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 „Ако не те мързи да 
мислиш, ако си любопитен 
и не спираш да се разви-
ваш, или пък искаш да нау-
чиш как да комуникираш с 
останалите по-ефективно, 
да взимаш правилни ре-
шения за живота си, да 
раждаш идеи, да пишеш 
яко, да мислиш критично и 
още един куп мега важни 
неща, които не се учат в 
училище - „Мини машини“ е 
твоето място!“ Така започ-
ва поканата за участие в 
интересното събитие, което 
предлага в Габрово създа-
телят на „Мини машини“ 
Михаил Стефанов. Той ще 
бъде в града по покана на 
Общинския съвет по нарко-
тични вещества и Община 
Габрово. Организаторите 
събират предварително ре-
гистрирани участници на 

възраст от 14 до 18 години 
на 2 и 3 юни в ХГ „Христо 
Цокев“.
 Михаил Стефанов ще 
учи и тренира младите 
хора по две основни теми 
- „Умения за мислене“ и 
„Умения за комуникации“. 
В уменията за мислене ще 
стане дума за познаване-
то на себе си и своята 
емоционална интелигент-
ност, критичното мислене, 
взимането на решения, 
поставянето на цели, кре-
ативност и въображение, 
решаването на проблеми. 
Във втория ден младежите 
ще тренират уменията си 
за комуникация като нау-
чат какво е емпатия, как 
да слушаме ефективно, как 
да се изразяваме кратко 
и ясно, как да общуваме в 
различна среда.

Михаил Стåфанов щå учи тийнåйäжъри 
как äа ñтанат мини машини

 Проф. д-р Иван Га-
врилов дари две икони 
и 5000 лева на Трявна по 
време на посещението си 
за празника на града по 
покана на кмета Дончо 
Захариев. Проф. Гаврилов 
е началник на Торакална-
та клиника към Специа-
лизираната онкоболница 
в София. За него казват, 
че освен да спасява чо-
вешки животи като лекува 
болни с онкологични забо-
лявания, той се е заел да 
лекува българската памет, 
да вдъхва живот на остан-
ки от разрушени светини 
като спасява паметници 
на културата и храмове 
из цялата страна. Проф. 
Гаврилов дарява икони и 
дава стипендии на учени-
ци от различни краища на 
страната.

 Добротворството на 
проф. Гаврилов достигна и 
до Трявна, когато на праз-
ника на града той дари 
сумата от 5000 лева на 
НГПИ „Тревненска школа“, 
която да бъде използвана 
за стипендии за даровити-
те възпитаници на учили-
щето. 
 Изтъкнатият български 
онколог направи дарение 
и на Музея на иконата 
в Трявна, предоставяйки 
две икони във византийски 
стил - на цар Тервел и 
на Св. Богородица, които 
да обогатят колекцията на 
музея. Професор Гаврилов 
закупи и икона от НГПИ 
„Тревненска школа“, която 
дари за бъдещия парак-
лис, който Общината има 
намерение да изгради в 
кв. Светушка.

Проф. Иван Гаврилов äари äвå 
икони и 5000 лåва на Трявна

 По време на тради-
ционния ежегоден празник 
на габровския кв. Неде-
вци, организиран от НЧ 
„Балканска звезда-1896“, е 
преоткрит паметникът на 
антифашиста Стефан Пе-
тков, съобщи за вестника 
секретарят на читалището 
Добрина Великова. Паме-
тникът е официално от-
крит на 23 ноември 1975 
г., уточни тя и допълни, че 
благодарение на неговото 
изграждане пътят до квар-
тала е асфалтиран. Преди 
няколко години паметникът 
на Стефан Петров е бил 
поруган и скулптурната 
композиция - разрушена. 

Но жителите на квартала 
съхранили всички нейни 
елементи и сега, „благода-
рение на будните българи 
от Недевци, на младите 
хора - Красимир Илиев, 
Диян Колев, Иван Савов, 
Миглена Маркова, Венцис-
лава Савова, Радко Кън-
чев, Иван Рачев, Стоян 
Тодоров и др., които от-
деляха от свободното си 
време и вложиха своя до-
броволен труд, паметникът 
е възстановен в първона-
чалния му вид“, бяха думи-
те на г-жа Великова. Ус-
поредно с това жителите 
на квартала са работили 
усилено и за облагородя-

ването на пространството 
около монумента, за да 
създадат уютно простран-
ство за посрещането на 
своя ежегоден традицио-
нен майски празник, ор-
ганизиран от  НЧ „Балкан-
ска звезда-1896“.
 „След тържественото 
преоткриване на памет-
ника празникът продължи 
с музикална програма - 
разказа Добрина Велико-
ва. - В нея участваха Дуо 
„Виго” - Георги и Велисла-
ва, Вокална група „Зорни-
ца” и други формации към 
кварталното читалище, 
както и певицата Светла 
Манолова.“

Прåоткриха памåтника на Стåфан Пåтков

 Най-многобройната 
фамилия, гост на фести-
вала „Четирите стихии“ в 
Боженците, на 2 юни ще 
получи подарък - семеен 
портрет, нарисуван със 
светлина, както и рамки 
за скъпи семейни спомени. 
Фестивалът е посветен на 
въздуха, огъня и водата и 
ще събере семейства от 
региона и всички краища 
на страната, за едно духов-
но съприкосновение със 
земните енергии. Ще има 
забавления за всички въз-
расти - от бебе до баба. 
Ще отворят врати работил-
ници и ателиета, в които 
гостите ще развихрят въ-
ображението и желанието 
си за съприкосновение със 
стихиите чрез различни ви-
дове изкуства, занаяти и 

развлечения. 
 Малчугани и родители, 
синове и внуци, баби и 
майки ще бъдат въвлечени 
в творчество и обучение. 

Ще четат, ще рисуват, ще 
подчиняват водата и огъня, 
ще се радват на свежия 
въздух и аромата на треви-
те в предбалканското село, 

съхранило уникални обра-
зци на българската въз-
рожденска архитектура.
 Майстори и занаятчии, 
танцьори, певци и свира-
чи ще представят своите 
умения в този ден в село 
Боженците.
 Официалното откри-
ване е в 12:12 часа. На 
мегдана ще запее и заи-
грае Капанският ансамбъл. 
А най-ентусиазираните ще 
могат да разучат стъпки-
те от тяхната хореография, 
както и на най-популярните 
български народни танци, в 
работилничката „Дръж се, 
земьо“. Флаер с програма-
та и картата на селото ще 
бъде предоставена на все-
ки гост, който ще може да 
се ориентира къде какво 
го очаква. Два концерта и 

16 ателиета ще забавля-
ват посетителите под мото-
то „Заедно да сътворим и 
преоткрием огъня, земята, 
въздуха и водата, творей-
ки“. Семейният фестивал 
„Четирите стихии“ е вдъх-
новен от природата и вся-
ко занимание ще е едно 
докосване до онова, което 
тя ни е предоставила - ри-
суване с вода, ваене на 
глинени съдове, изпичане 
на хляб, леене на свещ от 
природни материали, за-
саждане на цветя, носене 
на вода с кобилица, при-
готвяне на билков чай...
Много са изненадите - за 
всеки интерес и възраст. 
 На финала ще бъдат 
и най-желаните атракции 
- нестинарските танци, 
представени от танцьорите 

на Капанския ансамбъл, и 
рисуване със светлина - ат-
ракция, подготвена от мла-
дите артисти на Центъра 
за изкуство „Алос“.
 Очакванията на дома-
кини и организатори са на 
фестивала да пристигнат 
гости от близо и далеч, а 
обикновено това са семей-
ства или приятели. Зато-
ва са решили да наградят 
най-многобройните фами-
лии, които са дошли в Бо-
женци с представители от 
различни поколения - баби 
и дядовци, майки и бащи, 
синове и дъщери, внуци 
и правнуци, зетьове, бра-
товчеди, сватове, кумове 
и кръщелници, вуйчовци и 
учинайки. Най-многоброй-
ната група от приятелски 
семейства също ще получи 

подаръци: „лакомства“ - за 
мъжете с висок градус, за 
децата - със сладост, и 
за дамите - такива, които 
носят радост. Какви точно? 
Запишете се при присти-
гането си в Боженци и из-
чакайте 19.30 часа преди 
началото на концерта на 
Фолклорен танцов ансам-
бъл „Боженци“, за да си ги 
получите, а след това се 
хванете на хорото, в което 
ръка за ръка тропат деца и 
техните родители.
 Семейният фестивал е 
не просто събитийна ат-
ракция в обичания туристи-
чески обект Боженци. Той 
ще стане нова традиция, 
която носи послание за 
заедност, така необходима 
както в личния, така и в 
професионалния ни живот.

„Чåтиритå ñтихии” ñъáират фамилии на Божåнци

Воåнна хроника, или за äåн в Гаáрово

Край ДХСØØ

До ОУ „Васил Левски“

Нощем край „Импулс“

Срещу МОЛ-а

Пострада „Лукойл“

Клуá по конна åзäа или мяñто за 
оáщуванå мåжäу хора и животни

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Без право да напус-
кат град Трявна са двама 
мъже, у които полицията 
намери сериозно количе-
ство наркотици – мариху-
ана. Около 16,30 часа на 
25 май служители на реда 
спрели и проверили двама 
мъже, движещи се по ул. 
„Бачо Киро“ в Трявна. У 
единия – 39-годишен, бил 
открит полиетиленов плик 
със суха листна маса, коя-
то при полевия наркотест 
реагирала на марихуана. У 
другия – 20-годишен, имало 
два плика с марихуана, а 
при последвалото претър-

сване на постройка, която 
ползвал, криминалисти-
те намерили 15 свивки с 
листна маса от същия вид. 
Наркотиците са иззети. 
Образувани са досъдебни 
производства. Мъжете са 
задържани за срок до 24 
часа и са привлечени в 
качеството на обвиняеми, 
като са им взети мерки за 
неотклонение „подписка“. 
 Същия ден полицейски 
служители спрели за про-
верка двама местни мла-
дежи - на 16 и на 15 годи-
ни. И у тях са намерени по 
един полиетиленов плик 
със суха листна маса.

Намåриха марихуана в 
Трявна, Дряново и Сåвлиåво

Продължава на стр. 2

СТЕФКА БУРМОВА

 Севлиевското трио 
„Звън“ се завърна от Меж-
дународния фолклорен 
фестивал „Музикална еуфо-
рия“, организиран от „Арт 
интерфест“ на остров За-
кинтос в Гърция, с купата 
на фестивала, грамоти и 
ваучер за участие в след-
ващия етап на надпрева-
рата. Според регламен-
та на проявата всеки от 

участниците е трябвало да 
покаже богатството на пе-
сенния фолклор на своите 
държави. България е била 
представена освен от трио 
„Звън“ и от танцовия със-
тав на преподавателите от 
Минно-геоложкия универ-
ситет в София, както и 
от фолклорен състав на 
българите от Лондон. „Трио 
„Звън“ поднесе много емо-
ционално българските на-
родни песни.

С купата на фåñтивала ñå завърна трио 
„Звън” от „Музикална åуфория” в Гърция

на стр. 2

на стр. 3
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за приЕМанЕ на ВоЕнна слуЖБа на лиЦа, заВЪрШили 

граЖДански срЕДни или ВисШи уЧилиЩа
(Мз оХ-372/02.05.2018 г.) 

78 бр. вакантни длъжности за войници за военни фор-
мирования във Военновъздушните сили

	 Длъжностите, за които може да се кандидатства, 
са: „Шофьор”, „Оператор”, „Автоматчик”, „Младши 
специалист по телефонни комуникации”, „Радиотелег-
рафист”, „Механик”, „Радиомеханик”, „Авиомеханик” 
„Охранител”, „Готвач”, „Помощник-готвач”, „Булдо-
зерист”, „Техник по ремонта на АТТ”, „Пожарникар”, 
„Планшетист” и др. 	

ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 (в зависимост до кое военно 
формирование) ДО 15 ЮНИ 2018 г.; ДО 20 ЮНИ 2018 
г.; ДО 22 ЮНИ 2018 г. и  ДО 29 ЮНИ 2018 г.	ВЪВ		ВОЕННО	
ОКРЪЖИЕ	–	ГАБРОВО,	ул.	„Софроний	Врачански”	1А

изисквания: 
-	образование	–	средно	или	по-високо;
-	да	не	са	по-възрастни	от	28	години;
-	да	не	са	осъждани;
-	да	притежават	свидетелство	за	управление	на	МПС	категория	
„С”	(за	отделни	длъжности).
	 	

подробна информация на тел. 0888/210-283; 066/805531; 
066/800257. справка: www.comd.bg.

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  
в гр. Варна предлагат работа 

за: ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 
БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ

Получаваш: ОТЛИЧНО	 възнаграждение;	 ОСИГУРЕНА	
квартира;	БЕЗПЛАТНО	работно	облекло;	МНОГО	допъл-
нителни	придобивки;	Въвеждащо	ОБУЧЕНИЕ;	ПРИЯТНА	
атмосфера	на	работа!	
МорЕТо ТЕ оЧакВа!!!  Tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя Димитрова
раБоТа прЕДлага
Магазин за хранителни	
стоки	 търси	 продавачка.	
Справки	на	тел.	0895/521-
858.	[2,	0]
ФирМа „ФорЕсТа Мебел“	
търси	 да	 назначи	 шлай-
фист	 с	 опит.	 Гр.	 Габрово,	
0886/332-968	[33,	27]
„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“	
търси	 да	 назначи	 служи-
тели	 невъоръжена	 охрана.	
Документи	 (автобиография	
и	 снимка)	 се	 приемат	 на	
адрес:	 град	 Габрово,	 ул.	
„Стефан	Караджа“	3.	[23,	21]

„ВЕгЕа“ наБира Ши-
ВаЧки за раБоТа на 
праВ ШЕВ и илиЧ-
на МаШина.	 Справки	
на	 тел.	 0885/611-290.	
[17,	15]

ТаксиМЕТроВ ШоФьор 
се	търси	на	тел.	0896/644-
577.	[11,	9]

„БоДилукс МЕБЕл“ 
спешно	 търси	 разкрой-
чик	 на	 циркуляр.	 Висока	
заплата!	 Справки	 на	 тел.	
0898/574-848.	[12,	12]
рЕсТоранТ В Китен	търси	
сервитьори/ки	 и	 барман.	
Сервитьор/ка	 -	 800	 лв.,	
барман	 -	 1000	 лв.	 Осигу-
рени	са	храна	и	квартира.	
Справки	на	тел.	0884/310-
180.	[11,	10]
ФирМа наБира шивачки.	
Договор,	ваучери,	постоян-
на	работа.	Справки	на	тел.	
0888/998-001.	[11,	11]
грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 тър-
си	 да	 назначи	 чистачка	 и	
работник	 помощник-кухня	
за	4	часа	(вечер).	Справки	
на	тел.	0887/907-032.	[12,	
11]
ХоТЕл „орлоВЕЦ“ търси	
камериерка	с	опит.	Справ-
ки	на	 тел.	0888/31-45-33.	
[27,	10]
„каТЯ колЕВа“ ЕООД	тър-
си	 да	 назначи	 квалифи-
цирани	 шивачки.	 Справки	
на	тел.	0894/504-843.	[22,	
10]
ФирМа ТЪрси работник	
за	 сглобяване	 на	 стъкло-
пакети.	 Справки	 на	 тел.	
066/80-76-63.	[11,	7]

„ДиМас“ аД ТЪр-
си Да назнаЧи на 
ТруДоВ ДогоВор на 
ДлЪЖносТи: 1.  рЪ-
коВоДиТЕл „Транс-
порТ“, 2. МЕХаник 
гараЖ ТранспорТни 
срЕДсТВа.	 изисква-
ния:	 Необходимо	 за	
длъжността	 образо-
вание.	 	 предлагаме:	
1.	 Постоянна	 работа;	
2.	 Мотивиращо	 въз-
награждение;	 Пози-
цията	 е	 подходяща	 за	
хора	 с	 опит.	 За	 ин-
формация:	 Мариела	
Глушкова	 –	 0879/946-
801;	 office@dimas.bg	
<mailto:office@dimas.
bg>.	[11,	7]

БисТро „созопол“ търси	
да	 назначи	 за	 летния	 се-
зон:	 сервитьори,	 основно	
заплащане	 -	 1200	 лева,		
и	 кухненски	 персонал.	
Справки	на	тел.	0888/912-
629	[10,	7]
грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 тър-
си	 да	 назначи	 работник	
скара.	 Справки	 на	 тел.	
0887/907-032.	[11,	7]

заВЕДЕниЕ за хранене	
търси	 продавач	 на	 топ-
ли	закуски,	кафе	и	безал-
кохолно.	 Справки	 на	 тел.	
0888/359-088.	[11,	7]
ХраниТЕлЕн Магазин 
търси	 продавачка	 -	 тел.	
0897/889-001.	[11,	7]
аВТоМонТьори за годи-
шен	 технически	 преглед,	
може	и	жена,	се	търсят	на	
тел.	0888/415-311.	[12,	6]
БисТро „карТал“ търси	
сервитьори/ки	 на	 повик-
ване	за	петък	и	събота	ве-
чер.	Също	и	 за	постоянна	
работа.	 Справки	 на	 тел.	
0889/319-654.	[11,	6]
МЕБЕлна ФирМа търси	
мебелисти,	 монтажници,	
шлайфисти/ки,	 чистач-
ка.	 Справки	 на	 адрес:	 ул.	
„Марин	 Попов“	 36,	 тел.	
0895/404-542.	[7,	3]
МЕБЕли „пЕТроВ“ търси	
да	 назначи	 общи	 работ-
ници	 и	 продавач-консул-
тантка.	 Справки	 на	 тел.	
0897/974-791	[10,	3]
прЕДлоЖЕниЕ за лятото	
за	Вас,	студенти!	Хотелски	
комплекс	 търси	 да	 назна-
чи	сервитьор/ка	и	помощ-
ник-кухня.	Справки	на	тел.	
0887/002-030,	 0888/310-
981.	[15,	3]

ХоТЕлски коМплЕкс с	
механа	 търси	 помощник-
готвач.	 Атрактивно	 запла-
щане!	 Тел.	 0888/310-981,	
0887/002-030.	[15,	3]
ДоБри гоТВаЧи/ки, 
сервитьори/ки,	 чистачки,	
миячки	 се	 търсят	 на	 тел.	
0893/04-95-07.	[22,	1]
склаД за алкохол	и	без-
алкохолни	 набира	 шофьо-
ри-пласьори	 с	 категория	
„В“	и	„С“.	Справки	на	тел.	
0889/271-462.	[11,	1]
ХоТЕл „сЕзони“ -	Трявна	
търси	 да	 назначи	 готвач.	
Заплата	от	1000	лв.	Теле-
фон	 за	 връзка:	 0886/100-
450.	[15,	1]
МиЯЧка сЕ търси	на	тел.	
0878/128-222.	[4,	1]
ТЪрси оБЩи работници	
до	 40	 години.	 Осигурен	
транспорт.	Справки	на	тел.	
0888/924-837.	[3,	1]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси	 хигиенистка.	
Справки	до	13.00	часа	на	
ул.	„Априловска“	10.	[5,	1]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“	търси	миячка	за	3	дни	
в	 седмицата	 от	 16	 часа	
(15	 лв.	 на	 вечер).	 Справ-
ки	 на	 ул.	 „Осми	март“	 19	
или	 на	 тел.	 066/800-488.	
[11,	1]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999	

МоЖЕ и  
сТуДЕнТи заДоЧниЦи

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 13.06.2018 г. от 09:00 до 16:30 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района 
на град Габрово: булевард „Никола Вапцаров“ от 
№ 104 до № 164, № 17 до № 41, улица „Здравна“, 
„Камчия“, „Козещица“, „Палатките“, ул. „Сукайка“, 
ул. „Борущица”, ул. „Узана”, ул. „Чукара”, ул. „Ма-
залат”, ул. „Слънчев бряг”, ул. „Рачев кладенец”, 
ул. „Спасета”, ул. „Брегът”, ул. „Бръшлян”, ул. 
„Теофана Крил”, ул. „Язовирна”, квартал Недевци, 
Лютаци, Радецки, селата Руйчевци, Стомонеци, 
Малуша, Баевци, Зелено дърво и местността Уза-
на и връх Шипка.
 Временни смущения в електрозахранването 
са възможни от 09:00 до 09:30 ч. и от 16:00 до 
17:00 ч. в районите на община Габрово: „Цен-
трален Балкан”, Лаборатория за калибриране на 
средства за измерване на геометрични величини, 
„Узана 99” и Държавна белодробна болница „Пен-
чо Семов“.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

 Общинският съвет 
на град Габрово ще про-
веде редовното си за-
седание на 31 май 2018 
г. от 13:00 часа в Засе-
дателна зала на Община 
Габрово при следния про-
ект за дневен ред:
 1. Питания и отговор на 
питания.
 2. Приемане на Наред-
ба за изменение и допъл-
нение на Наредбата за оп-
ределянето и администри-
рането на местните такси, 
цени на услуги и права 
на територията на община 
Габрово (Приета с Решение 
№ 29/26.02.2015 г., изм. с 
Решение № 31/05.03.2015 
г., доп. с Решение № 
52/26.03.2015 г.) - второ че-
тене.
 3. Наредба за  реда за  
престой и паркиране на 
пътни превозни средства 
на територията на община 
Габрово – първо четене.
 4. Одобряване на Го-
дишен план за ползване 
на дървесина от горски те-
ритории, собственост на 
Община Габрово.
 5.  Даване на съгласие 
за ползване  на съществу-
ващи водовземни съоръже-
ния, собственост на Общи-

на Габрово, от „Фиксофт“ 
ООД, гр. Габрово.
 6. Учредяване безвъз-
мездно право на ползване 
на сдружение ИМКА върху 
имот - общинска собстве-
ност, представляващ Цен-
тър за младежки дейности.
 7. Учредяване безвъз-
мездно право на ползване 
на Женско благотворител-
но дружество „Майчина 
грижа“ - Габрово, върху 
част от имот - частна об-
щинска собственост, на ул. 
„Чардафон“ № 17.
 8. Отпускане на ин-
дивидуална финансова 
помощ за настаняване в 
„Регионален хоспис“ ЕООД 
- Габрово на Александър 
Петров Иванов.
 9. Еднократно финан-
сово подпомагане на Дим-
ка Иванова Пенчева за 
участие на сина й Ясен 
Пламенов Пенчев, ученик 
от VI клас на ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев“, във Финала 
на Световното математи-
ческо състезание – World 
Mathematics Invitational 
(WMI) в град Инчон, Южна 
Корея.
 10. Одобряване разхо-
дите за командировки на 
Председателя на Общин-

ски съвет - Габрово за пър-
во тримесечие на 2018 г., 
съгласно приложена справ-
ка
 11. Одобряване на Спе-
циализирана план-схема 
на газоразпределителната 
мрежа на гр. Габрово, етап 
- І 2017 и Подробен устрой-
ствен план - Парцеларен 
план за обект: „Газоснаб-
дяване на Община Габро-
во“; Подобект „Отклоне-
ние от ГРМ на гр. Габрово 
(извън границите на ур-
банизираната територия) 
за захранване на ПИ с 
идентификатор 14218.711.4 
по КК на гр. Габрово.
 12. Разрешение за 
изработване на Специа-
лизирана план-схема и 
Подробен устройствен 
план - Парцеларен план 
за изграждане на кабел-
на линия СрН между ТП 
„Кряковци“, гр. Габрово и 
ТП „Богданчовци“, Община 
Габрово.
 13. Разрешение за 
изработване на Специа-
лизирана план-схема и 
Подробен устройствен 
план - Парцеларен план 
за трасе на кабел 20кV от 
МТП „Найден Геров“ до ТП 
„Киевци“ за изграждане на 

връзка ВЕЛ „Космос“ - По-
повци.
 14. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план (ПУП) - 
План за застрояване (ПЗ) 
за Частично изменение 
(ЧИ) на Подробен устрой-
ствен план (ПУП) за ПИ с 
идентификатор 14218.705.1 
по КК на гр. Габрово, във 
връзка с разширение на 
площадка върху земедел-
ска земя - ПИ с иденти-
фикатор 14218.31.3 и ПИ с 
идентификатор 14218.31.4 
по КК на гр. Габрово.
 15. Предоставяне на 
земеделски земи на Об-
щинска служба по земеде-
лие - Габрово за възстано-
вяване на собствениците 
им, съгласно протокол № 
1/29.12.2008 г. на комисия 
назначена със Заповед 
№ РД-ЗА53/17.12.2008 г. 
на директора на Област-
на дирекция „Земеделие“ 
- Габрово (вх. № ОССД-01-
01-309/22.11.2017 г.).
 16. Предоставяне на 
земеделски земи на Об-
щинска служба по земеде-
лие - Габрово за възстано-
вяване на собствениците 
им, съгласно протокол № 
1/29.12.2008 г. на комисия, 

назначена със Заповед 
№ РД-ЗА53/17.12.2008 г. 
на директора на Област-
на дирекция „Земеделие“ 
- Габрово (вх. № ОССД-01-
01-38/16.02.2018 г.).
 17. Изваждане на не-
движим имот от списъка 
на публичната общинска 
собственост на основание 
чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
 18. Изменение на Ре-
шение № 19 от 31.01.2008 г. 
на Общински съвет - Габро-
во, във връзка с продажба 
на общинско жилище, на-
миращо се в гр. Габрово, 
ул. „Видима“  № 3, вх. Б, ет. 
3, ап. 8.
 19. Продажба на недви-
жим имот – частна общин-
ска собственост, по реда 
на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖН-
НОЖ, апартамент № 16, вх. 
В, ет. 6, ул. „Зелена лива-
да“ № 36, гр. Габрово).
 20. Продажба на об-
щински имот, предвиден 
като придаден по регула-
ция към имот на физически 
лица на основание чл. 58, 
ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, на-
ходящ се в гр. Габрово, кв. 
Тлъчници, ул. „Мир“.
 21. Отпускане на фи-
нансова помощ на Деян 
Христов Пейков.

Днåвåн рåä на прåäñтоящото заñåäаниå на Оáщинñки ñъвåт – Гаáрово 

Тя също реагирала на ма-
рихуана. И този наркотик 
е иззет, а по случаите са 
образувани досъдебни 
производства.
 В Дряново, освен ма-
рихуана, полицаите зало-
вили и незаконни боепри-
паси. Проверката в жили-
щето на 27-годишен мес-
тен младеж била извърше-
на на 23 май. В дома му 
били открити три свивки 
с марихуана и четири па-
трона за нарезно огне-
стрелно оръжие, за които 

мъжът нямал съответното 
разрешително. Наркотикът 
и боеприпасите са иззети, 
а 27-годишният дряновец 
отива на съд.
 Навръх 24 май т. г. и 
в Севлиево полицейски 
служители открили мари-
хуана. Проверили двама 
мъже - на 21 и на 18 годи-
ни, от същия град. И у два-
мата били намерени свив-
ки с марихуана. По-късно 
същата нощ за проверка 
бил спрян и друг севли-
евец - 28-годишен мъж. И 
той носел марихуана. 

Намåриха марихуана в 
Трявна, Дряново и Сåвлиåво

Освен тях ние предста-
вихме и гръцки песни, с 
тригласното изпълнение 
на които успяхме да впе-
чатлим журито и много-
бройната публика, която 
пееше заедно с нас“ - спо-
дели Павлинка Маринова 
от формацията. „Арт ин-
терфес“ е включен в кул-
турната програма на  ос-

трова и се провежда със 
съдействието на местната 
община, а медиен парт-
ньор на събитието е била 
лондонската BBRTV, която 
е заснела кратък филм за 
севлиевското трио. „Звън” 
изказва благодарност на 
„Идеал Стандарт-Видима“ и 
на Община Севлиево, бла-
годарение на чиято подкре-
па са били на фестивала. 

С купата на фåñтивала ñå завърна трио 
„Звън” от „Музикална åуфория” в Гърция
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РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Трийсет и една годи-
шен габровец, производи-
тел на специален вид нар-
котични гъби, получи при-
съда пет години, след като 
беше установено деянието 
му. На 19 януари 2013 г. 
служители на сектор „Кри-
минална полиция” при РУП 
- Габрово задържаха П. Р., 
тогава 26-годишен. Мъжът 
бе познат на полицията - 
регистриран за взломни 
кражби, отнемане на МПС, 
притежание на наркотични 
вещества и грабеж.
 Тогава от полицията 
съобщиха, че мъжът от-
глеждал различни по 
вид халюциногенни гъби 
от рода „Псилоциб”, като 
пригодил за целта едно от 
помещенията в жилището 
си. При извършеното пре-
търсване били намерени и 
иззети шест пластмасови 
съда със засети псило-
цибинови, наричани още 
магически, гъби в разли-
чен стадий на развитие. 
Полицаите бяха открили 
и специализирано оборуд-
ване за отглеждането им 

- нагреватели, торови пре-
парати и др., средства за 
опаковането им, както и 
200 грама изсушена суб-
станция. 
 „Най-общото въздейст-
вие при употребата им се 
изразява в силно емоцио-
нално състояние на еуфо-
рия и визуални и слухови 
халюцинации“, съобщиха 
тогава експерти.
 След повече от пет 

години, сега, през месец 
май т. г., подсъдимият П. 
Р. получи присъда, но за-
дочно, в негово отсъст-
вие, защото е в чужбина. 
Представляваше го ад-
вокат, законът го позво-
лява. Защитникът поиска 
оправдателна присъда, с 
мотива, че е невъзможно 
въпросните гъби да бъдат 
квалифицирани като заб-
ранени за притежаване и 

отглеждане 
по смисъла 
на Закона 
за контрол 
върху нар-
котичните 
вещества 
и прекур-
с о р и т е .  
С п о р е д 
него има-
ло „неточ-
на правна 
к в а л ифи -
кация“ на 
деянието, 
„неустано-
веност на 
концентра-
цията на 
наркотич-
ното веще-

ство „псилоцибин”, което, 
според него, правело не-
възможно ангажиране на 
становище за степента на 
въздействие върху органи-
зма, респективно за опре-
делянето му като високо-
рисково и др. 
 В решението си обаче 
Районният съд в Габрово 
записа: „Признава подсъ-
димия П. П. Р. ... живущ в 
Кралство Испания, българ-

ски гражданин, с основно 
образование... за виновен, 
че на 19.01.2013 г. в къща 
в кв. ... на град Габрово, в 
халюциногенни изсушени 
гъби с нетно тегло 89,1 г, 
държал без надлежно раз-
решително високорисково 
наркотично вещество – 
псилоцибин, в концентра-
ционния интервал от 0,2% 
тегловни до 2,0% теглов-
ни - престъпление по чл. 
354а... от НК“.
 Девет месеца лишава-
не от свобода условно, 
с тригодишен изпитателен 
срок – това е наказанието 
за отглеждането на заб-
ранените гъби. Те самите 
се отнемат в полза на 
държавата, както и нагре-
вателите, коритата и др. 
техника, послужила при 
отглеждането им. Над 1000 
лева подсъдимият П. Р. ще 
плати като такси и разхо-
ди по делото.
 С това случаят не при-
ключва – страните могат 
да го обжалват пред Окръ-
жен съд - Габрово.
На	 снимката:	 задържани-
те	 през	 2013	 г.	 халюцино-
генни,	наркотични	гъби

Õалюциноãåнни ãъáи получиха „заäочна” приñъäа
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 - Д-р Пенчоков, вижда 
ли се краят на началото 
на проекта за преустрой-
ство на спешната помощ? 
Има ли надежда, че той 
ще се случи и няма да бъ-
дат изгубени милионите 
европейски пари?
 - Проектът трябва да 

се случи. Подготовката 
на проектното предложе-
ние от Министерството на 
здравеопазването старти-
ра през 2016 година. Този 
проект е единствен по 
рода си в системата на 
здравеопазването поради 
своя голям комплексен 

характер, сложността на 
интервенциите и големия 
териториален обхват за 
изпълнение на планира-
ните дейности. Основна-
та цел на проекта е да 
се подобри достъпът на 
пациентите до качествена 
и навременна медицинска 
помощ при спешни със-
тояния на територията на 
цялата страна. По проекта 
ще се модернизират всич-
ките 237 обекта от сис-
темата на спешна меди-
цинска помощ в страната. 
Става дума за спешните 
отделения, които са раз-
крити в 34 лечебни заве-
дения за болнична помощ, 
в това число и Спешното 
отделение в габровската 
областна болница, 27 цен-
търа за спешна медицин-
ска помощ и разкритите 
към тях 176 филиала и из-
несени екипи. В изпъл-
нение на проекта ще се 
обнови сградният фонд и 
ще се извършат строител-
но-монтажни и строител-
но-ремонтни дейности във 
всички обекти. Освен това 
ще се доставят 400 сани-
тарни автомобили с необ-
ходимото медицинско обо-
рудване, както и модерна 
медицинска апаратура и 
технологично обзавежда-
не. По този начин ще се 
гарантира оказването на 
качествена и навременна 
медицинска помощ при 
спешни състояния в цяла-
та страна. На 12 май ми-
нистърът на здравеопаз-
ването подаде проектното 
предложение на този ма-
щабен инвестиционен про-
ект по Оперативна про-
грама „Региони в растеж“. 
Общата му стойност е над 

163 милиона лева.
 - Минаха две години, 
откакто се заговори за 
проекта. Каква беше при-
чината за забавянето?
  - Забавянето беше 
поради смяната на три 
министерски кабинета. 
Проектът започна при ми-
нистър д-р Петър Москов, 
продължи по времето на 
Служебното правителство 
и Илко Семерджиев. След 
това министър беше проф. 
Николай Петров и едва 
по времето на г-н Кирил 
Ананиев проектът беше за-
вършен и подаден на 12 
май. Срокът беше спазен. 
Предстои одобряването 
му. Има и един дълъг пе-
риод на съгласуване на 
проектната техническа до-
кументация през областни-
те и общински експертни 
съвети за устройство на 
територията и след това 
– обявяване на обществе-
ните поръчки за избор на 
изпълнител на съответните 
дейности. Всичко това ще 
се извърши и ръководи от 
Министерството на здра-
веопазването.
 - Какво на практика 
трябва да се случи в на-
шата област в изпълнение 
на този проект?
 - В нашата област 
предстои предислоциране 
на областния Център за 
спешна медицинска по-
мощ. Той ще бъде пре-
местен в старата си база 
на първия етаж в Кон-
султативна поликлиника, 
където предстои изцяло 
ново проектиране и разпо-
ложение. Предстои също 
изграждане на 4 гараж-
ни клетки за санитарните 
автомобили, плюс още 10 

паркоместа, както и поме-
щение за агрегат, осигу-
ряващ непрекъснатост на 
електрозахранването при 
екстремни обстоятелства. 
В същото време ще се 
извършат също и ремонти 
на филиалите на ЦСМП в 
Севлиево, Трявна и Дряно-
во. Особено важно беше 
това да се случи в общи-
на Дряново, където няма 
болнично заведение. Там 
ще бъдат ремонтирани се-
гашните помещения в част 
от бившата поликлиника, 
където са разположени 
екипите на филиала на 
Спешна помощ. 
 В Севлиево ще бъде 
извършен ремонт на це-
лия първи етаж, където се 
помещава сега Спешната 
помощ. В община Тряв-
на бъдещият филиал на 
ЦСМП ще се настани в 
отсрещната страна, сгра-
дата, която е на фаза груб 
строеж и не се използва в 
момента. Предстои да се 
направи съгласуване на 
документацията и до края 
на годината вероятно ще 
се приключи с подготовка-
та на търга за санитарни-
те автомобили, които ще 
изпреварят строителните 
дейности.
 В габровската област-
на болница на първия 
етаж, където в момента 
се помещава Центърът за 
спешна медицинска по-
мощ и Спешното отделе-
ние на болницата, ще бъде 
извършен цялостен ре-
монт. Там за в бъдеще ще 
се изгради Спешно отде-
ление към МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“, което ще отго-
варя на действащия сега 
стандарт за спешна меди-

цинска помощ със съот-
ветните шокова зала, зала 
за наблюдение и диагно-
стициране, изолатор за 
съмнително инфекциозно 
болни пациенти, помеще-
ние за медицински триаж 
– сортиране на пациентите 
при бедствия, аварии и ка-
тастрофи, когато се стру-
пат голям брой пациенти, 
нуждаещи се от спешна 
помощ. Ще има съответно 
и манипулационни, складо-
ви помещения и т. н. До-
сега Спешното отделение 
беше разположено в мал-
ко пространство – сбито и 
притеснено, и не отговаря 
на сега действащия стан-
дарт за спешна медицин-
ска помощ.
 Надяваме се, че с 
връщането на Центъра за 
спешна медицинска по-
мощ в центъра на града 
ще има съответно въз-
можност за по-бързо от-
зоваване на екипите при 
повикване. Проектът всъщ-
ност решава проблемите 
на материалната база, 
апаратурата и техниката. А 
окомплектоването с кадри 
вероятно ще продължи да 
съществува като проблем, 
валиден за цялата страна, 
и дори може би ще се за-
дълбочи.
 - Предстои мащабна 
строителна дейност както 
в болницата, така и в Кон-
султативна поликлиника 
и филиалите в общините. 
Къде ще се местят еки-
пите на Спешна помощ? 
Кога се предвижда да 
приключи строителство-
то?
 - След поредица от 
срещи и разговори сме 
определили временното 

предислоциране на екипи-
те, докато траят ремонти-
те. В Габрово най-напред 
ще се извърши строител-
ството на новия Спешен 
център в Консултативна 
поликлиника. След като 
той освободи помещения-
та, в областната болница 
ще започнат строително-
ремонтните дейности. Из-
пълнителният директор д-р 
Нели Савчева е осигурила 
възможност за премест-
ване на Спешно отделе-
ние на следващия етаж 
в сградата на мястото на 
бившото Детско отделе-
ние. В Севлиево също сме 
определили къде ще бъде 
разположен филиалът на 
Центъра за спешна ме-
дицинска помощ, докато 
трае ремонтът. В Трявна 
проблем не съществува, 
тъй като ще се ремонтират 
нови помещения, а в Дря-
ново също сме определи-
ли къде ще бъдат времен-
но разположени екипите 
на Спешна помощ.
 А сроковете за при-
ключване на строителство-
то са кратки – от три до 
шест месеца от започване 
на строителството, стига, 
разбира се, да няма об-
жалване на обществените 
поръчки. Но това са го-
леми проекти с финансов 
интерес, така че не сме 
застраховани от обжал-
ване. Но се надявам в 
нашата област да няма. 
Очакваме реалните стро-
ителни дейности да за-
почнат през 2019 година. 
А според уверенията на 
Министерството в периода 
до 2020 година най-късно 
трябва да приключим със 
строителството.

Д-р Николай Пåнчоков: „До äвå ãоäини тряáва 
äа ñå прåуñтрои ñпåшната помощ в оáлаñтта”

НАДЕЖДА ТИХОВА
 
 Клуб по конна езда 
„Батошево“ или място за 
общуване между хора и 
животни може да се на-
рече конната база, която 
трима приятели са създа-
ли на свой терен и земя 
под аренда в началото на 
селото. Конете хем се от-
глеждат тук свободно, мак-
симално близко до тяхната 
естествена среда, хем се 
яздят от роднини, приятели 
и познати за удоволствие 
предимно в уикендите. Клу-
бът стана известен и на 
габровци, след като два 
негови коня, яздени от кра-
сиви дами, включиха за 
първи път в историята на 
габровския Карнавал учас-
тието на животни.
 Съботният ден е леже-
рен. От сутринта се е за-
облачило и днес май няма 
да има езда, ако пак зава-
ли. Кобила с малко конче 
пасе в близост до кара-
ваната на клуба, а още 4 
коня избират тревата ту 
тук, ту там в обширното 
място. Посядаме на откри-
то край масата заедно с 
двама от организаторите 
на Клуба – Иван Иванов и 
лицензирания инструктор и 
съдия по конен спорт Гена-
ди Иванов.   
 И тримата – Иван, Ге-
нади и колегата им Пла-
мен Ненков, си изкарват 
прехраната по различен 
начин, а заниманията си 
с конете и Клуба наричат 
любимо и приятно хоби. 
Клубът е член на Асоци-
ацията по конен туризъм 
и на асоциацията „Източ-
но-български кон“ и тепър-
ва ще се развива. Иван 
Иванов представя себе си 
като любител на конете. 
Пристига на манежа, яхнал 
достолепен кон - Далас, 
язден преди да го купят 

от конен полицай в Со-
фия. Иван е облечен като 
каубой – с карирана риза, 
вързана кърпа край вра-
та и истинска каубойска 
американска шапка. Далас 
бил най-добрият кон в со-
фийската конна полиция. 
Сега на него се учи да 
язди талисманът на Клу-
ба – единадесетгодишната 
Радост Бакалова от Горна 
Росица. От Клуба смятат, 
че за една година тя вече 
е почти готова ездачка, 
която язди по всички пра-
вила. Всъщност основното 
правило според Иван Ива-
нов е: „Млад ездач на стар 
кон“.
 „Макар да яздим за 
удоволствие, тук се кач-
ваме на добре подязде-
ни, минаващи към група-
та „елитни“ коне – Иван 
Иванов подчертава, че тук 
се работи по правилата 
на конния спорт. - Можем 
да Ви покажем учебниците 
и наръчниците, по които 
работим. Събрали сме си 
собствените коне тук, на 
това място, тримата енту-
сиасти. Обединили сме се 
в едно и обичаме заедно 
да си правим пикници в го-
рата, за да съчетаем при-
ятното с полезното – кон-
сумираното като калории 
го изразходваме в ездата 
на отиване и връщане.“
 В момента в Конната 
база, създадена преди го-
дина, има седем коня, а 
още два са в друга база. С 
тях Пламен Ненков се вър-
нал от разходка високо в 
планината като минал през 
Стара планина до подно-
жието на Средна гора и 
обратно. Иван Иванов ку-
пил първия си кон зара-
ди дъщеря си. Тя била на 
дванадесет години и все 
искала да ходи в Яворец 
в конюшнята на Пламен 
Ненков, за да язди. Тогава 

Иван пътувал с голям ка-
мион по чужбина, нямало 
кой да я води на Яворец. 
Той решил да подари до-
машен любимец на дъщеря 
си и така купил кобила от 
източнобългарската поро-
да – най-добрата за езда. 
В подкрепа на това твър-
дение Иван реди купища 
факти, с които е пълна 
главата му от прочетените 
много книги за отглежда-
нето на конете и спорта 
конна езда. Не напразно 
той е теоретикът на ком-
панията, а колегите му се 
занимават с практиката. 
На кобилата на дъщеря му 
обаче й било скучно сама 
и той купил втора – Даная, 
също с добри постижения 
и от същата порода, която 
решили да бъде основната 
в бъдещата конна база. 
Така двете кобили осигу-
рили възможността баща и 
дъщеря да яздят заедно в 
свободното си време. Ко-

гато се присъединявали и 
други ездачи в група, било 
още по-приятно. Имали 
един „артелчик“ с каруца 
от Батошево, който карал 
провизиите и така ходе-
ли с приятели и на най-
труднодостъпните места из 
планината, където и джип 
не може да излезе. Сега 
обаче дъщеря му беше аби-
туриентка и конете за нея 
останали на заден план.
 Тримата приятели, влю-
бени в конете, са една 
постоянна величина, а от 
пролетта на миналата го-
дина и животните им са 
събрани заедно на терена 
край Батошево. Това ста-
нало, след като конете на 
Пламен Ненков участвали 
в гладкото бягане в Април-
ци по случай Тодоровден и 
заели съответно първо и 
второ място в състезание-
то. Иван пък нарича своите 
две кобили „личните ми 
психотерапевтки“, защото 

те могат да приемат нега-
тивната енергия на човека, 
да мине през тях и да я 
освободят в пространство-
то като пречистена. Затова 
конят усеща всяко нераз-
положение на ездача или 
конегледача. Преди обаче 
да навлезе трайно в „кон-
ското измерение“, той си 
мислел, че е много по-лес-
но отглеждането на коне. 
Той разделя животните на 
две категории: кон-седло-
ездач и кон-каруца-мургав 
каруцар. 
 „Ако при каруцарските 
коне конят се търси, ко-
гато се впряга за работа, 
при ездитните не е така 
– обяснява Иван. - Тук под-
дръжката е като при скъпа 
кола. Те са от полукръвна 
порода, която много се до-
ближава до чистокръвната. 
Много са по-чувствителни 
като отношение и като от-
глеждане. Грижите са по-
стоянни и по правилата. 
За да подготвиш един кон 
да премине например на 
Карнавала, трябва да си 
го купил или перфектно 
научен, или да ти мине жи-
вотът с него. Конете ни в 
момента са в добра спорт-
на форма, леко уморена, 
което ще рече, че нито са 
много буйни и диви, нито 
пък прекалено сдухани от 
работа.“
  Полицейският кон, 
който яздеше Иван, леко 
се изнервяше. Причината 
е обяснима - оседлан е, а 
никой не го язди. Според 
Генади той ей сега ще за-
почне да се търкаля на 
земята и ще изцапа седло-
то си. Точно това се случи 
и Иван беше принуден да 
го разседлае. В същото 
време кобилата с малкото 
конче реши да види кой е 
дошъл на гости и свойски 
се наведе към масата. По-
души чинията с пържени 

тиквички и една по една 
започна да ги лапа. Пър-
вата не й се понрави мно-
го, може би беше доста 
препържена, защото тя я 
изплю пред Иван, сякаш 
му казваше: „Хубави са, но 
друг път не ги препържвай 
толкова“. Сцената не пре-
дизвика остри забележки 
или караница, а развесели 
всички. Така е тук – конете 
са равноправни партньори, 
близки и дори любими при-
ятели, които се разбират 
чудесно с хората. Те са 
искрени като децата и в 
повечето случаи получават 
предимно похвали. Напри-
мер след добре свършена-
та работа в манежа всички 
познати, които идват да яз-
дят, по традиция носят за 
награда на конете моркови 
или ябълки.
 Генади има друг свой 
бизнес – отглежда 50 кра-
ви. В началото се занима-
вал и с коне, но видял, че 
няма перспектива в този 
бизнес и предпочел конете 
да му останат като хоби, 
за удоволствие. Той също 
има два коня – единият го 
използва за работа във 
фермата си, а другият е за 
езда и в момента участ-
ва в поход през Балкана. 
Постоянството, според ли-
цензирания инструктор по 
конен спорт с удостове-
рение от Тракийския уни-
верситет в Стара Загора, 
е гаранция да има успех 
в каквато и да е дейност, 
включително и в ездата. Ге-
нади има право и може да 
тренира и хора, и животни. 
Той самият се е занима-
вал почти професионално 
с конен спорт, но предпо-
чита той да му остане като 
хоби. Конят е прекрасно 
животно, обичливо, което 
се поддава на дресировка, 
подчертава Генади.
 „Конният спорт е скъп 

и елитен, който българите 
не могат да си позволят. 
В България обаче нямаме 
и мисленето на западно-
европейците. У нас хората 
свързват конете с ромите 
и каруците - смята Генади, 
- докато в други държави 
конният спорт е традиция, 
а конете са на почит.“ 
 По този повод Иван 
цитира колегата си Пла-
мен Ненков, който казва: 
„Фитнесът е за негрите 
и за бедните, а ездата е 
кралският спорт, който не 
всеки може да си позво-
ли“. Като теоретик Иван 
отново цитира наученото 
от литературата – научно 
доказано е, че плуване-
то натоварва всички групи 
мускули. На второ място 
след него е конната езда. 
Така че няма две мнения 
по въпроса дали да ходиш 
на фитнес или да пояздиш 
един час. А на въпроса 
дали може всеки да се 
научи да язди, Иван отго-
варя: „Това е единственият 
спорт, който може да запо-
чне при даден индивид от 
ранна детска възраст и да 
завърши до дълбоки стари-
ни“. Освен това е като при 
колелото – веднъж научиш 
ли се да караш, няма отуч-
ване и забравяне. Разбира 
се, язденето на кон има 
и предимството, че разто-
варва ездача психически. 
Сякаш за доказателство, 
кобилата идва отново и 
глезливо навежда глава 
към Иван. Той й казва: 
„Дай целувка!“. Тя сякаш 
разбира поканата и подла-
га и другата си буза.
 Времето в базата е 
спряло, твърди Иван. Мо-
билният телефон на Генади 
е едно от доказателствата 
– изключен е. Остава спо-
делянето не само на хра-
ната, а и на искрена любов 
между хора и животни.

Клуá по конна åзäа или мяñто за оáщуванå мåжäу хора и животни

НАДЕЖДА ТИХОВА
 
 Преди две години се заговори за голям проект на 
Министерството на здравеопазването по европейска 
програма, който ще осигури пълно обновяване на ба-
зата и оборудването на спешната медицинска помощ. 
Заради смяната на правителствата, както и на някол-
ко министри на здравеопазването, имаше опасност 
заради закъснението да се загуби възможността за фи-
нансиране на проекта. Това обаче, слава богу, не се слу-
чи. Подготовката за мащабното преустройство както 
на центровете за спешна медицинска помощ, така и 
на спешните отделения към болниците е приключена. 
Проектът вече е предаден и чака одобрение, след което 
започват процедурите на обществените поръчки за из-
пълнители и доставчици. Представител на държавата 
в областта на здравеопазването в региона е Регионал-
ната здравна инспекция. Повече за преустройството 
на спешната помощ в областта ще научим от директо-
ра на РЗИ д-р Николай Пенчоков.
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Предстои издаването на 
литературната антология
 „Стряха над Янтра” 
- том II, съставител
 - Минчо Г. Минчев
	 Антологията	„Стряха	над	Янтра”	-	том	
ІІ,	обхваща	около	90	автори,	родени	в	първа-
та	половина	на	ХХ	век	в	Габрово,	или	продъл-

жително	 време	 участвали	 в	 литературния	
живот	на	 града,	 най-вече	 след	 годините	на	
прехода	 от	 1989	 година.	 Това	 са	 прозаици,	
поети,	публицисти,	мемоаристи,	отразили	в	
произведенията	си	живота,	който	познават.	
	 Вестник	„100	вести”	ще	публикува	части	
от	антологията	на	страниците	за	литера-
тура	и	изкуство,	за	да	запознае	читатели-
те	 предварително	 с	 бъдещата	 антология	
„Стряха	над	Янтра“.		 	
	 Книгата	ще	излезе	през	2018	година.	

	 Като	съставител	и	издател	с	благодар-
ност	ще	приема	дарения	или	предварително	
заплащане	 на	 книгата	 –	 цената	 й	ще	 бъде	
20	лв.	при	обем	над	600	страници.	
	 Сумите	могат	да	бъдат	предадени	лично	
на	 съставителя	 Минчо	 Г.	 Минчев,	 когато	
книгата	 е	 предплатена,	 или	 преведени	 по	
сметка:	Габрово,	Банка	ДСК,	Разплащателна	
сметка	 №	 04/20546585	 –	 Минчо	 Минчев.	
Телефон	за	контакт:	0894	65	34	48.	Минчо	Г.	
МИНЧЕВ

арт

 Проектът на РБ „Априлов 
– Палаузов“ „Под стряхата край 
Янтра”ще бъде съфинансиран по 
„Програма Култура 2018“ на Общи-
на Габрово
 Проектното предложение е на 
обща стойност 3525 лв., 2000 лв. от 
които предоставя Община Габрово, 
а 1525 лв. са принос на бенефи-
циента. Партньори на библиотека 
са сдружение „ИМКА – Габрово“ и 
издателство „Екс-Прес“ – Габрово. 

 Съвременните местни творци и 
техните произведения са уникална 
част от писменото литературно на-
следство на града. 
 Основната цел на проекта е да 
популяризира живота и творчество-
то им чрез събития и инициативи, 
представящи пред местната общ-
ност значимостта на писменото 
културно-историческо наследство в 
региона.
 Проектът включва отпечатване-

то на антология, необходимо изда-
ние за местните съвременни тво-
рци. Ръкописът „Стряха над Янтра 
- II”, съставена от габровския поет, 
писател и книгоиздател Минчо Г. 
Минчев, представлява сборник от 
кратки биографии на авторите, от-
къси от техни произведения и биб-
лиография. 
 Изданието ще има справочна и 
информационна стойност и ще бъде 
ценно помагало при проучването 

на литературната история на Габро-
во. Потребителите ще имат възмож-
ност да се запознаят с информация 
и текстове, неизвестни до момента 
на широката общественост.
 Целият период на изпълнение 
на проекта (15 май – 15 октомври 
2018 г.) ще е съпътстван от различ-
ни инициативи на библиотеката – 
среща-разговор с част от авторите, 
включени в антологията, и лите-
ратурно четене на техни творби, 

образователна игра „Творчеството 
е пътят!”, свързана с личната и 
творческата биография на някои от 
включените писатели, представя-
не на антологията пред общността 
след отпечатването й. 
 Събитията, свързани с предста-
вянето на изданието, произтичат 
от необходимостта да се потърсят 
атрактивни, въздействащи и ино-
вативни начини за запознаване с 
местното литературно наследство.

Ранãåл Гåорãиåв 
ИГНАТОВ

Роден на 5 декември 1927 
г. в Пловдив. Завършва гим-
назия в родния си град (1946) 
и Народно военно артилерий-
ско училище „Георги Димитров” 
(1949) и българска филология. 
Служил е като офицер в Сли-
вен, Грудово и Шумен, има чин 
полковник. Бил е редактор в 
Държавно военно издателство 
(1953 – 1960), директор на Теа-
търа на народната армия (1971 
– 1974), зам. главен редактор 
на в. „Литературен фронт” (от 
1976 -…), първи зам.-председа-
тел на сп. „Факел”. През 70-те 
години на ХХ век се заселва в 
село Боженци, Габровско, къ-
дето живеят и други български 
писатели. Взема участие в ли-
тературния живот на Габрово. 
Бил е председател на Друже-
ството на писателите в Габрово 
и главен редактор на алманах 
„Зорница” (1982 – 1983). По 
негови сценарии са филмите: 
„Зарево над Драва”, „Бялата 
одисея”, „Цитаделата отгово-
ри”, „Големият жребий”. Негови 
произведения са превеждани 
на руски, немски, унгарски, 
полски, румънски, чешки и ис-
пански езици. Член на БКП 
и на Съюза на българските 
писатели.

Писател, драматург, сцена-
рист. Пише разкази, новели, 
повести, романи, пиеси, сце-
нарии за филми – по него-
ви книги. Военната тематика е 
основна в неговото творчест-
во. Разработва проблеми из 
живота на българската армия. 
Изобразява психологическото 
състояние на героите си. 

Починал на 17 февруари 
2015 г. в София.

СЪЧИНЕНИЯ: „Митьо от 
Равногоре“. Разкази, 1954 (ІІ 
изд. 1959); „Мечтата на Стоян“. 
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1974); „Съд на честта“. Пие-
са, 1974; „Разпятието“. Драма, 
1976; „За грош надежда“, 1977; 
„Законодателят“, 1978; „Покой-
никът“. Новела; „Човешка гол-
гота“. Избрани произведения, 
1977; „Големият жребий“, 1979, 
1987; „Войникът и жената“, 1982; 
„През бурята“. Роман, 1983, 
1987; „Никога унизен“, 1985; 
„Сбогом, любов“. Роман, 1985; 
„Зала 13“, 1987; „Цитаделата 
отговори“, 1990; „Разгневеното 
слънце“. Роман, 2007. 

ЛИТЕРАТУРА: Ефрем Карам-
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Самозадълженията на автора. – 
Лит. фронт, бр. 12, 20 март 1958; 
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за бъдещ успех – Отеч. фронт, 
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то време – Пламък 1968, кн. 24; 
Иван Попиванов. Синтезирано 
и пестеливо. – Лит. фронт, бр. 
28, 4 юли 1968; Иван Спасов. 
Силата на обикновения разказ. 
– Бълг. воин, 1968, кн. 5; Цветан 
Ангелов. Вместо рецензия. – 
Лит. фронт, бр. 11,13 март 1969; 
Драгомир Асенов. С поглед към 
съвременните проблеми – Те-
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Среща с новия съвременник 
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на българските писатели, 2016, 
с. 186.

Из „Прåз 
áурята” 

1987 година

Глава 47

Минаваше полунощ, кога-
то Драго и Лазар напуснаха 
сградата на Централния ко-
митет. Небето светлееше. От-
към Витоша, извисила се като 
лилава сянка, идеше приятна 
прохлада.

Драго предложи да се от-
бият в бар „Астория“ — искало 
му се да пийне една глътка, бил 
уморен, а и нямало за кога да 
се прибират по квартирите си. 
Лазар се съгласи.

Той пристъпваше отмерено, 
изпъчил гърди, с ръка върху 
ефеса на сабята; шпорите му 
мелодично прозвънваха.

Драго го поглеждаше и из-
ненадан откриваше, че е пона-
пълнял и е станал по-висок и 
по-строен, твърде различен от 

мършавия настървен войник, 
когото познаваше от отряда. 
Беше усвоил офицерската по-
ходка, някак аристократически 
свободна, която българските 
офицери ведно с изправения 
стоеж запазваха до старини.

Драго още не беше облякъл 
своята униформа. Тя го угне-
тяваше като нещо непривично 
на характера и навиците му, 
на представата му за себе си. 
Беше малко по-възрастен от 
Лазар, а се чувствуваше преж-
девременно остарял. Може би 
това чувство не се дължеше на 
годините. Стареенето навярно 
започваше с отказа от малките 
човешки радости.

Те влязоха в бара и още 
от стълбището ги лъхна тежък 
въздух, наситен с тютюнев 
дим, аромати на парфюми и на 
нещо спарено, което засяда в 
непроветриви зимници.

Драго избра едно закътано 
сепаре. На следващия ги по 
петите келнер, охранен мъжага 
със сресана на път посред гла-
вата коса, той поръча за себе 
си бутилка малага и солени 
бадеми.

- За мене... шампанско - 
каза изчервен Лазар.

Когато келнерът се отдале-
чи, призна, че не бил кусвал 
шампанско, само бил чел за 
него в романите.

Той поглеждаше скришом 
към потъналите в полумрак се-
парета, в които се белееха 
разголените гърбове и ръце на 
жени, към седналите на високи 
столчета пред бюфета бардами 
с разголени бедра. Настрое-
нието му се беше подобрило. 
Радваше се, че най-сетне е в 
компания и не с някой досаден 
човек, а с Драго. И тъй като 
Драго също беше в добро на-
строение, нямаше съмнение, че 
ще прекарат весело.

Оркестърът засвири румба. 
От различни места към дансин-
га се запътиха двойки. Показа 
се и полковник Караиванов от 
кабинета на военния министър. 
В униформа с акселбанти, ру-
сокос, с изпъкнали сини очи, 
той водеше дамата си, висока 
и стройна жена, като я при-
държаше с длан за голия гръб. 
Беше по-нисък от нея, но както 
забеляза Лазар, никак не се 
смущаваше. Притисна я с влас-
тен жест и я поведе в танца, 
вирнал дръзко русокосата си 
глава.

Този е страшен, помисли 
си Лазар, окото му не мига. 
Същински Д’Анунцио, той е бил 
такъв.

Келнерът донесе бутилките 
и се приготви да гръмне с та-
пата на шампанското. Драго му 
даде знак да не шуми.

Лазар побърза да близне от 
своята чаша: питието щипеше 
езика, но не му се видя нео-
бикновено.

 - Как е? - попита го Драго.
- Не разбирам за какво тол-

кова го хвалят.
 - И аз не разбирам, затова 

пия малага.
Лазар извади старинната 

си сребърна табакера, с която 
много се гордееше, запали ци-
гара и малко несмело каза:

 - Отдавна се каня да те 
питам: женен ли си?

 - Не съм и сега едва ли... и 
въобще... Майка ми е парализи-
рана. Всяка вечер помагам да 
я измият в леглото.

 - Ти сам помагаш! — про-
шушна Лазар, потърсен, че 
един млад мъж е принуден да 
вижда майка си разголена, да 
участва в нещо срамно и на-
вярно противно.

- Понякога се налага - каза 
Драго, забелязал мигновения 
ужас в очите на Лазар. - Сега, 
вярвам, няма да мислиш, че 
страня от хората, че съм ми-
зантроп, още по-малко - че 
играя ролята на Великия инкви-
зитор. - Той се усмихна, едва 
помръдвайки тънките си устни.

-  А ти как прекарваш? Гос-
пожа Еди любезна ли е с тебе?

- Познаваш ли я? - смънка 
Лазар.

 - И господин съпругът й. В 
тяхната фабрика изгубих ръката 
си. Обезщетение не ми дадоха, 
възпротиви се тази мила гос-
пожа, тя така игриво примигва 
с очички.

В погледа му, взрян в Ла-
зар, вече нямаше студено лю-
бопитство, а весело и като че 
ли насмешливо очакване. И 
Лазар, изтръпнал от тревога, 
си помисли, че тайната му е 
разгадана, че по някакъв начин 
този странен човек е научил за 
отношенията му с госпожа Еди 
и рано или късно ще му по-
търси сметка. А и тя, каза си с 
ненавист, играе ми на нещаст-
ница, а тя управлява фабри-
ката, тя командва мъжа си. И 
аз трябва да съм пълен идиот, 
щом така лесно ме подвеждат.

 - Пий, шампанското ти из-
ветрява!

 - Ще пия - рече със зло-
ба Лазар и надигна широката 
кристална чаша.

 - Защо ми се стори, че в 
Централния комитет ти се по-
разстрои?

 - Нищо подобно.
 - Не вярвам да те е ос-

кърбил бай Добри, той е едно 
голямо дете. Питам се дали не 
си очаквал нещо друго? Защо 
си се увлякъл напоследък по 
стратегията, за къде се готвиш? 
(Лазар намръщен мълчеше.) Да 
не би за фронта?

 - Да допуснем.
 - Така и предполагах. Ува-

жавам такова желание, не все-
ки се натиска за фронта. Но аз 
не бих те пуснал.

 - Защо? - побледня Лазар.
- Нужен си тук. Поисках те 

да ми помагаш.
 - Нужни сме преди всичко 

на фронта и аз ще се боря да 
отида.

 - Тук също е фронт, и то 
по-опасен. Няма окопи, за да 
видиш кой къде стои; няма 
униформи, за да познаеш кой 
какъв е. Ако ни бият тук, ще 
загубим и там. Бих искал да ми 
повярваш - каза меко Драго, - 
не да те заставяме.

 - И това ли има?! Добро-
волно под натиск. И това е 
партийна демокрация.

- Един комунист трябва да 
различава партийната дисци-
плина от меншевишката раз-
юзданост. Когато ставаше член 
на партията, ти обеща да й 
служиш.

 - На нея, не на личности — 

каза невъздържано Лазар.
 - Аз не искам нищо за себе 

си. Ако искам нещо нужно на 
партията, искам го от нейно 
име.

Бледото лице на Драго от-
ново излъчваше неумолимост 
и Лазар с болка си спомни за 
Кочо, за топлината и човешка-
та доброта, които така щедро 
му даваше. Той никога не би 
насилил волята му, той умееше 
търпеливо да чака, да убежда-
ва, да прощава. Не сбърка ли, 
като дойде тук, не е ли време 
да се спасява? С тоя човек ще 
е ужасно, мина през главата 
му.

 - Би ли ме изслушал? 
Искам да знаеш защо насто-
явам. (Лазар направи неопре-
делен жест, който подразни 
Драго.) В Централния комитет 
ти чу да се говори за радио-
грами на другаря Димитров. 
Като изхожда от нашето теж-
ко международно положение, 
той съветва партията да не 
усложнява отношенията си с 
другите партии в Отечестве-
ния фронт. Ние още не сме 
сключили примирие с великите 
сили, не сме оправили отноше-
нията си с Югославия, Чърчил 
не ни желае в антифашистката 
коалиция. Единствено съвет-
ските ръководители ни защита-
ват. Те предложиха да включат 
нашата войска в състава на 
Трети украински фронт, за да 
участваме във войната. Това 
ще има огромно значение за 
бъдещето ни. И ние не бива 
да ги затруд няваме. Но нашите 
дрязги с дейци на „Звено“ и 
Земеделския съюз не са за 
някакви постове. Ние спорим 
за войнишките комитети, за 
помощник-командирите, за ар-
естите на провинили се офице-
ри, за очистване на войската 
от фашисти. Дамян Велчев и 
сие ни обвиняват, че разлага-
ме войската и съдействаме за 
беззаконията. На съвещание в 
Министерския съвет с генерал 
Бирюзов той не се е съгласил 
да воюваме под претекст, че 
армията ни била разкапана. И 
слава богу, че се е намесил та-
къв здравомислещ човек като 
Кимон Георгиев.

Драго се огледа - съседното 
сепаре беше празно, оркес-
търът вече не свиреше. Пред 
бюфета дремеше само една 
попрезряла бардама, подпряла 
с длан брадичката си. 

Разбираше ли Лазар за как-
во му говори, въобще слушаше 
ли го? Може би не трябваше 
прибързано и грубо да го при-
тиска. Но аз не го готвя за сце-
на, помисли си Драго, смятах, 
че се е ориентирал, какво по 
дяволите е правил досега?

Той попита:
- Да продължавам ли?
Загледан мрачно пред себе 

си, Лазар едва кимна.
 Ние не сме съгласни да се 

разтурят войнишките комите-
ти. Това би значело да спрем 
един революционен процес на 
обновление на войската. Ко-
митетите ще се преобразуват 
в просветно-сътруднически. 
Освен това в частите се на-
значават помощник-командири 
- изпитани наши другари. За-
дачата им е тежка: да свържат 

войниците с командирите, да 
се борят да се възстанови 
дисциплината, а войската да 
се изгражда като национал-
нодемократическа. Най-големи 
са разногласията ни за офи-
церския корпус. Ние държим 
всички престъпници да получат 
справедливо наказание, дър-
жим войската да се прочис-
ти от фашизирани офицери. 
А какво правят Дамян Велчев 
и приятелите му? Те уволниха 
само малък брой отявлени фа-
шисти; в същото време полагат 
неимоверни усилия да спасят 
престъпниците, укриват ги из 
казармите или ги пращат на 
фронта. Близко е до ума, че 
те се борят за офицерския 
корпус, за да овладеят чрез 
него и войската. За себе си 
са прави, защото искат да 
останем на етапа на буржоаз-
ната демокрация. И ние сме 
прави. Ние искаме постепенно 
да минем към по-висш етап, 
да изградим социалистически 
строй у нас. И така, ако е вяр-
но, че войската чрез войната 
продължава политиката с дру-
ги средства, това сигурно вече 
си прочел у Клаузевиц, вярно 
е също, че войската подкрепя 
и другите форми на политика-
та. Всички реформатори, които 
са пренебрегвали войската, са 
заплащали скъпо. С тях са за-
плащали и народните маси.

Дамян Велчев не е случаен 
човек. Той е един от орга-
низаторите на Военния съюз, 
републиканец, осъждан и ин-
терниран от цар Борис, член 
е на Националния комитет на 
Отечествения фронт, има го-
лям авторитет сред офицерите. 
Смята се и за майстор на 
превратите. Негови са думи-
те, че му стига един фелдфе-
бел, за да направи преврат. 
Тъкмо затова ни разтревожи 
толкова последната му запо-
вед, за която научихме снощи. 
Той забранява по казармите и 
войсковите превозни средства 
да се поставят други знамена 
освен българския трикольор; 
забранява на войниците да 
носят значки и лентички и 
да поздравяват с вдигнат юм-
рук - в Съветската армия се 
козирувало, а под значките 
често се криели провокатори; 
и най-важното, нарежда до 22 
септември вечерта да бъдат 
освободени всички военни чи-
нове, срещу които няма тежки 
и доказани обвинения, макар 
добре да знае, че комисиите 
сега събират доказателства. 
Както виждаш, другарю капи-
тан Вангелов, не сме те изви-
кали за писарска работа, а за 
трудна, тежка битка. Който я 
спечели, печели за бъдещето.

Положил ръце върху маса-
та, Лазар несъзнателно отваря-
ше и затваряше табакерата си. 
Той каза:

 - Искам да помисля!
И втренчено погледна Дра-

го, сякаш очакваше той да въз-
рази, да го предизвика, за да 
има повод отново да избухне, 
въпреки че не му беше ясно 
какво го озлобяваше.

 - Съгласен - каза Драго и 
даде знак на келнера да напра-
ви сметката.

Продължава на стр. 5
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Излезе от печат новата книга на 
д-р Венелин Бараков, в която 
са представени неговите дълго-
годишни проучвания на пътища-
та, светилищата и крепостите 
в Предбалкана, възникването и 
ранната история на Трявна. Д-р 

Венелин Бараков - историк, археолог, е роден в град 
Трявна през 1974 г. Автор е на повече от 50 научни 
статии, посветени на античната и средновековна път-
на и селищна система в Стара планина, тракийски 
светилища, късноантични и средновековни крепости 
и др. Провежда разкопки на редица археологически 
обекти: тракийското светилище в местността Елова 
могила, край Трявна, светилището при с. Скалско, 
Дряновско, тракийската крепост „Градишката могила” 
при град Шипка, крепостта „Градът” при Килифарево, 
римският път Дискодуратере-Августа Траяна и др. 
Книгата може да бъде закупена на книжния щанд до 
Безистена в началото на търговската улица в Габрово.

	 Състояния	
     
      *** 
     Увисват	чувства.	
					Притворството	разпръсква	
					набедена	самота.	
					Обсебват	спомени,	а	после	-	
					тишина	и	пустота.	
					Безверието	е	окова	
					и	фалш	е	бляскавата	суета.	
					На	щастието	миговете	кратки	
					преследваме	и	през	деня,	
					и	през	нощта.	

     *** 
					Изпъждаме	преборените	слабости	
					и	настроенията	кътаме.	
					Не	ни	остават	много	радости	
					и	трудно-истински	е	пътят	ни.	

					А	пролет	е	-	сезонът	за	сеитба	-	
					заравяме	със	грижа	семената,	
					със	мисълта	за	спорната	беритба.	
					Мъст	не	държи	единствено	земята.	

					Зад	облака	проблясва	слънце.	
					Върху	ранимите	ни	мисли	
	 	се	насочва.	
					И	всяка	мисъл	си	е	зрънце	
					и	иска	плодородна	почва.	

					И	въздух,	и	вода,	и	вяра.	
					А	са	трудни	на	успеха	стъпалата.	
					И	не	незнанието	ни	изгаря,	
					че	плевели	растат	в	земята,	
					а	-	в	душата...	

     *** 
     Уморени	мисли	се	разхождат.	
					Прозрения	пробиват	тъмнината.	
					Фанатично	станахме	безбожни	-	
					стъпкахме	и	прямотата.	

					Виним	се	и	раздаваме	присъди.	
					И	тегне	вялост,	
					в	неспособности	се	вричаме.	
					Чужди,	грешни	мнения	не	пъдим,	
					забравили	дори	и	да	обичаме.	

     *** 
					Неспокойствие	и	чувство	
	 	на	обреченост.	
					В	мълчание	вина	се	вплита.	
					Покорно,	думите	недоизречени	
					създават	ни	илюзия	за	ситост.	

					И	губим	се	сред	недомислия,	
					сред	страсти,	унижения,	несгоди.	
					Биваме	наложено	и	хрисими,	
					понесли	своите	тегоби.	

					Не	ни	боли	за	другия	-	
					срещу	тъгата	му	нехаем.	
					Подиграваме	се	с	радостта	
	 	на	лудия,	
					а	тя	единствено	е	трайна.	

     *** 
					Във	плен	на	пагубни	емоции,	
					напразно	търсим	снизхождения.	
					Оправдаваме	със	участта	пороците,	
					прикрито	чакайки	знамения.	

     Отричаме	си	силата	и	бавно	
					потъваме	в	забвения.	
					Надяваме	се	на	пощада,	
					в	бездействия	натрупали	падения.	

     *** 
					Любовта	ни	-	крехка	и	ранима,	
					подложена	е	на	съмнения.	
					Атакувана	от	недоимъка,	
					разпилявана	в	недоразумения.	

					И	спираме	за	нея	да	говорим,	
					приемаме,	че	е	обречена.	
					Въздържаме	се	само	да	оспорим,	
					че	тя	от	Бога	е	наречена.

     ***
					Тъжно	е...
					В	дните	ни	подгонени
					от	всички	и	от	всичко	-	
					тешим	се	само	в	спомени,
					разпиляваме	се	и	отричаме.
					Виним	и	вярата	преборваме	-
					и	само	след	илюзиите	тичаме.
					Страхуваме	се	даже,	неоспорвано,
					без	пресметливост,	да	обичаме...

					Не	ни	остава	много	сила,
					щом	свещени	истини	погазваме.
					Бездействието	не,	не	е	закрила	-
					не	можем	с	него	се	опази.

Павлина	Райкова	-	член	на	
Дружеството	на	габровските	

писатели	и	на		Съюза	на	независи-
мите	български	писатели  
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Из „Прåз 
áурята”

Продължава от стр. 4
- Момент! - Лазар бързеш-

ката извади от задния си джоб 
оръфано портмоне. - Аз ще 
платя, имам пари.

- Не се и съмнявам, но 
аз те поканих. Между другото, 
отде имаш пари, като още не 
си получил заплатата?

- Услужи ми Христофоров. 
Подари ми и този часовник.

Драго погледна часовника 
и каза, че е много хубав. И със 
скъперническа усмивка, която 
изведнъж преобрази несиме-
тричното му лице с някакво 
кротко озарение на сърдеч-
ност, добави:

- Аз не бих се сетил за 
подарък, признавам. За съжа-
ление, така е. Ще има много 
да се учим, но нали животът е 
пред нас.

Няколко дена по-късно Ла-
зар и Драго участваха в го-
нитбата на един влак, с който 
бягаше към турската граница 
целият състав на германската 
легация. Влакът беше спрян 
от съветски военни самолети, 
които накацаха направо в ожъ-
натите ниви и му преградиха 
пътя.

След това получиха съоб-
щение, че Никола Гешев, ук-
ривал се повече от седмица 
в София, е тръгнал дегизиран 
към гръцката граница. Не хва-
наха никакви следи. Гешев из-
чезна от България, оставяйки 
едно почти легендарно име на 
разузнавач и жесток инкви-
зитор.

Щом се върнаха от пре-
следването, получиха задача 
със специална охрана да из-
проводят до летище Враждеб-
на бившите регенти. Съветски 
военен самолет ги откара в 
Москва.

Полека-лека Лазар проумя-
ваше в каква гигантска битка 
е въвлечен. Тя се водеше с 
милионни армии по фронтовете 
и с милиони хора на различни 
места по земята. В нея всичко 
имаше значение - изтърваната 
неволно дума, парите, настро-
енията, склонностите, идеите; 
всичко беше важно и заслужа-
ваше да се проучва - от тайни-
те на регентите до уж невин-
ните срещи на едни или други 

хора, от работата на бардами-
те и сутеньорите до продавачи-
те на цветя, защото дори чрез 
цветята и комбинацията им в 
букета се установяваха връзки 
и се предаваха сведения.

Това беше тотална, неве-
роятно заплетена, безпощадна 
битка по суша, по море и във 
въздуха, тя изискваше огромни 
усилия, огромно напрежение, 
всемерно отдаване, но тъкмо в 
това отдаване Лазар можеше 
да бъде щастлив.

В събота вечер от железо-
пътното комендантство му се 
обади Христофоров. Първият 
ешелон на полка беше прис-
тигнал на Централна гара и 
Христофоров предлагаше да 
се видят.

Всички вагони бяха обкиче-
ни с борови клонки и изписани 
с лозунги за победа над зеле-
ните скакалци, с възхвали на 
СССР, ОФ и БРП (к), на много 
места се виждаха и червени 
знаменца.

Към края на влака започна-
ха да се показват пътнически 
вагони. В купетата им пламтяха 
свещи и фенери, по стъпалата 
им се качваха или слизаха 
офицери в бойни униформи, 
съпровождани от жени и деца, 
които им подаваха пакети, бу-
тилки, вързопи или просто ги 
следваха с онази припряност, 
тревога и тъга от раздялата, 
когато всеки иска да каже 
нещо много важно, да изрази 
силни чувства, а говори без-
смислено и за ненужни дребо-
лии. Виждаха се и неподвижни, 
мълчаливи двойки, непрекъс-
нато блъскани и разделяни от 
преминаващите. Като лунатици 
те сякаш нищо не виждаха и не 
чувстваха, отстъпваха, разде-
ляха се и пак се устремяваха 
един към друг.

Лазар зърна Христофоров 
на прозореца на първокласен 
вагон, подпрял се с гърди на 
спуснатото стъкло. Забеляза го 
и Христофоров, помръдна голя-
мата си плешива глава и му се 
усмихна.

Срещнаха се в тесния ко-
ридор на вагона, наблъскан с 
куфари, ръкуваха се сдържано 
и това ги обърка. И двамата 
почувстваха, че по време на 
раздялата им нещо се е проме-
нило непоправимо.

- Радвам се, че дойдохте 
- каза Христофоров, щом сед-
наха в купето, разделени от 
подвижната масичка под про-
зореца.

На нея върху книжна сал-

фетка имаше бутилка коняк ме-
дицинал, две чашки и сребърна 
бонбониера със стафиди.

 - Не ви ли затрудних?
- Никак дори - рече с ра-

достна усмивка Лазар. - Как 
сте, господин полковник, в гра-
да какво става? Тук така ме 
завъртя шайбата - говореше 
той задъхано, - струва ми се, 
векове са минали.

Христофоров наля коняк и 
внимателно погледна Лазар. 
И в големите му красиви очи, 
така несъвместими с месесто-
то му лице, отново се появи 
изразът на объркване, сякаш 
той още не можеше да осъзнае 
какво беше станало.

В града е, както го остави-
хте: много се приказва, малко 
се работи. Ако не беше се 
намесил окръжният комитет, 
едва ли щяхме да приключим 
мобилизацията. Но слава богу, 
полкът отива на фронта и дано 
там войската заприлича на 
себе си.

- Къде ви пращат?
- Ще се разтоварим в Ца-

риброд. Трябва да изчакаме 
дивизията: полковете са се 
разкапали, новият командир е 
неопитен. Между другото, вика-
ха ме в следствената комисия 
да ме питат за майор Райчев. 
Аз настоях да го освободят. 
Вие как мислите?

- Може ли да запуша?
Едва казал това, Лазар 

се сети, че преди като пар-
тизанин не искаше разреше-
ние да пуши и не гледаше на 
Христофоров като на военен 
началник. Помисли си, че той е 
виновник за отчуждението им, 
а може би виновна беше она-
зи вездесъща сила, която все 
още не можеше да обхване, но 
която непрекъснато изменяше 
живота му.

Райчев е изпечен фашист. 
Той е опасен. Аз не бих се за-
стъпил за такъв тип.

- Той не е извършил престъ-
пление - възрази раздразнено 
Христофоров. - При това е 
подготвен командир. Нужни са 
ми командири. Аз не мога да 
го съдя само защото не мисли 
като мене. В края на краи-
щата България е както мое и 
ваше, така и негово отечество. 
Той има право да защитава 
отечеството си. Аз мисля, че 
твърде много се натоварваме 
като съдии: това е страшно и 
за нас, и за другите.

- Съдим, защото съдиха и 
нас. Тъкмо Райчев ни наричаше 
безотечественици, понеже не 

мислехме като него.
- Евреите са имали един 

жесток закон, вие го знаете: 
„Око за око, зъб за зъб!“. Този 
закон разруши Израил. Много 
нетърпимост има и у нас. 

И като видя, че Лазар се 
кани да му отговори, а преду-
гаждаше, че отговорът му няма 
да го разубеди и дори може да 
изостри разговора им, Христо-
форов бърже вдигна от седал-
ката брой на вестник „Народна 
войска“.

 - Кажете ми, как оценявате 
това: Македония е провъзгла-
сена за свободна държава в 
нова федеративна Югославия; 
държавният език е македонски-
ят; всички, освен малоумните 
и фашистите, се признават за 
равноправни граждани? Как 
стана това?

Душеше го вълнение. Той 
вдигна ръка и нетърпеливо 
разкопча сукнената яка на кур-
тката си.

Лазар не знаеше как е ста-
нало. За него това, което ста-
ваше с Македония, не беше 
съдбовно. Той се беше прими-
рил, беше приел, че нашата 
кауза е обречена, загубата е 
невъзвратима и всеки опит да 
се поправи една историческа 
несправедливост ще носи само 
нови страдания на народа ни. 
Затуй каза на Христофоров, 
че големият въпрос сега е да 
се спаси останалото, тъй като 
България може да загуби още 
територии.

- Значи, вие така мисли-
те?! - продума с мрачно лице 
Xристофоров.

- Защо вие? Изразявам 
само моето мнение.

- Аз не ви отделям от дру-
гите комунисти и партията ни. 
Разговарях и с господин Кочо 
Измирлиев, той ме запозна с 
възгледите на вашата партия 
по македонския въпрос. Не 
държите ли вече този въпрос 
да се реши в рамките на една 
Балканска федерация? Съглас-
ни ли сте да се обявява за 
държавен език македонският? 
Коя държава е обявила държа-
вен език? Има език на народа, 
не на държавата.

 - Аз... не зная - призна 
пообъркан Лазар. - Наистина 
партията смята, че Македония 
повече не бива да бъде ябълка 
на раздора, че на населението 
в Маке дония трябва да се даде 
възможност да се самоопреде-
ли. Може би е най-добре тази 
област да се оформи като ав-
тономна държава. Но на мене 

едно ми е ясно - каза възбуден 
той: - за тъпотата и престъ-
пленията на отделни личности 
винаги плаща народът.

- Вангелов, толкова тежко 
ли е положението ни, та се съ-
гласяваме да режат живо месо 
от нас?

 - Вие сам казахте: за по-
бедения винаги е тежко, а ние 
сме победени. Маршал Тито 
не ни пуска да воюваме на 
югославска територия, Чърчил 
ни нарича „каиновци“. Трябва 
веднага да опразним Беломор-
ска Тракия, а там вече вилнеят 
бандитите на Андон чауш. Тур-
ция трупа войски на границата 
ни. Както виждате, на подсъ-
димата скамейка са турени, не 
фашистите, турен е народът.

Христофоров извърна глава 
към прозореца - нищо не гле-
даше, мълчеше, сгърбил още 
повече силните си рамене.

 - Но каква вина има пар-
тията? - рече озлобен от мъл-
чанието му Лазар. - Вина имат 
престъпните ни царе, блюдо-
лизците им, скапаната ни бур-
жоазия. Да ти отстъпват в 12-а 
година Одринско до Мидия — 
Енос, Беломорието, част от 
Македония и всичко това да 
проиграеш! Вече нищо, нищо 
не може да се поправи - каза 
с прехрипнал глас и изкривено 
от омраза лице. - То е като да 
загубиш крак или ръка. А тряб-
ва да се живее, да се вярва, 
че ще дойдат дни, когато ще 
отпаднат всички национални 
въпроси и няма да има раз-
деление, а ще има човешка 
общност.

 - Господи боже! - процеди 
Христофоров. - Аз и хиляди като 
мене отиваме на война. Кой 
се бие за далечни надежди? 
Аз съм македонец, дядо ми и 
баща ми са родени в Битоля. 
Сега съм поканен като македо-
нец емигрант да се завърна в 
родината си. Как ме виждате, 
емигрант ли съм? Кой попита 
българите в Македония къде 
искат да се самоопределят? 
Излезте поне със становище, 
само не се примирявайте! За-
щото ако този свят не оправи 
несправедливостите, той отново 
ще седне върху бурето с барут.

Влакът потегляше със скър-
цане и тласъци. На перона 
сред тълпите притичваха же-
лезничари с фенери; плачеха 
жени, деца гледаха с наскърбе-
ни личица; войници и офицери 
се качваха по вагоните, някои 
пак слизаха; духовата музика 
свиреше игрив марш.

Проеча изстрел. И подир 
него по целия влак екна неис-
това стрелба с пушки и писто-
лети, а в нея се вля ревът на 
хиляди гърла.

Христофоров тромаво се 
изправи. Лазар скочи. Повече 
по движението на устните - 
гласът не се чуваше в адската 
шумотевица - той долови какво 
му казваше Христофоров: той 
съжаляваше, че срещата им 
е преминала в спор и несъг-
ласие.

- Мъчех се да ви разбера - 
извика Лазар.

Ала младото му хубаво 
лице с тънки изписани мустач-
ки излъчваше толкова свежест, 
радост и безгрижие, че Христо-
форов предусети: не го е раз-
брал и не би могъл да разбере 
самотата му, обезверяването, 
предчувствията, че животът му 
непоправимо е сбъркан и в 
тази война ще дойде и краят.

- Сбогом, капитан Вангелов! 
Бог да ви пази!

- Не-е, само довиждане, ще 
се видим, убеден съм. Щастлив 
съм, че се свързах с вас, наис-
тина. Ами парите! Къде да ви 
изпратя парите?

- По дяволите парите!
Влакът усилваше ход.
- И аз ще ви дам един 

спомен.
Лазар светкавично разкоп-

ча горните копчета на куртката 
си и измъкна от вътрешния си 
джоб нова автоматична писал-
ка „Пеликан“. Сетне побягна по 
коридора, като придържаше с 
лява ръка сабята си, скочи на 
перона до грамадно куче (смая 
го спокойствието му, сякаш 
човешко спокойствие, с което 
гледаше към влака) и затърси 
Христофоров в отминаващите 
прозорци на вагона.

Влакът трещеше оглушител-
но. На всички страни хвърчаха 
гилзи. Изпращачите се блъска-
ха, викаха, провираха се обез-
умели деца, а цветята, които 
всички хвърляха, замрежваха 
въздуха.

Пред очите на Лазар се 
мярна черното мустакато лице 
на подпоручик Минделов. По 
това слабо черно лице неочак-
вано мина сянка на присмех и 
печал. В същия миг мракът го 
погълна.

Гладкият червеникав гръб 
на кучето притискаше бедрото 
на Лазар. Женска ръка в черна 
ръкавица докосна щръкналите 
му уши, то погледна нагоре, с 
него погледна и Лазар и срещ-
на очите на Ана-Мария.
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ßÂÎÐÎÂ

ÀÐÎÌÀÒÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ,
ÈÇÏÎËÇÂÀÍÎ
Â ÏÀÐÔÞÌÅ-
ÐÈßÒÀ

ÏÎËÈÒÓÐÀ

ÁÚËÃÀÐÎ-
×ÅØÊÈ ÔÈËÌ
ÍÀ ÐÅÆ.ÂÀÖ-
ËÀÂ ÊÐÚØÊÀ

ÕÈÄÐÎËÎÊÀ-
ÒÎÐ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ
/1936-1992/

ÂÈÄ ÈÇÊÓÑÒ-
ÂÅÍÎ 
ÂËÀÊÍÎ

ÐÓÑÊÈ 
ÅÇÈÊÎÂÅÄ
/1902-1982/

ÏÈÑÒÀ ÇÀ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÈÒÀËÈß

ÐÀÑÒÅÍÈÅ,ÎÒ
ÊÎÅÒÎ ÑÅ ÄÎ-
ÁÈÂÀ ÊÎÊÀÈÍ

ÑÅËÎ Â
ÏËÅÂÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÏËÀÍÅÒÈÒÅ

ÎÁÙ ÈÇÃËÅÄ
ÍÀ ÌÅÑÒÍÎÑÒ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÅÇÅÐÎ Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÎÁÓÙÀÐÑÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÕÈÙÅÍ ÒÐÎ-
ÏÈ×ÅÑÊÈ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÓÐÅÄÈ ÇÀ ÕÎ-
ÐÈÇÎÍÒÈÐÀ-
ÍÅ

ÑÎÐÒ
ÃÐÎÇÄÅ

ÃÐÚÖÊÀ 
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÌÚÄÐÎÑÒÒÀ

ÂÐÚÕ Â ÑÐÅÄ-
ÍÀ ÑÒÀÐÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ÆÅËÅÇÍÈßÒ
ÑÂÅÒÈËÍÈÊ”

ÏÓØÅÊ

ÌÅÒÀËÍÀ
ÏËÀÑÒÈÍÊÀ
ÇÀ ÎÁÓÂÊÀ

ÅÇÅÐÎ ÂÚÂ
ÔÈÍËÀÍÄÈß

ÄÐÅÂÅÍ ÃÐÀÄ
Â ÈÒÀËÈß

Ã-Íß ÍÀ ÄÆ.
ÃÎËÇÓÚÐÒÈ 
ÎÒ „ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÎÂÈ”

ÀÄ /ÃÐ.ÌÈÒ./

ÒÚÐÆÈÙÅ

ÏÐÎÄÓÊÒ ÇÀ
ÏÎËÓ×ÀÂÀÍÅ
ÍÀ ÑÈÍÒÅÒÈ-
×ÅÍ ÊÀÓ×ÓÊ

ÎÁÐÀÇ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ
ÎÒ „ÏÐÈÍÖÚÒ
È ÏÐÎÑßÊÚÒ”

ÁÀËÅÒÍÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ

ÂÈÑÎÊÀ
ÑÒÚÊËÅÍÀ
×ÀØÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ 
ÒÓÐÃÅÍÅÂ

ÀÀÂ,  ÀÂÀÍÅÑÎÂ,  ÀÌÀÐÈÍ,  ÀÐÅÏÈÍÀ,  ÀÐÅÒÀ,  ÂÈÂÅÐÀ,  ÄÈÂÈÍÈË,  ÅÂÎÐÀ,  ËÀÁÀÊÀÍ,  ËÎÊÎÌÎÒÎÐ,  ÌÀÃÀÍ,  ÌÀÍÎÍ,  ÍÈÊÎÌÅÄ,  ÒÀÒÀÐÈ,  ÒÎÌÈÍ.
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ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел.	0897/219-833.	[22,	22]
БЪрз заЕМ -	тел.	0898/970-820.	[11,	8]
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

лЕкари
Д-р гЕорги ТаБакоВ 
- оЧЕн каБинЕТ -	 ул.	
„Тотю	 Иванов“	 25	 -	 пре-
гледи	 на	 деца	 и	 възраст-
ни,	 поставяне	 на	 меки	
и	 твърди	 контактни	 лещи	

-	 понеделник	 до	 петък	 -	
от	 9	 до	 18	 ч.;	 събота	 и	
неделя	-	след	уговорка	на	
тел.	066/80-32-37
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕЦ. коЖни и ВЕ-
нЕриЧЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТиЧна ДЕрМаТо-
логиЯ, гр.	 Габрово,	 ул.	
„Брянска“	 11,	 понедел-
ник,	 вторник,	 сряда	 и	
петък	 от	 10..	 до	 17.00	
часа.	 Записване	 на	 тел.	
066/800-140

проДаВа МаШини

ЦкБ аД продава	 на	
цени	 по	 договаря-
не	 следните	 ДМА:	
ЕКСТРУДЕРНА	 ЛИ-
НИЯ	45;	МЕЛНИЦА	ЗА	
ПЛАСТМАСА	 –	 4	 бр.	
Справка	 в	 офиса	 на	
ЦКБ	АД	в	гр.	Габрово,	
ул.	 „Брянска“	 54	 или	
на	телефони:	066/817-
010;	817-017.	[11,	11]

проДаВа МаТЕриали
ноВ склаД за	 дървен	
материал	 -	 бул.	 „Столе-
тов“	 168	 (Болтата),	 тел.	
0889/506-272.	[22,	2]

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
куХнЕнско ДиВанЧЕ се	
продава	 изгодно	 на	 тел.	
0898/620-441	[10,	7]
ДЕТско оБзаВЕЖДа-
нЕ, две	 легла,	 гардероб,	
бюро,	шкафчета,	 разтега-
телен	 диван,	 два	фотьой-
ла	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/443-374.	[11,	4]

проДаВа разни
ТрЪБи, лаМарини, ел.	
мотори	 и	 др.	 се	 прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	12]
МасТЕрБаЧ сЕ продава	
на	тел.	0899/552-926.	[3,	
1]

ЖиВоТни проДаВа
агнЕТа и овче	 мля-
ко	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/200-290.	[11,	7]
агнЕТа и ярета	 -	 5	 лв.	
живо	 тегло,	 продава	 тел.	
0892/989-718.	[5,	1]
ДоМаШно лЮпЕни пуй-
чета	 на	 1	 месец	 -	 10	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/500-450.	[11,	1]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват	
на	 тел.	 066/88-21-13,	
0884/156-497,	 срещу	
„Капитан	Дядо	Никола“.
ВсЯкакЪВ ВиД желязо,	
хладилници,	печки,	перал-
ни,	 стара	 нафта	 се	 изку-
пува	 на	 тел.	 0894/921-
663.	[16,	15]
сТара наФТа купува	тел.	
0895/752-838.	[22,	12]
БойлЕр на дърва	се	 ку-
пува	 на	 тел.	 0895/894-
630.	[12,	8]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.	[22,	12]

аВТоМоБили проДаВа
опЕл заФира -	2002	г.,	
газ-бензин,	се	продава	на	
тел.	 0889/22-98-60.	 [11,	
7]
роВЪр 211, 1.1,	в	добро	
състояние,	 се	продава	на	
тел.	0879/090-920	[5,	2]
БМВ 3.2, тъмносин	мета-
лик,		2005	г.,	цена:	7000	
евро,	се		продава	на	тел.	
0878/503-982	[3,	3]

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косаЧка за 
2000	 лв.	 се	 продава	 на	
тел.	 0878/952-426.	 [11,	
1]

гуМи
изгоДно, лЕТни гуми	 с	
джанти,	 за	 Ауди	 80,	 195	
х	65	R91H	се	продават	на	
тел.	0898/620-441	[10,	7]

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.

аВТоМоБили 
поД наЕМ

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

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

	 Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	на	следващия	ден,	ако	
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на	обявите	е	15	стотинки	на	дума,	без	предлози	и	 съюзи,	30	ст.	
на	дума	-	за	обява	в	каре,	40	ст.	на	дума	за	обява	в	каре	със	сива	
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иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ срЕЩу 
„Странноприемницата“	 се	
продава	на	тел.	0886/503-
951.	[25,	18]
кЪЩа В кв.	 Войново	 се	
продава	на	тел.	0898/577-
723.	[13,	13]
Магазин В топ	център	 -	
215	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	 0888/419-838.	 [22,	
10]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ 
в	 Севлиево	 се	 продава	
на	 тел.	 0898/55-90-48,	
0894/46-65-32.	[10,	8]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ -	
110	кв.	м,	в	идеален	цен-
тър	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/672-888.	[22,	9]
нЕзаВЪрШЕна Вила в	
Борики	за	20	000	евро	се	
продава	на	тел.	0884/743-
754.	[11,	7]
апарТаМЕнТ - 67	 кв.	 м,	
в	 кв.	 Дядо	 Дянко,	 тухла,	
южен,	 цена	 по	 догова-
ряне,	 се	 продава	 на	 тел.	
0893/793-376.	[11,	7]
кЪЩа В село	 Яворец	 се	
продава	на	тел.	0877/516-
166.	[2,	1]

гараЖ сЕ продава	на	тел.	
0898/980-984	[22,	3]
апарТаМЕнТ В Габрово,	
кв.	 Палаузово,	 етаж	 2,	
тухла,	 се	продава	на	 тел.	
0885/711-289.	[5,	1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и произ-
ВоДсТВЕни поМЕЩЕ-
ниЯ сЕ ДаВаТ поД 
наЕМ или проДаВаТ	
на	тел.	0888/684-429

гараЖ на ул.	 „Студент-
ска“	7	се	отдава	под	наем	
на	 тел.	 0888/995-531.	
[11,	10]
аВТосЕрВиз сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0878/929-
080.	[22,	20]
оБоруДВан рЕсТоранТ 
с	 голяма	 лятна	 градина	
се	дава	под	наем	на	 тел.	
0887/777-789.	[12,	12]
апарТаМЕнТ на Круша-
та,	обзаведен,	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0898/419-
342.	[11,	11]
склаД В Търговска	 база	
се	дава	под	наем	на	 тел.	
0899/142-844.	[5,	5]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на	 Шиваров	 мост	 -	 180	
лв.,	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	0878/110-438.	[11,	3]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0882/381-
478.	[5,	1]

гараЖ на ул.	„Кортен“	се	
дава	под	наем	или	прода-
ва	 на	 тел.	 0892/989-718.	
[5,	1]
гараЖ сЕ дава	под	наем	
на	тел.	0890/937-105.	[4,	
1]

иМоТи заМЕнЯ
апарТаМЕнТ В Габро-
во	 се	 заменя	 за	 автомо-
бил	 над	5000	 лв.	 на	 тел.	
0878/938-840.	[5,	1]

ТЪрси поД наЕМ
ЕТаЖ оТ къща	 се	 тър-
си	 под	 наем	 на	 тел.	
0890/192-521.	[2,	1]

иМоТи купуВа

купуВаМ Боксони-
Ера В Блок „раЧо 
коВаЧа“.	 Справки	 на	
тел.	 0876/805-665	
[30,	29]

саМосТоЯТЕлна кЪЩа 
в	 Габрово	 до	 25	 000	
лева	търси	да	закупи	тел.	
0896/059-446.	[7,	1]

ноЩуВки
ноЩуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[22,	20]
ноЩуВки сЕ предлагат	
на	 тел.	 0882/381-478.	
[11,	1]

оТоплЕниЕ
„раЯ 08“ -	ДЪРВА	ЗА	ОГ-
РЕВ	 -	 метрови,	 нарязани	
и	 нацепени,	 БЕЗПЛАТЕН	
ТРАНСПОРТ,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/450-946,	
0887/105-729.
ДЪрВа за огрев	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0885/152-803.
наЦЕпЕни ДЪрВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарЯзани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093

нарЯзани, наЦЕпЕни 
дъб,	 бук,	 габър	 -	 безпла-
тен	 транспорт,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/583-472
наЦЕпЕни ДЪрВа -	 бук,	
габър,	дъб,	незабавна	дос-
тавка,	се	продават	на	тел.		
0899/508-564.
гоТоВи наЦЕпЕни дър-
ва,	 безплатен	 транспорт,	
80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа  дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
ДЪрВа наЦЕпЕни. Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0876/437-140.
ДЪрВа за печки	 и	 ками-
ни.	 Бърза	 доставка.	 Тел.	
0877/108-825.
ДЪБоВи и букови	 дър-
ва	 -	 80	 лв.,	 с	 безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0876/145-462.

нарЯзани и нацепени	
дърва.	 Реални	 количе-
ства.	 Тел.	 0879/988-131,	
0879/988-047.
ДЪрВа: МЕТроВи -	 70	
лв.,	 нарязани,	 нацепени	
-	 80	 лв.,	 разпалки	 -	 4	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[33,	24]
гоТоВи ДЪрВа за	 печки	
и	 камини	 се	 продават	 на	
тел.	 0893/390-253.	 [22,	
22]
рЕЖа ДЪрВа -	 тел.	
0894/220-509.	[24,	17]
суХи и сурови	 нацепени	
дърва	-	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	12]
ДЪрВа нарЯзани, на-
цепени	 и	 метрови,	 нЕ-
заБаВна ДосТаВка	 -	
справки	на	тел.	0898/519-
077.	[33,	1]

ЕроТика
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-279.	[5,	4]

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива	 -	
0897/832-363
ЧисТЯ ТаВани, стаи,	
мази,	дворове,	извършвам	
всякакви	строителни	рабо-
ти	от	А	до	Я.	Телефон	за	
връзка	0899/601-444
кЪрТи  - 0878/943-895
израВнЯВаЩи Мазил-
ки и	ламинат	-	0898/710-
568	[33,	18]
БригаДа изВЪрШВа ре-
монт	на	покриви,	хидро-	и	
топлоизолации,	 тенеке-
джийски	и	бояджийски	ус-
луги	 -	 тел.	0895/295-654.	
[22,	18]
сЪБарЯнЕ, поЧисТВанЕ 
-	 тел.	 0892/339-132.	 [22,	
15]
рЕМонТ и направа	на	по-
криви,	хидроизолация,	са-
ниране	и	др.	 -	0888/020-
187.	[16,	12]
ФирМа сЪБарЯ, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[22,	12]
рЕМонТ на покриви,	
направа	 на	 нови	 улуци,	
хидроизолация,	 дренаж	
и	 др.	 -	 0895/810-504,	
0893/211-124.	[6,	1]
рЕМонТ на циглени	 по-
криви,	 топло	 и	 хидрои-
золации,	 тенекеджийски	
и	 бояджийски	 услуги	 –	
0895/295-654.	[7,	1]

поДпорни сТЕни, дре-
нажи,	 покриви	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0897/390-194.	
[16,	12]
рЕМонТ на стари	покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци,	
варови	мазилки	и	други	 -	
тел.	0876/416-716.	[12,	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, БоЯДисВа-
нЕ -	 тел.	 0895/386-650.	
[32,	14]

изолаЦии
алпинисТи - тел.	
0898/907-400
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ -	
0878/943-895
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.	[33,	17]

ХиДроизолаЦии
ХиДроизолаЦии - 
hydrocolors.com,	 тел.	
0888/555-695.
соФи - хидроизолации,	
13-15	 лв/кв.	 м;	 Разсро-
чено	 плащане.	 Гаран-
ционен	 срок	 10	 години	
-	0888/314-533.
ХиДроизолаЦиЯ на 
покриви	 и	 гаражи	 -	 тел.	
0889/658-208.	[15,	13]

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

Ел. рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[33,	1]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Тел.	0897/704-502.
Вик МонТаЖ и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.

ТЪрсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА	ВОДА	С	БАГЕТИ.	Опре-
деляне	 на	 дълбочината	 и	
дебита	 на	 водната	 жила!	
100%	 гаранция!	 За	 кон-
такти:	 0897/548-928.	 [31,	
13]

ДограМа
произВоДсТВо и мон-
таж	на	Al	 и	 PVC	 дограма,	
щори	 и	 комарници.	 Тел.	
0879/241-834.	[12,	11]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	 0888/294-214.	 [24,	
21]

поДДрЪЖка коМпЮТри
инсТалаЦиЯ и ремонт	
на	 компютри.	 проДаЖ-
Ба на коМпЮТри ВТо-
ра рЪка. Справки	на	тел.	
0888/410-117.

граДини, БасЕйни

ланДШаФТЕн Ди-
зайн, оФорМлЕ-
ниЕ и изпЪлнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа,	
озеленяване,	 водопа-
дни	 и	 езерни	 форми,	
скални	 кътове,	 барбе-
кюта.	 Справки	 на	 тел.	
0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева	 и	 хра-
сти	 -	 тел.	 0886/308-017.	
[22,	9]
косЕнЕ и поддръжка	 с	
професионална	 техника	 -	
справки	на	тел.	0899/140-
254.	[14,	5]
косЕнЕ на трева	и	трев-
ни	площи	-	тел.	0895/193-
066-	[22,	1]

услуги
коВаЧ - справки	 на	 тел.	
0892/775-774.
Ел. и ВиК	 услуги	 по	 до-
мовете	 на	 тел.	 0888/049-
378.	[33,	28]
рЯзанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	 тел.	 0884/942-942.	
[22,	18]
сТругоВи и фрезови	 ус-
луги	 -	 тел.	0888/940-484.	
[11,	7]

уроЦи, курсоВЕ
МЦспос „алФа –	МЕТАЛ”	ЕООД		организира	ОПРЕС-
НИТЕЛЕН	курс	по	Наредба	8121з-1100	„Поддържане	и	
обслужване	на	пожарогасителни	и	пожароизвестител-
ни	системи,	системи	за	управление	на	дим	и	топлина	
и	пожарни	кранове.	Курсът	ще	се	проведе	от	29	май	
до	 1	 юни	 2018	 г.	 включително.	 Цена	 -	 450	 лв.	 (с	
включена	 такса	 изпит).	 За	 информация:	 гр.	 Габрово,	
ул.	„Стефан	Караджа”	3,	тел.	066/83-0000.	[23,	21]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	тона,	16	
куб.	м,	се	предлага	на	тел.	
0899/377-924
саМосВал До 2	 тона	 -	
тел.	0886/604-711.
ТранспорТ с бус	 и	 са-
мосвал	 се	 предлага	 на	

тел.	 0893/511-154.	 [33,	
24]

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

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

оБЯВиТЕ онлайн
Новият	 сайт	 на	 вестник	 „100	 вести“	 -	
www.100vesti.info,	 Ви	 дава	 възможност	 да	
подадете	своята	обява	и	реклама	по	електро-
нен	път	като	използвате	опцията	МАГАЗИН	
на	 първия	 ред	 в	 онлайн	 платформата	 на	
вестника.	 От	 падащото	 меню	 избирате	 па-
раметрите	на	своята	заявка	и	по	електронен	
път	се	разплащате	за	услугата.	

запознансТВа
72-гоДиШЕн, 183 см,	
75	 кг,	 необвързан	 тър-
си	 подобна	 за	 сериозна	
връзка.	 Справки	 на	 тел.	
0895/370-127.	[11,	7]
ТЪрсЯ ЖЕна -	 разве-
дена	 или	 самотна	 -	 тел.	
0899/016-144.	[3,	1]

ДоМаШни лЮБиМЦи
поДарЯВаМ коТЕТа -	тел.	0899/815-026.	[2,	1]
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Две шампионски и две 
вицешампионски титли за-
воюваха възпитаничките 
на треньора Веселин Геор-
гиев от АК „Орловец 93“ от 
първия за сезона Нацио-
нален шампионат на от-
крито за юноши и девойки 
до 18 години. Най-масово-
то състезание в календара 
на БФЛА събра повече от 
900 млади атлети от клу-
бовете в страната, които 
си оспорваха отличията в 
40 дисциплини при двата 
пола на Националния ста-
дион „Васил Левски“.

С два медала се оки-
чи 14-годишната Ева Пе-
ткова. Спортният талант 
на „Еврофутбол“ спечели 
по безапелационен начин 
надпреварата на 800 ме-
тра. Без особено да се 
напъва, състезателката на 
„Орловец 93“ избяга двете 
обиколки за 2:23.44 мину-
ти и остави на повече от 

три секунди зад себе си 
втората - Мира Николова 
от Добрич. Ева направи 
чудесен дебют и в дисци-
плината 1500 м, от която 
грабна среброто с време 

4:50.10 минути. Четвърта 
тук се класира друга със-
тезателка на „Орловец 93“ 
- Маргарита Радева, коя-
то спря хронометъра на 
5:00.05 минути.

Това, което се изплъз-
на на Маргарита на 1500 
метра, тя успя да си го 
вземе на по-дългата дис-
танция - 3000 метра. Със-
тезателката на Веселин 

Георгиев направи чудесно 
бягане и смъкна впечат-
ляващите 35 секунди от 
резултата в дисциплината, 
който регистрира по вре-
ме на зимния шампионат 
в зала. Радева дълго беше 
начело в бягането, но лип-
сата на опит си каза ду-
мата и тя не издържа на 
финалната атака на Елица 
Тодорова („Средногорски 
атлет“, Пирдоп). Времето, 
което регистрира, беше 
10:41.76 минути.

Втората титла на АК 
„Орловец“ от Националния 
шампионат за състезатели 
до 18 г. донесе Ния Виче-
ва. Ния нямаше реална 
конкуренция в бягането на 
2000 м с препятствия и 
финишира с внушителния 
аванс от 20 секунди пред 
втората - Зорница Добре-
ва („Еър“, Варна). Времето, 
за което преодоля дистан-
цията, бе 7:43.32 минути. 
Ния участва и в бягането 
на 3000 м, в което завър-

ши седма (11:30.68 мин.). 
Доброто представяне 

на момичетата от АК „Ор-
ловец“ беше допълнено 
от родената 2004 година 
Йоана Йончева. Тя зае де-
вето място във високия 
скок, с резултат от 145 
сантиметра, и 29-то в бяга-
нето на 400 метра, в което 
участваха 53 състезателки. 

Четирите възпитанички 
на треньора Веселин Геор-
гиев бяха на косъм от това 
да спечелят медали и от 
щафетната надпревара на 
4х400 м. Йоана, Ева, Ния 
и Маргарита имаха лош 
късмет да попаднат в по-
слабата от двете състеза-
телни серии. Те спечелиха 
своята, но времето, кое-
то регистрираха - 4:18.21 
минути, беше по-слабо от 
това на първите три от-
бора от другата серия - 
КЛАСА (Сф), ЦСКА (Сф) и 
„Добруджа“ (Добрич). Така 
квартетът на „Орловец 
93“ се нареди на четвърто 

място.
В Националния шампи-

онат до 18 години участ-
ваха и няколко габровски 
юноши. Асен Статев („Ор-
ловец 93“) си направи ли-
чен резултат в бягането 
на 800 м - 2:13.77 минути, 
и заe 15-о място от 30 
участници. В надпреварата 
на 2000 м с препятствия 
Статев се класира пети 
със 7:33.83 минути.

В дисциплината тлас-
кане на гюле участваха 
трима възпитаници на 
треньора Михаил Кьошев. 
Давид Цанев от ЛК „Тот 
атлет“ влезе във финала и 
се класира на 9-о място с 
12.37 метра. Съотборникът 
му Стефан Дянков зае 15-а 
позиция с 11.14 метра, а 
Илиян Филипов от „Орло-
вец 93“ е 19-ти с 10.85 м.

Следващият Национа-
лен шампионат е за мом-
чета и момичета под 14 г. 
Той ще се проведе на 9 
юни в столицата.

Блåñтящо прåäñтавянå на ãаáровñкитå лåкоатлåтки

Броят на шампион-
ските титли, спечелени 
от отборите на ХК „Бъки“, 
продължава да расте. Чет-
въртата за 2018-та беше 
спечелена през уикенда 
от девойките старша въз-
раст (до 16 години). Воде-
ният от треньорката Петя 
Панчева състав триумфира 
във финалния турнир от 
първенството за тази въз-
раст, който се проведе в 
спортна зала „Спартак“ в 
град Хасково.

Девет отбора влязо-
ха в битката за медалите. 
„Бъки“ попадна в предва-
рителната група с пет тима 
и завърши на първо място 
в нея с четири категорични 
победи. Габровските моми-
чета стартираха с 29:11 
срещу състава на „Нове 
99“ от Свищов, след кое-
то надиграха „Ники спорт“ 
(Сливница) с 28:22, „Васил 
Левски“ (Нови Пазар) с 
30:17 и „Опака 1974“ (Опа-
ка) с 38:13. На полуфинала 
отборът на „Бъки“ срещна 
втория от другата предва-
рителна група - „Панагю-
рище“, и записа още един 

убедителен успех - 31:11. 
В битката за златните ме-
дали съперник на габров-
ския тим беше съставът на 
домакините от „Хасково“, 
който също беше безапе-
лационен в предварител-
ната си група, а на полу-
финала се наложи с два 
гола разлика над „Ники 
спорт“ (Сливница) - 27:25.

Във финала габровски-
те момичета бяха подло-
жени на сериозно напре-
жение от страна на пуб-
ликата в зала „Спартак“, 
но не се огънаха и под-
крепяни от своите родите-
ли показаха, че най-много 
заслужават титлата. До-
макините поведоха с 2:0, 
но „Бъки“ бързо обърна 
резултата с гол на Румя-
на Йонкова и още два 
на Мари Томова и оттам 
до края не изпусна ли-
дерството. На полувреме-
то габровският тим имаше 
аванс от две попадения 
- 13:11. След почивката 
съставът на Петя Панчева 
направи ударна серия от 
12:3 в рамките на 13 мину-
ти и напълно отказа със-

тава на „Хасково“. След 
това срещата спокойно се 
доигра и приключи при 
резултат 34:23 в полза на 
новите шампионки на Бъл-
гария. Мари Томова заби 
15 гола за победата, Ру-
мяна Йонкова добави 8, а 
Стефани Петрова завър-
ши с 6. Съвсем заслуже-
но трите момичета бяха 
и сред индивидуално от-
личените. Румяна намери 
място в златната седмица, 
Стефани беше определе-
на за най-добър защитник, 
а големият талант Мари 
Томова, за която това е 
трета шампионска титла 
през 2018-а, след тези, за-
воювани с девойките до 19 
години и жените, беше оп-
ределена за най-полезен 
състезател на финалния 
турнир.

„Тръгнахме леко при-
теснени за тези финали, 
тъй като Мари, Румяна и 
Стефани не бяха тренира-
ли, възстановяваха се от 
травми. Освен това бяхме 
в групата с пет отбора и 
се притеснявах от това, 
че трябва да играем по-

вече мачове и те няма 
да могат да издържат фи-
зически. Като прибавим 
към това, че бяхме и в 
силно ограничен състав 
от 11 състезателки, три 
от които вратарки, неща-
та не изглеждаха никак 
добре. Момичетата обаче 
се мобилизираха макси-
мално, показаха борбен 
дух и колективна игра и 
с подкрепата на родите-
лите, които отново бяха с 
нас, завоювахме титлата. 
Успяхме и въпреки психи-
ческото напрежение, кое-
то се стовари върху нас 
от страна на публиката и 
други странични фактори. 
Гордея се с тях! Посвеща-
ваме тази титла на спон-
сорите, които продължа-
ват да вярват в нас и да 
подпомагат израстването 
на тези талантливи габров-
ски момичета, както и на 
всички привърженици на 
ХК „Бъки“ и хандбалната 
игра“, сподели щастлива-
та треньорка на златните 
медалистки Петя Панчева.

Трофеят беше връчен 
на капитанката на „Бъки” 

Румяна Йонкова лично от 
кмета на община Хасково 
Добри Беливанов. Това е 
шампионска титла № 4 за 
ХК „Бъки“ през 2018-та. 
Преди това златните ме-
дали завоюваха девойките 
до 19 години, жените и мо-
мичетата до 12 години, а 

11-годишните момичета на 
клуба станаха трети в Бъл-
гария. Остават само фина-
лите при девойките млад-
ша възраст (до 14 години). 
Те ще се проведат от 15 
до 17 юни в Сливница.  

Шампионките на Бъл-
гария за 2018-та са: Ива-

нела Арнаудова, Стефани 
Петрова, Айа Инджова, 
Румяна Йонкова, Мари То-
мова, Симона Христова, 
Полина Колева, Вероника 
Кънчева, Преслава Стой-
чева, Надежда Иванова.

Треньор: Петя Панчева 
Снимка: haskovo.info

ÕК „Бъки” ñ чåтвърта титла за 2018-та
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Председателят на Зо-
налния съвет на БФС - Ве-
лико Търново Бончо Ген-
чев награди юношите на 
„Янтра Габрово“ и „Янтра 
1919“  по време на двубоя 
между мъжките отбори на 
двата клуба от 29-я кръг 
на първенството в Севе-
розападната Трета лига на 
стадион „Априлов“.

Момчетата от „Янтра 
Габрово“ получиха трофея 
си за извоюваното пър-

во място в първенството 
при юношите младша въз-
раст в зоната. Воденият от 
братята Мартин и Петър 
Кръстеви състав си под-
печата първото място с 
категоричен успех срещу 
втория - „Локомотив“ (Гор-
на Оряховица), в събота. 
На стадион „Христо Ботев“ 
Данаил Куцилев и съот-
борниците му надиграха с 
4:0 „железничарите“ и два 
кръга преди края на пър-
венството са недостижими 
на върха с осем точки 

аванс. През сезона дотук 
отборът на „Янтра Габро-
во” записа 19 победи, три 
равенства и допусна само 
една загуба. Като първе-
нец в зоната тимът ще 
участва в бараж за вли-
зане в елитната юноше-
ска група U17, в който ще 
срещне отбора на „Ботев“ 
(Враца).

Бараж за влизане в 
елитната група U19 пред-
стои и за юношите старша 
възраст на „Янтра 1919“. Те 
получиха от Бончо Генчев 

шампионския си трофей за 
първото място в група „А“ 
на зона „Велико Търново“. 
Даниел Христов и компа-
ния записаха 13 победи, 1 
равен и 2 загуби през се-
зона и завършиха първен-
ството с три точки аванс 
пред състава на „Локо-
мотив“ (Горна Оряховица). 
Селекцията на треньора 
Светлин Иванов се цели в 
елитната група и тепърва 
ще стане ясно дали отбо-
рът ще играе бараж, сре-
щу кого, къде и кога. 

Бончо Гåнчåв наãраäи юношитå на 
„Янтра Гаáрово” и „Янтра 1919”

С гол на опитния Ми-
рослав Иванов - Деко от 
дузпа отборът на „Янтра 
1919“ спечели градското 
дерби срещу „Янтра Габро-
во“ от 29-я кръг на Се-
верозападната Трета лига.  
Победата обаче се оказа 
Пирова, тъй като вече е 
сигурно, че воденият от 
Светлин Иванов тим ще 
бъде един от двата, из-
падащи от групата. Това 
стана факт, след като пър-
вият отбор над чертата - 
„Янтра“ (Полски Тръмбеш), 
направи равен у дома 
срещу „Ботев“ (Луковит) и 

кръг преди края има аванс 
от три точки пред „Янтра 
1919“, както и предимство 
в директните двубои.

Иначе и второто град-
ско дерби събра сериозен 
брой зрители на стадион 
„Априлов“. Двата отбора 
направиха приличен мач, 
като общо взето си поде-
лиха по едно полувреме. 
Домакините стояха по-до-
бре през първата част и 
пропуснаха да реализират 
добри ситуации. Стилян 
Михайлов, Христо Цонев 
и Йордан Иванов стреляха 
покрай вратата на Георги 

Милчев. „Янтра Габрово“ 
игра определено дефан-
зивно, но все пак също 
имаше своите моменти. В 
средата на полувремето 
Стефан Иванов отправи 
добър изстрел от дистан-
ция, който Димитър Пан-
тев отрази майсторски. 
Стражът на домакините се 
намеси великолепно и в 
41-та минута, като изби 
силен шут на Пламен Ко-
жухаров.

Седем минути след по-
чивката Мирослав Иванов 
изработи дузпа за „Янтра 
1919“, която впоследствие 

сам реализира, и изведе 
отбора си напред. След 
гола съставът на Петър 
Кръстев тръгна да атакува 
и пренесе играта в по-
ловината на домакините. 
Създадени бяха и добри 
ситуации пред вратата на 
Пантев, но той беше ста-
билен в тази среща, а вед-
нъж и гредата му помогна, 
след удар с глава на Тодор 
Чирпанов. В последния 
четвърт час „Янтра 1919“ 
игра в намален състав, 
заради червен картон на 
Ивайло Илиев, който на-
прави паметно участие в 

мача. Играчът с № 10 се 
появи като смяна в 64-та 
минута и секунди по-късно 
си заслужи жълт картон. 
След още 11 минути игра 
реферът Станислав Став-
ров му вдигна и втори, за-
ради груб фаул в центъра 
срещу Калоян Калчев, и за 
Илиев срещата и сезона 
приключиха. В даденото 
триминутно продължение 
„Янтра 1919“ направи бър-
за контраатака и беше 
много близо до втори гол, 
но Димитър Кръстев има-
ше ключова намеса на 
голлинията и спря топка-

та, която беше насочена 
към опразнената врата от 
Ивайло Христов.   

Това беше първа побе-
да за „Янтра 1919“ при чет-
въртия мач между двата 
тима. „Янтра 1919“ записа 
и първи гол в своеобраз-
ното в дерби на Габрово 
при мъжете. Преди това 
отборът допусна две за-
губи в „А“ ОФГ (0:1, 0:3), 
а през есента отстъпи на 
„Христо Ботев“ с 0:2.

Кръг преди края на се-
зона в Северозападната 
Трета лига „Янтра 1919“ 
остава на предпоследното 

15-о място с актив от 23 
точки, а „Янтра Габрово“ 
заема 7-та позиция с 40 
точки. В последния 30-и 
кръг воденият от Светлин 
Иванов тим ще гостува на 
„Вихър“ в Славяново, а 
„Янтра Габрово“ ще при-
еме на стадион „Христо 
Ботев“ плевенския „Спар-
так“. Двубоите са в неделя, 
3 юни.

Във	временното	класира-
не	първи	е	„Кариана“	(Ерден),	
втори	 -	 Севлиево,	 	 трети	 -	
„Вихър“	 (Славяново),	 „Янтра	
Габрово“	 е	 седми,	 „Янтра	
1919“	(Габрово)	-	15-ти.

„Янтра 1919” взå ãраäñкото äåрáи, но изпаäна


