и свое собствено място в сценографията. Завършил 
е Художествената академия, сценография при проф. Кокалов.

РИК-Гаáрîвî пîказа áюлетèíата 
за Еврîèзáîрèте íа 26 май
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ВъзпОмЕНАНИЕ
На 20 май 2019 г. се навършват 

три години без

гЕорги 
николаЕВ 

ДочЕВ
 на 45 години

С обич 
и признателност, 

с нестихваща болка -
дълбок поклон

пред светлата ти 
памет! 

Възпоменанието ще се състои на 19 май 2019 г. 
от 11.00 часа на Гробищен парк в гр. Габрово.

От семейството

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ

център габрово и г. оряховица 

УВЕДОмЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, чЕ:
  На 22.05.2019 г. от 09:30 до 16:00 ч. поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	 с.	Шарани.	Временни	 смущения	 в	 електро-
захранването	са	възможни от 09:00 до 09:30 ч. и от 
15:30 до 16:00 ч. в	районите	на	град	Габрово,	Тонче-
вци,	ТП	 „Габро”,	ТП	 БКС,	 МТП	 „Айви”,	ТП	 „Петрол”,	
ТП	„Канални	води”,	ТП	„Хлораторно”,	БКТП	„Атланта	
Импекс”	 и	 фирмите,	 захранващи	 се	 от	 тях:	 тези,	
намиращи	се	в	Северна	индустриална	зона	на	 град	
Габрово	 –	 „Дамар”,	 „Айви	Блажев”,	 „Габро”,	 „Димас”,	
„Боби	 стил”,	 „Брама”,	 „Атланта	 инпекс”,	 БКС,	 „Пе-
трол”,		с.	Бялково,	с.	Спанци,	с.	Сейковци,	с.	Козирог,	
с.	Влайчевци,	с.	Живково	и	с.	Здравковец,	Иванили,	
с.	Парчевци,	с.	Бобевци,	с.	Бекрии,	с.	Седянковци,	с.	
Ветрово,	МТП	„ВЕЦ	Пеев”,	с.	Солари,	с.	Гръблевци,	с.	
Банковци,	с.	Попари,	Общинско	сметище.	
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	
обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	 Оряховица	 се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.	Допълнителна	инфор-
мация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

Сíежаíа Рачевèц èзпратè Вèпуñк 2019 íа НАГ ñ íай-
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продължава от стр. 1
потънеш	в	 него	 и	 отидеш.	
Затова	 има	 приказки,	 за-
това	са	ги	хората	измисли-
ли.	И	песните	са	затова…	
да	те	измъкнат	от	истина-
та,	за	да	разбереш,	че	си	
човек“.
	 „Скъпи	априловци,	ние,	
възрастните,	 през	 тези	 5	
години	 ви	 разказвахме	
своите	 приказки	 -	 обър-
на	 се	 към	 Випуск	 2019	
директорът	 на	 гимназията	
Снежана	 Рачевиц	 в	 кон-
текста	 на	 Елин-Пелиновия	
пример.	 -	 Родителите	 и	
близките	 ви	 разказваха	
приказката	 за	 семейното	
гнездо,	 убеждавайки	 ви,	

че	домът	е	непревземаема	
крепост,	 че	 винаги	 са	 с	
вас	и	до	вас,	че	ви	обичат	
и	ще	ви	закрилят.	Учители-
те	 –	 за	 нашия	 прекрасен	
свят,	 за	 литературата	 и	
историята,	 на	 философия-
та	 и	 езиците,	 за	 матема-
тиката,	физиката,	биологи-
ята,	химията,	спорта.	Ние,	
разказвачите	на	приказки,		
сме	 големи,	умни,	сладко-
думни	и	най-важното	-	тол-
кова	 много	 си	 вярваме,	
че	 понякога	 пропускаме	
погледа	 на	 бликащия	 цен-
ностен	нихилизъм.		Не	мо-
жете	да	се	усъмните	в	до-
бронамереността	 и	 искре-
ността	на	намеренията	ни.	

Може	 бе	 във	 вашите	 очи	
сме	 наивни,	 ние	 пък	 ви	
смятаме	 за	 неопитни...	 И	
понеже	 ненавиждате	 вся-
какви	 ограничения	 и	 ав-
торитети	и	понеже	вашето	
уважение	 се	 печели	 труд-
но	 и	 не	 обичате	 забрани-
те,	 ситуацията	 ни	 създаде	
такива,	каквито	сме	–	две	
напрегнати	страни	на	едно	
цяло.	 Не	 искаме	 да	 от-
немаме	 мечтите	 ви,	 нито	
да	 ги	моделираме	по	наш	
вкус.	 Опитвахме	 се	 да	 се	
учим	 от	 вас,	 както	 и	 вие	
понякога	 се	 вслушвахте	
в	 гласовете	 ни.	 Колкото	
по-убедителни	 сме	 били,	
толкова	 по-дълъг	 ще	 бъде	

разговорът	 ни	 във	 време-
то.	 Защото	 няма	 бивши	
априловци	 и	 те	 винаги	 се	
завръщат	 независимо	 от	
избраната	 посока.	 Мисля,	
че	всеки	от	нас	ще	отнесе	
в	 спомените	 си	 най-свид-
ното	 от	 споделеното	 вре-
ме	в	живота.	Дори	когато	
пътищата	 ни	 се	 разделят	
или	 разминат,	 миналото	
ще	 ни	 свързва.	 Защото	
душата	има	малко	сакрал-
ни	пристанища	–	едното	е	
домът	като	уют	и	топлина,	
другото	 –	 училището	 като	
дом	 на	 знанието,	 разума		
и	 мъдростта.	 И	 третото	
е	 слово	 и	 обичта	 като	
способност	 да	 даряваш	

другите	 с	 най-светлото	 и	
най-свидното	 от	 себе	 си.	
Желая	 ви	 да	 постигнете	
своите	 мечти,	 да	 живеете	
в	 приказката,	 която	 сами	
разказвате,	и	винаги	да	се	
вдъхновявате	 от	 живота.	
На	добър	час!“
	 Тържеството	 в	 зала	
„Възраждане“	 продължи	 с	
истинска	 приказка	 -	 за	
крал	и	кралица,	които	из-
пращат	 в	 живота	 завър-
шилия	 образованието	 си	
принц.	Театралната	 поста-
новка,	сътворена	и	изпъл-
нена	 от	 ученици	 с	 помо-
щта	 на	 преподавателите	
Емилия	Антонова	и	Велина	
Парахулева,		разчупена	от	
презентации	 на	 четирите	
завършващи	класа	и	соло-
вите	 изпълнения	 на	 Иве-
та	 Петрова,	 Момчил	 Ко-
сев,	Маргарита	 Георгиева,	
вдъхнови	 априловци.	 Аби-
туриентите	 и	 техните	 при-
ятели	 от	 по-малките	 кла-
сове	излизаха	на	сцената,	
танцуваха,	 поздравяваха	
се	 и	 я	 изпълниха	 докрай	
при	 „The	 Show	 Must	 Go	
On“	на	„Куийн“.
	 Имаше	 и	 кралски	 на-
гради	 -	 дипломи	 за	 усър-
дие,	за	успехи,	за	спортни	
постижения,	 за	 приятел-
ство...,	 подписани	 от	 ди-
ректора	на	гимназията.
	 От	 името	 на	 випуска	
слово	 произнесе	 Викто-
рия	Ненчева.	Емоционална	
и	 искрена,	 тя	 нарече	 по-
следните	1826	дни	„градив-
ни,	 интересни,	 изпълнени	
с	бунт,	промяна,	различия,	
може	би	подобни	на	други,	
но	пък	единствени“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каним Ви да обновим детската площадка в междублоковото 

пространство до детска градина „Пролет 1”.  

Ще бъдат осигурени необходимите материали за 

обновяванета на наличните люлки, пързалки и пейки.  

На детската площадка ще бъдат монтирани и тези нови 

съоръжения: 

    

Заповядайте да направим заедно още една добрина!  

продължава от стр. 1
Иванка	Баева	напомни,	че	
квадратчето	пред	името	се	
отбелязва	 задължително.	
Ако	 не	 посочите	 префе-
ренция	 в	 бюлетината,	 то	
гласът	 ви	 отива	 само	 за	
партията.	
	 Гласоподавателят	 има	
право	 да	 отбележи	 само	
една	преференция,	ако	от-
метне	две	-	те	се	обезсил-
ват	и	гласът	отива	само	за	
партията.	
	 Ако	 обаче	 пропуснете	
квадратчето	 и	 отбележите	
само	 преференция	 -	 бю-
летината	става	недействи-
телна.	 Пред	 всяка	 изби-
рателна	 секция	 ще	 бъде	
поставен	 пълен	 списък	 с	
кандидатите	от	всяка	пар-

тия	 и	 коалиция	 и	 там	же-
лаещият	да	гласува	с	пре-
ференции	ще	се	осведоми	
за	 номера	 на	 кандидата,	
който	предпочита.
	 Г-жа	Баева	допълни,	че	
подвижна	секционна	изби-
рателна	 комисия	 ще	 има	
само	в	Севлиево.	До	край-
ния	 срок	 –	 11	 май,	 само	
там	са	били	подадени	из-
искващите	се	по	закон	не	
по-малко	от	10	заявления.
	 На	предстоящите	избо-
ри	 за	 Европарламент	 ще	
се	 гласува	 само	 с	 лична	
карта,	 а	 не	 с	 междуна-
роден	 паспорт,	 шофьор-
ска	книжка	и	др.	Родените	
преди	 31	 декември	 1931	 г.	
могат	 да	 ползват	 старите	
зелени	паспорти.	

РИК-Гаáрîвî пîказа áюлетèíата 
за Еврîèзáîрèте íа 26 май

руЖа ЛЮбенова

	 Районният	 съд	 в	 Се-
влиево	 отхвърли	 иска	 на	
местен	 жител	 срещу	 Об-
щината	 заради	 уврежда-
не	 на	 автомобила	 му	 при	
ВиК-авария.	
	 Преди	 6	 месеца	 –	 на	
19	ноември	2018	г.	сутрин-
та,	севлиевецът	установил,	
че	 през	 нощта	 под	 пар-
кирания	му	 под	 блока	 ав-
томобил	 се	 е	 образувала	
дупка	 и	 предното	 дясно	
колело	 е	 хлътнало	 в	 нея.	
Пропадането	 на	 земните	
маси	било	с	размери	око-
ло	 60	 на	 40	 см	 и	 дълбо-
чина	 около	 един	 метър.	
Човекът	 нямало	 как	 да	
ползва	 увредения	 си	 ав-
томобил,	 а	 трябвало	 да	
върви	 на	 работа.	 Затова	
помолил	 свой	 близък	 да	
се	заеме	с	проблема.
	 В	 полицията	 отказали	
да	 издадат	 протокол	 за	
пътнотранспортно	 произ-
шествие,	 защото	 такова	
нямало.	 На	 мястото	 на	
пропадането	 бил	 извикан	

служител	 на	 Община	 Се-
влиево,	 който	 написал	 в	
протокола,	 че	 „автомоби-
лът,	паркиран	на	общинско	
място	 –	 паркинг	 пред...	 е	
пропаднал	в	дупка,	вслед-
ствие	 на	 свлечени	 земни	
маси	 под	 пътната	 настил-
ка“.	 Сигналът	 бил	 препра-
тен	 по	 компетентност	 на	
ВиК	„Бяла“	ООД,	тъй	като	
„е	 установено,	 че	 пропа-
дането	 е	 следствие	 на	
канализационен	 проблем	
...	 спукана	 водопроводна	
тръба,	намираща	се	точно	
под	мястото	на	пропадане-
то.	В	резултат	 на	 теча	 се	
свлякла	земна	маса	и	зе-
мята	под	спрения	автомо-
бил	 потънала,	 увреждайки	
го.
	 Собственикът	 на	 кола-
та	подал	молба	в	Община	
Севлиево	за	обезщетяване	
на	 вредите.	Подал	 и	жал-
ба	до	съда.
	 „До	 предявяване	 на	
иска	 ищецът	 не	 е	 полу-
чил	отговор	от	Общината	–	
пише	в	съдебното	решение	
по	случая,	произнесено	на	

9	май	 т.	 г.	 -	Ищецът	 твър-
ди,	 че	 Община	 Севлиево	
е	 собственик	 на	 паркин-
га	 и	 с	 бездействието	 си,	
изразяващо	 се	 в	 неосъ-
ществен	 контрол	 и	 неиз-
пълнение	на	задълженията	
му	по	поддръжка	и	ремонт	
на	 общинските	 зони	 за	
паркиране,	му	е	причинил	
имуществени	 вреди,	 които	
са	в	пряка	причинно-след-
ствена	връзка	с	бездейст-
вието.	 Затова	 моли	 съда	
да	осъди	ответника	да	му	
заплати	 обезщетение	 в	
размер	на	648,39	лв....,	ве-
дно	 със	 законната	 лихва	
от	 датата	 на	 увреждането	
до	 окончателното	 изпла-
щане	на	сумата.	Претенди-
ра	 и	 разноските	 по	 дело-
то.“
	 Пред	съда	Община	Се-
влиево	е	оспорила	иска	с	
мотива,	че	пропадането	на	
колата	в	дупката	се	дължи	
на	 теч	 от	 спукана	 тръба	
и	тя	е	била	подменена	от	
ВиК	„Бяла“	-	Севлиево.	За-
това	считала,	че	отговорно	
е	 това	 предприятие	 и	 че	

„няма	 причинно-следстве-
на	 връзка	 между	 виновно	
действие	 или	 бездействие	
на	 служители	 от	 Община	
Севлиево,	 свличането	 на	
земната	 маса,	 пропадане-
то	на	автомобила	и	щетите	
по	него“.	
	 Ремонтът	 на	 кола-
та	 струвал	 споменатите	
648,39	лв.,	което	не	се	ос-
порва	 от	 никого.	 „Устано-
вените	 по	 делото	 факти	
обаче	сочат,	 че	в	процес-
ния	участък	е	имало	неви-
дима	 външно	 (на	 повърх-
ността)	авария	на	подзем-
ния	 водопровод...	 Всъщ-
ност	 никой	 не	 би	 могъл	
да	 предвиди,	 че	 на	 това	
място	 може	 да	 пропадне	
асфалта	и	да	се	образува	
дупка.	 Съдът	 счита,	 че	 се	
касае	 за	 скрита	 авария,	
за	която	не	е	имало	явни	
индикации	 на	 повърхност-
та	 на	 паркинга...	 От	 тези	
факти	следва	категорични-
ят	 извод,	 че	 не	 е	 налице	
противоправно	 бездейст-
вие	 на	 ответника,	 довело	
до	 причиняване	 вредите	

по	лекия	автомобил...“
	 Съдът	 категорично	 не	
приема	 и	 изявлението	 на	
ищеца,	 че	 „няма	 никакво	
значение	 какви	 са	 причи-
ните,	 довели	 до	 непозво-
леното	 увреждане,	 дали	
това	е	спукана	тръба,	дали	
тази	 тръба	 е	 собственост	
на	 „Бяла“	ЕООД“.	Един	от	
елементите	 на	 непозволе-
ното	увреждане	е	пряката	
причинна	 връзка	 между	
конкретните	действия	/или	
бездействия	 на	 ответника	
и	 настъпилата	 имуществе-
на	 вреда...	 Съдът	 не	 дъл-
жи	 произнасяне	 има	 ли	
друг	 виновен	 за	 щетите,	
тъй	като	искът	е	предявен	
само	 срещу	 Община	 Се-
влиево“.	 С	 тези	 мотиви	
съдът	е	счел	иска	за	нео-
снователен	и	недоказан	и	
го	е	отхвърлил.	
	 Разноските	 по	 делото	
–	100	лв.,	са	за	сметка	на	
собственика	 на	 автомоби-
ла.	Решението	подлежи	на	
обжалване	 пред	 габров-
ския	 Окръжен	 съд	 в	 дву-
седмичен	срок.

Кîла прîпаäíа във ВèК-äупка, ñъäът 
îтхвърлè èñка ñрещу Оáщèíа Севлèевî

истории	 в	 „Нощта	 на	 му-
зеите“	 на	 18	 май	 В	 Се-
влиево.
	 Хаджистояновото	 учи-
лище	 ще	 посреща	 на	 18	
май	 всички,	 желаещи	 да	
се	потопят	в	историческа-
та	 атмосфера	 на	 отмина-
ли	 епохи.	 Историческият	
музей	 в	 Севлиево	 ще	 се	
включи	по	оригинален	на-
чин	 в	 отбелязването	 на	
Международния	ден	на	му-
зеите.	
	 На	 18	май	 от	 19:00	 до	
1.00	 часа	 след	 полунощ	
Хаджистояновото	 училище	
ще	посрещне	всички	гости	
с	 живи	 фигури,	 пресъз-
даващи	 атмосферата	 на	
различни	 епохи.	 От	 вре-
мето	на	древните	траки	до	

Втората	световна	война.
	 Инициативата	 ще	 се	
състои	 съвместно	 с	 НД	
„Традиция“,	 регионален	
клон	 „Априлци	 –	 Троян	 –	
Севлиево“.	 Участници	 от	
регионалния	 клон	 на	 дру-
жеството	 в	 Габрово	 също	
ще	се	включат	в	 събитие-
то.
	 „Надяваме	 се	 да	 бъде	
интересно“,	заяви	и	дирек-
торът	на	Историческия	му-
зей	Найден	Петров.	В	спе-
циален	видеоматериал	той	
приканва	 жители	 и	 гости	
на	 Севлиево	 да	 посетят	
изявата,	 където	 ще	 могат	
да	видят	не	само	старинни	
облекла,	 униформи,	 но	 и	
различни	аксесоари,	сечи-
ва	и	оръжия.

	 Бул.	„Априлов“	(от	Цен-
трална	поща	до	пресечка-
та	 ул.	 „Райчо	 Каролев“),	
пл.	 „Възраждане	 и	 ул.	
„Скобелевска“	 ще	 бъдат	
затворени	за	движение	от	
12	 ч.	 на	 18	 май	 до	 при-
ключване	на	карнавала.	
	 Таксиметровата	 пиаца	
ще	работи	до	13.00	ч..
	 Забранява	 се	 пар-
кирането	 на	 МПС	 по	 ул.	
„Скобелевска“	 и	 по	 бул.	
„Априлов“	 в	 участъка	 от	
пл.	 „Игото“	 до	 Централна	
поща.	 Оставените	 там	 ав-
томобили	 трябва	да	бъдат	
преместени	до	 07.00	 ч.	 на	
18	май.
	 Отворени	за	движение	
остават	ул.	„Р.	Каролев“,	и	
ул.	„Успех“,	като	ул.	„Р.	Ка-

ролев“	ще	бъде	затворена	
в	16.00	ч.
	 Между	 12.00	 ч.	 и	 17.00	
ч.	автобусите	в	централна	
градска	част	ще	премина-
ват	 по	 ул.	 „Ю.	 Венелин“.	
От	16.00	ч.	до	20.00	ч.	ав-
тобусите	 ще	 се	 движат	 в	
направлениеюг-север	 до	
Централна	поща	и	в	посо-
ка	 север-юг	 до	 Автогара,	
като	 след	 20.00	 ч.	 отново	
ще	 преминават	 само	 по	
ул.	„Ю.	Венелин“.
	 След	 17.00	 ч.	 движе-
нието	на	останалите	МПС,	
от	 южната	 към	 северната	
част	 на	 Габрово,	 ще	 се	
осъществява	по	ул.	„Нико-
лаевска“,	ул.	 „Ц.	Дюстаба-
нов“,	пл.	„Първи	май	1876“,	
ул.	 „Шипка“	 и	 ул.	 „Орлов-

ска“,	 а	 от	 северната	 към	
южната	–	по	бул.	 „Ст.	Ка-
раджа“,	ул.	„Ем.	Манолов“,	
ул.	 „Македония“	 	 и	 бул.	
„Априлов“.
	 	В	 17.00	 ч.	 се	 затваря	
за	 движение	 ул.	 Д-р	 Н.	
Василиади».	На	 ул.	 „Хрис-
то	 Ботев“,	 в	 района	 на	
кръстовището	с	 ул.	 „Осми	
март“	 и	 ул.	 „Орловска“,	
полицейски	 служители	
ще	 насочват	 автомобили-
те,	 пътуващи	в	посока	 кв.	
„Трендафил“	 и	 „Русевци“	
по	 ул.	 „Ивайло“	 и	 „Брян-
ска“	 за	Търговска	 база,	 а	
тези	 –	 с	 посока	 на	 дви-
жение	 към	Шиваров	 мост	
–	 по	 ул.	 “Орловска“,	 „Ц.	
Дюстабанов“,	„Априловска“	
и	„Ю.	Венелин“.

Акî ñте ñ кîла íа 18 май в Гаáрîвî Жèвè фèãурè ще разказват 
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ХРИСТИЯНИ

  ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

15 с Преп.	Пахомий	Велики.	 Св.	Ахилий,	 еп.	
Лариски
16 ч Преп.	Теодор	Освещени.	Св.	преп.	отци,	
избити	в	манастира	„Св.	Сава“
17 п *	Св.	ап.	Андроник.	Св.	мчк	Николай	Со-
фийски.	Събор	на	св.	Баташки	мъченици
18 с Св.	 мчци	Теодот	Анкирски,	Петър	 и	 др.	
(Отдание	 на	 Неделя	 на	Мироносиците)	 (Тип.	 с.	
463)
19 н U 4	 Неделя	 след	 Пасха	 на	 Разслабле-
ния.	Св.	свщмчк	Патрикий,	еп.	Брусенски,	свщм-
чци	Менандър	и	 др.	 Гл.	 3,	 утр.	 ев.	 5,	 ап.	Деян.	
9:32-42	(с.	25),	лит.	ев.	Ин	5:1-15	(Тип.	с.	464)      
20 п Св.	мчк	Талалей.	Св.	Лидия
21 в *	 Св.	 велики	 царе	 равноапостоли	 Кон-
стантин	и	Елена	(Отдание	на	Неделя	на	Разсла-
бления)	(Тип.	с.	313,	буква	Б)
22 с *	Преполовение.	Св.	мчк	Василиск.	Св.	
мчк	Йоан-Владимир,	княз	Български	чудотворец	
(Тип.	с.	465)
23 ч Св.	Михаил	Синадски.	
										Св.	Мария	Клеопова	мироносица

16 - 23 май

к. Генчев

	 Истински	 празник	 на	
източноправославното	
песнопение	 се	 състоя	 на	
11	май	в	общинската	зала	
„Възраждане“	 за	 всички	
християни	и	почитатели	на	
тази	древна	и	с	неугасва-
що	въздействие	музика.
	 Поводът	 за	 това	 пре-
красно	музикално	събитие	
беше	 официалното	 пред-
ставяне	 на	 единствения	
засега	 съвместно	 издаден	
компактдиск	с	източнопра-
вославни	 и	 византийски	
песнопения,	 плод	 на	 все-
отдайните	усилия	на	двата	
мъжки	 хора	 към	 централ-
ните	храмове	„Св.	Троица“	
и	 „Успение	 Богородично“	
и	 техните	 диригенти	 Бист-
ра	 Мамулева	 и	 Алексей	
Шепелев.	 Тяхната	 велико-
лепна	 съвместна	 работа,	
заедно	 с	 посветеното	 и	
талантливо	 участие	на	 хо-
ристите	 от	 двата	 състава,	
родиха	 този	 запис	 на...	
композиции	 от	 различни	
епохи	 в	 духа	 на	 право-
славната	 традиция.	 Това	
стана	 възможно,	 благода-
рение	 на	 голямото	 сърце	
на	 ктитора	 (дарителя)	 за	
този	проект	д-р	Красимир	

Дончев	 и	 неоценимата	
професионална	 работа	 на	
габровския	 тонрежисьор,	

цигулар,	композитор,	аран-
жор,	 радетел	 и	 активен	
участник	 в	 популяризира-

нето	 на	 българския	 фолк-
лор	Иван	Ковачев,	познат	
на	музикалните	и	звукоза-

писни	 среди	 далеч	 извън	
пределите	 на	 Родината.	
Неговите	високо	квалитет-

ни	умения,	искрената	сим-
патия	 към	 този	 проект	 и	
дълбоко	 сърдечното	 отно-
шение	към	църковната	му-
зика	придадоха	рафинира-
но	професионално	звучене	
на	 крайния	 продукт.	 „Хва-
лите	 Господа	 с	 небесь“	 е	
заглавието	 на	 компилаци-
ята,	 издадена	 от	 музикал-
ната	 компания	 „Сънрайз	
Маринов“,	специализирана	
в	 продуцентска	 и	 импре-
сарска	 дейност,	 свързана	
със	 съхранението	 на	 ав-
тентична	 българска	 музи-
ка	 от	 различни	 жанрове,	
от	 естрада	 и	 фолклор	 до	
чист	ортодокс.	Лично	пре-
зидентът	 на	 компанията	
г-н	Маринов	присъства	на	
представителния	 концерт	
и	 прие	 заслужените	 бла-
годарности	на	габровските	
музиканти.	
	 Празничната	 атмосфе-
ра	 на	 това	 събитие	 беше	
осезаема	 за	 всичките	
около	 200	 гости,	 които	 се	
потопиха	 в	 посланията	 на	
православната	 духовност,	
пренесени	 чрез	 шестте	
песнопения,	 изпълнени	 на	
сцената	 от	 двата	 състава	
и	 техните	 солисти.	 Заед-
но	с	тях	прозвучаха	много	
думи	 на	 радост	 от	 докос-

ващото	 сърцето	 въздейст-
вие	 на	 тези	 изпълнения	 и	
благодарност	 и	 уважение	
към	 неговите	 създатели	 и	
спомоществователи.	 Про-
дължилият	 почти	 1.30	 часа	
концерт-представяне	 беше	
увенчан	с	15-минутен	филм,	
посветен	 на	 процеса	 по	
създаването	на	този	диск.
	 Габрово	 се	 оказа	
единственият	 град	 в	 Се-
верна	 България,	 в	 който	
и	 трите	 основни	 храма	 в	
града	 поддържат	 свои	 са-
мостоятелни	 хорови	 със-
тави,	 активно	 участващи	
в	 неделните	 и	 празнични	
богослужения.	 Това	 бла-
гословение	 за	 общността	
на	православно	вярващите	
габровци	бе	сърдечно	спо-
делено	и	радостно	прието	
от	 квалитетната	 публика	
на	 това	 събитие.	 Не	 мога	
да	 скрия	 приятната	 изне-
нада	от	множеството	хора,	
дошли	 специално	 да	 се	
докоснат	до	този	специфи-
чен,	не	особено	популярен	
и	 все	 по-рядко	 оценяван	
автентичен	древен	звук	на	
нашата	 вяра.	 Благословен	
да	бъде	трудът	на	всички,	
които	 сеят	 на	 тази	 нива,	
и	 плодът	 от	 него	 нека	 се	
услади	на	мнозина.	
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	 В	 Солун	 се	 провеж-
да	 семинар	 „Fake	 news	
и	 Църквата“,	 посветен	 на	
феномена	 на	 фалшивите	
новини	 и	 разрушителната	
им	 роля	 в	 обществото,	 в	
това	 число	 и	 църковното.	
Семинарът	 се	 провежда	
под	 егидата	 на	 гръцкия	
президент	 П.	 Павлопулос	
и	 Вселенския	 патриарх	
Вартоломей.	 В	 своето	 ви-
деопослание	 към	 участни-
ците	патриархът	отбеляза:
	 „В	 един	 свят,	 в	 кой-
то	 по	 принцип	 господства	
неистината,	 това	 се	 отра-
зява	и	на	разпространява-
ната	информация.	С	много	
тъга	 установяваме,	 че	 и	
в	 църковната	 журналисти-
ка	се	създават	и	разпрос-
траняват	 фалшиви	 новини,	
чиито	 автори	 са	 движени	
от	 користни	 цели,	 иконо-
мически	 интереси,	 които	
нямат	 за	 цел	 разпростра-
нението	 на	 Евангелието	 и	

спасението	на	хората.	Това	
по	един	трагичен	начин	се	
прояви	и	по	отношение	на	
украинския	 църковен	 про-
блем,	 за	 който	 съзнател-
но	 в	 електронните	 медии	
се	 разпространява	 много	
лъжлива	 информация,	 из-
опачени	 исторически	 съ-
бития	и	изопачени	истини,	
а	реалните	 събития	 се	 ко-
ментираха	превратно.	Fake	
news	са	вече	пандемия,	те	
са	 болест	 на	 съвременно-
то	 общество	 и	 църква.	 Те	
нанасят	 голяма	 вреда	 на	
културата	 и	 в	 резултат	 на	
чувството	 за	 общност	 и	
доверието	между	хората.
	 Начинът,	 по	 който	 се	
създават,	разпространяват	
и	 приемат	 фалшивите	 но-
вини,	 показва,	 че	 хората	
днес	 имат	 нужда	 от	 ин-
формация,	 но	 те	 са	 дви-
жени	от	любопитство,	а	не	
от	 желание	 да	 разберат	
истината.	 Към	 информа-
цията	 хората	 се	 отнасят	
потребителски,	 докато	

истината	 е	 харизма,	 дар,	
който	изпълва	човека	и	го	
кара	 да	 я	 живее.	 Хората	
се	 превърнаха	 в	 потреби-
тели	 на	 истината,	 а	 не	 в	
притежатели	 на	 истината	
и	 мъдростта	 -	 съществу-
ването	 на	 Бога,	 смъртта,	
отговорността,	 любовта,	
свободата,	 Църквата	 и	

други	 същностни	 истини	
и	 ценности,	 за	 съжале-
ние	 се,	 разпространяват	
като	 информация,	 която	
получаваме	 чрез	 масме-
диите,	слухово	и	зрително.	
И	 така	 стигнахме	 дотам,	
че	 вместо	 Божиите	 очи,	
имаме	 всевиждащото	 око	
на	 сателита,	 а	 от	 небето	

вместо	 манна,	 пада	 ин-
формационен	 отпадък,	 а	
много	често	и	 fake	news...	
А	 словото	 на	 Църквата	 е	
винаги	 истинско	 и	 спаси-
телно,	 нейната	 цел	 е	 да	
съхранява	истината,	чийто	
плод	е	любовта“.
	 Атинският	 архиеп.	 Йе-
роним	 изпрати	 от	 своя	

страна	 приветствие,	 в	
което	 каза:	 „Днес	 обще-
ството	 изглежда	 ръково-
дено	 от	 лъжата,	 съвестта	
на	 хората	 е	 помрачена	
и	 това	 постоянно	 се	 въз-
произвежда.	 Всекидневно	
и	 на	 всички	 равнища	 на	
живота	 се	 разпространя-
ват	 лъжи.	 Разделението	 и	
хаосът	 както	 в	 обществе-
ното	тяло,	така	и	в	душите	
на	 хората	 са	 неминуема	
последица	от	всичко	това.	
Човешкото	 самолюбие	 и	
користни	интереси	се	въз-
ползват	 от	 този	 хаос.	 На	
съвестта	 на	 всеки	 журна-
лист	лично,	но	и	на	журна-
листиката	като	цяло,	лежи	
отговорността	 да	 служи	
безкористно	 на	 истината.	
Това	 го	 изисква	 честно-
то	 отношение	 към	 самия	
живот.	 А	 когато	 истината	
бива	 подложена	 на	 изпи-
тание	 в	 самото	 църковно	
пространство,	тогава	важи	
казаното	 в	 Евангелието	 и	
последната	лъжа	стана	по-

лоша	от	първата“.
	 През	 първия	 ден	 учас-
тниците	 разгледаха	 фено-
мена	 на	 лъжливите	 нови-
ни	 в	 църковна	 среда	 от	
академична,	 богословска	
и	 журналистическа	 гледна	
точка,	 давайки	 конкретни	
примери	 от	 православно-
то	 медийно	 пространство.	
Анализиран	беше	и	проце-
сът	за	разпространение	на	
лъжливите	новини	в	интер-
нет	и	в	социалните	мрежи.
	 Една	от	най-известните	
гръцки	журналистки,	зани-
маваща	 се	 и	 с	 църковна-
та	 проблематика	 -	 Мария	
Антониаду,	председател	на	
Съюза	 на	 атинските	 жур-
налисти,	подчерта	отговор-
ността	 на	 журналистите,	
които	 трябва	 да	 засичат	
и	 проверяват	 източници-
те	 си	 на	 информация,	 но	
също	 и	 отговорността	 на	
читателите,	 които	 избират	
начините,	 по	 които	 да	 се	
осведомяват.
Източник: Orthodoxia.info
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	 Тази	 година	 за	 пър-
ви	 път	 българите	 от	 се-
верния	 немски	 град	 ще	
посрещнат	 деня	 на	 Св.	
братя	 в	 собствен	 храм,	
за	 придобиването	 на	 кой-
то	 цялата	 енория	 полага	
усилия	 в	 продължение	 на	
шест	 години.	 Българска	
православна	църковна	об-
щина	 „Св.	 Кирил	 и	 Св.	
Методий“	 в	 Хамбург	 по-
лучи	 собствен	 храм	 през	
януари.	 Евангелско-луте-
ранският	 гробищен	 храм	
„Възкресение	 Христово“	 в	
кв.	 Айлбек	 е	 предоставен	
на	 православните	 българи	
за	безвъзмездно	ползване	
от	 градската	управа	с	по-
средничеството	 на	 Еван-
гелско-лутеранската	 църк-
ва	за	период	от	30	г.,	като	
има	 възможност	 за	 про-
дължение	 на	 договора	 за	

следващи	 периоди	 от	 по	
10	 г.	без	ограничение.	Ако	
никоя	 от	 страните	 не	 за-
яви	 намерение	 договорът	
да	 бъде	 прекратен,	 прак-

тически	 той	 е	 безсрочен.	
Българската	 енория	 няма	
да	 плаща	 наем,	 но	 поема	
задължението	 да	 поддър-
жа	 сградата	 и	 да	 плаща	

всички	режийни	разходи.
	 На	 11	 май	 Западно-	 и	
Средноевропейският	митр.	
Антоний	посети	българска-
та	 църковна	 община	 „Св.	
Кирил	 и	 Св.	 Методий“	 в	
Хамбург	 и	 оглави	 Св.	 Ли-
тургия	 по	 повод	 техния	
храмов	 празник.	 Преди	
това	той	положи	антиминс	
в	 новия	 храм	 на	 църков-
ната	община,	за	може	там	
да	се	извършва	Св.	Литур-
гия.	 Пълното	 освещаване	
на	църквата	ще	стане	след	
завършването	на	започна-
тия	ремонт.
	 Храмът	 се	 намира	
на	 леснодостъпно	 мяс-
то	 в	 Хамбург.	 В	 радиус	
от	 около	 400	 м	 се	 на-
мират	 множество	 спирки	
на	 градския	 транспорт,	 с	
които	може	за	по-малко	от	
10	 минути	 да	 се	 достигне	
централната	 гара	 (в	 която	
се	 пресичат	 практически	

всички	 линии).	 Храмът	 е	
разположен	в	началото	на	
уютния	 и	 добре	 поддър-
жан	 Якоби-парк.	 Кварта-
лът	 Вандсбек,	 в	 който	 се	
намира	 новият	 български	
храм,	 е	 в	 непосредстве-
на	близост	до	централната	
част	 на	 града	 и	 на	 около	
2	 км	 от	 езерото	 Алстер.	
Според	 общинските	 ста-
тистики	в	квартала	живеят	
най-много	българи,	офици-
ално	записани	в	адресния	
регистър	на	града.
	 Сградата,	която	получи	
Българската	 православна	
църковна	 община,	 е	 по-
строена	като	гробищен	па-
раклис	 преди	 близо	 160	
г.	 През	 1954	 г.	 гробищата	
са	 закрити	 и	 превърнати	
в	 парк.	 Храмът	 е	 архи-
тектурен	 паметник.	 Дело	
е	 на	 видния	 хамбургски	
архитект	Алексис	 дьо	Ша-
тьоноф.
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	 През	 май	 Художестве-
на	галерия	„Христо	Цокев”	
има	 удоволствието	 да	 ви	
представи	 за	 акцент	 на	
месеца	 скулптурата	 „Сед-
нала	 женска	 фигура”	 на	
големия	 български	 резбар	
проф.	 Кънчо	Цанев.	Той	 е	
една	 от	 знаковите	 фигури	
в	 развитието	 на	 съвре-
менната	 българска	 дърво-
резба	 и	 е	 единственият	
автор,	 който	 работи	 във	
всички	нейни	направления	
–	 релеф,	 монументална	 и	
кавалетна	 пластика,	 деко-
ративна	 мебел,	 интериор-
ни	 решения,	 иконостаси.	
Изборът	 на	 скулптурата	
„Седнала	 женска	 фигура”	
за	 акцент	 на	 месеца	 не	
е	 случаен,	 тъй	 като	 тя	 е	
създадена	през	същата	го-
дина,	в	която	Кънчо	Цанев	
е	 директор	 на	 ХГ	 „Христо	
Цокев”.	 Освен	 това	 дава	
възможност	 на	 широката	
публика	 да	 се	 запознае	
с	 една	 малко	 позната	
страна	 от	 творчеството	
на	 автора	 –	 кавалетната	
пластика,	 която	 ясно	 по-
казва	неговото	скулптурно	
отношение	към	формата	и	
обема	 в	 пространството,	
съчетано	 с	 една	 стилиза-
ция	 на	 формата,	 присъща	
за	 резбата.	 Кънчо	 Цанев	
е	 роден	 през	 1934	 г.	 в	 с.	
Бахреци,	 Тревненско.	 Тре-
вненският	район,	известен	
с	 обработката	 на	 дърво,	
както	 и	 неговото	 семей-
ство,	което	се	занимава	с	
дърводелство,	 до	 голяма	
степен	 определят	 избора	

му	 на	 професия.	 Завърш-
ва	 училището	 по	 прилож-
ни	 изкуства	 в	Трявна	 при	
резбаря	 Цаньо	 Антонов.	
През	1960	г.	се	дипломира	
в	 Художествената	 акаде-
мия	 в	 София	 в	 ателието	
на	 проф.	 Асен	 Василев.	
След	 стабилна	 професио-
нална	 школовка	 от	 една	
страна	 на	 унаследените	
тревненски	традиции,	а	от	
друга	на	академичното	об-
разование	Кънчо	Цанев	се	
превръща	в	една	от	основ-
ните	фигури	в	областта	на	
декоративно-приложните	
изкуства	и	в	частност	дър-
ворезбата.	 Характерно	 за	
неговото	творчество	е	син-
тезът	 между	 резбарско	 и	
скулптурно	виждане,	което	
се	 изразява	 в	 извеждане	

на	 пластиката	
на	формата	на	
преден	 план.	
Вероятно	 го-
лямо	 влияние	
в	 тази	 посока	
оказва	 конта-
ктът	 му	 с	Ата-
нас	 Далчев,	
който	 е	 негов	
преподавател	
по	 скулптура	
в	 Академията.	
Голяма	 част	
от	 творческия	
път	 на	 Кънчо	
Цанев	е	 свър-
зана	с	Трявна.	
Той	 се	 завръ-
ща	 в	 родния	
си	 град	 през	
1960	 г.,	 ведна-
га	 след	 като	
завършва	 Ху-
дожествена-

та	 академия.	 За	 кратко	 е	
преподавател	 в	 училище-
то	 за	 приложни	 изкуства.	
По	 негова	 инициатива	 се	
създава	резбарско	 ателие	
в	 дърводелското	 предпри-
ятие	 „Балкан”	 в	 Трявна,	
където	се	изработват	мно-
жество	монументални	дър-
жавни	 поръчки.	 Първата	
от	 тях	 е	 за	 централната	
ложа	в	Дома	на	културата	
в	Габрово.	Следват	поръч-
ки	 за	 различни	 монумен-
тални	 обекти	 в	 региона	
–	таван	за	сграда	„Седян-
ка”	 в	 с.	 Гергини,	 таван	 за	
Старата	механа	в	Габрово,	
ритуална	зала	в	с.	Стоки-
те,	обекти	в	Боженци	и	др.	
	 Впоследствие	 обектите	
стават	 из	 цялата	 страна.	
Един	 от	 най-мащабните	

обекти,	изпълнен	в	Трявна,	
е	 таванът	 за	 „Слънчевата	
зала”	 в	 резиденция	 „Боя-
на“,	където	за	първи	път	в	
историята	 на	 българската	
резба	 се	 сблъсква	 с	 про-
блема	за	овладяването	на	
толкова	 голямо	 простран-
ство	 -	 800	 кв.	 м,	 и	 синте-
за	 с	 новата	 архитектура.	
Впоследствие	 по	 подобен	
начин	 са	 решени	 и	 други	
тавани	-	на	посолството	в	
Москва,	в	ритуалната	зала	
в	Хлебарово,	 таван	 в	Бон	
и	др.	
	 През	този	период	Кън-
чо	 Цанев	 вече	 е	 член	 на	
СБХ	и	се	занимава	с	раз-
лични	културни	дейности	в	
района	на	Трявна	–	участ-
ва	в	Съюза	на	габровските	
художници,	 става	 главен	
художник	на	Габрово	през	
1968	 г.,	с	което	допринася	
за	 изграждане	 на	 мону-
менталния	облик	на	 града	
със	 създаване	 на	 скулп-
турни	паметници	на	Георги	
Генев	 (1963	 г.	 в	 авторски	
колектив	 с	 Ива	 Хаджие-
ва),	 бюст	 на	 поп	 Харитон	
(1966),	 пластично	 оформ-
ление	на	театъра	в	Габро-
во	 (авторски	 колектив),	
мозайка	 на	 фасадата	 на	
Окръжна	 болница	 (1968	 г.,	
авторски	 колектив	с	 Геор-
ги	 Дойнов,	 заедно	 с	 него	
през	 1969	 г.	 изработват	 и	
фриз	 за	 Окръжен	 наро-
ден	 съвет	 в	 Габрово	 през	
1969	г.).		Малко	 известен	
е	 фактът,	 че	 проф.	 Кън-
чо	 Цанев	 е	 и	 автор	 на	
пластичното	 решение	 на	
герба	 на	 Община	 Габрово	
върху	 Часовниковата	 кула	

на	пл.	„Първи	май”	от	1966	
г.	 През	 1972	 г.	 упражнява	
длъжността	 директор	 на	
галерия	 „Христо	 Цокев”	 в	
Габрово	и	неслучайно	една	
от	залите	в	галерията	носи	
неговото	име.	През	1975	г.	
Кънчо	Цанев	става	препо-
давател	 в	 Художествената	
академия,	 но	 връзката	 с	
тревненското	 ателие	 ос-
тава.	 Продължават	 да	 се	
изпълняват	 монументални	
решения,	 където	 една	 от	
основните	цели	продължа-
ва	 да	 е	 синтеза	 между	
дърворезба	и	архитектура,	
което	 води	 до	 преосмис-
ляне	 и	 обновяване	 на	 ор-
намента	 в	 интериорното	
пространство.	
	 Освен	 това	 Кънчо	
Цанев	 се	 занимава	 и	 с	
проектирането	 на	 мебели	
за	 жилищен	 и	 обществен	
интериор	 –	 ракли,	 шкафо-
ве,	 маси,	 столове.	 В	 тях	
авторът	 също	 използва	
собствена	 орнаментика.	
След	 1944	 г.	 започва	 да	
работи	и	иконостаси	-	в	с.	
Бързия,	 Пампорово,	 Смо-
лян,	 Горна	 Баня	 и	 др.	 Те	
също	са	новаторски	както	
в	 орнаменталните	 реше-
ния,	 така	 и	 в	 архитекто-
никата.	 Чрез	 скулптурата	
„Седнала	 женска	 фигура”	
публиката	има	възможност	
да	 се	 докосне	 до	 твор-
чеството	 на	 един	 от	 най-
значимите	 представители	
на	приложното	изкуство	у	
нас	–	проф.	Кънчо	Цанев.	
Заповядайте	 в	 ХГ	 „Христо	
Цокев”.	 Припомняме	 ви,	
че	всеки	вторник	входът	е	
безплатен.	

„Сеäíала жеíñка фèãура” íа Къíчî 
Öаíев - акцеíт за меñец май в 
хуäîжеñтвеíа ãалерèя “Õрèñтî Öîкев”

продължава от стр. 1
 - В Габрово имате сан-
тимент към родовата па-
мет?
	 -	 Моят	 дядо	 Борис	
Далчев,	 нося	 неговото	
име,	 е	 брат	 на	 скулптора	
Любомир	 Далчев	 (1902-
2002),	 който	 почива	 на	 99	
години.	 Като	 малък	 вкъ-
щи	 в	 една	 книга	 на	Алек-
сандър	Мутафов	 за	 първи	
видях	 неговите	 скулптури,	
от	които	има	в	цяла	Бълга-
рия.	А	преди	няколко	годи-
ни		видях	на	живо	и	тези	в	
Габрово.
	 Проф.	 Любомир	 Дал-
чев	 навремето	 е	 работил	
по	 скулптурното	 оформ-
ление	 на	 моста	 „Игото”	
(1935	 г.).	Скулптурните	фи-
гури	 „България	 в	 окови”	

или	 „Под	 игото”	 (женска	
фигура),	 „Веригата	 е	 раз-
късана”	 (мъжка	 фигура)	 и	
„Непобедимият	 български	
дух”	 (фигура	 на	 лъв)	 са	
създадени	 от	 него.	И	 ста-
туята	на	Рачо	Ковача,	ос-
нователят	 на	 Габрово,	 на	
скалата	в	реката	 (1936	 г.),	
също	 е	 творба	 на	 проф.	
Любомир	Далчев.	
 - Вкъщи разказвали 
ли са Ви за тези негови 
работи?
	 -	 Да,	 баща	 ми	 Сте-
фан	 Далчев.	 Родителите	
ми	 са	 класически	 музи-
канти.	 Баща	 ми	 свири	 на	
орган	и	пиано,	а	майка	ми	
Магдалена	 Далчева	 -	 на	
виолончело.	 Преди	 някол-
ко	години	имаха	концерт	в	
Габрово.

 - Идвали ли сте и друг 
път в Габрово?
	 -	Да,	да.	Градът	е	пре-
красен.	 За	 пореден	 път	
съм	 тук.	 Преди	 няколко	
години	 идвах	 в	 театъра	
за	 премиера	 на	Петринел	
Гочев.	
	 И	сега	не	пропуснах	да	
мина	по	моста	„Игото”	над	
Янтра.	
	 Вълнение	 е	 да	 видиш	
изкуство	 на	 родовата	 па-
мет.	Ars	longa…
 - продължавате твор-
ческата линия на рода?
	 -	 Продължавам	 да	 се	
занимавам	с	изкуство.	По	
едно	време	мислех	и	запо-
чнах	 архитектура,	 но	 сце-
нографията	надделя.
	 На	 снимката:	 Сцена	 от	
„Емигрантски	рай“

Бîрèñ Далчев: “Театърът е íепреäñказуем, 
рутèíата íевъзмîжíа - тîва мè хареñва”

веЛа Лазарова

	 Изненада	 в	 открита-
та	 на	 14	 май	 изложба	 на	
габровските	 художници	
по	 случай	 Празника	 на	
Габрово	 е	 присъствието	
на	 английския	 художник	
Рой	 Плейстоу	 (на	 снимка-
та),	 който	 отскоро	 живее	
в	 село	Донино,	 Габровска	
община,	 и	 приятно	 изне-
надва	публиката	с	експре-
сивните	си	портрети.
	 В	изложбата	25	автори	
показват	 48	 творби	 живо-
пис,	графика,	скулптура.	
	 Както	вече	„100	вести“	

писа,	Христо Йонков е но-
сител на наградата на Об-
щина Габрово	за	компози-
цията	„Древни	обиталища”.
	 Ето	 мнението	 на	 га-
бровския	 художник	 Ва-
лентин	 Атанасов:	 „В	 екс-
позицията	 има	 прекрасни	
творби,	 което	 показва,	
че	 повече	 се	 набляга	 на	
качеството,	 отколкото	 на	
случайните	попадения	при	
експериментиране.	 За	 от-
белязване	 е,	 че	 присъст-
ват	 и	 по-малко	 известни	
автори	-	млади	и	утвърде-
ни,	което	дава	едно	равно-
весие	 на	 цялата	 изложба.	

Това	 са	 поколения,	 които	
живеят	 заедно.	Така	 тряб-
ва	 да	 бъде	 и	 в	 изкуство-
то.	 В	 него	 няма	 млади	 и	
стари,	 има	 можещи	 и	 не	
можещи.	 Експозицията	
е	 разнообразна	 и	 в	 нея	
вземат	 участие	 и	 худож-
ници,	 които	 отдавна	 не	
са	 показвали	 свои	 произ-
ведения	 пред	 габровската	
публика	 -	 Христо	 Йонков,	
Румяна	 Русинова,	Антония	
Баракова.	
	 	Селекцията	беше	мно-
го	 ясна.	 Нещата,	 които	
са	 ударение	 в	 изложбата,	
просто	се	налагат.		

	 Композицията	 керами-
ка	„Древни	обиталища”	на	
Христо	Йонков	асоциира	с	
храмовете	в	Петра,	Йорда-
ния.	 Лично	 авторът	 дойде	
и	 я	 подреди	 с	 последова-
телност	на	отделните	еле-
менти.	 Двете	 му	 дъщери	
също	 участват	в	изложба-
та	с	керамика.	Явно	неща-
та	вървят	наследствено.
	 В	изложбата	доминира	
живописта,	малко	графика,	
скулптура.	 Присъстват	 и	
абстрактни	 по	 своята	 ду-
ховност	творби”.	
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	видяна	до	19	юли.

 

-
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	 Три	паралелки	завърш-
ват	 тази	 година	 средното	
училище,	абитуриентите	от	
Випуск	 ‘2019	 ще	 получат	
книга-албум	 за	 Севлиево	
при	дипломирането	си.
	 Севлиево	изпрати	вче-
ра	и	зрелостниците	от	Ви-
пуск	 ‘2019	 на	Средно	 учи-
лище	 „Васил	 Левски“.	 На	
тържеството	 присъстваха	
ръководството	 на	 учили-
щето,	 заместник-кметове-
те	 на	 Община	 Севлиево,	
председателят	 на	 Общин-
ския	 съвет,	 председателят	
на	Обществения	съвет	към	
СУ	 „Васил	 Левски“,	 както	
и	 много	 учители,	 ученици,	
родители	и	гости.
	 Директорът	 на	 учили-
щето	 г-н	 Тома	 Томев	 от-
прави	 своите	 пожелания	
към	 абитуриентите:	 „Поз-
дравявам	ви	за	успешното	
завършване	 на	 тази	 част	

от	вашето	образование,	за	
знанията	 и	 уменията,	 кои-
то	 придобихте,	 за	 труда,	
който	 положихте.	 Всеки	
един	от	вас	е	научил	това,	
което	 е	 преценил,	 че	 ще	
му	 трябва,	 или	 това,	 кое-
то	 е	 пожелал	 от	 учебните	
дисциплини	 и	 от	 общува-
нето	 си	 с	 учителите.	 За	
всеки	един	от	вас	е	имало	
поне	 един	 преподавател,	
който	е	запалил	искрицата	
на	 знанието,	 запалил	 е	
желанието	за	учение	и	ра-
бота	и	в	някаква	степен	е	
предопределил	вашето	бъ-
дещо	 развитие.	 Вие	 вече	
издържахте	 първия	 голям	
тест	–	12	години	са	и	мно-
го,	и	малко.	Но	сега,	кога-
то	 навлизате	 в	 истинския	
живот,	 ви	 предстоят	 още	
по-сериозни	изпити.	Поже-
лавам	ви	да	ги	издържите	
успешно.	 Образованието	

е	 ключ,	 който	 отключва	
много	 врати.	 Дайте	 своя	
принос	 за	 развитието	 на	
града	 ни,	 на	 държавата	
ни	 и	 на	 човечеството.	 Не	
спирайте	 да	 мечтаете	 и	
никога	 не	 забравяйте	 СУ	
„Васил	 Левски“,	 заяви	 в	
словото	си	Томев.
	 От	 името	 на	 кмета	
на	 Община	 Севлиево	 д-р	
Иван	 Иванов	 приветствие	
към	 зрелостниците	 подне-
се	инж.	Красимира	Йорда-
нова.	
	 „Всички	ви	желаят	по-
пътен	вятър	в	големия	не-
обятен	океан,	наречен	жи-
вот.	Искам	да	ви	пожелая	
три	неща	 -	 вяра,	надежда	
и	 любов.	 Вяра	 в	 това,	 че	
всеки	 един	 от	 вас	 има	
своето	 място	 в	 живота	 и	
трябва	 да	 вярва	 в	 своите	
собствени	 сили“,	 завърши	
инж.	Йорданова.

 - Г-жо петрова, добре 
дошли отново в Габрово 
на театрален фестивал!
	 -	 Благодаря!	 С	 удо-
волствие	 идвам	 отново	
тук.	 На	 Международния	
фестивал	 за	 един	 актьор		
ВGЕМОТ`	 16	 Мая	 Бежан-
ска	 получи	 голямата	 на-
градата	 за	 женска	 роля	
в	 моноспектакъла	 „Колек-
ционерката”	 по	 текст	 от	
много	 младия	 автор	 Ра-
дослав	 Чолаков	 на	 Теа-
тър	 199.	 Тогава	 японката	
Рин	 Ямамура	 (номинация	
„Икар”,	 2015	 г.)	 беше	 сце-
нограф	на	спектакъла.
 - Сега гостувате с тра-
гикомична постановка?
	 -	 Наистина	 това	 е	
спектакълът	 „Емигрантски	
рай”	на	Димитър	Динев	от	
Пловдив,	който	живее	във	
Виена.	 Неговият	 роман	
„Ангелски	 езици”,	 един	 от	
най-четените	романи	в	Ев-
ропа	 последните	 години,	
ме	 заинтригува.	 Потърсих	
и	 неговата	 пиеса,	 която	
беше	преведена.	С	дирек-
тора	 на	 театър	 „София”	
Ириней	 Константинов	 ко-
ментирахме	 темата	 и	 той	
прояви	 голям	 интерес.	 В	
пиесата	 няколко	 гастар-
байтери	от	Балканите:	сър-
бин,	 румънец,	 украинка,	

българин,	 заедно	 с	 брига-
дира	си	 -	австриец,	са	се	
събрали	 край	 смъртното	
ложе	 на	 нелепо	 загинал	
колега	 на	 строителната	
площадка	за	бдение	и	оп-
лакване.	
	 В	 постановката	 съче-
тавам	 текстове	 от	 „Еми-
грантски	 рай”	 и	 малко	 от	
романа	 „Ангелски	 езици”.		
Историята	 е	 свързана	 с	
копнежа	на	хората	от	Бал-
каните	 да	 открият	 един	
по-добър	 свят,	 затова	 те	
пътуват.	 Българските	 ми-
гранти	 -	 1.5	 милиона,	 са	
извън	 страната.	 В	 този	
смисъл	темата	е	много	бо-
лна	 за	 мен.	 Спектакълът	
е	 черна	 комедия.	 Единият	
от	 героите	 умира	 и	 какво	
става	 с	 приятелите	 му	 -	
много	 крайности,	 вземане	
на	решения,	 трябва	да	си	
дадат	сметка	кои	са,	къде	
са,	 какво	 правят,	 така	 ли	
трябва	 да	 се	 живее.	Това	
е	нещото,	което	занимава	
и	 нас,	 защото	 и	 нашите	
близки	са	в	чужбина.	Едни	
са	 гастарбайтери,	 други	 -	
не,	но	корените	им	са	тук.	
За	нас	като	послание	-	ис-
каме	 да	 върнем	 българи-
те	 към	 нашите	 ценности	
тук,	 в	 България.	Този	 рай	
може	 да	 го	 създадем	 тук.	

Йордан	 Радичков	 казва:	
„Защо	 да	 ходим	 в	 чуж-
бина,	 като	 ние	 може	 да	
си	 построим	 Рая	 тук?”.	 В	
този	 смисъл	 това	 е	 едно	
послание	 към	 публиката	
да	мислим	и	да	направим	
всичко	 възможно	 нашата	
държава	 да	 просперира.	
Да	 имаме	 ясна	 позиция	
за	 това.	 Да	 правим	 всич-
ко	възможно	нашите	деца,	
дори	 да	 учат	 в	 чужбина,	
което	 не	 е	 лошо,	 да	 се	
върнат,	 за	 да	 може	 Раят	
да	бъде	в	България.
 - Какъв е творческият 
Ви подход и изборът на 
състава?
	 -	 Най-добрите	 актьори	
в	 театъра	 на	 средна	 въз-
раст,	 а	 има	 и	 от	 младите	
като	Ирина	Митева,	 която	
играе	 украинката	 -	 една	

от	 основните	 роли.	 Тя	 е	
позната	 от	 телевизионния	
сериал	„Откраднат	живот”.	
Имах	 много	 здрав	 екип.	
Двама	 млади	 сценографи	
в	лицето	на	Борис	Далчев	
и	 Петя	 Караджова.	 Трети	
спектакъл	 работя	 с	 този	
екип.	
	 Черният	хумор	и	пара-
доксит	идва	от	 това,	че	и	
мъртвият	 участва	 в	 самия	
спектакъл.	 	 Изпада	 се	 в	
такива	абсурдни	ситуации,	
като	на	финала	 танцува	с	
всичките	си	приятели.
	 В	 спектакъла	 има	
музика	 и	 на	 живо.	 Три-
ма	 музиканти	 свирят	 на		
тромпет,	акордеон	и	тъпан.	
Хореографията	 е	 на	 Анна	
Пампулова.	
 - Как се посреща по-
становката?

	 -		С	интерес,	при	пъл-
ни	салони	вече	цял	сезон.	
Тя	е	експресивна,	силна,	с	
много	актьорска	енергия	в	
този	спектакъл.
 - Как се чувствате, по-
паднали в селекцията на 
фестивала?
	 -	 Много	 радостна	 и	
приятно	изненадана	от	се-
лекцията	 на	 Мирела	 Ива-
нова,	драматург	на	Народ-
ния	 театър	 „Иван	 Вазов”.	
Тя	 гледа	 спектакъла	 още	
на	 премиерата.	 Гостува	 и	
авторът	 Димитър	 Динев.		
Цялото	 австрийско	 по-
солство	 беше	 на	 предста-
влението.	 Особено	 бяхме		
развълнувани,	 когато	 Ди-
митър	Динев	каза,	че	това	
е	 най-добрият	 спектакъл.	
Пиесата	 е	 поставена	 във	
Виена	и	Румъния.

„Емèãраíтñкè рай” íа театър „Сîфèя” - разказ за íевîлèте 
íа íекîлцèíа ãаñтарáайтерè è îпèтèте èм äа îцелеят

веЛа Лазарова

 Спектакълът „Емигрантски рай”, на българския писа-
тел Димитър Динев, който живее във Виена, постановка на 
режисьора Катя Петрова в театър „София”, отговаря на 
въпроса: „Да се видим през очите на другите”. Разказ между 
трагичното и комичното, за неволите на неколцина гастар-
байтери в опитите им да оцелеят.  Хуморът, макар и черен, 
не е безнадежден. 
 Сценографията и костюмите са на Петя Караджова и 
Борис Далчев. Композитор - Христо Йоцов, и хореография - 
Анна Пампулова.
 За една от новите постановки на театър „София”, 
която публиката гледа във втория ден на Международния 
фестивал на комедийния спектакъл Габрово` 19 , разговаряме 
с режисьора Катя Петрова, възпитаник на проф. Юлия Огня-
нова във ВИТИЗ (НАТФИЗ).

продължава от стр. 1
Сценографията	е	на	Петър	
Митев.	 Участват	 актьори-
те	 Татяна	 Захова,	 Роберт	
Янакиев,	 Донка	 Аврамова	
–	 Бочева	 и	 Боян	 Младе-
нов.
	 „Квартет	 за	 двама”	
представлява	 брилянтен,	
категоричен,	 вълнуващ	
разрез	на	човешките	отно-
шения.	На	връзката	между	
мъжа	и	жената,	на	вариа-
циите	 на	 любовта.	 Никой	
няма	 да	 остане	 равноду-
шен	към	този	богат	на	ху-
мор	текст	на	съвременния	
украински	 автор	Анатолий	
Крим,	 в	 чието	 ядро	 попа-
да	 композиторът	 Евгений	
Александрович.	 Денят	 на	
неговия	 шейсети	 юбилей	

ще	се	окаже	голямата	по-
анта	 не	 само	 в	 творчест-
вото,	но	и	в	емоционалния	
му	свят.
	 Дуото	-	съпрузи	с	25-го-
дишна	семейна	търпимост,	
постепенно	 нараства	 на	
трио	 (любовницата,	 която	
мъжът	вкарва	за	паралел-
но	 съжителстване	 в	 дома	
им),	 набъбва	 на	 квартет	
(с	 новопоявилия	 се	 лю-
бовник	на	съпругата).	Сю-
жетната	 линия	 преминава	
през	 серия	 от	 комедийни	
ситуации	 със	 сравнител-
но	 интелигентните	 отмъ-
щения	 на	 съпругата,	 до	
трагикомедия	 на	 финала	
-	всеки	попада	в	собстве-
ния	си	капан.	Ще	останат	
ли	 заедно,	 е	 въпрос	 за	

размишление,	 защото	 „25	
години	 от	 живота,	 макар	
емоцията	 да	 е	 счупена,	
не	 се	 късат	 като	 лист	 от	
календара“.	 Но	 да	 усетиш	
безсилието	 си	 на	 мъжкар	
(на	 50),	 а	 и	 комплекса	на	
неоценения,	всъщност	без-
дарен,	 композитор,	 си	 е	
удар	по	егото.	Таня	 (Захо-
ва)	и	Роберт	 (Янакиев)	за	
седми	път	ще	се	превъплъ-
тят	 в	 съпрузи.	 Владимир	
Петков	е	добре	познат	във	
Франция	и	Канада.
	 Вторият	 спектакъл	 е	
„Мъни,	 мъни,	 мъни“	 -	 ко-
медия	по	Рей	Куни.	Това	е	
постановка	на	театър	„Ку-
маново“	 от	 Република	 Се-
верна	Македония.	Започва	
в	20.00	часа	на	сцената	на	

Габровския	театър.
	 Режисьори	 са	 Бояна	
Кралевска	 и	 Горан	 Илич.	
Участват:	 Марко	 Трайко-
вич,	 Саня	 Русеска,	 Владо	
Дойчиновски,	Нина	Макси-
мова,	Мирослав	Петкович,	
Дубравка	 Киселички,	 Жа-
смин	 Василева	 и	 Неманя	
Спасовски	като	гост.
	 Публиката	ще	има	въз-
можност	да	види	различна	
театрална	 школа,	 играта	
на	 чуждестранна	 трупа,	
макар	 и	 от	 съседната	 ни	
Република	 Северна	 Ма-
кедония,	 режисьорската	
трактовка	на	един	от	най-
популярните	 британски	
драматурзи	 -	 Рей	 Куни,	
който	 същевременно	 е	 и	
актьор.

Дíеñ äве преäñтавлеíèя: “Квартет за äвама” è “Мъíè, мъíè, мъíè...”

тотка поЛякова

 На	14	май	народно	чи-
талище	 „Габрово	 -	 2002”	
изпълни	 обещанието	 си	
за	 празнично	 настроение	
с	 подгряващото	 събитие	
„Отворена	 сцена”	 в	 парк	
„Маркотея”.	
	 Времето	се	оказа	бла-
госклонно	 към	 самодейци	
и	публика	и	 те	заедно	се	
насладиха	на	чудесно	под-
редения	парк	и	специално	
подготвените	 художестве-
ни	изпълнения	на	състави-
те	 на	 читалище	 „Габрово	
-	2002”.	
	 В	 богатата	 програма	
взеха	 участие	 децата	 от	
начинаеща	 и	 напредна-
ла	 групи	 на	 Танцов	 ан-
самбъл	 „Сивек”,	 Танцова	
школа	 „Лиана”,	 детски	
състав	 и	 танцовия	 клуб	
на	 Фолклорна	 формация	

„Боженци”,	 Вокална	 група		
„Настроение”,	 Фолклорна	
формация	 „Габровските	
гласове”	 и	 танцов	 клуб	

„Играорци”.	
	 Самодейци	 и	 гости	
получиха	 и	 актуална	 ин-
формация	 за	 предстоящи-

те	 събития	 на	 карнавала,	
както	 и	 на	 читалището	 и	
отвориха	 сърцата	 си	 за	
празник.

Отвîреíата ñцеíа îтвîрè ñърцата за празíèкСевлèевî èзпратè зрелîñтíèцèте íа СУ “Ваñèл Левñкè”

Надежда	 за	 това,	 че	 всеки	 един	 от	 вас	 ще	
преследва	 докрай	 своите	 мечти,	 колкото	 и	
големи	 да	 са,	 и	 ще	 ги	 реализира.	 И	 любов	
-	 това	най-силно	чувство,	 което	дава	начало	
на	живота,	 любов	във	всичките	 ѝ	измерения	
–	 към	 близки,	 към	 род	 и	 родина.	 На	 добър	
час,	мили	приятели	от	Випуск	2019!“,	завърши	
словото	си	инж.	Йорданова.
	 Абитуриентите	не	скриха	сълзите	си,	след	
като	 удари	 и	 последния	 училищен	 звънец	
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рабоТа прЕДлага
ШиВаШка фирМа търси 
да назначи ОТК и опера-
тор шевно производство. 
Справки на тел. 0887/623-
490, gabby_m@abv.bg.
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 18]
фирМа за ремонт на 
мотокари и строителна 
техника търси майстор. 
Справки на тел. 0877/34-
34-26. [22, 17]

пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 11]
пицария „глаДници“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/319-114. [11, 11]
МЕбЕлна фирМа търси 
работници. Може и без 
опит. Справки на тел. 
0878/571-455. [11, 11]
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 9]
„рачо коВача“ търси 
готвач с опит за обед-
но меню. Справки на тел. 
0876/683-768. [11, 9]

МЕхана „габъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 8]
фирМа Търси монта-
жник. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 6]
ТаксиМЕТроВи Шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 7]
поМощник-кухня, по-
чисТВанЕ, подготовки, 
може и само до 17.30 
часа, 5 дни седмично, 
500 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 7]

поМощник-гоТВач/
ка за механа - 5 дни 
работи, 2 почива, старт 
800 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 7]
сЕрВиТьор/ка за битово 
заведение - 5 дни работи, 
2 почива, 700 лв., се тър-
си на тел. 0887/002-030. 
[11, 7]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 6]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач и работник 
кухня. За контакт: тел. 
0897/896-176. [11, 6]
Търся жЕна за гледа-
не на възрастна жена. 
Да иска да стои при нея. 
Справки на тел. 066/88-
60-04, 0876/516-951. [5, 
5]

сТолъТ поД Общи-
на Габрово търси гот-
вач. Телефон за връзка: 
0894/632-367. [6, 5]
жЕна До 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 5]
фирМа Търси общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0893/69-79-00. [6, 5]
ШиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 3]
жЕна с опит в чужбина 
за почистване на офис 
и апартаменти - тел. 
0877/776-943. [8, 2]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
- тел. 066/992-244. [5, 2]
козМЕТичка и маникю-
ристка се търсят на тел. 
0876/181-676. [1, 1]

„сТоМано и металоо-
бработване Габрово“ ООД 
- Габрово, ул. „Индустри-
ална“ 36, търси: 1. заВар-
чици на метални изделия, 
които работят с СО, може-
щи да разчитат технически 
чертежи. 2. МоТокарисТ 
- основно, и допълнител-
но съвместяващ работа 
с лентонарезна машина 
и ъглошлайф. Фирмата 
предлага отлично запла-
щане, съвременни усло-
вия на труд, възможност 
за постоянна работа и 
професионално развитие. 
За контакт: smg.berova@
yahoo.com, тел. 0892/470-
928 - Пепа Берова. [12, 1]
„озЕкс” Търси да назна-
чи шивачки. Справки на 
тел. 066/804-421. [8, 1]

Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 2]
Магазин В град Трявна 
търси продавач. Мотиви-
ращо заплащане. Справки 
на тел. 0895/677-616. [6, 
1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

Женина Денчева

	 При	 актуализация	
на	 бюджета	 на	 Община	
Габрово	 за	 2019	 година	
общинските	 съветници	
приеха	 предложението	 в	
инвестиционната	 програ-
ма	 на	 Общината	 да	 се	
включи	 обект	 „Отопление	
на	 зала	 за	 хандбал	 (те-
нис)	 с	 лъчисти	 газово-ке-
рамични	 излъчватели	 на	
природен	газ	и	осветител-
на	инсталация“.	
	 От	 Общината	 обясня-
ват	 причините	 за	 включ-
ването	 на	 новия	 обект.	
„С	 писмо	 на	 президента	
на	 Тенис	 клуб	 „Габрово“	
в	 Община	 Габрово	 е	 по-
стъпило	 предложение,	 в	
което	 се	 обосновава	 не-
обходимостта	 от	 изграж-
дане	 на	 отоплителна	 ин-
сталация	 в	 хандбалната	
зала	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“.	 Предвид	 невъз-
можността	 на	 този	 етап	
да	бъде	изградена	закри-
та	 тенис	 база	 за	 зимния	

сезон,	 възниква	 необхо-
димост	от	осигуряване	на	
условия	за	подготовка	на	
състезателите	през	студе-
ните	месеци	на	 годината.	
Към	 момента	 залата	 за	
хандбал	 не	 се	 използва	
пълноценно	 поради	 лип-
сата	 на	отопление	 в	 нея.	
При	 решаване	 на	 този	
проблем	за	ползването	на	
същата	ще	 бъде	 изготвен	
график	 за	 ползването	 и	
от	 хандбалните	 клубове	
в	 града,	 и	 от	Тенис	 клуб	
„Габрово“.
	 Предложението	 беше	
разгледано	 от	 юридиче-
ска	и	от	техническа	глед-
на	точка	за	съвместимост	
с	 безопасно	 и	 здраво-
словно	 използване	 на	
залата	 за	 спортни	 трени-
ровки.
	 С	 цел	 осигуряване	 на	
средства	 за	 тази	 инвес-
тиция,	 в	 своето	 предло-
жение	 г-н	 Цонев	 заявя-
ва	 желание	 да	 предплати	
наемите	 по	 договора	 с	
Община	 Габрово	 за	 полз-

ване	 на	 тенис	 кортовете	
на	 стадион	 „Христо	 Бо-
тев“	 в	 размер	 на	 40	 000	
лева,	 като	 същата	 сума	
заявява	 желание	 да	 се	
ползва	за	подобряване	на	
спортната	 инфраструктура	
на	територията	на	община	
Габрово	и	по-конкретно	за	
създаване	 на	 необходи-
мите	 условия	 за	 отопле-
ние	 и	 вентилация,	 както	
и	 подмяна	 на	 съществу-
ващото	 осветление	 със	
съвременно	LED	 такова	 в	
зала	 „Хандбал“,	 находяща	
се	 в	 Спортен	 комплекс	
„Христо	 Ботев“.	 Мотивите	
за	отправеното	предложе-
ние	 са	 превеждане	 във	
възможност	 залата	 да	 се	
ползва	при	подходящи	ус-
ловия	 (температура	 и	 ос-
ветеност),	 като	молбата	 е	
същата	да	бъде	позволено	
да	бъде	ползвана	не	само	
от	хандбалните	отбори,	но	
и	 от	 други	 лица	 -	 лицен-
зирани	 спортни	 клубове	
и	граждани.	Като	в	допъл-
нение	 на	 предложението	

в	 проведените	 разгово-
ри	 с	 него	 по	 отношение	
уточняване	 на	 евентуал-
ни	 условия	 той	 е	 заявил	
готовност	 за	 подписване	
на	 споразумение,	 с	 кое-
то	 се	 отказва	 от	 бъдещи	
претенции	 по	 отношение	
на	 платените	 авансово	
наеми,	 в	 случай	 на	 пре-
кратяване	на	договора	по	
негова	вина	или	по	взаим-
но	 съгласие.	 Моли	 да	 се	
разгледа	 възможността	 в	
същото	 споразумение	 да	
бъде	 поет	 ангажимент	 с	
оглед	 добрите	 отношения	
и	 извършеното	 все	 пак	
авансово	плащане,	 с	 кое-
то	се	подобрява	общинска	
спортна	 инфраструктура,	
да	му	 се	предостави	 въз-
можност	 да	 ползва	 зала-
та	 (срещу	 заплащане	 на	
консумативите)	 в	 опреде-
лен	период	от	време,	като	
това	няма	да	създава	за-
труднения	 за	 ползването	
на	 залата	от	 сегашните	й	
ползватели.
	 Така	 направеното	

предложение	 намираме	
за	 законосъобразно	 и	
в	 интерес	 на	 Общината,	
като	 ще	 се	 подобри	 със-
тоянието	 на	 общинската	
спортна	 инфраструктура,	
като	 същото	 ще	 подобри	
условията	 за	 трениров-
ки	на	сега	ползващите	я,	
както	 и	 за	 по-голям	 ин-
терес	от	 страна	на	други	
граждани	 и	 организации	
за	 ползването	 на	 залата	
с	 оглед	 по-добрите	 усло-
вия,	които	са	обезпечени.
	 При	подготовка	на	бю-
джета	за	2019	година	това	
предложение	 не	 беше	
включено	 в	 инвестицион-
ната	програма	поради	не-
приключилия	към	момента	
процес	 по	 изясняване	 на	
техническите	 параметри	
на	инвестиционния	проект	
и	неговата	приложимост	в	
спортни	помещения.
	 В	 началото	 на	 февру-
ари	 2019	 г.	 се	 получиха	
окончателните	параметри.	
Инвестицията	 в	 обекта	
са	 отопление	 на	 зала	 за	

хандбал	(тенис)	с	лъчисти	
газово-керамични	 излъч-
ватели	 на	 природен	 газ,	
осветителната	инсталация	
възлиза	на	39	210	лв.	Раз-
ходите	 за	 проектиране,	
строителен	 и	 авторски	
надзор,	 въвеждането	 в	
експлоатация	 таксите	 по	
включване	 в	 газопренос-
ната	мрежа	възлизат	на	8	
900	лв.”,	се	казва	в	моти-
вите	на	Общината.
	 В	 инвестиционната	
програма	на	Общината	се	
включва	 още	 един	 обект:	
„Допълнение	 с	 външ-
на	 IP	 видеокамера	 към	
съществуваща	 система	
за	 контрол	 на	 достъп“.	
Целта	 е	 да	 се	 гарантира	
сигурността	 на	 сградата	
и	 безпрепятствения	 дос-
тъп	 до	 нея	 на	 служите-
лите	 от	 Община	 Габрово.	
Предлаганата	 камера	 и	
домофонна	 система	 ще	
даде	възможност	да	бъде	
осъществяван	контакт	при	
необходимост	 с	 дежурни-
те	 лица	 в	Община	 Габро-

во.	 Средствата,	 необхо-
дими	за	изграждането,	са	
1360	лв.
	 В	 актуализацията	 на	
бюджета	 са	 записани	 и	
инвестиции	 в	 две	 учили-
ща.	 За	 нуждите	 на	 НУ	
„Васил	 Левски“	 -	 Габрово	
е	необходимо	закупуване-
то	на	почистваща	машина	
-	 подочистачка,	 която	 ще	
се	използва	за	почиства-
не	на	физкултурния	салон	
на	 училището.	 Цената	 е	
2	 988	 лв.	 с	 ДДС,	 като	
средствата	 са	 осигурени	
от	бюджета	на	училището	
и	внесени	дарения	в	раз-
мер	на	1	800	лв.
	 Във	 връзка	 с	 пред-
стоящото	 въвеждане	 на	
електронни	 дневници	
през	 учебната	 2019-2020	
година	ОУ	„Христо	Ботев“	
-	 Габрово	 има	 необходи-
мост	 от	 закупуване	 на	 4	
броя	 компютърни	 конфи-
гурации	на	обща	стойност	
3	 000	 лв.	 Средствата	 ще	
бъдат	 осигурени	 от	 бю-
джета	на	училището.

	 Състезатели	на	„Янтра-
Исполин“	 триумфираха	 в	
колоездачна	 надпревара,	
проведена	 в	 рамките	 на	
три	 дни,	 домакин	 на	 коя-
то	 бе	 Община	 Сливен.	 В	
стартовете,	 включващи	из-
качване	на	връх	Българка,	
критериум	за	Купа	„Милко	
Димов	 -	 Илия	 Кръстев“	 и	
индивидуално	 „бягане	 по	
часовник“,	участваха	близо	
250	колоездачи	от	16	клуба.	
	 Часовникът	 беше	 пър-
вата	от	дисциплините.	При	
юношите	 младша	 възраст	
Мартин	Маринов	даде	вто-
ро	 време,	 като	 остана	 на	
броени	 секунди	 от	 голе-
мия	 си	 съперник	 Габриел	
Грозев	 от	 „Загорец”.	 Въз-
питаникът	 на	 треньорите	
Даниел	 Петров	 и	 Свето-
слав	 Чанлиев	 продължи	 с	
добрата	езда	и	на	следва-
щия	ден,	като	измина	8-ки-
лометровото	 изкачване	
до	 връх	Българка	 с	 второ	
най-добро	 време.	 Първи	
отново	беше	Грозев.	Гене-
ралното	 класиране	 обаче	
се	реши	в	третата	надпре-

вара	 -	 критериум	 по	 ули-
ците	 на	 Сливен.	Там	 вече	
Мартин	не	остави	шансове	
на	 конкурентите	 си	 и	 си	
осигури	 крайната	 първа	
позиция.	 Силно	 каране	 в	
критериума	при	момчетата	
направи	и	Светлозар	Ива-

нов,	заел	третото	място.
	 В	 групата	 „Мастърс“	
победа	 записа	 Добри	
Минчев.	 Състезателят	 на	
„Янтра-Исполин“	беше	най-
бърз	 в	 часовника	 и	 из-
качването	 на	 Българка,	 с	
което	си	осигури	златото.

светозар Гатев

	 Маргарита	 Радева	 до-
несе	 шампионска	 титла	
на	 КСО	 „Узана“	 от	 Дър-
жавното	 първенство	 по	
ориентиране	 за	 мъже	 и	
жени	20-21	 г.	 в	дисципли-
ните	 спринтова	 щафета,	
спринт	 и	 средна	 дистан-
ция.	
	 Състезателният	център	
на	 проявите	 беше	 град	
Пещера.	В	стартовете,	ор-
ганизирани	 от	 Българска	
федерация	 ориентиране,	
СКО	 „Вариант	 5“	 (Търго-
вище),	Община	Пещера	и	
Община	 Брацигово,	 взе-
ха	 участие	 повече	 от	 300	
състезатели	от	над	35	клу-
ба	в	страната.
	 Маргарита	 спечели	
златото	 при	 Жени-20	 в	
спринтовата	дистанция.	Тя	

беше	 най-бърза	 от	 участ-
валите	 49	 състезателки	 и	
преодоля	 трасето	 от	 2.1	
километра	с	12	контролни	
точки	 в	 центъра	 на	 град	
Брагигово	 за	 14:30	 мину-
ти.	
	 С	 13	 секунди	 по-бав-
на	 беше	 Андрея	 Дяксо-
ва	 („Карлък“,	 Смолян),	 а	
трета	 се	 класира	 Деница	
Пенева	 („Сини	 камъни“,	
Сливен).	На	14-о	място	се	
класира	 Ева	 Симеонова,	
Цвета	Комитска	е	19-та,	а	
Калина	Пенчева	-	39-та.	В	
същата	 възрастова	 група	
при	юношите	Михаил	Ми-
хайлов	е	23-ти,	а	Тихомир	
Галов	 -	 31-ви.	 При	Жени-
21	 Силвия	 Шандуркова	 и	
Елеонора	Николова	заеха	
9-то	и	10-то	място,	Косара	
Ботева	 се	 класира	 12-та.	
В	елита	при	мъжете	Мар-

тин	 Понев	 е	 13-ти,	 Мар-
тин	Пенчев	-	24-ти,	Васил	
Михайлов	 -	28-ми,	Цветан	
Иванов	 -	 40-ти,	 а	 Стоян	
Дачев	-	48-ми	от	общо	65	
участници.
	 На	 средната	 дистан-
ция,	 която	 се	 проведе	 в	
местността	Китна	Родопа,		
в	 близост	 до	 КК	 „Свети	
Константин“,	 най-добро	
класиране	 в	 Държавно-
то	 първенство	 записа	
Елеонора	 Николова	 при	
Жени-21	 -	 девето	 място.	
Силвия	Шандуркова	е	де-
сета.	При	мъжете	Мартин	
Пенчев	и	Васил	Михайлов	
заеха	23-то	и	24-то	място,	
Цветан	 Иванов	 е	 38-ми,	
Добромир	Добрев	-	41-ви,	
Христо	 Караиванов	 -	 42-
ри,	 Стоян	 Дачев	 -	 43-ти,	
а	 Мартин	 Понев	 -	 58-ми.	
В	 групата	 на	 младежите	

до	20	 години	Михаил	Ми-
хайлов	 се	 класира	 14-ти,	
Тихомир	Галов	-	17-ти,	Ева	
Симеонова	е	14-та,	а	Цве-
та	Комитска	-	20-та.
	 Смесените	 сприн-
тови	 щафети	 на	 „Узана“	
не	 успяха	 да	 се	 намесят	
в	 битката	 за	 призовите	
места.	 Първият	 отбор	 на	
клуба	 при	 мъже	 и	 жени	
21	 (Ева	 Симеонова,	 Цве-
тан	Иванов,	Мартин	Пен-
чев,	 Косара	 Ботева)	 зае	
осмо	 място,	 а	 вторият	
(Елеонора	 Николова,	 Ва-
сил	 Михайлов,	 Добромир	
Добрев,	 Александра	 Ни-
колова)	се	класира	на	11-
та	 позиция.	 При	 мъже	 и	
жени	 20	 габровският	 тим	
(Цвета	Комитска,	Тихомир	
Галов,	 Михаил	 Михайлов,	
Калина	Пенчева)	завърши	
девети.

Залата за хаíäáал ще ñе îтîплява ñ лъчèñтè ãазîвî-керамèчíè èзлъчвателè

Марãарèта Раäева ñ тèтла íа ñпрèíт îт 
Държавíîтî първеíñтвî пî îрèеíтèраíе

светозар Гатев

	 Домакинска	 загуба	
с	 0:6	 записа	 отборът	 на	
„Янтра	 1919“	 в	 среща	 от	
27-я	 кръг	 на	 футболното	
първенство	 в	 Елитната	
юношеска	 група.	 На	 ста-
дион	„Априлов“	габровски-
ят	 състав	 беше	 надигран	
категорично	 от	 тима	 на	
„Берое“	(Стара	Загора).
	 В	първия	половин	час	
гол	не	падна.	В	26-та	ми-
нута	 обаче	 Димитър	 Кън-
чев	от	домакините	и	Иван	
Георгиев	 от	 „Берое“	 бяха	
изгонени	 заради	 спреч-
кване	 и	 след	 като	 на	 те-
рена	 останаха	 10	 срещу	
10,	гостите	наложиха	пъл-
но	 превъзходство,	 което	

доведе	 до	 четири	 гола	 в	
рамките	 само	 на	 14	 ми-
нути.	Стоян	Иванов	откри	
в	31-та,	а	в	35-та	„Берое“	
получи	правото	да	изпъл-
ни	11-метров	наказателен	
удар	 за	 игра	 с	 ръка	 в	
наказателното	поле	и	Ва-
лентин	 Иванов	 от	 бялата	
точка	покачи	на	0:2.	В	41-
та	 минута	 Николай	 Йор-
данов	 се	 разписа	 след	
корнер,	а	секунди	по-къс-
но	 Божидар	 Димитров	 с	
далечен	 шут	 направи	 ре-
зултата	0:4.
	 Старозагорци	 домини-
раха	 изцяло	 и	 през	 вто-
рата	 част	 и	 реализираха	
още	две	попадения.	В	51-
та	минута	Иванов	отбеля-
за	втория	си	 гол	в	мача,	

същото	направи	и	Йорда-
нов	 пет	 минути	 по-късно.	
Гостите	 можеха	 да	 запи-
шат	и	още	по-изразителен	
успех,	 но	 влезлият	 след	
почивката	 Николай	 Мън-
чев	имаше	няколко	добри	
намеси	на	вратата.		
Останалите резултати 
от кръга:
„Марек	 1915“	 (Дупница)	 -	
„Монтана	 1921“	 (Монтана)	
3:2
„Дунав	2010“	 (Русе)	 -	„Ло-
комотив	 1926“	 (Пловдив)	
0:2
„Септември“	 (София)	
-	 „Лудогорец	 1945“	 (Раз-
град)	1:0
„Славия	 1913“	 (София)	 -	
„Ботев“	(Пловдив)	2:1
„Нефтохимик	 1962“	 (Бур-

гас)	-	„Сливен	2000“	(Сли-
вен)	5:1
„Янтра	 1919“	 (Габрово)	 -	
„Берое“	 (Стара	 Загора)	
0:6
„Черно	 море“	 (Варна)	 -	
„Левски“	(София)	1:0
ЦСКА	 (София)	 -	 „Пирин“	
(Благоевград)	1:0
	 Във	 временното	 кла-
сиране	„Янтра	1919“	оста-
ва	на	12-то	място	с	актив	
от	20	точки,	на	една	пред	
„Дунав“	(Русе)	и	на	4	пред	
14-я	 -	 „Марек	 1915“	 (Дуп-
ница).	 „Берое“	 е	 на	 7-ма	
позиция	с	48,	колкото	има	
и	шестият	-	„Славия	1913“.	
В	 28-я	 кръг	 „Янтра	 1919“	
ще	 гостува	на	 „Левски“	в	
столицата.	Мачът	 е	 в	 не-
деля,	19	май.	

Кîлîезäачíè пîáеäè за Мартèí 
Марèíîв è Дîáрè Мèíчев в Слèвеí

„Яíтра 1919” заãуáè îт „Берîе” íа „Апрèлîв” ñ 0:6
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обяви

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават - справки на тел. 
0884/709-093
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.

ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Справки на тел. 0886/652-
152.
ДъбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
рЕжа ДърВа. Тел. 
0894/220-509. [22, 21]
„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
18]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
сухи - тел. 0896/807-688. 
[22, 16]

ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 
13]
ДърВа - метрови, 75.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 8]
ДърВа - нацепени, 85.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 8]
ДърВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 4]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
фирМа изгражДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.

изгражДанЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и 
др. Тел. 0888/02-01-87. 
[26, 9]
изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 9]
ДрЕнажи, поДпорни 
стени, покриви - справ-
ки на тел. 0886/762-434. 
[26, 9]
бригаДа изВърШВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги - 
тел. 0899/638-875. [16, 9]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги - 
тел. 0895/295-654. [22, 9]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 8]
поДоВи заМазки, бетон 
и други довършителни ра-
боти - тел. 0898/672-883. 
[5, 4]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ШпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 16]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ - тел. 0887/131-311. 
[33, 26]
хиДро и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Справки на тел. 0888/863-
001. [17, 9]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- справки на тел. 0894/52-
52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 2]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 21]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
справки на тел. 0897/425-
313. [24, 7]

рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 6]

ДограМа
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 15]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
справки на тел. 0894/921-
663. [24, 8]
почисТВанЕ на апарта-
менти, мази, къщи, с косе-
не - 0897/68-73-75. [11, 
5]
косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поДДръжка 
- 0899/140-254.

косЕнЕ на трева и хра-
сти. Почистване на тревни 
площи. Тел. 0895/193-
066. [22, 19]

косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини, дър-
вета - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 16]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
11]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
МЕТални консТрукции 
- тел. 0885/72-46-71. [11, 
10]
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344. [33, 9]
обръщаМ граДи-
ни и цепя дърва - тел. 
0896/926-407. [5, 4]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [3, 2]

граДини, басЕйни

ланДШафТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ДаВа заЕМ
крЕДиТи оТ 100 до 
5000 лв. с 10% отстъпка. 
Обединение на задълже-
ния. Тел. 0894/547-397. 
[6, 6]
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иМоТи проДаВа
парцЕл - 3 дка, до Коня 
в гр. Габрово се продава 
на тел. 0892/484-602.
къща - 100 кв. м, в кв. 
Борово за 42 000 лева се 
продава на тел. 0896/22-
72-58.

къща В Лесичарка 
се продава или заме-
ня за апартамент - тел. 
0898/847-480. [11, 8]
ЕТаж оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 25 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 8]
гарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева се прода-
ва на тел. 0894/21-66-30. 
[11, 8]
парцЕл В село Куката за 
12 500 лв. се продава на 
тел. 0896/651-920. [11, 7]
ДВуЕТажна къща с 

дворно място 1500 кв. 
м в село Костенковци се 
продава на тел. 0878/863-
875. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 4]
апарТаМЕнТ - 68 кв. м, 
ново строителство, на 
Крушата се продава на 
тел. 0877/88-27-00. [2, 2]
къща сЕ продава в кв. 
Бичкинята - бул. „Столе-

тов“ 67. [1, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 17]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [18, 7]
аВТоМиВка сЕ дава под 

наем на тел. 0895/710-
934. [11, 6]
нЕобзаВЕДЕн на Еса - 
300 лв., под наем - тел. 
0888/916-870. [4, 3]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [3, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0885/642-467, 066/86-59-
43. [2, 1]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 15]

лЕкари
психиаТър и НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

аВТоМобили проДаВа
сиТроЕн с3 - дизел, С3 
- бензин, Пежо 807, с 
АГУ, нов внос, регистри-
рани, се продават на тел. 
0897/647-711. [11, 5]
BMW 316 i се продава 
на тел. 0878/95-28-25. 
[4, 4]
рЕно клио 1.2, 1992 г., 
за 750 лв. се продава на 
тел. 0876/544-008. [11, 
4]

рЕно канго продава  
тел. 0877/155-414. [2, 2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 7]

МоТори/ВЕлосипЕДи
„сиМсон“ сЕ продава 
на тел. 0876/181-676. [1, 
1]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

проДаВа разни
коТЕл на твърдо гориво 
- 30 KW, чешки, нов, се 
продава на тел. 0889/439-
509. [11, 5]
гоТВарски пЕчки, хла-
дилници, телевизори, ка-
зан - 145 литра, фуражо-
мелки, мебели се прода-
ват на тел. 0895/720-254. 
[3, 1]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
ДиВан-спалня - мно-
гофункционален, продава 
тел. 0887/493-206. [2, 2]
гоТВарска пЕчка с во-
дна риза - 0892/244-703. 
[3, 3]

сЕлскосТопански
ДъбоВи коли за домати 
- 1.80 лв. за брой, се про-
дават на тел. 0899/137-
896.

жиВоТни проДаВа
пилЕТа и прасета се 
продават на тел. 0889/88-
06-06. [11, 6]
ярЕТа До 20 кг, по 6 
лв. живо тегло, от 21 кг 
нагоре по 5 лв., се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 4]
кокоШки-носачки , 
ШарЕни пилета и пате-
та се продават на тел. 
0876/181-676. [1, 1]
краВи - телни, и юни-
ца се продават на тел. 
0894/366-330, Данчето, 
0890/214-128. [5, 1]

храна за жиВоТни
храна за кучета се про-
дава на тел. 0876/181-
676. [1, 1]

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 9]
Тор В чували - 3.50 лв./
бр., транспорт - справ-
ки на тел. 0878/650-456. 
[23, 7]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
ВсякакъВ ВиД желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 
8]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТни услу-
ги с бус, изгодно - тел. 
0879/08-08-62. [11, 9]
ТранспорТ с КАМАЗ - 
тел. 0887/250-499. [11, 
5]

ТранспорТ - 0.45 лв. - 
справки на тел. 0894/00-
40-45. [22, 3]

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

почиВки, кВарТири
изгоДно! обзаВЕДЕ-
ни бунгала в Китен на 
200 метра от плажа. Тел. 
0888/813-925. [11, 4]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 15]
Масажи -  т ел . 
0890/326-498. [5, 5]
Масажи - 0896/07-39-
70 - Мартин. [5, 3]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 5]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [11, 9]

аВТоМобили поД наЕМ

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

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
ВоДно обслужВа-
нЕ - справки на тел. 
0898/480-821
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 Продължаваме интервюто със Стоян Цонев, публикувано 
в брой 83 на "100 вести" (2 май, четвъртък).  Преди една годи-
на Стоян Цонев замина за Хималаите с туристическа група, 
събрала запалени планинари от цяла България. Голямата му 
мечта се сбъдва малко преди 79-тата му годишнина. 

продължава от брой 83
	 -	С	Росен	от	Узана	направи-
хме	увеличение	на	снимки,	кои-
то	 съм	щракал	 от	 самолета,	 и	
на	тях	се	виждат	селищата	им,	
разположени	високо,	на	стръм-
ни	 склонове,	 на	 извоювани	 от	
планината	тераси.	А	когато	ми-
навахме	през	такива	терасира-
ни	селища,	видяхме	как	там	си	
посяват	 нещичко	 за	 храна,	 за	
да	си	поддържат	живота.	Сами-
те	те	са	дребни,	кратко	живеят,	
но	са	много	издръжливи	и	но-
сят	 товари	 колкото	 те	 самите	
тежат	 –	 така	 един	 60-килогра-
мов	 човек	 носи	 60	 килограма	
тежест	 на	 гърба	 си.	 Лесно	 се	
пресмята	 по	 двете	 бутилки	 с	
газ,	 които	 носят	 по	 неравен	
планински	 терен	 -	 самата	 бу-
тилка	 е	 14,5	 килограма	 и	 още	
толкова	 газ,	 стават	 близо	 по	
30.	Освен	 това	 слагат	 и	 личен	
багаж	 отгоре.	 Нали	 трябва	 да	
имат	винаги	дрехи	със	себе	си,	
защото	са	в	планината!	
	 Днес	 в	 селищата	 там	 има	
изградени	 доста	 големи	 сгра-
ди,	 със	 съвременни	 условия	
за	 живот.	 Водачът	 на	 групата	
-	 Росен,	 ни	 разказа,	 че	 през	
1982	 година,	откогато	е	почнал	

да	 ходи	 в	 Хималаите,	 е	 имало	
само	много	бедни	къщи.	Спели	
са	на	пода	върху	разни	постел-
ки,	хранели	се	на	пода.	А	сега	
всичко	 е	 обзаведено	 на	 хо-
телски	 и	 ресторантски	 начала.	
Селищата	 и	 днес	 не	 се	 снаб-
дяват	 лесно,	 не	 само	с	 храна,	
но	и	с	вода.	Водоснабдяването	
всъщност	 си	 остава	 много	 го-
лям	 проблем	 за	много	 селища	
там.	 Даже	 когато	 на	 слизане	
минахме	 покрай	 едно	 от	 тях,	
оправихме	 маркуча,	 по	 който	
се	снабдяваха	с	вода.	
	 Видяхме,	 че	 снабдяването	
на	 селищата	 с	 продукти	 обик-
новено	става	по	планински	пъ-
теки	 с	 якове	 и	 мулета,	 а	 на	
тези	 по	 високото	 –	 с	 хеликоп-
тери,	 там	 постоянно	 кръжат	
хеликоптери.	 Но	 доставките	 с	
тях	 са	 много	 скъпи,	 затова	
местните	 предпочитат	 да	 се	
снабдяват	 с	 продукти,	 носени	
от	 животни.	 И	 е	 заредено	 с	
ядене.	 Обикновено	 това	 бяха	
оризови	и	картофени	ястия.	Но	
като	 цяло	 групата	 яде	 месо	 в	
края	на	прехода.	
	 Аз	от	месо	се	въздържам	от	
много	време.	А	водачът	Росен	е	
още	по-въздържан.	Той	е	много	

интересен	 -	 от	 върл	 месоядец	
и	ловджия	е	станал	веган.	И	я	
караше	в	Хималаите	само	с	ва-
рени	картофи	и	ориз.	Вземаше	
и	 ядки,	 плодове	 си	 купуваше	
тук-там.	Всъщност	с	водача	се	
познаваме	 отдавна	 -	 бяхме	 с	
него	на	Мальовица	на	курс	за	
планински	 водачи	 –	 той	 беше	
много	активен	тогава.
 - Какво е усещането, кога-
то слязохте от високата пла-
нина? 5500 метра, до които 
сте стигнали, не се покоряват 
лесно. 
	 -	Навремето	ходих	в	Кавказ	
под	Елбрус,	бяхме	извън	сезо-
на,	не	можахме	да	се	качим	на	
много	високо.	И	като	се	върнах	
оттам,	 излизаме	 в	 Стара	 пла-
нина	и	отиваме	на	Беклемето	и	
всичко	ми	се	вижда	много	сма-
лено.	 Някак	 си	 мащабите	 на	
възприятието	се	променят,	след	
като	 си	 бил	 в	 много	 висока	
планина.	Човешкото	око	свиква	
да	гледа	нещо	по-внушително.
 - Колко опасна е планина-
та?
	 -	 Дори	 в	 Стара	 планина	
има	много	случаи	на	нещастни	
инциденти	с	туристи.	
	 Такъв	 случай	 беше	 с	 пред-
седателя	 на	 алпийски	 клуб	
„Трапезица“	 във	 Велико	Търно-
во,	 който	 загина	 от	 лавина	 в	
Габровския	балкан.	55-годишни-
ят	планинар	изчезна	при	поход	
на	 23	 януари	 2000	 година.	Тър-

новецът	 е	 бил	 специалист	 по	
лавините,	ръководел	е	местния	
спасителен	отряд,	изнасял	лек-
ции	 за	 свличането	 на	 снежни	
маси.	 Познавам	 някои	 хора	
от	 тяхното	 дружество.	 Преди	
злополуката	те	са	минали	през	
Узана	и	са	отишли	на	Мазалат.	
От	 Мазалат	 тръгват	 за	 Тъжа.	
Обаче	 между	Тъжа	 и	 Мазалат	
ги	 заварва	 много	 силна	 буря	
и	 решават	 да	 слизат	 в	 една	
падина.	 По	 това	 време	 ние	 с		
моя	приятел	Васил	Полендаков	
ходихме	 до	Мазалат	 и	 сме	 се	
разминали	с	тях.	Те	са	тръгнали	
към	 Тъжа,	 а	 ние	 се	 върнахме	
към	 Узана.	 И	 мръзнахме,	 и	
въпреки	 че	 това	 бяха	 много	
познати	 места,	 ние	 даже	 се	
бяхме	пообъркали.	Беше	много	
лошо	времето!	Милена,	хижар-
ка	 на	 хижа	 „Узана“,	 и	 Пенчо,	
Бог	 да	 го	 прости,	 дойдоха	 на	
„Партизанска	песен“	да	ни	при-
берат.	Търновската	група	обаче	
продължила	 и	 като	 я	 застига	
бурята,	се	смъква	в	един	улей.	
Слизат	 на	 завет	 по-надолу	 и	
спират	 да	 починат.	 И	 тогава	
техният	 водач	 решава	 да	 про-
вери	 какво	 е	 пред	 тях,	 тръгва	
и	тогава	върху	него	се	изсипва	
страшна	 лавина	 от	 камъни	 и	
сняг	и	тази	лавина	го	затрупва.	
Намериха	 го	 чак	 пролетта.	 За	
Трети	 март	 аз	 тръгнах	 с	 тър-
новци	 от	 Кръстец.	Обикновено	
тогава	 си	 правим	 маршрут	 с	

знамето с подписа на Дядо 
стоян, което е оставено на 
видно място в кафене след 
завършването на прехода

Стîяí Öîíев 
в Õèмалаèте

íа пîäñтъпèте към Евереñт

 От снимките се вижда, че случихме на време в Хималаите. 
Дори имам ясни снимки на върха Еверест, покрит със снежен 
облак!      

габровската	 група,	 но	 този	 път	 реших	 да	 отида	 с	 търновците,	
и	като	стигнахме	Шипка,	три	момчета	от	тях	-	Геороги	Петров	-	
секретар	на	Трапезица,	и	още	двама	тръгнаха	за	мястото.	И	да	
видят	няма	ли	някакви	следи	от	водача.	Видели	са	тогава	само	
лавината.	И	пролетта	чак,	когато	се	размрази,	тогава	го	намери-
ли.	

Базов лагер

вр. Еверест

на 4100 м

на 4620 м

на 4800 м

на 4620 м


