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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
	 „Нещо,	за	което	от	100	
години	 се	 говори,	 много	
политици	са	се	заканвали	
да	 направят	 тунела	 под	
връх	 Шипка,	 ние	 вече	 го	
правим.	 Прави	 се	 обхо-
да	 край	 Габрово,	 който	 е	
грандиозен	строеж	 -	с	 ту-
нели,	 мостове,	 виадукти,	
естакади.	Има	да	се	строи	
още	 една	 3	 км	 отсечка,	
има	 осигурени	 пари.	 Ва-
жно	 е	 всеки	 ден	 да	 се	
работи,	 да	 се	 работи,	 да	
се	работи.	Поколения	след	
теб	 да	 се	 възползват	 от	
това,	 което	 си	 направил.	
Това	остава	за	поколения-
та,	за	историята“,	каза	ми-
нистър-председателят	Бой-
ко	 Борисов,	 който	 вчера	
инспектира	 обхода	 край	
Габрово.	С	него	бяха	вице-
премиерът	 Томислав	 Дон-
чев,	министърът	на	финан-
сите	Владислав	Горанов	и	

заместник-министърът	 на	
регионалното	 развитие	 и	
благоустройството	 Нико-
лай	Нанков.
	 В	 изпълнение	 са	 тре-
ти	 и	 четвърти	 участък	 на	
обхода.	 Изграждат	 се	 от-
сечка	с	 дължина	 9,2	 км	и	
етапна	 връзка	 с	 дължина	
3,13	 км.	 Работи	 се	 също	
по	4	мостови	съоръжения.	
Изпълнява	 се	 и	 тунел	 с	
дължина	 540	 м.	 Крайният	

срок	по	договора	е	17	юли	
тази	година.
	 Борисов	обясни,	че	до-
година	през	октомври		ма-
гистрала	„Хемус“	ще	дойде	
до	 Севлиево	 и	 Габрово.	
Хубавите	пътища	за	нужни	
и	на	бизнеса,	и	на	инвес-
титорите.
	 Бойко	 Борисов	 напра-
ви	 в	 Габрово	 първото	 си	
изявление	 след	 евроиз-
борите:	 „Първо	 искам	 да	

благодаря	 на	 избиратели-
те,	 защото	 си	 направиха	
труда	да	отидат	до	урните	
и	 да	 дадат	 своя	 глас.	 За-
това	 реших	 още	 днес	 да	
им	 покажа	 какво	 правим,	
защо	го	правим,	за	тях	го	
правим.	 Доволен	 съм	 от	
изборите.	Победители	сме,	
и	 то	 при	 този	 хейт,	 при	
участието	 на	 президента.	
Благодаря	 на	 хората,	 че	
не	 се	 подведоха	 по	 тази	

жлъч,	 злоба	 и	 агресивна	
кампания	 на	 опонентите.	
Изненада	 ме	 злобата	 на	
опонентите,	 премина	 вся-
какви	граници,	сякаш	игра-
ха	 за	 последно,	 уплашиха	
хората.	 Справедливостта	
по	комунистически	ни	вър-
на	 към	 едни	 други	 вре-
мена,	 тоталитарните.	 Едва	
удържах	партията	да	не	се	
вкара	в	същата	битка.		

продължава на стр. 2

Бойко Бориñов: “За тунåла 
поä Шипка ñå ãовори 100 
ãоäини, ñåãа ниå ãо правим”

	 Това	 стана	 ясно	 при	
инспекцията	 на	 строител-
ството	на	тунела	под	Шип-
ка,	която	премиерът	Бойко	
Борисов	 направи	 вчера	
заедно	с	вицепремиера	То-
мислав	Дончев,	министъра	
на	 финансите	 Владислав	
Горанов	 и	 заместник-ми-
нистъра	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството	Николай	Нанков.
	 „За	 мен	 сега	 е	 важно	
за	бъдещите	поколения	да	
останат	 мостове	 и	 пъти-

ща”,	 заяви	 премиерът	 Бо-
рисов.	
	 Той	 беше	 категоричен,	
че	 през	 октомври	 следва-
щата	година	автомагистра-
ла	„Хемус“	ще	е	достигна-
ла	Севлиево.	
	 „Когато	 бъде	 изграде-
на	магистралата,	ще	бъдат	
направени	 пътят	 и	 пътна-
та	 връзка	 до	 Севлиево	 и	
Габрово”,	 обясни	 минис-
тър-председателят	 по	 вре-
ме	на	инспекцията.	

продължава на стр. 2

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

Сåвлиåво щå има пътна 
връзка ñ áъäåщата „Õåмуñ”

	 Днес	 заместник-ми-
нистърът	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството	 и	 ръководител	 на	
Управляващия	 орган	 на	
ОПРР	 Деница	 Николова	
ще	участва	в	официалното	
откриване	 на	 обновените	
училища	„Васил	Левски“	и	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“	
в	Габрово.	
	 В	11:00	часа	тя	ще	пре-
реже	 лентата	 на	 сградата	
на	НУ	„Васил	Левски“	(би-

вше	 ОУ	 „Цанко	 Дюстаба-
нов“)	и	в	12.30	ч.	 -	 на	ОУ	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“.			
	 Учебните	заведения	са	
обновени	 по	 проект	 „Ин-
вестиции	в	съвременна	об-
разователна	инфраструкту-
ра	в	община	Габрово“	със	
средства	 по	 ОП	 „Региони	
в	растеж“	2014	-	2020.		Об-
щата	стойност	на	проекта	
е	4	700	352,62	лв.,	от	които	
700	 352,62	 лв.	 е	 приносът	
на	Община	Габрово.	

Дåница Николова щå откриå оáновåни ñ 
åвропåйñки ñрåäñтва училища в Гаáрово

 - Проф. Колев, какво е 
усещането да се върнете в 
родния град, в габровския 
Технически университет? 
	 -	 Емоцията	 е	 силна,	
но	 аз	 идвам	 често	 тук.	

И	 като	 работя	 с	 колегите	
активно,	 ние	 се	 виждаме	
постоянно.	 За	 мен	 не	 е	
нещо	 ново	 изживяването,	
което	 е	 много	 силно.	 За-
щото	 съм	 свързан	 много	

силно	с	града	–	майка	ми	
е	тук,	фамилията	ми	е	тук.	
Познавам	 колегите	 и	 съм	
горд	с	тях	за	това,	че	има-
ме	резултати.	
	 След	казармата	постъ-
пих	 в	 габровския	ТУ	 през	
1984	г.,	учих	една	година	в	
специалността	 „Машино-
строене	 и	 уредостроене“,	
след	това	отидох	да	уча	в	
Германия.
 - Имал сте възмож-
ността да направите съ-
поставка между обра-
зователните системи на 
България и Германия, 
какво примамва младите 
българи да се насочват 

към висши учебни заве-
дения в чужбина, вместо 
да учат в страната ни?
	 -	Имам	поглед	от	годи-
ните,	когато	съм	учил,	това	
е	 от	 1984	 г.	 до	 завършва-
нето	 ми.	 Образованието	
коренно	 се	 е	 променило.	
Разликата	 между	 моето	
обучение	 преди	 35	 години	
и	 сегашното	 в	 Германия	
е,	 че	 тогава	 в	 България	
ние	 учехме	 изключително	
много	 теория.	А	 обучение-
то	в	Германия	е	много	по-
приложно	 и	 по-свързано	
с	индустрията	–	говоря	за	
машиностроенето.	
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Проф. Емил Колåв: „За мåн няма ñъáота или нåäåля - почти нåпрåкъñнато раáотя”
СТЕФКА БУРМОВА

 
 За принос в развитието и укрепването на международно-
то сътрудничество в областта на науката и образованието 
проф. д-р инж. Емил Колев, преподавател в Университета за 
приложни науки в Шмалкалден, Германия, беше удостоен с по-
четното звание „Doctor honoris causa” на Технически универ-
ситет - Габрово, бяха му връчени още почетен знак, папирус 
и плакет с надпис. За чувството, което вълнува проф. Емил 
Колев при завръщането в родния град и в ТУ, за организа-
цията на работа в Германия, за оптимизацията на учебния 
процес е разговорът с него. 

В Гаáровñка 
оáлаñт ГЕРБ воäи 
на БСП ñ 9.5%

БОяНА ПЕНЧЕВА

	 При	 100	 процента	 об-
работени	 протоколи	 от	
секционните	 избирател-
ни	 комисии	 вчера	 РИК	 -		
Габрово	обяви	резултатите	
от	изборите	за	членове	на	
европейски	 парламент	 в	
областта.	 Коалиция	 ГЕРБ	
-	СДС	има	35.74%,	БСП	за	
България	 -	26.32%,	Движе-
ние	 за	 права	 и	 свободи	
-	 8.39%,	ПП	ВМРО	–	БЪЛ-
ГАРСКО	 НАЦИОНАЛНО	
ДВИЖЕНИЕ	-	8.16%,	ВОЛЯ	
–	 Българските	 Родолюбци	
-	 5.73%,	 ДЕМОКРАТИЧНА	
БЪЛГАРИЯ	 –	 ОБЕДИНЕ-
НИЕ	 (ДА	 България	 и	 ДСБ	
-	 3.87%,	 „Атака“	 -	 1.52%,	
ПП	 „Възраждане“	 -	 1.42%,	
ИК	за	Десислава	Петрова	
Иванчева	-	1.41%).
	 Регистрираните	27	пар-
тии	и	коалиции	са	получи-
ли	28	970	гласа	от	имащи-
те	108	034	право	на	глас	в	
Габровска	 област.	 1172	 са	
отбелязали	 „не	 подкрепям	
никого“.

ГЕРБ - СДС пåчåли в 23 изáиратåлни района, БСП - в 4, 
ДПС - в 4, Дåмократична Бълãария - извън ñтраната

яНА ЕНЧЕВА

	 При	 100	 процента	 об-
работени	протоколи	извън	
страната	 и	 95.20	 процен-
та	 в	 България	 данните	 на	
Централната	 избирателна	
комисия	показват,	 че	 коа-
лиция	 ГЕРБ	 -	СДС	печели	
изборите	 за	 членове	 на	
Европейския	 парламент	 в	
23	избирателни	района.
	 Най-висок	 процент	
ГЕРБ	 има	 във	 Враца	 -	

40.24%,	 Перник	 -	 39.52%,		
Кюстендил	-	38.47%,	Хаско-
во	 -	 37.51%,	 Благоевград	
-	36.69%.	Сливен	-	36.75%.
	 БСП	 за	 България	 пе-
чели	 в	 област	 Ямбол	 -	
38.78%,	 Видин	 -	 32.90%,	
Плевен	 -	 30-52%,	 Добрич	
-	25.90%.
	 Движението	 за	 права	
и	свободи	също	взема	гла-
совете	в	4	области,	но	по	
процент	бие	всички	партии	
и	 коалиции	 -	 65.34	 в	 Кър-

джали.	 В	 Търговище	 ДПС	
има	 51.87	 при	 обработени	
85%	 протоколи	 от	СИК.	 В	
Разград	-	49.66%,	в	Шумен	
-	36.42%.
	 Резултатите	от	191	сек-
ции	 извън	 граница	 показ-
ват,	 че	 сънародниците	 ни	
са	 предпочели	 „Демокра-
тична	 България“	 (Да	 Бъл-
гария	 и	 ДСБ)	 -	 с	 28.76%,	
което	 означава	 6	 927	 гла-
са.	 Сумарно	 гласовете	 за	
„Демократична	 България“	

са	 115	 750,	 а	 гласовете	
от	 чужбина	 са	 добавили	
0,36%	към	изборния	резул-
тат	на	ДБ.	В	трите	секции	
в	 Атина	 подреждането	 е	
различно	-	там	ДБ	е	трета,	
след	ГЕРБ	и	БСП.
	 При	 тези	 резултати	 от	
вота	 17	места	ще	 се	 раз-
пределят	 така:	 ГЕРБ-СДС:	
6	 представители	 в	 ЕП,	
БСП	 -	 5,	 ДПС	 -	 3,	 ВМРО	
-	2,		„Демократична	Бълга-
рия“	-	1	представител.

Злато, ñрåáро и áронз за 
ãаáровñкитå тåжкоатлåти 
от Държавното лично 
първåнñтво        ñтр. 8
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Електроразпределение север аД, разпределителен 
обслужващ център габрово и г. оряховица 

УВЕДОМЯВА	СВОИТЕ	КЛИЕНТИ,	ЧЕ:
  
 На 18.06.2019 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	 въз-
можни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	
на	 община	 Габрово	 -	 Западна	 промишлена	 зона,	
квартал	Войнoво	и	квартал	Шенини,	 ул.	 „Шенини“	и	
ул.	„Стрежерът”,	фирмите:	„Техноинженеринг-груп”	АД,	
ЕТ	 „МИГ-Мирослав	Стойчев”,	 „Киров	 ЕТ	 ВВЛ”,	 „ДИМ	
Инвест”	ЕООД,	„Полипрес”	ООД,	„СД	ПАН-Х.Христов	
Панк.сие”,	 „Тис	 ойл”	ООД,	 ЕТ	 „СЪНИ	 -	Пламен	Вен-
ков”,	„Нико”	ЕООД,	„Кристина	-	Капс”	ЕООД,	„Колев	-	
Тихомир	Петков”,	„Техно	стар”	ООД,	„Евро	мик”	ООД,	
„Вега”	 ООД,	 „Централен	 Балкан”	 ЕООД,	 „Тимекс”	
ООД,	 „СД	 ДЕР-ГА	 –	 МАКС”,	 „Меразчиев	 -	 Драган	
Колев”,	 „Радев	 -	 Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегап-
ласт”;	 Ветеринарна	 лечебница,	 „Колтек”,	 „Дзалли”,	
кв.	 Войново,	 „Тирими”	 ЕООД,	 „Алфрида-Пеев”	 -	 с.	
Рачевци,	 всички	 фирми,	 намиращи	 се	 в	 двора	 на	
бившето	 „ДЗС	 Враниловци”	 –	 „Алевтина	 2009”	 ООД,	
ЕТ	 „Надежда”,	 „Плам	 97”,	 Грънчарска	 и	 дърводелска	
работилница,	„Старкерамикс”,	„ИД	Дизайн”,	Шивашки	
цех	 Даниела	 Вълева,	 селата:	 Враниловци,	 Стоевци,	
Михайловци,	 Райновци,	 Гергини,	 Рачевци,	 Гарвани,	
Николчовци,	Янковци	(долният	край	на	селото).	
	 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.

проДаВа Машини
пръскачка - лозова, 
медна се продава на тел. 
0887/714-016 [5, 4]
ярМоМЕлка за 100 
лева  се продава на тел. 
0876/332-243 [4, 4]
Вал за циркуляр за 60 
лв.  се продава на тел. 
0876/332-243. [4, 4]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
Цигли - едно- и двука-
нални, се продават на тел. 
0887/724-377. [3, 3]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
баТуТ До 150 кг, диа-
метър - 3 метра, нов, се 
продава на тел. 0885/292-
488. [11, 4]

пчЕли проДаВа
кошЕри - употребявани, 
по 35 лева се продават на 
тел. 0876/332-243 [4, 4]

сЕлскосТопански
ДъбоВи коли за дома-
ти - 1.80 лв. за брой, 
се продават на тел. 
0899/137-896.

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии про-
дава 0898/630-249. [22, 16]

оборска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 14]

жиВоТни проДаВа
ярЕТа До 20 кг, по 6 лв. 
живо тегло, от 21 кг наго-
ре по 5 лв., продава тел. 
0892/989-718. [11, 11]

агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0877/739-481. [6, 5]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/562-985 [3, 3]
оВЕн и две шиле-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 1]

проДаВа разни
чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 7]
пласТМасоВи Цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [11, 7]
ноВи ролкоВи кънки 
„Ну феар“ - бели, за 70 
лева се продават на тел. 
0884/407-903. [3, 2]
ФризЕр „зануси“ - упо-
требяван, 190 литра, вер-
тикален, запазен, рабо-
тещ, изгодно, и пишеща 
руска машина на кирили-
ца и латиница „Ромашка“ 
- електрическа, продава 
тел. 0888/819-851. [6, 1]
часоВник „ориЕнТ“ 
- автоматичен, хермети-
чен, се продава на тел. 
0878/40-83-83. [5, 1]

ДоМашни любиМЦи
поДаряВаМ коТЕТа - тел. 0899/815-026. [8, 5]
коТЕнЦа с хигиенни навици, на 3 месеца, подарява 
тел. 0896/630-387. [6, 1]

лЕкари
псиХиаТър и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТраЦия на 
ФирМи и счЕТоВоД-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

съобщЕния
заВършилиТЕ 1969 
г. IV предачен при г-н 
Христо Колев да се 
обадят на 0878/936-
047 [3, 3]

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

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [18, 14]

ясноВиДсТВо
изВЕсТнияТ ХоДжа 
предсказва бъдещето, 
разваля магии, събира 
разделени, лекува боле-
сти. Тел. 0899/38-12-12. 
[7, 6]

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

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
ВсякакъВ ВиД желя-
зо, печки, хладилници, 
перални и др. изкупува 
тел. 0894/921-663. [24, 
15]

Бойко Бориñов: “За тунåла поä Шипка
ñå ãовори 100 ãоäини, ñåãа ниå ãо правим”

    продължава от стр 1
	 Ако	 не	 бяха	 лъжливите	
социологически	 прогнози,	

никой	 нямаше	 да	 има	 оч-
аквания,	 че	БСП	може	да	
победи.	

	 	 	 	 Беше	 силно	 преуве-
личена	 ролята	 на	 Цвета-
нов	 в	 изборите.	 Затова	 и	
срещу	 него	 имаше	 такъв	
залп.	 Видяхте,	 изтеглихме	
го	 назад,	 структурите	 си	
работят.	 Евродепутатите	
ни	 са	 в	 пъти	 по-добри	 от	
тези	 на	 останалите	 пар-
тии.	 Млади	 хора	 са,	 по-
казаха	 и	 знания,	 и	 ком-
петентност.	 В	 кампанията	
опонентите	 нито	 една	 ев-
ропейска	 тема	 не	 засег-
наха.	 От	 предварителните	
избори	 виждам,	 че	 в	 го-
лемите	 градове	 ГЕРБ	 пе-
чели.	ГЕРБ	продължава	да	
е	първа	политическа	сила	
сред	най-младите,	сред	хо-
рата	 от	 средната	 възраст,	
работещите	 и	 допълни,	 че	
е	необходимо	да	се	рабо-
ти	 още	 по-активно	 за	 об-
разованието	 на	 българите	
в	 чужбина.	 За	 да	 можем	
да	 направим	 повече,	 да	
разкрием	повече	училища,	
да	учат	езика.
	 ГЕРБ	победи	лидера	на	

европейските	социалдемо-
крати.
	 За	в	бъдеще	това,	кое-
то	 със	 сигурност	 знам,	
е,	 че	 всеки	 ден	 трябва	
да	 променяме	 партията	 и	
да	 показваме	 това,	 което	
сме	 направили.	 Времето	
е	динамично.	Появяват	се	
нови	 политически	 играчи.	
Знам,	че	с	традиционни	и	
еднообразни	 предизборни	
кампании,	не	се	побежда-
ва“,	коментира	Борисов.
	 По	 повод	 мненията,	
че	 той	 е	 имал	 ключово	
участие	 за	 победата,	 че	
той	 е	 спечелил	 изборите,	
премиерът	обясни,	че	не	е	
участвал	в	нито	едно	пар-
тийно	 събитие.	 Участието	
си	той	вижда	със	свърше-
ната	работа.	Хората	са	се	
разгневили	 и	 той	 наказал	
виновните.
		„Това	е	голяма	обица	на	
нашето	 ухо.	 Ако	 не	 съз-
дадем	 вътре	 в	 партията	
нетърпимост,	 нещата	няма	
да	се	получат.	От	мен	хо-

рата	очакват	ГЕРБ	да	бъде	
това,	 за	 което	 гласуваха	
-	 прозрачен,	 ясен,	 прин-
ципен.	 Вътре	 в	 партията	
по	места	трябва	да	създа-
дем	 контролен	 механизъм	
и	да	се	вземат	мерки	при	
нарушения.	Има	места,	къ-
дето	 партийни	 лидери	 се	
държат	като	феодали,	като	
тартори.	 Сега	 обмислям	
механизмите,	 по	 които	 те	
да	 бъдат	 отстранени“,	 до-
пълни	Борисов.
	 Премиерът	 Борисов	
подчерта	 и	 че	 няма	 не-
обходимост	 от	 предсроч-
ни	избори.	„Сега	искат	ли	
предсрочни	 избори	 пак?	
Да	 дадем	 50-60	 млн.	 за	
нови	 избори	 и	 след	 това	
за	 местните	 -	 още	 50-60	
млн.	Все	едно	ей	така	из-
вират	 парите.	 Ако	 бяхме	
направили	тези	избори	за-
едно	 с	 парламентарните,	
днес	 щяхме	 пак	 да	 гово-
рим	с	кой	да	се	коалира-
ме”,	 каза	 още	 министър-
председателят.

    продължава от стр 1
„Пътните	проекти	са	много	
важни	 за	 бизнеса”,	 при-
помни	 Борисов	 и	 уточни,	
че	„за	да	бъде	една	инвес-
тиция	 направена,	 трябва	
да	има	и	пътища,	по	които	
да	 се	 движат	 автомоби-
лите.	 Затова	 и	 правител-
ството	 прави	 изчисления	
колко	 ще	 бъде	 натоварен	
трафикът	и	се	реагира	на-
време,	за	да	не	се	запуш-
ват	градовете”.
	 „Трафикът	 в	 участъка	
Севлиево	–	Габрово	на	де-
нонощна	база	е	малко	над	
6	000	автомобила.	Такъв	е	
и	 трафикът	 между	 София	
и	ГКПП	„Калотина“,	обясни	
заместник-регионалният	
министър	Николай	Нанков.	
Инспекцията	 започна	 от	
пътната	 връзка	 на	 Севли-
ево	 с	 главния	 път	 София	
–	Варна.	
	 „Движим	се	за	Габрово	
по	 второкласен	 път	 II-44,	
малко	над	27	км,	разделен	
на	 два	 участъка.	 Изцяло	

европейско	 финансиране	
по	ОП	„Региони	в	растеж“.	
Миналата	година	през	ме-
сец	 стартираха	 ремонт-
ните	 дейности“,	 припомни	
Нанков	 на	живо	 включва-
не	 от	 премиерския	 джип.	
Той	добави,	че	трасето	Се-
влиево	 –	 Габрово	 е	 връз-
ката	на	региона	с	главния	
път	 София	 –	 Варна.	 „Из-
ключително	важна	отсечка	
с	оглед	на	строителството	
на	 входа	при	 Габрово,	 ту-
нела	 под	 Шипка	 и	 авто-
магистрала	 „Хемус“,	 каза	
Нанков.	 Финансирането	 е		
24	млн.	 лв.,	 а	 до	 края	 на	
юни	е	срокът	за	полагане	
на	маркировка	 и	 сигнали-
зация“,	обясни	още	той.
	 Вицепремиерът	 То-
мислав	Дончев	поясни,	че	
пътят	 има	 изключително	
важно	 значение	 за	 реги-
она.	„Има	огромен	трафик	
между	 Габрово	 и	 Севли-
ево“,	каза	той	и	припомни,	
че	 пътят	 се	 свързва	 ди-
ректно	с	Коридор	9.

Сåвлиåво щå има пътна 
връзка ñ áъäåщата „Õåмуñ”

   продължава от стр. 1
И	студентите	са	почти	част	
от	 индустрията,	 като	 пре-
подаването	 на	 теорията	 е	
такова,	 че	да	могат	 те	 да	
се	 реализират	 в	 практи-
ката.	 А	 не	 теория	 заради	
самата	 теория.	Това	 е	 ос-
новната	 разлика.	 Но	 все	
пак	 аз	 говоря	 за	 моето	
обучение	 отпреди	 35	 го-
дини.
	 Днес	мога	да	си	пред-
ставя,	 че	 образованието	
в	 България	 също	 е	 на-
паснато	 към	 изискванията	
на	 индустрията.	Така	 че	 в	
момента	може	би	няма	да	
има	 такива	 основни	 раз-
личия	 в	 образованието.	
Разликата	 е	 само	 връзка-
та	 с	 индустрията.	Ние	 за-
почваме	 още	 преди	 един	
студент	 да	 се	 запише	 за	
машиностроителна	 специ-
алност	 –	 той	 трябва	 да	
завърши	практикум.
 - Това законово изис-
кване ли е?
	 -	 Това	 е	 решение	 на	
нашия	 факултет,	 тъй	 като	
ние	 сме	 автономна	 адми-
нистративна	 единица	 и	
имаме	право	да	 си	реша-
ваме	как	да	организираме	
образователния	процес.
 - За жалост, организа-
цията на учебния процес 
тук е различна? 
	 -	 Не	 бих	 могъл	 да	 го	
обсъждам,	 а	 само	 да	 го	

констатирам.	При	нас,	във	
факултета,	 в	 който	 рабо-
тя	 в	 Германия,	 образова-
нието	 е	много	 динамично.	
Като	 административна	 ор-
ганизация	ние	нямаме	ад-
министративен	 персонал.	
Всеки	от	нас	има	опреде-
лена	длъжност,	извън	тази,	
свързана	с	обучението	на	
студентите,	 и	 самостоя-
телно	организираме	целия	
процес.	 Всеки	 реално	 е	
еволвиран	 в	 администра-
тивната	 работа	 на	 целия	
факултет.
 - Тоест Вие сте длъжен 
да си осигурите и всич-

ки практически условия, 
които са Ви необходими 
за провеждането на учеб-
ния процес?
	 -	 Това	 абсолютно	 е	
наша	 задача.	 Обучение	
плюс	администрация	е	на-
шата	 задача.	 Имаме	 една	
секретарка	на	половин	ра-
ботен	 ден	 на	 един	 факул-
тет.
 - Което е и пълна оп-
тимизация на учебния 
процес?
	 -Това	е	и	добре,	и	зле	
дотолкова,	 че	 човек	 тряб-
ва	наистина	много	да	оби-
ча	 своята	 работа,	 защото	

натоварването	 е	
изключително	 го-
лямо.
 - По колко часа 
дневно работите?
	-	 Не	 бих	 могъл	
да	 цитирам	 точ-
ни	часове,	но	при	
нас	 организация-
та	е	такава,	че	не	
давам	 на	 никого	
отчет	 за	 работ-
ното	 си	 време.	
Самият	аз	работя	
почти	 винаги.	Ако	
не	 реша	 да	 си	
дам	 малка	 отпус-
ка,	 работя	 почти	
непрекъснато	 –	
няма	 събота	 или	
неделя.	
	Хубавото	 е,	 че	
когато	 реша,	 че	

ми	 е	 необходима	 почивка	
–	аз	си	я	осигурявам.	За-
щото	моята	работа	ме	из-
пълва	изцяло.	Сутрин	като	
стана,	 дори	 в	 събота	 или	
неделя,	аз	работя,	на	мен	
не	ми	пречи.
 - Щастлив човек ли 
сте?
	 -	 Разбира	 се	 –	 без-
крайно.
 - Какво за Вас е щас-
тието?
	 -	То	е	любов.	Аз	чувст-
вам	 любов	 към	 всичко	
–	 към	 работата	 си,	 към	
природата,	 към	 хората.	
На	 всичкото	 отгоре	 съм	

и	 машиностроител,	 което,	
заедно	 с	 отношението	 ми	
към	работата,	е	интересна	
комбинация.	 Но	 съм	 по-
вече	 теоретик,	 отколкото	
практик.	
	 От	 Математическата	
гимназия	 в	 Габрово	 и	 от	
първата	 си	 година	 в	 га-
бровския	 Технически	 уни-
верситет	 получих	 много	
добра	 теоретична	 подго-
товка.	В	 университета	ма-
тематика	 ми	 преподаваше	
доц.	 Радка	 Радева	 и	 ни-
кога	повече	не	ми	е	било	
необходимо	 някой	 да	 ми	
обяснява	математиката.			
	 Но	 първият	 истински	
учител	в	моя	живот	е	бил	
г-н	 Стефан	 Арменски.	 Той	
запали	 искрата	 в	 мен,	
чрез	 неговите	 лекции	 от-
крих	 нов	 хоризонт.	 Той	
беше	 ректор	 на	 Техниче-
ския	университет	и	за	мен	
неговата	личност	беше	не-
постижима	 височина.	 При	
него	имам	две	шестици	по	
физика,	 с	 които	 много	 се	
гордея.	
	 Своите	 два	 семестъра	
в	 габровския	 Технически	
университет	съм	завършил	
с	пълно	отличие	през	1984	
г.	А	на	изпитите	си	съм	се	
явявал	винаги	първи.
  На снимката: 
 Проф. Колев с ректора на 
ТУ-Габрово Стефан Арменски 
в мандат 1991-1995 г. 

Проф. Емил Колåв: „За мåн няма ñъáота или нåäåля...”

	 Община	 Севлиево	 по-
лучи	 от	 Министерство	 на	
образованието	 и	 науката	
нов	 училищен	 автобус.	
През	 настоящата	 учебна	
година	 650	 деца	 и	 учени-
ци	 от	 община	 Севлиево	
и	 съседни	 общини	 пъту-
ват	до	детска	градина	или	
училище.	 От	 тях	 359	 деца	
се	извозват	с	предоставе-
ните	 от	 МОН	 8	 училищни	
автобуса.	 Останалите	 291	
пътуващи	 деца	 и	 ученици	
ползват	 общинска	 транс-
портна	 схема	 и	 специа-
лизиран	 превоз.	 След	 ре-
шение	на	ОбС	-	Севлиево	
новият	автобус	ще	се	пре-
достави	за	ползване	на	ОУ	
„Стефан	 Пешев“	 в	 града.	
Транспортът	 на	 учениците	
ще	започне	от	следващата	
учебна	година.	

	 „Бих	искал	да	благода-
ря	на	МОН	и	на	министър	
Вълчев	за	добрата	коорди-
нация	и	отзивчивостта	им.	
Това	 ще	 спомогне	 за	 по-
бързото	 придвижване	 на	
младежите	 и	 още	 повече	
деца	 и	 ученици	 ще	 могат	
да	посещават	безпроблем-
но	 учебните	 заведения	 в	
общината“,	сподели	и	кме-
тът	д-р	Иванов.
	 Автобусът	 ще	 се	 из-
ползва	 за	 превоз	 на	 уче-
ници	 от	 населени	 места,	
в	 които	няма	училище,	до	
всички	 училища	 в	 Севли-
ево.	 Така	 ще	 се	 увеличи	
броят	 на	 пътуващите	 уче-
ници	 с	 осигурени	 училищ-
ни	 автобуси,	 както	 и	 ще	
се	осигури	тяхното	по-ком-
фортно	 и	 безопасно	 пъту-
ване.

Оáщина Сåвлиåво получи 
нов училищåн автоáуñ
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БОяНА ПЕНЧЕВА

Д-р	 Елена	 Сербинова,	
правнучка	 на	 Иван	 Раше-
ев	 –	 дарител,	 най-дълго-
годишен	 и	 последен	 из-
пълнител	 на	 завещанието	
на	 Априлов,	 пристигна	 от	
САЩ	 за	 финала	 на	 меж-
дуучилищен	 конкурс,	 пос-
ветен	на	благодетелите	за	
българска	просвета.

Конкурсът	 се	 провеж-
да	за	втори	път	по	идея	и	
с	 финансовата	 подкрепа	
на	д-р	Сербинова.	Минала-
та	 година	 проявата	 беше	
само	в	рамките	на	Нацио-
налната	 Априловска	 гим-
назия.	Тази	 година	 темата	
„Познавам	 ли	 историята	
на	моето	 училище	и	него-
вите	 благодетели”	 привле-
че	още	участници	–	от	ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади”,	
ПГТ	 „Пенчо	 Семов”	 и	 СУ	
„Райчо	Каролев”.

Конкурсът	 се	 проведе	
в	 три	 категории	 –	истори-
ческа	разработка,	презен-
тация	и	есе.	

В	 навечерието	 на	 24	
май	 в	 актовата	 зала	 на	
НАГ	се	състоя	тържествено	
награждаване	 на	 отличе-
ните	 от	 независимо	 жури	
участници.

В	 категория	 „Истори-
чески	 разработки”	 всички	
награди	 бяха	 присъдени	
на	 домакините	 –	 Нацио-
нална	 Априловска	 гимна-
зия.	Първо	място	-	Галина	
Петрова	 и	 Лора	 Ивано-
ва,	второ	място	-	Веселин	
Новков,	трето	-	Емил	Йор-
данов	 и	 Радослав	 Вълев.	
Мария	 Големинова	 получи	
поощрителна	награда.

В	 категорията	 „Есе”	
първи	 е	 Стефан	 Георги-
ев	 от	 НАГ,	 втора	 -	 Петя	
Петрова	 от	 ПГТ	 „Пенчо	
Семов”,	 трети	 -	 Християн	
Атанасов	от	НАГ.	Поощри-
телни	 награди	 получиха	

Милица	Гатева	и	Елеонора	
Коларова	от	НАГ.

В	 категория	 „Презен-
тации”	първа	е	Десислава	
Костадинова	от	СУ	„Райчо	
Каролев”,	 втори	 -	 Влади-
мир	 Йовчев	 от	 ПТГ	 „Д-р	
Никола	 Василиади”,	 трети			
-	Ирина	Иванова	и	Виктор	
Нешев	от	НАГ.	Поощрения	
получиха	Антон	Иванов	от	
ПГТ	 „Пенчо	Семов”	и	Але-
кса	Александрова	 и	Алек-
сандра	Гергова	от	НАГ.

Наградените	участници		
представиха	своите	есета,	
разработки	и	презентации.

Наградите	 бяха	 връче-
ни	от	д-р	Елена	Сербинова	
и	 директора	 на	 НАГ	 Сне-
жана	 Рачевиц.	 Специално	
за	тържеството	г-жа	Раче-
виц	изнесе	и	показа	на	23-
мата	 участници	 и	 гостите	
внушителната	Книга	на	да-
рителите	 на	Априловската	
гимназия.

„Целта	 на	 конкурса	 и	
всичко,	 което	 правя,	 е	 да	
се	 популяризира	 дейност-
та	 на	 хората,	 които	 са	
радетели	-	каза	д-р	Серби-
нова.	-	Подчертавам	раде-
тел,	човек,	който	го	прави	
за	 вътрешна	 радост,	 за	
вътрешно	удоволствие.	Не	
става	въпрос	само	за	учи-
лището,	 а	 и	 за	 духовния	
живот.	 Но	 започнахме	 от	
темата	 за	 просвета	 и	 об-
разование,	защото	повече	
от	 половината	 дейност	 на	
Одеското	българско	насто-
ятелство	 е	 била	 чрез	 Га-
бровската	 гимназия.	 Дру-
гата	 половина	 е	 духовна,	
политическа	 и	 културна.	
Иван	 Рашеев,	 на	 когото	
съм	правнучка,	 е	 най-дъл-
гогодишният	 председател	
на	 Одеското	 българско	
настоятелство,	 работи	 до	
неговото	закриване.	После	
идва	от	Одеса	през	Варна	

в	 Габрово	 и	 продължава	
да	 дарява	 на	 гимназията	
лични	средства.	През	1929	
г.	 предава	документите	на	
държавата	заедно	с	пълен	
отчет	 за	 изпълнението	 на	
завещанието	 на	 Априлов.		
Той	е	племенник	на	Васил	
Рашеев,	предишен	предсе-
дател	на	Настоятелството.	
Благодарна	съм	на	всички,	
които	 приеха	 идеята	 да	
популяризираме	 радетел-
ството	 -	 децата,	 техните	
преподаватели,	 училища-
та.”

Макар	да	се	занимава	
с	исторически	проучвания,	
независимо	 дали	 е	 в	 Ру-
сия,	Калифорния	или	Бъл-
гария,	 д-р	 Сербинова	 по	
професия	е	специалист	по	
лекарствена	 токсикология	
и	 медицинска	 фармаколо-
гия	и	се	занимавам	с	раз-
работка	 на	 лекарствени	
средства.	Част	от	тях	има	

и	 в	 България.	 Преподава	
в	 Университета	 в	 Бъркли	
на	 студенти,	 които	 пра-
вят	 доктурантура.	 Заедно	
със	съпруга	си	арх.	Дими-
тър	 Трифонов	 е	 посетила	
специално	 Одеса,	 за	 да	
търси	 документи	 за	 Оде-
ското	 българско	 настоя-
телство	и	Рашееви.	Насто-
ятелството	е	много	мощна	
емигрантска	 организация,	
създадена	 в	 средата	 на	
XIX	век,	която	участва	при	
изработване	на	Търновска-
та	 конституция,	 има	 пред-
ставител	 в	 Учредителното	
събрание.

Повече	 за	 Елена	 Сер-
бинова,	 продължител	 на	
големия	 габровски	 род	
Рашееви	 и	 фамилията	 на	
княз	Сербинов	–	в	следва-
щите	броеве.

На снимката: Д-р Серби-
нова (третата от дясно на-
ляво) с част от участниците

 - Г-н Петров, в наве-
черието на Габровския 
карнавал Народният те-
атър гостува с театрален 
карнавал. Защо той без 
съмнение е и политиче-
ска сатира? 
	 -	Това	 всъщност	 е	 по-
литическа	 сатира	 по	Бом-
арше.	Той	така	я	определя,	
но	 в	 моята	 трактовка	 и	
в	 нашето	 представление	
жанрово	реших	да	я	опре-
деля	 като	 театрален	 кар-
навал.	 Човек,	 който	 е	 ви-
дял	 представлението,	 ще	
разбере	 защо	 е	 по	 този	
начин	маркирано.	
 - Тя, една от най-из-
вестните творби на авто-
ра, е била забранявана?
	 -	 Че	 е	 била	 забраня-
вана,	 е	 вярно,	 и	 то	 след	
премиерата,	 защото	 кра-
лят	 като	 я	 гледа,	 му	 ста-
ва	 лошо.	 Получава	 сър-
дечен	 пристъп	 от	 това,	
което	 вижда	 на	 сцената,	
особено	 от	 монолога	 на	
героя.	 Една	 дисекция	 на	
тогавашното	монархическо	
общество,	но	то	се	отнася	
за	всички	власти,	които	се	

самозабравят.	 Спират	 пи-
есата	и	Бомарше	го	вкар-
ват	в	затвора	(в	Бастилия-
та).	
 - Пиесата е била пред-
шественик на Великата 
френска буржоазна рево-
люция?
	 -	 Специално	 тази	 пи-
еса	 има	 страхотен	 заряд.	
Премиерата	 е	 през	 1784	
г.	Революцията	не	избухва	
веднага,	 а	 в	 1789	 г.	 Но	
тя	 е	 предпоставка	 и	 едно	
от	 обстоятелствата,	 кои-
то	 предизвикват	 Великата	
френска	 буржоазна	 рево-
люция.	 Пиесата	 е	 протест	
именно	срещу	онзи	строй,	
който	 тогава	 е	 бил	 във	
Франция.	 Това	 я	 прави	 с	
много	сатирически	и	поли-
тически	заряд.
	 Когато	 затварят	 Бом-
арше	в	затвора,	парижани	
излизат	 да	 демонстрират	
своята	 съпричастност	 към	
него	и	пиесата	„Един	без-
умен	ден.	Сватбата	на	Фи-
гаро”.
 - Смешното и смис-
леното като че си дават 
среща в спектакъла? 

	 -	 Така	 е.	 Както	 и	 в	
живота.	 Когато	 говорим	
за	 политическа	 сатира	
на	 доста	 сериозни	 неща,	
това	 обстоятелство	 само	
по	 себе	 си	 е	 сериозно	
-	 да	 се	 противопоставиш	
на	властимащите,	но	всич-
ко	е	представено	по	един	
много	 лек,	фин,	 елегантен	
начин.	
	 Така	 е	 поначало	 за-
мислено	 и	 от	 Бомарше.	
А	 в	 нашия	 спектакъл	 сме	
дали	 доста	 сериозно	 пре-
димство	 на	 това,	 защото	
преди	 всичко	 атракцията,	
забавлението	 са	 важни.	

Особено	в	днешно	време,	
когато	те	са	умни	и	не	са	
самоцелно	постигнати.
 - Как се върнахте към 
тази пиеса, и то в нова 
роля, след 35 години? 
	 -	През	1984	година,	ко-
гато	 пиесата	 беше	 поста-
вена	 в	 Народния	 театър,		
играех	 Фигаро.	 Сега	 ми	
се	 вижда	 като	много	 све-
тъл	 спомен.	 Тогава	 това	
бе	едно	камерно	предста-
вление	 с	 песни,	 но	 няма-
ше	 танци.	 Голяма	 част	 от	
музиката	 е	 същата,	 но	 с	
нови,	по-съвременни	аран-
жименти	 от	 големия	 наш	

театрален	композитор	Лю-
бомир	Денев.	Това	е	едно	
връщане	 към	 моята	 мла-
дост.	Този	спектакъл,	който	
вие	сте	имали	удоволстви-
ето	да	гледате	на	премие-
рата	през	есента	в	София,	
е	 доста	 по-различен.	 По	
обем	 е	 много	 по-маща-
бен,	 на	 голяма	 сцена	 с	
оркестър.	 Музикантите	 са	
с	висок	професионализъм,	
преподаватели	в	Музикал-
ната	академия.	На	сцената	
са	 15	 актьори	 и	 четирима	
музиканти,	 които	 играят	
непрекъснато	 от	 първата	
до	последната	минута.	
 - Впечатляват песни-
те. Героите не спират да 
пеят през цялото пред-
ставление. Трудно ли 
беше те да запеят?
	 -	Такова	 нещо	 не	 сме	
виждали	в	българския	дра-
матичен	 театър	 до	 този	
момент.	 Това	 е	 изключи-
телно	постижение	на	музи-
калния	педагог	Евгени	Гос-
подинов,	 който	 поканихме	
да	 се	 занимава	 с	 актьор-
ите.	 Три	 месеца	 този	 ак-
тьорски	състав	с	мен	и	пе-
дагозите	 се	 занимавахме	
само	 с	 пластика,	 танци	 и	
пеене.	 Ролите	 разпреде-
лих,	знаейки	предварител-
но	 какъв	 капацитет	 има	
всеки	 от	 тях,	 колко	 може	
да	 пее.	 И	 Евгени	 с	 огро-
мната	 си	 работа	 успя	 да	
разпее	всички.	И	наистина	
те	пеят	като	професионал-
ни	певци.
 - Сцената понякога 
и препъва, но видяхме 
трима вдъхновени млади 
актьори с един блестящ  

Фигаро. Как ги избрахте?
	 -	И	тримата	са	гастро-
льори	 -	 Фигаро	 (Димитър	
Живков),	 Сюзан	 (Джулия	
Бочева)	 и	 граф	 Алмавива	
(Стелиан	 Радев)	 на	 сво-
бодна	 практика.	 Подходя-
щи	са	за	образите.	Могат	
да	 пеят,	 музикални	 и	 тан-
цувални	са.	Гергана	Змий-
чарова	 (графиня	 Розина)	
е	 чудесна.	 Да,	 публиката	
тук	 я	 познава,	 защото	 е	
била	актриса	в	Габровския	
театър.	 Преди	 да	 бъде	
Жана	Д`Арк,	 тя	влезе	до-
пълнително	 в	 едно	 пред-
ставление,	което	правих	в	
Габрово	 -	 „Престъпление	
на	сърцето”	от	Бет	Хенри,	
но	 за	 съжаление	 то	 се	
игра	кратко	време,	защото	
тогава	 част	 от	 актьорите	
напуснаха	 театъра.	 Та	 тя	
направи	 прощъпалника	 си	
тогава.
 - Какъв жест с такава 
супер продукция да пъту-
вате и участвате на фес-
тивала?
	 -	 Защо	 жест?	 Това	 е	
нашата	 работа	 всъщност.	
Ех,	 сцената	 тук	 е	 по-мал-
ка,	 но	 и	 това	 е	 част	 от	
нашата	работа	да	се	прис-
пособяваме	 към	 различни	
театрални	 пространства.	
Надявам	се	това	да	не	се	
отрази	 много.	 Малко	 те-
жичко	е,	защото	има	мно-
го	компоненти.	
	 Вероятно	 ни	 предстои	
едно	излизане	и	в	чужби-
на.
	 Досега,	 след	 премие-
рата,	представлението	има	
над	 10	 хиляди	 зрители.	
Нещо	 уникално.	 Първи-

те	 15-ина	 представления		
бяха	 гледани	 от	 по	 750		
човека,	 максимума	 на	 ка-
пацитета	на	Народния	теа-
тър.
 - Накъде е отправен 
погледът Ви от опита на 
сцената?
	 -	 Сега	 общо	 взето	 се	
занимавам	 с	 режисура.	
Предстоят	ми	и	два	много	
сериозни	проекта.	Единият	
е	за	нашия	театър,	а	дру-
гият	 -	 за	 Сатиричния	 теа-
тър,	 от	 сериозни,	 големи	
автори.
 - Поставял сте на га-
бровска сцена. Какво е 
впечатлението Ви от пуб-
ликата, културните тради-
ции?
	 -	 Габрово	 е	 едно	 из-
ключително	място.	Тук	има	
заредена	позитивна,	твор-
ческа	 енергия	 и	 енергия,	
свързана	 с	 изкуство.	 В	
България	 текат	 едни	 про-
цеси	 и	 за	 съжаление,	 ин-
телигенцията,	 и	 не	 само	
тя,	 малко	 понамалява,	 но	
Габрово	винаги	е	имал	от-
брана	 театрална	 публика.	
Тук	 има	 културни	 тради-
ции.
	 Знам	 мои	 колеги	 със-
туденти,	 които	 навремето	
бяха	 дошли	 и	 се	 чувства-
ха	 превъзходно,	 играейки	
в	 Габровския	 театър.	 Тук	
съм	играл	Фигаро	с	нашия	
първи	 спектакъл,	 само	 че	
в	Дома	на	културата.		
	 Виждам,	 че	 пътят	 Се-
влиево	 -	 Габрово	 е	 пер-
фектен.	 Да	 се	 надяваме,	
че	 и	 Домът	 на	 културата	
също	ще	е	перфектен	след	
очакваното	реновиране.

Михаил Пåтров, актьор-рåжиñьор: „Гаáрово å ñ културни 
траäиции и винаãи å имал отáрана тåатрална пуáлика”

ВЕлА лАзАРОВА

 Михаил Петров е един от най-ярките актьори в новата 
история на Народния театър „Иван Вазов”. Публиката го по-
знава със стотици роли не само на сцената, но и на големия 
екран, с над 20 режисирани от него постановки. Завършил е 
ВИТИЗ (1971). От 1973 г. е неделима част от най-елитната 
театрална трупа. През 2000 г. прави режисьорския си дебют 
в Народния театър с „Пуканки” от Бен Елтън.
 На 11-то издание на Международния фестивал на коме-
дийния спектакъл, който завърши в края на миналата сед-
мица, Народният театър закри събитието със спектакъла 
„Един безумен ден”, театрален карнавал по Пиер Дьо Бомар-
ше, постановка на Михаил Петров.

Д-р Елåна Сåрáинова - правнучка на Иван Рашååв, 
äойäå от САЩ за конкурñ, поñвåтåн на раäåтåлитå

	 По	 повод	 обявяването	
на	 2019-та	 за	 година	 на		
Периодичната	 система	 на	
Менделеев	 ученици	 от	 7	
клас	в	ОУ	 „Св.	Св.	Кирил	
и	 Методий“	 -	 Габрово	 се	
включиха	 в	 конкурса	 за	
есета,		организиран	от	Съ-
юза	на	физиците	в	Бълга-
рия.	
	 Магдалена	 Радева	 от	
7	„а“	клас	участва	с	есето	
„На	чии	рамене	е	„стъпил“	
Д.	 И.	 Менделеев,	 за	 да	
направи	 своето	 откритие“,		
Томи	Томов	Янакиев,	7	„б“	
клас,	 с	 есето	 „Менделее-
вата	таблица	на	150		годи-

ни“,	 Maртин	 Мирославов	
Колев,	7	„в“	клас,	с	есето	
„Менделеев	 като	 препода-
вател“	и	Наталия	Димитро-
ва	Ковачева,	7	„в“	клас,	с	
есето	„Географията	в	пери-
одичнатa	система“.		
	 Наталия	 Ковачева	 е	
класирана	на	второ	място,	
а	Томи	Янакиев	-	на	трето	
място.
					Моника	Ръжданова		от	
6	 „в“	 клас	 се	 класира	 на	
първо	място	в	 групата	11-
12	 години	 на	 10-я	 Между-
народeн	 юбилеен	 конкурс	
„Творчество	 без	 граници“	
за	компютърен	колаж.

МАРИАНА МАНДИЧЕВА

	 Празникът	се	превърна	
във	взрив	от	настроение	в	
зала	„Възраждане”,	където	
се	проведе	тържеството.	
	 Родители,	 по-стари	
възпитаници	на	градината,	
и	гостите	бурно	аплодира-
ха	 таланта	 на	 децата	 на	
сцената,	 който	 те	 щедро	
раздаваха	 в	 танците,	 под-
готвени	 във	 всички	 музи-
кални	жанрове.	

	 Директорът	 на	 дет-
ската	 градината	 „Дъга”	 в	
Габрово	 Красимира	 Коле-
ва	 приветства	 гостите	 с	
много	 любов	 и	 доверие	 в	
призваната	 работа	 и	 бла-
годарност	 към	 целия	 екип	
на	 градината	 за	 отдаде-
ността	при	отглеждането	и	
възпитанието	на	децата.	
	 Затова	бе	и	поздравът	
на	 кмета	 Таня	 Христова,	
която	също	беше	уважила	
празника.		

-	 с.	 Сенник	 гостуваха	 на	
село	Градище,	които	изне-
соха	 едночасова	 програ-
ма,	 посветена	 на	 Кирил	
и	 Методий.	 Тържеството	
откри	 секретарят	 на	 чита-
лището	 в	 с.	 Градище	Таня	
Иванова,	 която	 даде	 ду-
мата	 за	 приветствие	 на	
Николинка	Христова	-	кмет	
на	 селото	 и	 председател	
на	 читалището.	 Марийка	
Ботева	и	Тотка	Стефанова	

изнесоха	 рецитал,	 посве-
тен	на	словото.	
	 Градуса	на	настроение-
то	 вдигнаха	 певците	Иван	
Петров,	 Данчо	 Стойнов,	
Никола	 Колев,	 Марийка	
Ботева,	Юмер	Мехмедов	и	
всички	 музиканти.	А	 хумо-
ристичната	 сценка	 „Баба	
Гицка”	 в	 изпълнение	 на	
Тотка	 Стефанова	 и	 Надка	
Христова	 разсмя	 публика-
та.	

Наãраäи за ОУ „Св. Св. Кирил и 
Мåтоäий" в конкурñа за Мåнäåлååв 
и "Творчåñтво áåз ãраници"

Дåтñка ãраäина „Дъãа” - 
Гаáрово чåñтва 35 ãоäини

Самоäåйцитå от НЧ „Св. Климåнт Охриäñки-1899” 
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Динко Динев

Купå № 14-B
	 Дълго	 време	 търсех	 човек,	 на	
когото	 да	 разкажа	 тази	 история,	 но	
все	нещо	ме	възпираше	и	караше	да	
задържа	 думите	 си	 за	 по-подходящ	
момент.	 Боях	 се,	 че	 човекът	 отсреща	
няма	 да	 ми	 повярва	 или	 ще	 приеме	
историята	 за	 преувеличена	 и	
измислена.	Друг	път	решавах,	че	нищо	
от	 случилото	 се	 в	 купе	 №14-B	 не	
бива	 да	 бъде	 изричано	 на	 глас,	 ала	
тъй	 като	 не	 ми	 остава	 много	 време,	
реших	 просто	 да	 го	 напиша.	 През	
годините	 установих,	 че	 писането	 е	
чудесен	 начин	 човек	 да	 се	 освободи	
от	 потиснатите	 в	 душата	 му	 емоции.	
Установих	 също,	 че	 белите	 листа	 са	
най-добрите	 слушатели,	 събеседници	
и	съветници,	които	някога	съм	имала,	
а	 и	 след	 като	 днес	 я	 срещнах	 отно-
во	 тук,	 в	 болничната	 стая	 в	 „Сейнт	
Патрик”,	 белите	 листа	 са	 начинът,	 по	
който	душата	ми	ще	намери	мир	и	аз	
ще	си	отида	спокойна.	

***
	 Влакът	 от	 Дърам	 за	 Лондон	 бе	
почти	 празен	 в	 онзи	 мразовит	 4	
януари.	 Дали	 защото	 коледната	
ваканция	бе	удължена	с	още	три	дни,	
или	 защото	 7-часовото	 пътуване	 с	
влак	не	им	понася	на	повечето	хора	–	
не	знам,	но	бях	сама	в	купето	и	така	
се	 чувствах	 повече	 от	 комфортно.	 В	
купе	№14-B.
	 Вече	 бях	 свикнала	 с	 дългите	 пъ-
тувания	 от	 вкъщи	 до	 Лондон,	 където	
следвах	 английска	 филология,	 и	 то	
по	 настояване	 на	 баща	 ми.	 Майка	
ми	 искаше	 да	 следвам	 в	 Лийдс	 или	
Ливърпул,	 в	 краен	 случай	 в	 Глазгоу,	
защото	са	по-близо	до	родния	Дърам,	
но	баща	ми	не	харесваше	шотландци-
те	 и	 категорично	 отхвърли	 Глазгоу.	
Университетите	 в	 Лийдс	 и	 Ливърпул	
бяха	 добри,	 но	 решението	 на	 татко	
бе	Лондон.	Твърдеше,	че	там	ще	имам	
най-големи	шансове	за	престижно	об-
разование	и	добър	живот.	Другото	му	
голямо	желание	бе	да	стана	учителка	
и	 тъй	 като	 тогава	 изцяло	 зависех	 от	
него,	бях	длъжна	да	приема	желанията	
му	като	свои	и	да	се	примиря.	
	 Английската	 филология	 ми	 допа-
даше.	 Лондон	 -	 също.	 Единственият	
недостатък	 беше	 огромното	 разстоя-
ние	 до	 дома	 –	 близо	 400	 километра.	
Пътувах	с	влак,	защото	бе	най-евтино,	
а	 и	 през	 1961	 г.	 автобусите	 не	 бяха	
толкова	 надеждни,	 колкото	 са	 сега.	
Седемчасовото	 пътуване	 до	 Лондон	
се	 прекъсваше	 единствено	 от	 кратък	
престой	 и	 прекачване	 в	 Донкастър,	
след	 което	 продължаваше	 по	 същия	
монотонен	 начин,	 фон	 на	 който	 бе	
ритмичното	 тракане	 на	 колелата	 на	
железницата.
	 Мястото	ми	се	оказа	до	прозоре-
ца,	 близо	 до	 отоплителното	 тяло	 на	
купето.	Това	 създаваше	 допълнителен	
уют	 и	 ме	 караше	 да	 изпитвам	 тихо	
удовлетворение.	Обикновено	запълвах	
времето	си	с	четене	на	книги	или	уче-
не	за	предстоящ	изпит,	но	в	онзи	ден	
нямах	желание	за	нито	едно	от	двете,	
а	 и	 влакът	 скоро	 щеше	 да	 навлезе	
в	 тунелите	 под	 Бингам	 и	 в	 купето	
щеше	 да	 настане	 тъмнина,	 затова	 се	
отказах.	 Предпочетох	 да	 се	 любувам	
на	 пейзажа	 навън	 –	 замръзналите	
английски	 полета	 и	 застиналата	

природа	винаги	са	ми	действали	някак	
успокояващо.
	 Влакът	 навлезе	 в	 първия	 тунел	 и	
пръстите	 ми	 инстинктивно	 се	 вкоп-
чиха	 в	 кожата	 на	 седалката,	 пулсът	
ми	 се	 ускори	 почти	 двойно	 и	 ди-
шането	 ми	 стана	 тежко.	 Меката	 и	
удобна	 седалка	 вече	ми	 се	 струваше	
като	 къс	 масивно	 необработено	 дър-
во,	 което	 ме	 държи	 в	 грубоватата	
си	 прегръдка.	 Задушаваше	 ме;	 имах	
чувството,	 че	 около	 гърдите	 ми	 се	
увива	 някакъв	 жилав	 хладен	 плет,	
който	пълзи	към	раменете	и	шията	ми	
и	 постепенно	 сковава	 тялото	 ми.	 И	
тъкмо	когато	фаталистичните	усещания	
вземаха	 своя	 връх,	 влакът	 излезе	 от	
тунела,	 светлината	 на	 януарския	 ден	
нахлу	 в	 купето	 и	 ги	 отми	 с	 лекота.	
Ала	 за	 кратко.	 След	 няколко	 минути	
идваше	следващият	тунел	и	знаех,	че	
ситуацията	 ще	 се	 повтори,	 дори	 по-
силно	отпреди,	затова	се	опитах	да	се	
успокоя.	
	 Никога	 не	 съм	 била	 от	 онези	
момичета,	 които	 надават	 писък,	
щом	 родителите	 им	 угасят	 лампата	
в	 стаята,	 но	 след	 смъртта	 на	 баща	
ми	 преди	 три	 месеца	 бях	 станала	
изключително	 чувствителна	 към	
тъмнината.	 Дори	 няколко	 секунди	
мрак	можеха	да	разтърсят	съществото	
ми	 и	 да	 объркат	 ума	 ми	 значително.	
Лекарят	 ми	 в	 Дърам	 каза,	 че	 това	
са	 обикновени	 панически	 атаки	 и	ми	
предписа	някакви	успокоителни,	но	аз	
отказвах	да	ги	вземам.		
	 Влакът	 наближи	 втория	 тунел,	 аз	
стиснах	 силно	 ръката	 си	 в	 юмрук,	
поех	 дълбоко	 въздух	 и	 си	 наложих	
да	 го	 задържа	 колкото	 се	 може	 по-
дълго.	 Надявах	 се	 това	 да	 попречи	
на	 паническата	 атака	 да	 ме	 сграбчи	
отново.	 Когато	 влакът	 излезе	 от	
тунела,	 установих,	 че	 техниката	 ми	
бе	 сработила	 и	 неколкосекундното	
пътуване	в	мрак	бе	минало	неусетно.	
Усмихнах	 се,	 окрилена	 от	 тази	 моя	
малка	победа,	и	точно	тогава	вратата	
на	купето	се	отвори	и	вътре	пристъпи	
жената,	която	е	причината	да	започна	
тази	история.
	 Изглеждаше	млада,	може	би	в	сре-
дата	на	трийсетте.	Беше	облечена	еле-
гантно	 –	 с	 дълго	 черно	 палто,	 черна	
пола	до	коляното	и	сив	пуловер;	около	
врата	 й	 прилежно	 бе	 омотано	 синьо	
фишу,	 което	 подхождаше	 идеално	 на	
цвета	на	очите	й.	
	 -	Добър	ден!	–	поздрави	тя.	
	 -	Здравейте!	–	отвърнах	аз.
	 Жената	 свали	 палтото	 си,	 сгъна	
го	 старателно,	 постави	 го	 на	 се-
далката	 до	 себе	 си	 и	 седна.	 Беше	
странно;	последната	спирка	бе	преди	
близо	 трийсет	 минути	 –	 достатъчно	
време	 човек	 да	 се	 ориентира	 и	 да	
намери	 свободно	 купе,	 при	 все	 че	
влакът	 бе	 почти	 празен.	 Може	 би	
нещо	 е	 накарало	 жената	 да	 смени	
мястото	си	–	повредено	отопление	или	
дублиране	 на	 местата,	 помислих	 си	
аз.	Нямах	нищо	против	компанията	й,	
но	предпочитах	да	бъда	сама,	затова	
подходих	резервирано.	
	 -	Колко	приятно	време	за	пътува-
не,	не	мислите	ли?	-	рече	тя.	
	 -	Моля?
	 -	Времето	навън.	Толкова	е	спокой-
но	и	приятно...	Аз	съм	Елизабет.	Надя-
вам	се,	не	Ви	се	натрапвам?	-	каза	тя.	
	 -	Никак	-	излъгах	аз.	-	Аз	съм	Анна.
	 -	Откъде	сте?
	 -	От	Дърам,	Северна	Англия.
	 -	Дърам	е	чудесно	място!	Наскоро	

бях	там.	
	 -	Нима?	И	как	Ви	се	стори?	
	 -	 Бях	 там	 по	 задължение.	 Нямах	
възможност	 да	 разгледам	 града,	 но	
ми	 се	 стори	 приятен.	 Аз	 никога	 ня-
мам	 възможност	 да	 се	 разходя	 из	
местата,	 на	 които	 пътувам...	 -	 рече	
Елизабет	 със	 спокоен	 тон.	 Сякаш	 се	
бе	 примирила	 с	 това	 и	 в	 гласа	 й	 не	
се	 долавяше	 съжаление.	 -	 А	 закъде	
пътувате,	Анна?
	 -	Лондон.	Уча	там.	Вие?	-	попитах	
от	учтивост	аз.	
	 -	Да	кажем,	че	отивам	да	навестя	
някого.
	 Явно	 посещението	 на	 дамата	 бе	
лично	и	трябваше	да	си	остане	такова,	
затова	не	попитах	нищо	повече.	
	 -	 Не	 Ви	 ли	 е	 страх	 да	 пътувате	
сама?	-	попита	Елизабет	и	за	пръв	път	
усетих	нещо	особено	в	нея.	
	 -	 Не	 смятам,	 че	 има	 от	 какво.	
Често	го	правя.	Свикнала	съм	с	това.
	 -	Женската	красота	може	да	бъде	
фатална...	Може	да	пленява	с	лекота,	
но	може	и	да	погубва,	особено	ако	не	
сте	предпазлива.
	 -	Мисля,	 че	не	Ви	разбирам	 -	 от-
върнах	аз	със	сериозен	тон.	
	 -	Често	ми	го	казват.	След	толкова	
много	време,	прекарано	сред	хората,	
не	се	научих	да	говоря	на	техния	език.	
Прощавайте,	Анна,	няма	да	Ви	безпо-
коя	повече.	
	 -	 Благодаря	 Ви!	 -	 рекох	 аз,	 из-
върнах	 глава	 на	 другата	 страна	 и	 се	
загледах	през	прозореца.	
	 Надявах	се,	че	Елизабет	е	разтъл-
кувала	 правилно	 нежеланието	 ми	 да	
поддържаме	 разговора,	 тъй	 като	 не	
ми	 се	 нравеше	 да	 ме	 разпитва	 и	 в	
същото	време	да	ми	отговаря	с	недом-
лъвки.	
	 Известно	време	се	опитвах	да	из-
олирам	присъствието	на	жената	в	ку-
пето,	но	без	успех.	В	каквато	и	посока	
да	 започваха	 да	 текат	 мислите	 ми,	
усещането,	че	Елизабет	ме	наблюдава	
и	че	просто	е	там,	на	метър	разстоя-
ние,	висеше	непрестанно	над	мен	като	
тежка	студена	сянка.	Не	смеех	да	се	
обърна	към	нея;	знаех,	че	ще	срещна	
погледа	 й,	 а	 това	 щеше	 да	 е	 неком-
фортно	 и	 за	 двете	 ни.	 Няколко	 пъти	
ми	се	прииска	да	стана	и	да	напусна	
купето,	 но	 все	 пак	 останах.	 Реших,	
че	ще	е	нетактично	от	моя	страна,	а	
и	 все	 пак	 бях	 резервирала	 мястото.	
Трябваше	 да	 остана	 там	 до	 края	 на	
пътуването.	
	 След	известно	 време	неприятните	
усещания	преминаха	и	аз	се	отпуснах.	
Елизабет	вече	не	ми	правеше	особено	
впечатление	и	реших,	че	отношението	
ми	 е	 било	 реакция	 към	 непознатото.	
Но	това	внезапно	се	промени,	когато	
тя	се	обърна	към	мен	без	причина	и	
каза:
	 -	Питаш	се	защо	отнех	живота	му	
толкова	рано,	нали?
	 -	Моля?	 -	рекох	с	недоумение	аз,	
въпреки	че	бях	чула	въпроса	й.	
	 -	 Баща	 ти.	Питаш	се	 защо	 те	 на-
пусна	 тъй	 внезапно	 и	 толкова	 млад	
-	само	на	петдесет	и	една.	
	 -	Откъде	знаеш	за	това?!	-	попитах	
шокирана	и	усетих	как	стомахът	ми	се	
присвива.	
	 -	 Знам.	 Знам	 за	 това	 повече	 от	
всеки	 друг	 на	 тази	 земя.	 Все	 пак	 аз	
съм	отговорна	за	душите,	които	идват	
тук.	Но	ти	няма	от	какво	да	се	страху-
ваш.	Не	 съм	 дошла	 за	 теб.	Нишката,	
която	ти	дадох,	когато	реши	да	се	за-
върнеш,	не	свършва	днес,	тук,	в	това	

купе.	По	нея	има	омотани	още	много	
неща,	 които	 трябва	да	се	случат.	На-
пример	 Джейкъб	 -	 синеокият	 висок	
младеж	 от	 твоя	 курс,	 който	 толкова	
настойчиво	те	ухажва.
	 -	Какво	за	него...?
	 -	 Две	 деца,	 третото	 няма	 да	 оце-
лее.	
	 Аз	 сбръчках	 вежди	 и	 погледнах	
Елизабет	 с	 недоумение.	 Усещах	 как	
кълбото	 от	 страх	 и	 объркани	 мисли	
започва	да	се	върти	с	все	по-голяма	
сила.	
	 -	 Сега	 ти	 звучи	 странно,	 но	 след	
време	 ще	 разбереш	 за	 какво	 ти	 го-
воря	 и	 че	 съм	 била	 права.	 Казах	 ти	
-	знам	повече	от	всеки	друг.	
	 -	Не	съм	много	сигурна	дали...	
	 	Елизабет	ме	прекъсна	и	заговори	
уверено:
	 -	Нишката	на	баща	ти	бе	изтъкана	
до	7	октомври	1961	г.	На	този	ден	му	
се	 случих	 аз	 –	 малкото	 момиченце,	
което	 той	 скочи	 да	 спасява	 в	 река	
Уеър,	 бях	 именно	 аз.	 Момиченцето	
оцеля,	баща	ти	не	успя.	
	 Аз	изправих	гръб	и	раздвижих	кра-
ката	си,	а	през	главата	ми	се	стрелна	
мисълта	да	побягна	от	купето,	но	беше	
безсмислено.	 Страхът	 вече	 владееше	
всяка	клетка	от	тялото	ми;	гърлото	ме	
стягаше	 жестоко,	 сякаш	 около	 шия-
та	 си	 имах	 метален	 обръч,	 който	 се	
натягаше	 с	 всяка	 изминала	 секунда.	
Влакът	навлезе	в	тунел	и	аз	подскочих	
уплашена.	Тъмнината	продължи	някол-
ко	 секунди,	 а	 щом	 светлината	 нахлу	
в	 купето	 отново,	 дишах	 тежко	 като	
подплашена	кошута.	Тогава	забелязах,	
че	на	мястото	на	Елизабет	 сега	 стои	
сбръчкана	баба,	облечена	в	дрипи.
	 -	Понякога	 се	 появявам	 като	 въз-
растна	 жена	 -	 заговори	 бабата	 със	
същия	 глас,	 с	 който	 говореше	Елиза-
бет,	-	която	ще	те	помоли	да	пресечете	
заедно	 улицата	 или	 да	 й	 помогнеш	
с	 покупките	 само	 за	 да	 се	 забавиш	
няколко	 секунди	 и	 нещата	 да	 се	
наредят	помоему.	После	ще	ти	благо-
даря,	ти	ще	се	отдалечиш	и	тогава	ще	
се	случи	онова,	дето	съм	предначерта-
ла	за	теб.	
	 В	 купето	 премина	 тъмна	 сянка.	
След	 нея	 на	 мястото	 на	 бабата	 вече	
стоеше	младо	русокосо	момиче.
	 -	Друг	път	съм	момиче.	Младо,	не-
винно,	красиво...	Викам	те	за	помощ,	
прелъстявам	те	или	пък	сядам	до	теб	
във	влака.	Заговарям	те,	тръгвам	си	и	
с	това	нишката	ти	прекъсва.	Спри	да	
се	 страхуваш,	Анна.	 Казах	 ти,	 че	 не	
съм	дошла	за	теб.	
	 Сянката	 премина	 за	 втори	 път	 и	
срещу	мен	отново	стоеше	Елизабет.	
	 -	 Наричат	 ни	мойри	 –	 слугини	 на	
съдбата.	Знам,	че	се	питаш	какво	съм,	
затова	ти	отговарям.	Има	още	няколко	
жени	като	мен	и	всеки	ден	пътуваме	
по	 различни	 места,	 всяка	 секунда	
дори	–	обясни	тя.	Лицето	й	излъчваше	
спокойствие	и	страхът	у	мен	започна	
да	 се	 топи.	 –	 Пътуваме	 и	 прибираме	
душите	 там,	 където	 принадлежат.	
Уверявам	 те,	 че	 всичко,	 което	 се	
случва	 сега,	 е	 напълно	 истинско,	
макар	 и	 да	 ти	 се	 струва	 като	 сън.	
Когато	 си	 тръгна	 след	 малко,	 ще	 се	
чувстваш	 по-добре	 и	 ще	 видиш,	 че	
страховете	 ти	 са	 били	 безпочвени	 -	
рече	тя	и	се	усмихна.	
	 -	Тогава	защо	си	тук?	-	събрах	сме-
лост	и	попитах.
	 -	 Рядко	 се	 появявам,	 както	 ме	
виждаш	сега,	и	хората,	които	избирам,	
не	са	случайни.	Това	са	хора,	в	чиито	

души	има	повече,	отколкото	в	душите	
на	другите.	Хора,	които	имат	нужда	да	
ме	 видят	 веднъж,	 преди	 да	 дойда	 за	
тях.	Някои	от	тях	имат	нужда	от	утеха,	
други	–	от	надежда...	Различно	е.
	 -	Значи	ще	те	видя	пак?
	 -	Да,	но	след	много	години.	Ще	бъ-
деш	вече	стара,	когато	ще	се	срещнем	
отново.	
	 -	А	ще	те	позная	ли?	Пак	ли	ще	си	
жена?	
	 -	 Ще	 ме	 усетиш.	 Аз	 винаги	 съм	
жена.	 Това	 е	 нещо,	 което	 никога	 не	
се	 променя.	 Жената	 дава	 живот	 и	
жената	го	отнема.	В	момента	съм	тук,	
при	теб,	и	в	същото	време	съм	на	още	
хиляди	места	по	света.	Говоря	си	с	теб	
и	с	още	хиляди	души.	Малко	са	тези,	
чиито	нишки	ще	останат	непокътнати,	
и	 твоята	 е	 една	 от	 тях.	 Трудно	 е	
за	 разбиране,	 но	 един	 ден	 ще	 го	
осмислиш.
	 Елизабет	обърна	часовника	на	ръ-
ката	си,	след	което	рече:
	 -	Време	е	да	си	тръгвам.	Спирката	
наближава.	
	 Не	ми	 се	 искаше	Елизабет	 да	 си	
тръгва	 все	 още.	 Желаех	 да	 й	 задам	
още	 стотици	 въпроси	 –	 за	 мен,	 за	
бъдещето,	за	баща	ми.	Искаше	ми	се	
да	разбера	къде	е	и	дали	е	добре,	но	
умът	 ми	 бе	 объркан	 и	 не	 успявах	 да	
подредя	мислите	си,	а	тя	вече	закоп-
чаваше	палтото	си	и	се	приготвяше	за	
тръгване.	
	 -	Чакай!	Искам	да	 те	питам	нещо	
-	изстрелях	аз	и	се	надигнах	от	седал-
ката.	
	 -	Знам,	но	нямам	право	да	ти	раз-
кривам	повече.	Надявам	се	тази	наша	
среща	да	не	бъде	напразна.	До	след-
ващия	път,	Анна!
	 След	 което	 Елизабет	 отвори	 вра-
тата	на	купето	и	изчезна	нанякъде.	Не	
посмях	да	я	последвам.	

***
	 Беше	 права	 за	 Джейкъб,	 въпреки	
че	тогава	не	го	харесвах	особено	и	за	
секунда	 не	 предполагах,	 че	 помежду	
ни	може	да	пламне	любов.	Оженихме	
се,	 след	 като	 завършихме	 –	 влюбени	
и	 щастливи	 –	 и	 останахме	 такива	
през	 целия	 ни	 живот.	 Година	 след	
сватбата	 родих	 първата	 ни	 дъщеря	
–	 Лорис,	 а	 четири	 години	 по-късно	
се	 роди	 и	 Сюзан.	 Много	 искахме	 да	
имаме	трето	дете,	но	когато	бях	бре-
менна	 в	 четвъртия	 месец,	 настъпиха	
усложнения	 и	 се	 наложи	 да	 направя	
аборт.	 Но	 въпреки	 това	 смея	 да	
твърдя,	че	животът	ми	мина	спокойно	
и	 щастливо,	 без	 сериозни	 нещастия	
или	 тежки	 моменти.	 Дъщерите	 ми	
също	са	щастливи,	а	наскоро	се	роди	
и	първият	ми	внук	–	Саймън.
	 Написах	 тази	история	от	мястото,	
на	което	скоро	ще	прекъсне	и	моята	
нишка.	 Джейк	 си	 отиде	 преди	 девет	
месеца,	а	сега	е	мой	ред	да	напусна	
света	и	да	бъдем	отново	заедно.	Ще	
се	случи	скоро,	много	скоро,	тъй	като	
днес	тя	ме	навести	повторно.	Нямаше	
начин	 да	 не	 я	 позная...	 Беше	 младо	
момиче,	медицинска	сестра.	Каза	ми,	
че	е	стажантка,	после	ме	попита	дали	
имам	 нужда	 от	 нещо,	 аз	 й	 отвърнах,	
че	съм	наред,	и	тя	излезе.	Усещането,	
което	изпитах,	докато	тя	бе	в	стаята,	
бе	същото	онова	усещане,	което	имах	
в	купе	№14-B	през	1961	г.	Но	вече	не	
ме	е	страх.	Не	мога	да	направя	нищо	
друго,	 освен	 да	 кажа:	 „Не,	 не	 ме	 е	
страх“.

	 Казвам	се	Динко	Динев,	27	години.	Роден	
съм	в	Сливен,	 но	живея	в	София.	Завърших	
психология	във	Великотърновския	университет,	
след	което	се	преместих	в	столицата,	заради	
културните	 и	 професионални	 възможности,	
които	предлага.
	 Започнах	да	пиша	като	студент.	Всъщност	
писането	 винаги	 е	 било	 част	 от	 интересите	
ми	 и	 в	 гимназията	 се	 увличах	 по	 поезия	 и	
есета;	просто	ми	допадаше	да	се	изразявам	с	
думи	и	да	създавам	текстове,	без	значение	на	
каква	тематика.	
	 Когато	 бях	 втори	 курс,	 реших,	 че	 трябва	
да	 напиша	 роман.	 Това	 е	 може	 би	 една	
от	 онези	 илюзорни	 и	 фантастични	 цели,	
които	 си	 поставя	 всеки	 млад	 писач,	 а	 и	
всеки	 млад	 човек	 като	 цяло.	 След	 няколко	
месеца	безрезултатно	писане,	загърбване	на	
различни	идеи	и	захвърляне	на	„ръкописи“	в	
коша	реших,	че	трябва	да	сменя	стратегията	и	
да	се	ориентирам	към	по-кратките	формати.
	 Написах	 първия	 си	 разказ	 на	 шега,	
спонтанно,	 за	 около	 трийсетина	 минути.	
После	 дойде	 втори	 и	 трети…	 Към	 момента	
имам	 повече	 от	 трийсет	 написани	 и	 може	
би	 още	 толкова	 незавършени	 и	 забравени.	
Харесва	 ми	 да	 пиша	 разкази,	 но	 в	 никакъв	
случай	 не	 мога	 да	 кажа,	 че	 е	 по-лесно	 от	
писането	на	новели	или	романи.	

	 Доста	 хора	 подценяват	 разказите	 като	
четиво.	 Самият	 аз	 като	 читател	 смятах,	 че	
разказите	са	недостойна	конкуренция	на	ро-
маните,	докато	не	попаднах	на	няколко	стра-
хотни	 сборника,	 които	 промениха	 мнението	
ми.
	 Една	 от	 моите	 мисии	 като	 пишещ	 човек	
е	да	популяризирам	разказите	и	да	направя	
хората	 по-отворени	 към	 тях.	 Стивън	 Кинг	
казва,	 че	 разказите	 са	 като	 целувка	 от	
непознат	 в	 мрака	 и	 едва	 ли	 има	 по-добро	
сравнение	 от	 това.	 Кратки	 истории,	 които	
в	 рамките	 на	 5-10	 минути	 завихрят	 ума	 на	
читателя,	 докосват	 правилните	 струни	 на	
сърцето	и	после	си	тръгват,	оставяйки	следи.
	 През	 2018	 година	 написах	 първия	 си	
сборник	 с	 разкази	 –	 „Свръхсъдба“.	 В	 него	
събрах	12	истории,	вдъхновени	от	различните	
проявления	на	съдбата	–	радостни,	трагични,	
възвисяващи	или	смиряващи.
	 Подарявам	един	от	разказите	от	сборника	
на	 читателите	 на	 вестник	 „100	 вести“	 и	
благодаря	 за	 възможността	 творчеството	 ми	
да	достигне	до	повече	хора.
	 Книгата	„Свръхсъдба“	може	да	бъде	поръ-
чана	на	моя	сайт:	www.fiction-factory.org.

 За „Свръхсъдба“:
	 В	 света	 на	 „Свръхсъдба“	 случайности	 не	

съществуват.	Действията	ни	днес	рефлектират	
върху	живота	ни	утре;	нищо	не	остава	скрито.	
Срещите	между	непознати	са	предопределени	
от	невидим	за	очите	закон.	Злото	е	сътворе-
но	от	човека,	а	доброто	е	запечатано	в	жълт	
хартиен	плик,	прегънат	на	две.
	 „Свръхсъдба“	събира	разкази	за:
	 Италиански	 мафиот,	 който	 се	 включва	 в	
смъртоносна	игра	за	70	000	долара.
	 Млад	английски	лекар,	тръгнал	по	следите	
на	 необикновена	 дама,	 зад	 чийто	 чар	 се	
крият	фатални	намерения.
	 Баща	 и	 син,	 срещащи	 се	 на	 прага	 на	
смъртта.	Ледените	им	отношения	са	белязани	
от	тайна,	заровена	преди	3	десетилетия.
	 Проститутка,	 която	 среща	 мистериозен	
мъж	и	животът	й	се	преобръща	за	една	нощ.
	 Влюбена	 двойка	 отива	 на	 пътешествие	
до	 впечатляващ	 замък,	 чийто	 собственик	
ще	 направи	 всичко	 възможно	 те	 да	 останат	
колкото	се	може	по-дълго.
	 Мистериозен	 надпис,	 който	 се	 появява	
на	няколко	места	в	малък	американски	 град	
и	 споменът	 за	 едно	 неразгадано	 убийство	
оживява	отново.
	 И	 още	 6	 необикновени	 разказа,	
разкриващи	 многоликите	 проявления	 на	
човешката	природа	–	мистични,	възвисяващи,	
мрачни	и	противоречиви.

В ñвåта на „Свръхñъäáа
“
 ñлучайноñти нå ñъщåñтвуват, 

äåйñтвията ни äнåñ рåфлåктират върху живота ни утрå; 
нищо нå оñтава ñкрито, ñрåщитå ñа прåäопрåäåлåни

http://www.fiction-factory.org
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	 Петко	 Хинов	 е	 роден	
в	Пловдив.	Живее	и	твори	
в	 град	Севлиево.	 Завърш-
ва	 средното	 си	 образова-
ние	 в	 Пловдивската	 ан-
глийска	 гимназия	 (1991	 г.),	
а	след	това	Софийски	уни-
верситет	с	първа	специал-
ност	„Китайска	филология“	
и	 втора	 специалност	 „Ру-
мънска	 филология“	 (1996	
г.).
	 Публикува	 своя	 стихо-
сбирка	със	заглавие	„Пла-
чевни	 напеви	 за	 родния	
край	 и	 душата“	 в	 интер-
нет-сборника	 „Правосла-
вен	 дом“	 под	 псевдонима	
Филип	 Андреев.	 Там	 са	
поместени	 и	 други	 негови	
разкази	и	статии.															
	 Един	 от	 най-известни-
те	 български	 преводачи	 –	
превежда	от	много	езици,	
което	 е	 истинско	 богат-
ство	за	нас	–	от	китайски,	

английски,	 руски,	 румън-
ски,	сръбски	и	църковнос-
лавянски	 език,	 а	 също	
така	преводи	от	български	
език	на	английски,	руски	и	
китайски.	Някои	от	прево-
дите	му	 са	 публикувани	 в	
интернет.	
	 Автор	 е	 на	 богослу-
жебни	химни	и	служби	на	
църковнославянски	 език.	
Записва	и	публикува	в	ин-
тернет	аудиокниги	на	стра-
ницата	„Книги	за	слушане“.
	 Авторският	 му	 сайт	 е	
„Моята	 България	 и	 моят	
Китай“	 -	 	http://petkohinov.
com.
	 През	2006	година	изли-
за	от	печат	съставеният	от	
Хинов	 сборник,	 посветен	
на	 мъчениците	 от	 Батак,	
със	 заглавие	 „По	 дирите	
на	 българските	 новомъче-
ници,	т.	1	–	Баташките	но-
вомъченици“.

	 В	периода	2010-2013	го-
дина	работи	в	Китай	 като	
учител	 по	 английски	 език	
в	 град	 Фошан,	 провин-

ция	Гуандун.
	 През	 2013	 година	 се	
завръща	в	България	с	 ки-
тайската	 си	 съпруга	 и	 от-

тогава	 се	 занимава	 про-
фесионално	 с	 преводи	 от	
китайски,	 старокитайски,	
старобългарски,	 старору-
ски	език.	
	 Петко	 Хинов	 е	 сътруд-
ник,	редактор	и	консултант	
на	 издателство	 „Изток-За-
пад“.
	 През	 2014	 година	 по-
лучава	 Специалната	 го-
дишна	 награда	 на	 Съюза	
на	 преводачите	 в	 Бълга-
рия	за	изключително	висо-
ки	 постижения	 в	 областта	
на	 превода,	 за	 превод	 от	
старокитайски	 на	 книгите	
„Тридесет	и	шестте	страте-
геми“	и	„Нощни	разговори	
край	 огнището“	 (Издател-
ство	„Изток-Запад“).
	 През	 2015	 година	 е	
награден	 с	 високо	 отли-
чие	 –	 Националната	 на-
града	 „Христо	 Г.	 Данов“	
за	художествен	превод	на	

годината,	 за	 превода	 на	
„Сън	 в	 алени	 покои“	 (том	
1-ви)	от	Цао	Сюецин.
	 През	 2017	 година	 се	
появява	 книгата	 „Първи	
стъпки	в	китайската	меди-
цина”.	Тя	представя	основ-
ните	принципи	и	доказани	
ползи	 на	 китайските	 ле-
чебни	 методи,	 които	 на-
мират	 все	 по-голямо	 при-
ложение	 в	 съвременния	
живот.
	 През	 2017	 г.	 е	 удосто-
ен	 с	 награда	 Награда	 за	
особен	 принос	 към	 китай-
ската	 книга.	Наградата	 за	
особен	 принос	 към	 китай-
ската	 книга	 е	 национална	
награда	 на	КНР,	 учредена	
през	 2005	 г.	 с	 цел	 при-
знание	 на	 чуждестранни	
преводачи,	писатели	и	из-
датели,	които	имат	принос	
към	 запознаването,	 пре-
вода	и	разпространението	

на	китайски	книги,	както	и	
заслуги	 за	 културния	 об-
мен	 между	 Китай	 и	 тех-
ните	 страни.	 Церемония-
та	 по	 награждаването	 се	
провежда	всяка	година	по	
време	 на	 международния	
книжен	панаир	в	Пекин.

	 Сред	 заглавията,	 пре-
ведени	 от	 Петко	 Хинов	
и	 вече	 много	 популярни	
сред	читателите,	са	също:	
„Нощни	 разговори	 край	
огнището”,	 „Чудните	 дела	
на	 съдията	 Бао”	 (Т.	 1	 и	
2),	 „Бит	 и	 душевност	 на	
моя	народ”	и	други.
 Заповядайте на сре-
ща-разговор с този ин-
тересен творец днес 
от 17.30 часа в залата 
за срещи и събития на 
Регионална библиотека 
„Априлов-Палаузов” – 
Габрово!

Пåтко Õинов ãоñтува в Гаáрово ñ áåñåäата „Бълãарñкият åзик - ñвåтлина 
и äуша на нашия нароä” от порåäицата „Моята Бълãария, моят Китай”

ОБЯВА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СъВЕТ НА 
ДРУжЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – ГР. ГАБРОВО

СВИКВА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СъБРАНИЕ 
от 18 часа на 28 май 2019 г. в хоровата зала на 
НЧ „Априлов-Палаузов 1861” при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
	 1.	 Отчетен	 доклад	 за	 дейността	 на	 Друже-
ството	за	2018	г.;
	 2.	Финансов	отчет	за	2018	г.;
	 3.	 Отчетен	 доклад	 на	 Контролния	 съвет	 за	
2018	г.;
	 4.	Избор	на	нов	Управителен	съвет	и	предсе-
дател;
	 5.	 Избор	 на	 нов	 Контролен	 съвет	 и	 Худо-
жествен	съвет;
	 6.	 Приемане	 план	 за	 дейността	 на	 Друже-
ството	през	2019	г.;
	 7.	Разни.
	 При	липса	на	кворум	събранието	ще	се	про-
веде	с	един	час	по-късно	на	същото	място,	при	
същия	дневен	ред.

Страхотна ñåäмица в Рåãионална áиáлиотåка “Априлов-Палаузов” - Гаáрово

СТЕФКА БУРМОВА

	 В	 Синята	 галерия	 на	
НЧ	 „Развитие	 1870”	 беше	
открита	Обща	художестве-
на	 изложба	 от	 36	 творби	
на	 децата	 от	 Школата	 по	
изобразително	 изкуство	 с	
преподавател	Ива	Русино-
ва.	Едната	от	стените	в	из-
ложбата	беше	отредена	за	
13	 творби	 на	 16-годишния	
Ярослав	Руменов	Христов,	
който	 посещава	 Школата	
от	тази	година.	Той	се	изя-
ви	като	талантлив	и	трудо-
любив	 младеж	 и	 спечели	
награди	 за	 своите	 инте-
ресни	 творби	 от	 няколко	
международни	детски	кон-
курса.	 Посещава	 Дневен	
център	 за	 деца	 с	 увреж-
дания,	 където	 забелязват	
таланта	му	и	го	записват	в	
Школата	при	читалището.	
	 На	 откриването	 на	
ОХИ	бяха	поканени	и	деца	
от	 детските	 градини,	 кои-
то	 работиха	 отлично	 през	
учебната	година	и	получи-
ха	 многобройни	 награди	
и	 дипломи	 за	 участия	 от	
международни	и	национал-
ни	 детски	 конкурси.	 Бла-
годарение	 на	 своя	 труд	
през	годината	и	те	усетиха	
тръпката	при	официалното	
връчване	 на	 заслужените	
от	 тях	 отличия	 в	 Синята	
галерия	на	читалището.	
	 За	участие	в	надпрева-
рата	в	„Хамада	2019“,	Япо-
ния,	на	децата	от	детските	
градини	 бяха	 връчени	 13	
дипломи,	 а	 на	 децата	 от	
читалището	-	15	дипломи	с	
оригиналния	 печат	 и	 под-

пис	 на	Такаши	Терао,	 ди-
ректор	на	Музея	за	детско	
изкуство	в	Хамада.	
	 От	Биенале	на	детска-
та	 рисунка	 в	Свищов	 т.	 г.	
петгодишната	 Александра	
Атанасова	от	ЦДГ	 „Радост	
–	1”	получи	своята	Специ-
ална	награда	на	Междуна-
родната	 фондация	 „Алеко	
Константинов”	 за	 българ-
ско	 участие.	 А	 Едуарда	
Мичева	 -	 5	 г.,	 от	 същата	
детска	 градина	 беше	 от-
личена	с	трета	награда	за	
първа	 възрастова	 група.	
Участниците	 на	 Биеналето	
от	детските	градини,	които	
официално	получиха	свои-
те	 дипломи	 за	 участие,	
бяха	 17,	 а	 от	 читалището	
-	10.
	 От	 конкурса	 „Пейзаж	
от	моята	България”	в	Троян	
тази	 година	 трето	 място	

и	парична	награда	получи	
Гергана	Колева,	а	с	дипло-
ми	за	участие	са	Кремена	
Колева	 и	 Виктория	 Виче-
ва,	и	трите	от	Школата	по	
изобразително	 изкуство	
при	читалището.	
	 Ива	 Русинова	 инфор-
мира	 вестника	 за	 полу-
чените	 от	 децата	 награди	
през	 годината	 от	 между-
народни	 детски	 конкурси.	
А	 те	 са	 от	 октомври	 2018	
г.	 от	 Поморие	 за	 Матей	
Велянов	 Георгиев	 от	 НЧ	
„Развитие	1870“,	отличен	с	
I-ва	награда	и	медал;	Кон-
стантин	Миленов	е	с	 II-ра	
награда	и	медал,	 а	Елена	
Велешка	 е	 с	 поощрение,	
като	участници	в	конкурса	
са	 още	 Мартина	 Велешка	
и	Жасмина	Манолова,	как-
то	 и	 10	 деца	 от	 детските	
градини.

От	 детските	 градини	 -	 10	
участника:	
	 Отличени	деца	на	Ива	
Русинова	има	и	от	нацио-
нални	детски	конкурси.	От	
надпреварата	 в	 Казанлък	
тази	година,	организирана	
и	 проведена	 от	 НУПИД	
„Акад.	 Дечко	 Узунов”	 в	
града,	 с	 втора	 награда	 е	
отличена	 Кремена	 Коле-
ва,	а	наградата	на	Ротари	
клуб	 е	 получил	 Стелиян	
Иванов.
	 Малките	 севлиевски	
художници	 са	 участвали	
и	 в	 пленери	 в	 Боженци,	
в	 Троян,	 в	 Панорамата	
на	 детското	 творчество	 в	
Пловдив-2018,	 както	 и	 в	
Детската	Аполония	в	Созо-
пол.
	 И	 ако	 трябва	 да	 се	
направи	 равносметка	 за	
постиженията	на	децата	от	

Школата	 по	 изобра-
зително	изкуство	 към	
НЧ	„Развитие	1870“	от	
2003	 до	 2018	 г.	 -	 вре-
мето,	през	което	неин	
ръководител	е	 худож-
ничката	 Ива	 Русино-
ва,	 то	 списъкът	 на	
участия	и	получени	от	
тях	 награди	 ще	 бъде	
дълъг.	 Само	 участи-
ята	 в	 международни	
детски	 конкурси	са	в	
Хювинка	-	Финландия,	
в	 Индия	 с	 получени	
множество	 сребърни	
и	 златни	 медали,	 Ли-
дице	 в	 Чехия	 с	 най-
престижната	 награда	
–	 медала	 „Розата	 на	
Лидице”	 за	 колекция,	
както	 и	 множество	
индивидуални	награди	

и	дипломи.	От	Тотун	в	Пол-
ша,	от	Канагава	в	Япония,	
Ксанти	 в	 Гърция,	 в	 сръб-
ската	столица	Белград,	от	
Беларус,	Унгария,	от	„Мал	
Битолски	 Монмартър”	 в		
Македония,	 където	 освен	
многобройни	 и	 индивиду-
ални	 дипломи,	 са	 получи-
ли	и	колективната	награда	
„Златната	четка”	и	други.	
	 През	 годините	 деца-
та	 от	 Детската	 школа	 по	
изобразително	 изкуство	
към	НЧ	„Развитие	1870“	са	
участвали	 и	 в	 множество	
форуми	и	пленери	за	деца	
–	в	Панорамата	на	детско-
то	 изкуство	 в	 Пловдив,	 в	
Детската	 Аполония	 в	 Со-
зопол,	 в	 детския	 пленер	
„Амбелино“	 в	 Асеновград,	
в	 Боженци,	 Бродилово	 и	
на	други	места.

Изложáа на äåцата от Школата по изоáразитåлно изкуñтво към НЧ „Развитиå 1870”

 На 24 май Детският арт 
център „Видима“, заедно с още 
две творчески ателиета за деца 
от страната, се срещна с но-
вия директор на ЮНЕСКО Одри 
Азуле, съобщи Снежана Боева, 
ръководител на детския център. 
 „Преди години ние пра-
вихме изложба в централния 
офис на ЮНЕСКО в Париж, по 
времето на председателството 
на Ирина Бокова – обясни тя. - 
Сега Одри Азуле е поканена от 
президента на Република Бълга-
рия ген. Румен Радев да посети 
нашата страна. По време на 
своята визита тя се срещна с 
българското детско изкуство, 
представено от Сдружение „Ду-
ховно огледало“, с рисунките на 
нашата школа, на детската шко-
ла по килимарство от Чипровци, 
които са защитени от ЮНЕСКО 
като нематериално културно 
наследство, и с школата от 
Куртово Конаре, в която изра-
ботват художествени продукти 
от царевична шума - също под 
защитата на ЮНЕСКО.“ Излож-
бата бе подредена във фоайето 
на Военноисторическия музей в 
София. Одри Азуле присъства 
на откриването й, децата на 
място показаха как изработват 
произведенията си. 

Дåцата от Арт цåнтър 
„Виäима” на ñрåща ñ 
äирåктора на ЮНЕСКО 
Оäри Азулå
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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 
продава 0896/22-72-58.
ТрисТаЕн - 120 кв. м, в 
идеален център продава 
0888/813-710. [11, 8]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне прода-
ва на тел. 0888/447-096. 
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 5]
ДВуЕТажна къща в 
село Стоевци продава  
тел. 0884/429-116 [22, 5]
гарсониЕра - тухлена, 
за 25 000 лева продава 
тел. 0894/21-66-30. [11, 4]
ЕТаж оТ къща на ул. 
„Свищовска“ за 20 000 
лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 4]
ДВорно МясТо в село 
Дивеци се продава на тел. 
0887/724-377. [3, 3]
Вилно МясТо с идеален 
изглед в Лакарево - Тро-
янско, се продава на тел.  
0885/815-320. [4, 4]

обзаВЕДЕна къща за 
гости с механа в Боженци 
се продава или отдава 
под наем - тел. 0885/333-
148. [11, 4]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на ул. „Зелена ливада“ 3, 
за ремонт, се продава на 
тел. 0898/879-758. [5, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [18, 14]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, саниран, в кв. Лъката 
се отдава под наем на 
тел. 0879/21-98-13. [4, 4]
оФиси В супер център 
се дават под наем на тел. 
0888/548-089. [12, 1]
апарТаМЕнТи В Габрово 
и Трявна - обзаведени, се 
отдават под наем на тел. 
0897/556-676. [12, 1]

Търси поД наЕМ
ФирМа Търси да наеме 
помещение за склад око-
ло 200 кв. м - справки на 
тел. 0887/499-592. [5, 4]
саМосТояТЕлна къща 
с двор за семейство с 
куче и две дворни котки 
в района на Габрово дъл-
госрочно търси под наем 
тел. 0899/753-088. [5, 2]

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, почист-
ва за сметка на матери-
алите - 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, 16]
изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 16]
ДрЕнажи, поДпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 16]

рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи и други услуги 
- тел. 0895/295-654. [22, 
16]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизо-
лации - 0879/93-24-34. 
[20, 6]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 5]

груб сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи 
- 0889/129-755 [33, 3]

изВършВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [5, 2]
рЕМонТ на покриви, 
улуци,топлоизолация, дре-
наж и други - 0882/27-97-
49. [10, 2]
поДоВи заМазки, бе-
тон, мазилки, шпакловки 
и др. - тел. 0898/672-883. 
[6, 1]

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.
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650

лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 23]
Фаянс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 7]
гипс карТон, шпакловка, 
боя, вътрешна изолация - 
справки на тел. 0899/874-
974. [24, 4]
бояДжийски услуги - 
вътрешно, огради - тел. 
0878/40-83-83. [12, 1]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
ХиДро и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Тел. 0888/863-001. [17, 
16]

израбоТВа
израбоТка на метални 
изделия за дома и офиса - 
тел. 0898/322-621. [6, 2]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
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, 9]

ДограМа
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 22]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [33, 
28]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 
14]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 13]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 7]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
тел. 0894/921-663. [24, 
15]

ФрЕзоВанЕ
ФрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
18]

косЕнЕ

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

косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти, къпи-
ни и поддръжка - тел. 
0886/308-017. [22, 1]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
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, 16]
обръщаМ граДини, 
цепя дърва - 0896/926-
407. [5, 4]
МайсТор каМЕнар. Ка-
менни облицовки. Тел. 
0894/211-968. [5, 1]

граДини, басЕйни

ланДшаФТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

аВТоМобили проДаВа
рЕно сЦЕник, 1.9 DTI, 
98 к. с., климатик, 1998 
г., цена: 850 лв., продава 
тел. 0894/687-322. [2, 1]

рЕно клио 1.2, 1992 г., 
за 750 лв. продава тел. 
0876/544-008. [11, 11]
ФорД ЕскорТ - 1993 г., 
бензин, 600 лв., продава 
тел. 0887/95-00-88. [6, 5]
рЕно ЕкспрЕс - на газ, 
баничарка, се продава на 
тел. 0889/254-993. [2, 1]
роВър проДаВа тел. 
0888/362-325. [11, 1]

МоТори/ВЕлосипЕДи
колЕло униВЕрсал пул-
сар  за 150 лв. продава 
тел. 0876/332-243 [4, 4]

аВТочасТи/Магазини
Много часТи за Лагу-
на се продават на тел. 
0876/332-243 [4, 4]

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, 14]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
0894/00-40-45. [22, 10]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [22, 
7]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 7]

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

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 0894/277-849. [11, 5]
МоМичЕ прЕДлага секс - тел. 0876/249-511. [6, 5]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.

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
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
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. 
Справик на тел. 0886/652-
152.
ДъбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.

„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
25]
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 
20]
ДърВа за огрев - 79 лв., 
нарязани и нацепени, с 
включен транспорт, вся-
какъв вид дървесина - тел. 
0879/562-733. [11, 1]

ДърВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 11]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 7]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
сухи. Незабавна доставка. 
Справки на тел. 0896/807-
688. [22, 1]

рабоТа прЕДлага

„ДиМас“ аД Търси 
Да назначи шоФьо-
ри на ТоВарЕн аВТо-
Мобил. Възнагражде-
ние - 1200 лв. За по-
вече информация: тел. 
0885/803-330. [11, 6]

шиВашка ФирМа търси 
да назначи ОТК и опера-
тор шевно производство. 
Справки на тел. 0887/623-
490, gabby_m@abv.bg.
бЕнзиносТанЦия и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 16]
шиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 10]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 9]

МЕХана „габъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 
15]
„сТоМано и МЕТалоо-
брабоТВанЕ габроВо“ 
ООД - Габрово, ул. „Ин-
дустриална“ 36, търси: 1. 
ЗАВАРЧИЦИ на метални 
изделия, които работят с 
СО, можещи да разчитат 
технически чертежи. 2. 
МОТОКАРИСТ - основно, 
и допълнително съвместя-
ващ работа с лентонарез-
на машина и ъглошлайф. 
Фирмата предлага отлично 
заплащане, съвременни ус-
ловия на труд, възможност 
за постоянна работа и 
професионално развитие. 
За контакт: smg.berova@
yahoo.com, тел. 0892/470-
928 - Пепа Берова. [12, 5]
заВЕДЕниЕ Търси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 5]

ФирМа Търси работни-
ци за леярна. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0676/7-22-00. [13, 6]
рабоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 6]
ФирМа „ЕлВи“ ООД - с. 
Велковци търси да назначи 
общи работници, чистачка 
на производствени поме-
щения, работник в цех За-
печатване, работник в цех 
Кисело мляко. Справки на 
тел. 0892/281-442, от 9.00 
до 17.00 часа. [5, 5]
басЕйн ТрЕнДаФила 
търси да назначи спасител 
и чистачка. Справки на 
тел. 0883/27-77-70. [11, 
5]
Малка краВЕФЕрМа тър-
си работник - справки на 
тел. 0876/415-480. [5, 4]
сТолъТ поД Общи-
на Габрово търси готвач. 
Справки на тел. 0894/63-
23-67. [6, 5]

грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 5]
Магазин „билла“ в Тера 
Мол търси служител отдел 
„Деликатеси“. Справки на 
тел. 0887/95-00-88. [5, 5]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори и миячка - 
тел. 0883/50-19-86. [6, 5]
шоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 5]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 5]
спЕшно рабоТа в Гер-
мания - 00491630059397. 
[5, 4]
„божЕнско ХанчЕ“ - с. 
Боженци търси жена за 
работа - може и пенси-
онерка - справки на тел. 
0894/764-706 [8, 4]
Магазин „HAppy bug“ 
търси продавач-консултант 
на 8-часов работен ден. 
За контакт: тел. 0876/262-
585. [7, 4]

МЕХана „ФЕнЕриТЕ“ тър-
си да назначи ГОТВАЧ - то-
пла кухня, и СЕРВИТЬОРКА.  
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 4]
багЕрисТ на комбиниран 
багер с опит се търси на 
тел. 0894/353-586 [6, 3]
рабоТниЦи с ТЕЛК до 
60-62 г. - 0898/801-009 
[4, 3]
пЕнсионЕрка за нощно 
обслужване на болна жена 
се търси на тел. 0887/361-
876 [11, 3]
ФирМа Търси за работа 
в чужбина работници, ел. 
техници и машинни инже-
нери със средно и висше 
образование. Желател-
но е да разбират англий-
ски, френски или турски. 
Справки на тел. 0877/47-
96-93, 0032/488-58-96-03. 
[15, 1]
МлаДа, оТгоВорна и 
инициативна жена до чети-
ридесет години за работа 
се търси на тел. 0897/850-
905. [5, 2]

ХоТЕл „приМа S“ - мест-
ност Узана, търси за лет-
ния сезон камериерка и 
работник кухня (може и 
пенсионери или студенти). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [11, 2]
шиВачки, МожЕ и пен-
сионерки, се набират на 
тел. 0888/998-001. [16, 2]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [28, 2]
ТЕспоМ аД търси да на-
значи: СТРУГАРИ, ШЛО-
СЕР-МОНТЬОРИ, ОПЕРА-
ТОРИ и НАСТРОЙЧИЦИ на 
ЦПУ; РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК 
лазерно рязане; ФРЕЗИ-
СТИ, БОЯДЖИИ, ТЕРМИСТ, 
ТЕХНОЛОГ - справки:  гр. 
Габрово, ул. „Бодра смяна“ 
1 (до КАТ), тел. 066/801-
673. [11, 1]
проДаВач-консулТанТ 
за лавка в близост до 
болницата се търси на тел. 
0879/19-10-66. [5, 1]

ТЕспоМ аД предлага ра-
бота на ишлеме за СТРУГА-
РИ - справки: гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), тел. 066/801-673. 
[11, 1]
ХоТЕл Търси камериерка. 
Справки на тел. 0888/383-
125. [6, 1]
ФирМа Търси работник 
за шприцавтомати. Справ-
ка от 14 до 18 часа на тел. 
0888/378-036. [4, 1]
сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 до 
17.30 часа за битово заве-
дение, може и на 4-часов 
работен ден, се търси на 
тел. 0887/002-030. [11, 1]
шоФьор на товарен ав-
томобил, кат. „С+Е“, търси 
да назначи тел. 0896/70-
28-72. [5, 1]
рЕсТоранТ В Китен търси 
да назначи сервитьори и 
помощник-готвачи. Осигу-
рени квартира и храна. 
Добро заплащане. За кон-
такт: тел. 0886/736-968. 
[28, 1]
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СВЕТОзАР ГАТЕВ

	 Десет	 състезатели	
класираха	 клуб	 „Некст“	
(Габрово)	 на	 престижното	
шесто	 място	 в	 комплекс-
ното	подреждане	по	меда-
ли	 на	 проведения	 турнир	
Гран	При	по	таекуон-до	ITF	
в	 град	 Зворник	 (Босна	 и	
Херцеговина).	В	надпрева-
рата	участваха	36	клуба	от	
15	 държави,	 а	 СК	 „Некст“	
остави	 зад	 себе	 си	 доста	
по-многочислени	отбори.
	 Възпитаниците	 на	 тре-
ньора	Ивайло	Аврамов	за-
воюваха	 5	 първи,	 6	 втори	
и	7	трети	места.	Със	злато	
се	 завърнаха	 Георги	 Ди-
митров	(спаринг	до	45	кг),	
Йордан	Йорданов	(спаринг	
до	 55	 кг),	 европейската	
шампионка	 при	 момиче-
тата	 от	 Римини	 -	 Италия,	
Мелиса	 Салим	 (спаринг	
+55	 кг),	 Валентин	 Петров	
(форма	 6/5	 гуп),	 Кристо-
фор	 Ивайлов	 (форма	 4/3	
гуп).	
	 Сребърни	отличия	спе-
челиха	 Янислава	 Иванова	
(спаринг	 до	 45	 кг),	 Елео-

нора	 Екимова	 (форма	 8/7	
гуп),	Никол	Начева	(форма	
4/3	 гуп),	 Йордан	 Йорда-
нов	 (форма	 6/5	 гуп),	 Ва-
лентин	Петров	(форма	4/3	
гуп),	 Кристофор	 Ивайлов	
(форма	2/1	гуп).	На	трето-
то	 стъпало	 на	 почетната	
стълбичка	се	качиха	Грета	
Петкова	 (форма	 8/7	 гуп),	
Мирослав	 Петров	 (форма	
4/3	 гуп),	 Янислава	 Ивано-
ва	 (форма	 6/5	 гуп	 и	 спа-
ринг	 до	 40	 кг),	 Мелиса	
Салим	 (спаринг	 до	 55	 кг),	
Йордан	Йорданов	(спаринг	
до	60	кг),	Елеонора	Екимо-
ва	(спаринг	+55	кг).
	 „Благодаря	 на	 децата,	
че	 се	 раздадоха.	 Макар	
и	 да	 участвахме	 само	 с	
10	състезатели,	показахме	
добро	 ниво	 и	 изпрева-
рихме	 двойно	 по-големи	
като	 численост	 отбори	 от	
нашия.	 Благодаря	 на	 г-н	
Ангел	 Велчев	 за	 разбира-
нето	 и	 помощта,	 която	 ни	
оказа,	 за	да	реализираме	
участието	 си	 на	 този	 тур-
нир“,	 сподели	 треньорът	
на	 габровските	 таекуон-
дисти	Иво	Аврамов.

СВЕТОзАР ГАТЕВ

	 Силно	 представяне	
направиха	 габровските	
тежкоатлети	 в	 най-важно-
то	 състезание	 за	 сезона	
-	 проведеното	 в	 Хасково	
Държавно	 лично	 първен-
ство	за	2019	година.	В	него	
СКВТ	 „Михаил	 Петров“	 се	
представи	с	петима	състе-
затели	 и	 трима	 от	 тях	 се	
качиха	 на	 стълбичката	 за	
награждаване.	 Заради	 за-
боляване	в	последния	мо-
мент	за	Хасково	не	можа	
да	пътува	Ивелин	Иванов.
	 Шампион	 на	 България	
за	 2019-та	 при	 кадетките	
до	15	години	стана	Мадле-
на	Петрова.	Възпитаничка-
та	 на	 треньора	Румен	Ян-
чев	беше	безапелационна,	
записа	и	 най-добър	 личен	
резултат	 в	 изтласкването	

-	 76	 килограма.	 В	
изхвърлянето	 Ма-
длена	 приключи	 с	
60	килограма,	като	
направи	 несполуч-
лив	 трети	 опит	 на	
63.	 „Мадлена	 се	
представи	 мно-
го	 добре.	 Тя	 има	
нужда	от	още	със-
тезания,	 защото	 е	
малка	 още,	 а	 ние	
бързо	я	хвърлихме	
да	 участва	 в	 пър-
венства	 и	 тя	 леко	
прегаря	 на	 поди-
ума,	 но	 този	 път	
вдига	 много	 хуба-
во.	 Имаме	 по-ви-
соки	 цели	 с	 нея“,	
анализира	 тре-
ньорът	й.
	 Успех	в	групата	на	ка-
детите	 до	 17	 години	 по-
стигна	 и	 Ивайло	 Иванов.	

След	 проблеми	 с	 конту-
зия	 в	 кръста,	 която	 му	
попречи	 да	 се	 подготвя	
по	 оптимален	 начин	 през	

сезона	 дотук,	 та-
лантът	 на	 СКВТ	
„Михаил	 Петров“	
постигна	 сладък	
успех	 на	 ДЛШ	 -	
вицешампионска	
титла,	 като	 само	
един	килограм	го	
раздели	 от	 зла-
тото	 в	 категория	
до	 73	 килограма.	
При	 лично	 тегло	
от	 69	 килогра-
ма	 Ивчо	 вдигна	
101	 кг	 в	 изхвър-
лянето	 и	 124	 в	
изтласкването	 с	
шест	 сполучливи	
опита.	 За	 него-
вото	 представя-
не	 Румен	 Янчев	
коментира:	 „Беше	 трудна	
година	 за	 Ивчо	 с	 тази	
контузия,	но	въпреки	това	
той	 тренира,	 когато	 мо-

жеше,	 и	 направи	 страхот-
но	 състезание	 в	 Хасково.	
Съвсем	 близко	 беше	 до	
това	да	стане	шампион,	но	

го	 победиха	 в	 последния	
опит.	 Второто	 място	 също	
е	 чудесно	 постижение	 за	
него	 и	 може	 би	 това	 е	
най-сладкият	 ни	 медал	 от	
първенството“.
	 СКВТ	 „Михаил	Петров“	
взе	 медал	 и	 при	 мъжете.	
Станимир	 Пеев	 заслужи	
бронза	 в	 категория	 до	 67	
килограма.	И	 той	води	до	
последно	 битка	 за	 първо-
то	 място.	 Пет	 сполучливи	
опита	и	постижения	от	107	
и	 128	 килограма	 в	 двете	
движения	му	отредиха	тре-
тата	 позиция	 в	 крайното	
подреждане.
	 На	 един	 килограм	 от	
третото	 място	 остана	 Пе-
тьо	 Петров	 в	 групата	 на	
кадетите	 до	 15	 години.	 В	
категория	до	49	килограма	
Петьо	 вдигна	 48/60	 кило-
грама	 и	 само	 не	 добрата	

преценка	 при	 избора	 на	
тежест	 за	последния	опит	
в	изтласкването	му	попре-
чи	 да	 намери	 място	 след	
призьорите.	 Той	 обаче	 е	
по-малък	 от	 конкуренти-
те	 си	 и	 четвъртото	 място	
е	 една	 добра	 награда	 за	
труда	 и	 постоянството	 му	
в	тренировъчния	процес.
	 Близо	 до	 най-добрите	
е	и	Виктор	Николов,	който	
вдига	 при	 момчетата	 до	
13	 години	 в	 категория	 до	
40	 килограма.	 Въпреки	 че	
е	 с	 две	 години	 по-малък,	
възпитаникът	 на	 треньора	
Румен	 Янчев	 показа,	 че	
го	 очаква	 обещаващо	 бъ-
деще,	 като	 направи	 шест	
успешни	 опита,	 преодоля	
28	 килограма	 в	 изхвърля-
нето	и	38	в	изтласкването,	
и	се	пребори	за	крайното	
шесто	място.

 И през 2019-та ТК „Габро-
во“ ще бъде един от клубове-
те партньори на БФ Тенис по 
програмата „Тенисът - спорт за 
всички“, която се осъществя-
ва с подкрепата на Министер-
ството на младежта и спорта. 
Заниманията ще се провеждат 
на кортовете на клуба в Спор-
тен комплекс „Христо Ботев“. 
Малките тенисисти ще бъдат 
разпределени в две групи с ми-
нимум 12 деца, а заниманията 
ще са по веднъж път седмично 
(общо 24 тренировки). Българ-
ската федерация по тенис ще 
осигури цялата необходима еки-
пировка за обучението.
 Предвидени регионални 
първенства за деца до 8, 10 и 
12 г. и финален Мастърс до 8 г. 
в град Плевен.
 Освен това в програмата са 

включени и четири международ-
ни състезания: „Смирква Боул“ 
в Хърватия, „Дъд Боул“ в Хър-
ватия, „Тен про“ в академията 
на Рафаел Надал и финалите 
на Kinder+ Sport в „Монте Кар-
ло Кънтри клуб“. През 2018 г. 
българските деца успяха да се 
докоснат до Рафаел Надал на 
турнира в неговата академия, 
а на големия турнир от сериите 
ATP 250 - Sofia Open, който 
се проведе в „Арена Армеец“, 
излязоха на централен корт с 
Карен Хачанов.
 През миналата година 1350 
деца и 60 лицензирани треньо-
ра взеха участие в обучението 
по програмата „Тенисът - спорт 
за всички“. През 2019 г. се 
очаква децата, включили се 
в програмата, да бъдат около 
1500.

СВЕТОзАР ГАТЕВ

	 Габровският	 тенис	 та-
лант	Михаела	Цонева,	със-
тезателка	 на	 ТК	 „Кристи“	
(Дряново),	 завоюва	 прес-
тижно	второ	място	на	тур-
нир	 за	 юноши	 и	 девойки	
до	18	години	от	пета	кате-
гория	 на	 Международна-
та	 тенис	 федерация	 (ITF).	
Състезанието	 се	 проведе	
на	кортовете	на	ТК	„Авгус-
та	Траяна“	в	Стара	Загора,	
а	 в	 битката	 за	 призови-
те	 места	 при	 нежния	 пол	
участваха	43	тенисистки	от	
11	държави.
	 Лидерката	в	национал-
ната	ранглиста	при	девой-
ките	 до	 16	 години	 записа	
четири	 великолепни	 побе-

ди	по	пътя	си	към	финала.	
На	 старта	 Михаела	 нади-
гра	 с	 6:3,	 6:0	 румънката	
Изабела	 Дина,	 а	 във	 вто-
рия	кръг	елиминира	доста	
по-високата	 от	 нея	 Елена	
Кралева	(TK	„СА	Несебър“)	
с	6:2,	 3:6,	 6:2.	На	четвърт-
финалите	 габровското	
момиче	 победи	 сестрата	
на	 една	 от	 най-успешни-
те	 български	 тенинистки	
-	Сесил	Каратанчева	-	Лия	
Каратанчева	 (TK	 „Левски“,	
София)	с	6:1,	6:4,	а	в	спо-
ра	 за	 място	 на	 финала	
отстрани	и	лидерката	в	на-
ционалната	 ранглиста	 при	
18-годишните	 и	 поставена	
под	№	1	в	схемата	на	тур-
нира	Ралица	Александрова	
(TK	НСА,	София)	 с	 убеди-

телното	6:1,	6:1.	В	битката	
за	златото	Цонева	отстъпи	
на	участвалата	в	доста	ITF	
турнири	 опитна	 румънка	
Анка	 Андони.	 Двубоят	 за-
върши	 при	 резултат	 3:6,	
2:6.
	 Михаела	 участва	 и	 в	
турнира	 при	 двойките	 за-
едно	с	Денислава	Глушко-
ва	(TK	„Дема“,	София).	Ду-
етът	 им	 преодоля	 първия	
кръг,	 но	 на	 четвъртфина-
лите	отстъпи	на	румънския	
тандем	Александра	Ботин/
Изабела	Дина	с	2:6,	4:6.
	 Следващият	 сериозен	
тест	за	Михаела	Цонева	е	
Държавното	лично	първен-
ство.	То	ще	се	проведе	от	
1	до	8	юни	в	столицата,	на	
кортовете	на	ТК	„Дема“.

ГРЕТА ГОСПОДИНОВА-СТАНЕВА
	 След	като	станаха	пър-
ви	в	общинския,	областния	
и	 зоналния	 кръг	 на	 учени-
ческите	 игри	 по	 хандбал,	
момичетата	 и	 момчетата	
на	ОУ	„Св.	Св.	Кирил	и	Ме-
тодий“,	 водени	 от	 Христо	
Данаилов,	ще	се	борят	 за	
републикански	 медали	 от	
6	 до	 9	 юни.	 Хандабалис-
тите	 на	 габровското	 ос-
новно	 училище	 „Св.	 Св.	
Кирил		и	Методий”	са	сред	
шестте	най-добри	в	Бълга-
рия	 на	 ученическите	 игри	
по	 хандбал.	 Момичетата	
и	 момчетата	 5-7	 клас	 се	

класираха	 за	 Държавните	
финали	 при	 момичетата,	
които	 ще	 се	 проведат	 от	
6	до	9	юни	в	Хасково,	и	в	
Благоевград	 при	 момчета-
та.	Успехът	за	габровските	
деца	 дойде	 с	 две	 победи	
в	 последния	 етап	 на	 уче-
ническите	игри	-	междузо-
налния	 квалификационен	
кръг,	 в	 който	 момичетата	
постигнаха	 убедителна	по-
беда	срещу	отбора	на	ПОУ	
„Н.	Й.	 Вапцаров”	 -	 Берко-
вица	със	17:1,	а	момчетата	
надиграха	 отбора	 на	 ОУ	
„Христо	Ботев”	-	Мездра	с	
20:11.

Злато, ñрåáро и áронз за ãаáровñкитå тåжкоатлåти от Държавното лично първåнñтво

Михаåла Öонåва втора на тåниñ 
турнир от пåта катåãория на ITF

ТК „Гаáрово
“
 прåäлаãа 

áåзплатно оáучåниå по тåниñ 
на äåца от 6 äо 12 ãоäини

Силно прåäñтавянå на СК 
„Нåкñт” в Боñна и Õåрцåãовина

Момичåтата и момчåтата на ОУ „Св. Св. Кирил и Мåтоäий” 
ñå клаñираха за Държавнитå финали по ханäáал
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