
Вестникът се разпространява в областта e-mail: utro@utroruse.com Издава „Пресгрупа Утро“ ЕООД

www.utroruse.com

1.6518 2.1753 1.6752 0.4219

Възрастна жена 
обработвана четири часа 
по телефона от измамници

На стр. 4На стр. 4

Униформени следят 
по кръстовищата и 
шофьорите, и пешеходците

16 ноември 2017 г., четвъртък, Русе Брой 266 (8174), година XXVII Цена 0,50 лв.

240 000 лева ще бъдат заделени за 
купуването на нов, трети паяк, тъй 
като състоянието на наличните спе-
циализирани автомобили за прину-
дително преместване са в изклю-
чително лошо състояние. Посто-
янно се налагат ремонти и така се 
възпрепятства нормалният ритъм 

на работа в общинското предпри-
ятие „Комунални дейности“. В тази 
връзка в инвестиционната програ-
ма на общината ще бъдат заложени 
необходимите средства. Те ще бъ-
дат осигурени от преизпълнението 
на продажбите на терени от програ-
мата за приватизация.    (На стр. 2)

Трети паяк
тръгва по
улиците

Общината 
брои 240 000 

лева за новия 
репатриращ 

автомобил

Болката на Русе

На стр.
5

Легенда на „Дунав“ 
стана почетен 
шеф на академия 
„Дракончета“

На стр.
12

Стоилов: Няма да 
платя и стотинка 

за несвършена 
работа при 

снегопочистването

На стр.
3

Белоев-
младши с 
награда за 
млад учен 
„Danubius“

На стр. 3

На стр. 2

Николай 
Русчуклиев 

навърши 
85 сред 

десетки 
приятели и 

ценители 
На стр.
3

Регионалният 
министър 
идва с новини 
за укрепването 
на потъващите 
блокове в Русе
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Трети паяк тръгва...
(От стр. 1)

Репатриращите машини 
вдигат по около 15-20 авто-
мобила ежедневно от основ-
ните улици и булеварди. За 
2016 година броят на вдиг-
натите автомобили е около 
8000, а събраните глоби за 
неправилно паркиране око-
ло 250 000 лева, като цифри-

те са ориентировъчни. Пяци-
те обаче имат не само наказа-
телна функция. Те са незаме-
ними и в случаите, в които се 
налага преместване на авто-
мобили при ВиК аварии, при 
ремонтни дейности и когато 
трудно може да бъде открит 
собственикът на превозното 
средство.       У

Виктория ИВАНОВА
Министърът на регионал-

ното развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков ще по-
сети Русе в понеделник, като 
се очаква да съобщи каква ще 
е съдбата на блоковете с най-
проблемни конструкции, кои-
то са одобрени по национална-
та програма за саниране. То-
ва са всеизвестният блок „Ру-
сия“, както и потъващите „Ба-
ба Тонка“, „Карлово“ и „Кало-
фер“. Още през август „Утро“ 
писа, че общината води интен-
зивна комуникация с регио-
налното министерство, като 
се очакват нови условия за фи-
нансиране на сградите. Нан-
ков ще посети най-проблем-
ните блокове в Русе, както и 
санираните вече сгради, за да 
провери напредъка по програ-
мата и да информира какво ще 

е нейното продължение. 
Междувременно стана ясно, 

че общината ще изпрати пис-
мо до регионалния министър 
с копие до шефа на Пътната 
агенция за необходимостта от 
спешни мерки за ремонт на мо-
ста в Басарбово. Мостът, кой-
то е част от обходния маршрут 
по направлението Русе-Бяла, 
пострада в началото на фев-
руари, когато рухна едната от 
двете му метални пешеходни 
пътеки. Последва спешен ре-
монт, за да не бъде разделено 
селото на две, но има реална 
опасност от пропадане е на 
втората пешеходна пътека на 
единствения път над Русенски 
Лом. Мостът е строен през 20-
те години на миналия век и не 
му е правен основен ремонт, а 
пешеходните пътеки са монти-
рани през 1983 г.

Регионалният министър идва с новини за 
укрепването на потъващите блокове в Русе
Общината иска с писмо спешен ремонт на моста в Басарбово

Собствениците на жилища в блок „Русия“ от години се борят 
за укрепване на сградата.                                 Снимка: Архив „Утро“

Имало е завишени стой-
ности на ксилен и толуен в 
Русе. Това е отчетено на 14 
ноември от 9 до 11 часа oт 
станцията за непрекъсна-
то наблюдение на въздуха в 
„Здравец Изток“, съобщават 
от РИОСВ. Завишение обаче 
не означава превишаване на 
допустимите средночасови 
и средноденонощни норми, 
уточняват от инспекцията. 

Максимално отчетените 
стойности за ксилен са 23.4 
микрограма на кубичен ме-
тър при средночасова нор-
ма от 200 микрограма, а за 
толуена пикът в стойността 

е 18.3 микрограма при сред-
ночасова норма 500 микро-
грама. Скоростта на вятъра 
при отчетените завишения е 
била ниска, а посоката му - 
северозападна. В норма са и 
следените серен и азотен ди-
оксид, въглероден диоксид, 
озон, бензен и фини прахо-
ви частици. 

На 14 ноември пунктове-
те за мониторинг на атмос-
ферния въздух в кв. „Въз-
раждане“ и РУ „Ангел Кън-
чев“ също не са регистрира-
ли превишения на нормите 
на следените химически ве-
щества.      У

Завишено, но не превишено 
замърсяване на въздуха 
засечено в „Здравец Изток“

Ултрамаратонец ще пробяга 
3000 км по поречието на 
Дунав в защита на реката

Ултрамаратонец от Унга-
рия е решен да пробяга бли-
зо 3000 километра по поречи-
ето на Дунав, за да привлече 
вниманието към опазването 
на чистотата на водата и роля-
та на екологичния транспорт 
по реката. 

По поречието на Дунав Пал 
Хидвеги-Ющьош и малкият 
му екип ще прекосят десет 
държави. Ултрамаратонецът 
вече влезе у нас през Видин, 
предстои да мине през Русе 
и да напусне страната край 
Силистра.

„Ще тичам 3000 км до Чер-
но море, по цялата брегова 
ивица на река Дунав. Марато-
нът ни е, за да привлечем вни-
манието върху чистата вода 
и екологичния транспорт по 
Дунав. Това, че трябва да за-
щитаваме Дунава и негово-
то богатство“, каза пред по-
срешналите го журналисти 
Пал Хидвеги-Ющьош.

Пробегът започва от град 
Донауешинген в герман-
ската планинска верига 
Шварцвалд, при извора на 
Дунав. В продължение на 
две седмици маршрутът му 
ще е на българска терито-
рия. За каузата си Пал Хид-
веги-Ющьош търси още съ-
мишленици.

Пал Хидвеги - Ющьош: 
„Ще минем и през Лом и 

Козлодуй, Русе до Силистра, 
откъдето отново ще се вър-
нем в Румъния. Искаме да 
опознаем по-добре култура-
та ви, хората и бита. Каним 
всички, спортисти, които ис-
кат, да се присъединят, макар 
и за малко към нас, да потичат 
малко с нас. Да сме благодар-
ни за природното богатство и 
да го пазим“, призова ултра-
маратонецът. 

Програмата му се подпома-
га от унгарското министер-
ство на външната търговия. У

Пал Хидвеги-Ющьош
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Възможностите за превръ-
щането на летище Щръкле-
во в модерен карго терминал 
и помощта, която държавата 
може да окаже за намиране-
то на инвеститори, ще е ед-
на от темите на дискусията 
от националната кампания 
„Да! На българската иконо-
мика“, която ще се проведе в 
петък. На нея ще бъдат об-
съдени също процедурите за 
концесия на четири приста-
нищни терминала и бъдещо-
то развитие на Индустриал-
ната зона. 

Изграждането на магис-
тралата между Русе и Тър-

ново и новите възможности 
за бизнеса в региона също ще 
са сред темите във форума. 

Сериозно внимание ще 
се обърне и на най-големия 
проблем за бизнеса в Русе - 
работната сила, тъй като реа-
лизирането на икономически 
и транспортни проекти не би 
било възможно без профе-
сионално подготвени кадри 
по браншове. Участниците в 
срещата ще направят предло-
жения за промени в закона за 
професионалното образова-
ние и Кодекса на труда, а ра-
ботодателите също ще дадат 
препоръки.     У

Държавата ще търси
инвеститори за летище Русе

431 кучета от приюта
намериха нов дом

От октомври миналата годи-
на до септември тази година 
431 кучета от общинския при-
ют за безстопанствени чети-
риноги са намерили своя нов 
дом и стопани, а все повече 
хора предпочитат да осино-

вяват четириноги. Специали-
стите от приюта се грижат за 
913 кучета, от които кастрира-
ни са били 465. Обратно вър-
натите по местата, от коита са 
взети, както изисква законът, 
са 331 бездомни животни.    У

Приключва работата по ремонта на водопровода на улица 
„Черни връх“ в „Родина“, като вчера служители на виК зарива-
ха изкопа в началото на пътната отсечка. С подмяната на стара-
та водопроводна мрежа ще се сложи край на авариите, заради 
които живeeщите в района се оплакваха, че рушат къщите им. 

Снимка: Бисер ТОДОРОВ



ДЕНЯТ16 ноември 2017 г. 3

Медийни партньори

Този проект е реализиран с финасовата подкрепа на
Министерството на културата и Фондация Америка за България

ОБЩИНА РУСЕ КДК

АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ КВИНТЕТ
(България)

Ангел Заберски  
Михаил Йосифов
Стоян Янкулов   
Борис Петров     
Борис Таслев      

ГЕОРГИ КОРНАЗОВ 
„ХОРИЗОНТИ“ КВИНТЕТ 

(Франция - България)

МАКС КЛУБ
джем сешън

АНТОНИ ДОНЧЕВ КВАРТЕТ
(България)

Антони Дончев  
Росен Захариев-Роко
Михаил Иванов 
Атанас Попов  

ДОХОДНО
ЗДАНИЕ

ПАТАКС
(Испания) 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

Георги Корназов   
Жофроа Тамизие   
Маню Коджиа     
Марк Бюронфос  
Кристоф Марге     

Румен Халачев 
Цветомир Цанков 
Джанер Каптан   
Свилен Начев   

19:00

п иано
тромпет
б арабани
с аксофон
контрабас

тромбон 
тромпет 
китарa 
контрабас 
барабани

пиано 
тромпет
контрабас
барабани

РУМЕН ХАЛАЧЕВ КВАРТЕТ

саксофон, пиано
окалв
нтрабаско

 а анибар б

ФЪНКАЛЕРО
(България)

Васил Спасов  
Радослав Славчев 
Димитър Льолев 
Мирослав Иванов 
Георги Марков  

пиано
бас
саксофон
китара
барабани

MEY feat. JCAT 

(Франция - България)

Маги Алексиева - MEY  
Жан-Шарл Батистела 
Тома Кордоли 
Александър Готие 

вокал  
пиано
бас
барабани

16
НОЕМВРИ

четвъртък

Среща - разговор
Вход - свободен

Миглена Ангелова

за
Искрено и лично

Големия VIP Брат

Доходно 
здание

Зала „Европа“
17.30 часа

Виктория ИВАНОВА
Няма да платя и стотинка 

за несвършена работа в пъ-
лен обем. Достатъчно сред-
ства сме отделили за зимно 
поддържане и ще бъда без-
компромисен при вина на 
фирмите, когато има щети и 
недай боже жертви. Това за-
яви категорично кметът Пла-
мен Стоилов на вчерашната 
втора среща за зимната под-

готовка, на която беше обсъ-
дена подготовката на фирми-
те, структурите, институци-
ите и кметствата за работа в 
зимни уславия.

Всеки е длъжен да изпъл-
ни задълженията си в пълен 
обем, защото това го дължим 
на гражданите, каза Стоилов 
и разпореди също листата да 
се оберат, а шахтите да се по-
чистят и продухат преди да 

падне снегът. 
Вече са проверени 12 ав-

тобуса от общинската транс-
портна схема, от които един е 
с износени гуми, а 4 са с не-
проверени пожарогасители. 
От 6-те проверени инспекти-
рани автобуси за един е даде-
но предписание за смяна на 
задните гуми. 

Сметопочистващата техни-
ка е в изрядно състояние за 

зимните условия, отбеляза 
шефът на общинската дирек-
ция „Обществен ред и сигур-
ност“ Спасимир Димитров. 

Предстои да се изпрати пис-
мо до транспортните фирми 
да се почистват при сняг сво-
евременно базите, където са 
автобусите и тролейбусите.

Фирма „РПС“, която от-
говаря за почистването на 
уличната мрежа в града, има 

19 собствени и 18 наети ма-
шини, както и 3 ръчни ротор-
ни снегорина. Има добър за-
пас от материали, а като про-
блем отново посочиха непра-
вилно паркираните автомо-
били. „Пътно поддържане 
Русе“ почиства входно-из-
ходните участъци и четвър-
токласната пътна мрежа, като 
разполага с 10 собствени и 4 
наети машини. „Берус“ има 

13 собствени машини, а в по-
далечните места - Хотанца, 
Бъзън и Тетово, ще има по-
стоянно налични машини за 
своевременно почистване на 
снега. 

Кметовете на малките на-
селени места и представи-
телите на ангажираните ин-
ституции също заявиха го-
товността си да посрещнат 
зимата. 

Стоилов: Няма да платя и стотинка за
несвършена работа при снегопочистването
Да се оберат листата и шахтите да се почистят преди да падне снегът, разпореди кметът

Николай Русчуклиев навърши 85 
сред десетки приятели и ценители

Нели ПИГУЛЕВА
Много цветя и поздравле-

ния получи един от емблема-
тичните за Русе художници 
- Николай Русчуклиев, който 
избра деня, в който навърш-
ва 85 години за новата си жи-
вописна изложба в галерията. 

Енергични мазки, стреми-
телно движение, много свет-
лина и свобода струят от 60-
те платна, подредени в РХГ. 
Половината от тях са рисува-
ни в последните две седмици, 
разкри директорката на гале-

рията Елена Великова, като 
поздрави сърдечно маестро-
то.

Поздравителен адрес из-
прати и кметът Пламен Сто-
илов, а художничката Краси-
мира Кирилова, негова въз-
питаничка от Великотърнов-
ския университет, му поднесе 
развълнувано поетично сло-
во за творчеството му.

Русчуклиев благодари за 
добрите думи и припомни ла-
тинската максима „Животът е 
кратък, изкуството - вечно“. 

Четири обемни фигури 
с лед осветление са новите 
попълнения в традиционния 
коледен кът пред сградата на 
общината. Сред тях са Сне-
жанка и грамаден трон, под-
ходящ за сядане и за снима-
не. 

70 нови светещи звезди, 
лъчове и други украшения 
ще обновят украсата в град-
ските квартали, съобщиха от 
общината. Нови 37 елемен-
та умножават украсата по 
булевардите в кварталите 
„Възраждане“ и „Здравец“. 

На площад „Батенберг“ съ-
що ще грейне нова 4-метро-
ва светеща коледна елха, а в 
центъра на града отново ще 
има обичайните три: 13-мет-
ровото изкуствено дръвче 
до коледния кът, живата ел-
ха пред Доходното здание и 

6-метровата изкуствена ел-
ха на площад „Хан Кубрат“. 

Общо коледните елементи, 
които ще украсяват града, са 
406, а в Коледния базар, ор-
ганизиран от общината на 
площад „Свобода“, ще има 
27 павилиона.                          У

Снежанка и грамаден трон допълват 
празничната коледна градска украса

Групова на-
ходка от от-
крити край Ва-
рна вкаменели 
морски тара-
лежи бяха да-
рени на отдел 
„Природа“ на 
Историческия 
музей. Мор-
ските тарале-
жи, които вече 
са част от екс-
позицията на 
Екомузея, на-
брояват около 
950 съвремен-
ни вида, а най-
ранните вкаме-
нелости от то-
зи вид датират 
отпреди около 
450 милиона 
години.

Снимка: РИМ

Белоев-младши с награда 
за млад учен „Danubius“

Д-р Иван Белоев от Русенския 
университет е тазгодишният но-
сител от България на награда-
та „Danubius“, която се дава на 
млади учени от австрийското 
министерство на науката, науч-
ните изследвания и икономиката 
и на Института за Дунавския ре-
гион и Централна Европа. 

Синът на председателя на 
Общото събрание на РУ и би-
вш ректор чл.-кор.проф.Христо 
Белоев получи приза заедно с 
негови колеги от 13 държави на 
церемония в Загребския уни-
верситет, който тази година до-

макинства Дунавската конфе-
ренция на ректорите. Предста-
вителят на РУ работи в облас-
тта на екологичния транспорт и 
е ръководител на екипа, създал 
водородния автомобил, с кой-
то университетът се представи 
успешно на Shell Eco-marathon 
challenger event през октомври 
в Истанбул и спечели награда-
та за дизайн.

Наградата бе връчена от 
д-р Ерхард Бусек, който е 
Доктор хонорис кауза на РУ, 
бивш вицеканцлер на Австр
ия.                                          У

Виктория ИВАНОВА
Имаме множество общи по-

зиции с „Да България“ и ще 
заявим общото намерение 
за създаване на политическа 
коалиция, която да се яви на 
следващи избори. Това каза 
лидерът на ДСБ Атанас Ата-
насов, който беше в Русе за 
среща с местната структура. 
Той отбеляза, че единодей-
ствието между двете партии 
съществува, като се очаква 
неговото оформяне в доку-
менти да стане до Коледа.

Нашите структури имат 
готовност и подкрепят този 
нов курс за концентрация на 
дясна политическа сила, коя-
то да играе ролята на фунда-
мент за създаване на широка 
дясно обединение за форми-
ране на автентична опозиция 
на този модел на упражнява-
не на властта. Няма истинска 
опозиция на тази власт и има 
необходимост от създаване 
на политическа алтернатива, 
каза още лидерът на ДСБ. 

Той коментира, че парти-
ите, които имат желание да 
участват в общия политиче-

ски съюз на ДСБ и „Да Бъл-
гария“, са добре дошли и 
вратите не са затворени. Ис-
кам предварително да знам 
и да чуя, че споделят наша-
та оценка за властта на Бо-
рисов. Не съм чул СДС каква 
оценка имат по отношение на 
тази власт. Ако нямаме обща 
оценка по начина, по който се 
упражнява властта, няма как 
да бъдем заедно в опозиция, 
обясни още Атанасов. 

ДСБ и „Да България“ имат 
обща еднаква оценка за „по-
рочния и вреден модел на уп-
равление на страната, което 
наричат модела „Борисов“ и 
именно това е основата, коя-
то ги събира, подчерта Атана-
сов. Моделът на упражняване 
на властта се характеризира 
с обезличаване на институ-
циите, размиването на гра-
ниците между властите, съз-
дадената и действаща много 
ефективно партийна номен-
клатура на ГЕРБ. Контроли-
раната корупция е най-сери-
озната заплаха за национал-
ната сигурност като цяло, ка-
за още Атанасов. 

Атанас Атанасов: ДСБ и „Да, България“ 
оформят коалицията до Коледа

Д-р Ерхард Бусек връчва наградата на д-р Иван Белоев.
Снимка: РУ
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Димитър ДРАГАНОВ
Кампания за предпазване на 

пешеходците провежда в мо-
мента Пътна полиция по повод 
днешния Ден без загинали на 
пътя. До понеделник унифор-
мени ще дежурят по кръсто-
вищата и по-големите улици, 
за да напомнят с присъствие-
то си задълженията като учас-
тници в движението и на шо-
фьорите, и на пешеходците.

Статистиката на КАТ сочи, 
че от началото на годината 
в Русе и областта са загина-
ли петима пешеходци, а 59 са 
ранени. Най-голямият дял от 

мрачната статистика разбира-
емо се пада на Русе - четири 
жертви и 52 ранени, като са-
мо в три от случаите вината 
за тежките инциденти е на пе-
шеходците.

Най-много произшествия с 
пешеходци са регистрирани в 
дните вторник и сряда, а най-
опасното време е от 10 до 14 и 
между 17 и 20 часа.

Сред най-рисковите дейст-
вия на пешеходците са прес-
качането на мантинели и пара-
пети и преминаването на чер-
вен светофар. Глобата за това 
е 50 лева, но няма пари, кои-

то да компенсират поражени-
ята след сблъсък, който не би 
могъл да бъде избегнат заради 
неочаквано изскачане на пъ-
тя. За пресичане на нерегла-
ментирани места или излизане 
внезапно на улиците санкция-
та е 20 лева. Затова от КАТ съ-
ветват да не се бърза при пре-
сичане, да се избират освете-
ните участъци и да се изчакват 
автомобилите, които прибли-
жават бързо към пешеходни-
те пътеки, защото шофьорите 
виждат пешеходците по-късно 
и е възможно да не успеят да 
реагират.

Униформени следят по кръстовищата
и шофьорите, и пешеходците
5 пешеходци убити и 59 ранени от началото на годината в Русе и областта

92-годишна жена бе блъсната на 16 октомври на пешеходната пътека срещу СБА на бул.“Скобелев“, 
където често стават произшествия с пешеходци.                                                                 Снимка:Архив

Катастрофа след бензиностанция „Лумакс“ затвори вчера 
около 17 часа платното към града на бул.“България“. Заради 
пиковия час се натрупа дълга опашка от автомобили. Радост-
ното в случая бе, че няма пострадали хора.    Снимка: Фейсбук

Димитър ДРАГАНОВ
Тежка четиричасова обра-

ботка приложили телефонни 
измамници на 77-годишна же-
на от Русе, за да й измъкнат 
парите до стотинка и така за-
работили по близо 1000 лева 
на час - сума, която никой в 
България не печели с честен 
труд.

Във вторник сутринта на 
телефона на 77-годишна ру-
сенка се обадил мъж, който 
се представил за кварталния 
отговорник от полицията и с 
няколко добре подбрани въ-
проса установил точния адрес 
на жената, името на сина й и 
най-важното - че е възрастна 
и има шансове да се поддаде 

на внушение. След това пре-
минал към следващата част 
от плана. „Кварталният“ пре-
дупредил набелязаната жерт-
ва, че телефонът й е в списъ-
ка на измамници, които ще се 
опитат да измъкнат от нея па-
ри за измислена операция, но 
полицията контролира ситуа-
цията и основания за тревога 
няма. От жената се иска са-
мо да даде колкото пари има, 
за да могат криминалистите 
да заловят престъпниците с 
преки доказателства за без-
образията им и да влязат за 
дълго в затвора. А дадената 
сума, естествено, веднага ще 
й бъде върната.

Тягостният психотрилър 

продължил със стряскаща 
автентичност. Скоро на те-
лефона позвънил мъж, който 
заявил, че е хирург и се на-
лага да направи спешна опе-
рация на снаха й, но са необ-
ходими 5000 лева. В това вре-
ме плачеща жена започнала 
да нарежда „Майко, помогни 
ми, много съм зле, а Марин е 
в командировка и няма как 
да даде парите“. Всичко било 
толкова убедително, че гласът 
дори наподобил на истинска-
та снаха на мишената. Отно-
во се намесил докторът, който 
строго обяснил, че няма вре-
ме за мислене, защото всяка 
минута е важна за здравето 
на младата жена и казал, че 

изпраща санитар за парите, а 
след това затворил.

Почти веднага позвънил 
„кварталният“, но жената ка-
тегорично отказала да участ-
ва в каквито и да е „полицей-
ски операции“. Тогава гласът 
отсреща го ударил на чест, до-
стойство и гражданска съвест 
и все пак успял да счупи и по-
следните бариери на здравия 
разум в мишената. Пенсио-
нерката събрала всичките си 
пари - 3695 лева и според ука-
занията без да гледа ги пусна-
ла през балкона, за да помог-
не на държавата. Но като по-
чакала до вечерта и никой не 
я потърсил да й върне парите, 
се обадила в Първо районно.

Възрастна жена обработвана четири
часа по телефона от измамници

52-ГОДИШЕН МЪЖ ОТ 
КАЦЕЛОВО задигнал раз-
лични по вид медни провод-
ници от местното училище, но 
за часове бил заловен от уни-
формени от РПУ-Две могили.

ШОФЬОР НА „ОПЕЛ 
КОРСА“ е заловен да уп-
равлява колата с номера на 
„Рено“ в Лом Черковна. 33-го-
дишният мъж е предаден на 
разследващ полицай.

ПЛАСТМАСОВ КОН-
ТЕЙНЕР е изгорял напълно 
във вторник вечерта в Сред-
на кула, след като в него била 
изхвърлена незагасена жар.

10 МЕСЕЦА УСЛОВНО 
С 3 ГОДИНИ ИЗПИТАТЕ-
ЛЕН СРОК и 200 лева гло-
ба е наказанието на Е.Ч. от 
Турция, защото на 9.09.2017 
опитал да мине от България 
в Румъния с фалшива българ-
ска лична карта. 

ДОМОВА КРАЖБА, при 
която са задигнати телеви-
зор, фенер и портфейл, е при-
чината рецидивистът Р.К. да 
прекара една година и осем 
месеца в затвора. Той разбил 
къща в Глоджево на 6 ноем-
ври 2017 г., но бил бързо зало-
вен и сключил споразумение 
с прокуратурата, което съдът 
одобрил. 

РЕЦИДИВИСТ ОБРАЛ 
МАГАЗИН НА БЕНЗИ-
НОСТАНЦИЯ и задигнал 
от там различни стоки за об-
що 248,19 лева, заради кое-
то ще лежи в затвора година 
и половина, въпреки че въз-
становил щетите, които нане-
съл. Той ще трябва да покрие 
и разноските по делото. 

ХРОНИКА

„Ко са прайте на полицаи“ 
и ритници по униформен 
пращат на съд 21-годишен

21-годишният Велизар Д. 
ще се срещне с Темида и ще 
има възможност да помисли 
за последствията на уличния 
се героизъм.

През нощта на 30 юли ми-
налата година Велизар се 
разхождал с приятели из Ру-
се. Компанията била изклю-
чително шумна и арогантна 
и три пъти от различни час-
ти на града в полицията по-
стъпили сигнали за крясъци 
и нарушаване на нощната ти-
шина. И трите пъти се оказ-
вало, че едни и същи момче-
та раздират нощната тишина 
с крясъци.

При поредното предупреж-

дение към младежите да не 
викат, защото дразнят хората, 
единият от тях демонстратив-
но обърнал гръб на служите-
лите на реда и тръгнал да пре-
сича пътното платно. Викнал 
им „Ко са прайте на полицаи“ 
и започнал да буйства. Уни-
формените извадили белезни-
ци и решили да го приберат, 
но бъдещият арестант изобщо 
не бил съгласен със съдбата 
си и оказал съпротива. Преди 
да го усмирят успял да ритне 
два пъти един от полицаите, 
заради което ще бъде съден не 
само за хулиганство, но и за 
нанасяне на лека телесна по-
вреда.                                       У 

Тартор на наркобанда
вкаран в ареста

Димитър ДРАГАНОВ
Четиричленна наркобан-

да е заловена в „Дружба 3“ 
при акция на криминалисти 
от Първо РПУ.

Двама от търговците на за-
висимост и страдание са за-
държани в района на улица 
„Н.Й.Вапцаров“, където по-
лицаите забелязали нервно 

оглеждащите се стари техни 
познайници на 33 и 35 годи-
ни. Минути по-късно в ка-
пана паднали още двама те-
хни съратници, включител-
но и 39-годишният тартор на 
четворката. При обиск в дома 
му са открити увит в топче-
та от хартия и станиол херо-
ин, както и електронна вез-

на. Същите топчета, но в по-
малки количества, са открити 
и в други двама членове на 
групата. Четвъртият излязъл 
чист. Срещу тримата е обра-
зувано досъдебно производ-
ство, а тарторът е вкаран в 
ареста.

Работата по случая продъл-
жава. 

Наталия ГРЪНЧАРОВА 
Държавата не успя да се 

справи с румънците, които 
купуват коли с български 
коли, ползват евтини българ-
ски застраховки, но ги карат 
в Румъния, но една частна 
застрахователна компания, 
при това не от най-големи-
те, създаде прецедент, кой-
то може да стане ключ към 
проблема. 

Четири дела за разваляне 
на застраховки „Гражданска 
отговорност“ спечели в Ра-
йонния съд ЗАД „Далл Богг: 
Живот и Здраве“. Те са фир-
мите „Мототоля“ ООД /75% 

румънско участие/, „Даска-
лу“ ЕООД /румънска/, „Еко 
Брокер“ ЕООД /българска, 

с 2 лева капитал/ и „Плами-
некс“ ЕООД /също българ-
ска, също с 2 лева капитал/.

Нито една от фирмите не 
прояви интерес към делото, 
което доведе до неприсъст-
вани съдебни решения, кои-
то не се обжалват и влизат в 
сила веднага.

Ако тази първа лястовичка 
доведе до масирана атака на 
застрахователите, основани-
ята на румънците да купуват 
български коли ще станат с 
едно по-малко. След това ще 
трябва някой да се справи с 
въпроса с плащането на да-
нъци.

Застраховател погна шмекериите на
румънски купувачи на български коли
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Йордан БОРИСОВ

Русе се гордее и живее с ми-
налото си. Всяка стъпка в на-
стоящето и бъдещето започва 
оттам. Харесали го римляните 
и построили лагер за войни-
ците си дошли тук да пазят  и 
подпомагат легионите  при во-
енните походи в Дакия. Харе-
сал го и султана - за експери-
ментален център на вилает от 
Дунава до Ниш. И започнали 
да го съграждат  с чувство за 
приемственост. Наследство за 
показ, каквото е днес.

Русе е пръв между българ-
ските градове преди и след Ос-
вобождението. 

Приел и запазил през 
годините европейското си 
влияние - като носталгия, 

но и като амбиция
Така се извисили емблема-

тични архитектурни сгради, 
проектирани от известни ар-
хитекти и строители, както 

и широки улици, павирани с 
любов, като в Букурещ. Няма-
ло обществени поръчки. Има-
ло обяви за конкурс. Специл-
но създадена от кмета коми-
сия разглеждала проектите и 
предложенията. Най-добрите 
печелят. Целта е не да се ус-
воят обществените средства, 
а да се вложат за необходими-
те обществени, битови и бла-
гоустройствени нужди. Така 
Русе се превърнал в красив и 
интересен, в тайнствен и ари-
стократичен град.

Град, в който много внима-
телно трябва да се подходи 
при извършване на всякакви 
ремонтни и реставрационни 
дейности. Обществото да об-
съди и предложи становища, а 
общинският съвет да дебати-
ра, приеме или отхвърли необ-
ходимостта от подобни наме-
си. И ако има намеса, както е 
в момента, то 

спечелилата строителна 
фирма задължително да е 
запозната с историята на 

града 
и с предприемчивия дух на 

тези, които са вложили пари, 
професионализъм и любов. 

Днешните строители, дръ-
знали да извършват ремонти 
в Русчук, поемат голямо пре-
дизвикателство! Предизвика-
телство да запазиш оригина-
ла на старината. Да запазиш и 
подредиш наново 120-годиш-
ните павета, закупени от тога-
вашната община от Брюксел и 
Виена. Та нали по тях хората, 

историята и времето са преда-
ли неповторимата атмосфера 
на нашия град! 

Може ли да се сравняват  
улиците с павета в старата 
централна част с асфалт?! Не 
може! Не подхожда! Няма да 
го има споменът. Няма да има 
спомен и за тези, които в мо-
мента изваждат бордюрите от 
преди век, за да сложат днеш-
ните от цимент с шупли. Та 
нали туристите, които сли-
зат от корабите, искат да ви-
дят точно тях, а не днешните! 
Ами стълбовете от края на 19 
век?! Оставете ги - дори за ат-
ракция! 

В Стария Русчук, във 
всяко паве, камък, сграда, 

орнамент, парк, мост, 
е втъкана история и 

мълчалив разказ за времето
В новия - разказът е много, 

много тъжен! Виждали сме 
градове в Европа и извън нея 
с невероятно запазени стари-
ни от стотици години и непов-
торима атмосфера. И са при-
влекателни за туристите. И ти 
е хубаво, романтично и спо-
койно, като се разхождаш сред 
този естестествен средновеко-
вен декор, където се поставят 
театрални и оперни спектакли, 
провеждат се хорови фестива-
ли, симпозиуми и улични из-
куства. 

Не че в Русе не се провеж-
дат такива културни срещи с 
публиката. Но не е същото. 
Ако бяхме запазили площада 
със стъклената будка, гради-

ната пред Доходното здание, 
павираните улици, фамилните 
къщи... Дълго мога да избро-
явам за онова, което вече не 
съществува. Има ли смисъл?! 
Толкова ми се искаше да беше 
съхранен духът и уникалност-
та на Стария Русе!

Запазените до днес архите-
ктурни ансамбли, улици, пло-
щади и паркове, са 

израз на материален и 
духовен стремеж на хора 

свободни, с възможности и 
интелект, с отношение към 

красотата на живота
Всичко това е идвало, и би 

трябвало да идва и сега по Ду-
нава. Красив и неповторим е 
бил Русчук с реката и приста-
нището, оживлението на паза-
рите и улиците, с виковете на 
продавачите на вода. Приста-
нището с параходите до Вие-
на го няма. Няма го и пазарът 
до него. А от продавачите на 
вода е останал само споменът. 
Но улицата до пристанището 
я има. Разкопана е. Как ли ще 
изглежда след ремонта?!

И консулите на десетте дър-
жави много са харесвали Рус-
чук. В докладите до своите 
правителства почти всички за-
вършват с поздрав от „краси-
вия и интересен Русчук, който 
прилича на градовете от Из-
тока и от Ориента, и на наши-
те“. Преди двадесет години, на 
конференция в Загреб за дей-
ността на дунавските градо-
ве, външният министър на Ре-
публика Хърватска определи 

Русе като „перлата на Долния 
Дунав“.

За да го съхраним като та-
къв, е нужно 

да се спре разрушаването 
поне на най-известните 
емблематични сгради

които за хубаво или за лошо 
са частна собственост. Но има 
административни лостове, с 
които могат да бъдат активи-
рани техните притежатели по-
скоро да започнат ремонта на 
т.нар. Стара полиция - памет-
ник на културата, общинска и 
частна собственост, на пър-
вото застрахователно друже-
ство в България от 1891 годи-
на, на Виенската къща на бул. 
„Придунавски“ - паметник на 
културата - Къщата на Иван 
Соларя от 1900 година... Вече 
има една надежда - започна ре-
монтът на Старата музикална 
гимназия - паметник на кул-
турата, немско протестантско 
училище от 1901 година.

Да, знам, че законът не поз-
волява да се инвестират об-
щински и държавни средства 
за ремонта на сгради -  памет-
ници на културата, частна 
собственост. Може обаче, да 
се предложи промяна в закона 
от русенските народни пред-
ставители, областния управи-
тел и кмета. 

За съжаление през 90-те го-
дини е съборен и прочутият 
вилаетски хотел „Ислях хане“, 
строен през 1865 година. Мяс-
то, посещавано от Мидхат па-
ша, консулите, първите масо-

ни в българските земи, търго-
вци, театралите от читалище 
„Зора“... В салона се изнася-
ли концерти и вариететни за-
бави. Имало е политически и 
дипломатически припирни по 
въпроса за освобождението на 
България.

Русе е тайнствен град. 
Пази любопитни и интимни 

спомени
Помни тайните срещи на ку-

риерите от Влашко с револю-
ционерите от читалище „Зо-
ра“. Помни стоновете на ране-
ните и пребити четници във 
вилаетския конак. Помни ру-
софилското съзаклятие. Мно-
го са потайностите на града. 
Може би затова е толкова оби-
чан и толкова мразен в разви-
тието си!

Болката на Русе. Не успява 
все още да се пропие с онзи 
дух на миналото, така нужен 
за настоящето и бъдещето. 
Като че ли реката лека поле-
ка отнася онова, което сама е 
напластявала с векове. Не ис-
кам да изгубим очарованието, 
гордостта и славата на Русе, 
град сред първите на Долния 
Дунав.

С този публицистичен мате-
риал казвам и споделям с въл-
нение гражданската си пози-
ция към запазване на съгра-
деното в Русе. Знам, че мно-
го хора ще кажат, че  всичко е 
решено и връщане назад няма. 
Вероятно са прави, но не до-
там. Русе е град  на промените 
- и на демократичните също!

Болката на Русе
Като че ли реката лека полека отнася 
онова, което сама е напластявала с векове



ОБЯВИ 6

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

МАЛКИ ОБЯВИ I

СЕМЕЙНИ ОБЯВИ

ПРОДАЖБИ
ДВУСТАЙНИ

Сп.Чайка, 56м2, ет.7, монолит, 55000лв.
ТопЦентър55м2,мон.празен,заРемонтЕ35000
Здравец,65м2,ет.3,ТЕЦ,Е37000

ВИЛИ, 
КЪЩИ

Дружба2,КъщаРЗП120м2,г-ж,дв.-ид.ч,Е38000
Красен,РЗП 80м2,двор500м2,панор.,15000лв

БИЗНЕС ИМОТИ
Магазин,83м2,Дружба1,самост.,WC,50000лв.

ГАРАЖИ
Гараж за БУС – 20м2, Юндола, 7000 лв.

НАЕМИ
ОТДАВА

Здравна каса,2-стаен,ет.3,полуобз.,290лв.
Помещение,зад Халите,партер,100лв.
Топц-р,Офис-маг-н,24м2,партер,ТЕЦ,220лв. 

ПРОДАЖБИ
ДВУСТАЙНИ

Е39900,Дружба,67м2,мон.,ет.4,тав.ст.8м2

Е36900,Здр.Олимп,51м2,мон.,ет2добър,ключ
Е37000,Широк ц-р,70м2,мон.,ет.4,отл.,обзав.
Е25000,Чарод.-300-те,62м2,ет.4,PVC,ключ

ТРИСТАЙНИ
Е57000,96м2,ТопЦ-р,мон.,тав.стая15м2
E53500,982м2,ТопЦ-р,мон.,ет.3,можеГараж
Е49000,82м2,Родина1,ет.6,PVC,отличен
Е46000,96м2,Дружба-2,ет.3,монолит

ВИЛИ, 
КЪЩИ

Е37800,112м2,Дружба,ет.1двор220м2,гараж
Е32900,ЗП70м2,Автогарата,двор220м2
Е15500,с.Николово,ЗП50м2,двор950м2
E39900,булГ.ДелчевЗП70м2+160м2,дв.900м2

ПРОДАЖБИ
ДВУСТАЙНИ

Е44000,Топ център,70м2,ет.3,монолит
Е12900,Птицекомбинат,68м2разшир.РVСлукс
Е41000,Възраждане,62м2,монолит.,ТЕЦ,ет.5

МНОГОСТАЙНИ
E43000,Др-2,100м2,ет.2/4,мон.,PVC,лукс

ВИЛИ, КЪЩИ
E7800,Ново селоЗП60м2дв1200м2,вътр.баня
Е5000,с.Сваленик,ЗП 100м2,двор 1дка
Е21000Ч.вода,вътр.WCиБаняЗП80/1200м2дв
Е7000,Кошов,изглед скалите,ток,вода
E16500,Д.Абланово,мас.къща,панор.,дв1дка

БИЗНЕС ИМОТИ
Е15000,Офис/Ателие/Кабинет,20м2,център
Е12900,Сграда-ЗП140м2,дв.1040м2,с.Ч.вода

МЕСТА, ПАРЦЕЛИ
Е5000,Долапите,гл.улица,УПИ-500м2,

ПРОДАЖБИ
ЕДНОСТАЙНИ

Е16000,2 стаи+антре,WC,двор,ул.Цариград

ДВУСТАЙНИ
Е45000,75м2Н.Поща,мон.ет.2,РVСключ,таван
Е36000,64м2,Здр.,ет.6,ТЕЦ,PVC,лам,саниран

ВИЛИ,КЪЩИ
8000лв.,Къща,с.Екзарх Йосиф,вътр.WC,двор
Е44000,Къща сБасарбово,реновирана,дв.1дк
Е45000,Къща,с.Червена вода,PVC,дв1400м2
Е75000,Ст.къща,самост.Ст.Стамболов+240м2
Е26000,КъщаНиколовоРVСна1ет.вътр.WC,дв
Е35000,Вила,Мартен,на2ет.,дв.1дка,вътр.WC
10000лвВила,Кас.ч-ма,30м2,ток,вода,маза,дв
8000лв,Къща,ГорскоАбланово,2ет,тухла,двор

ПРОДАЖБИ
EДНОСТАЙНИ

Е24000,Родина-Ол.Панов38м2,ет.4своб,ключ
Е21600,Изток-II-роРПУ,42м2,ет.1,своб.
Е24000,Гарата,48м2,ет.6,ТЕЦ,своб.
Е19500,Чарод.юг-ц.част,Пацони,42м2,ет.1

ДВУСТАЙНИ
Е28800,Изток-МОЛ-а,60м2,ет.5,обзаведен

Е28000,Др.3-ц.част,65м2,мон.РVС
Е30000,Чарод.-юг-Пацони,70м2,ет.3,своб.
Е30000,Дружба3,62м2,ет.5,свободен
Е24000,Чародейка,62м2,ет.7,PVC,отличен 

ТРИСТАЙНИ
Е50000,Дружба 3-СВА,100м2,ет.6,клим.,лукс

ВИЛИ,КЪЩИ
Е28000,Родина,70м2,ет.2+бечова стая и маза
28000лв.,Ряхово,Къща-80м2,дв.0.8дка,гараж                                                            

ПРОДАЖБИ
ЕДНОСТАЙНИ 

E24500,ЗдравецИзток,45м2,ет.3,обзаведен
E5500,Джъмбо,45м2,ет.4,монолит
Е8500,Ш.ц-р-Родилното,20м2,ет.5,асанс,сWC

ДВУСТАЙНИ
Е33000,Изток-МОЛ Русе,65м2,ет.12ТЕЦ,ЕПК

ТРИСТАЙНИ
Е62000,Операта,90м2,ет.3/4,монолит,таван
E41800,Чар.Сев.-“Успех“,120м2,лукс,обз.,ет.1

ПРОДАЖБИ
ЕДНОСТАЙНИ – САМО ПРИ НАС

Е37000,Пантеон,47м2,ет.2/6,нов,газ,PVC,отл.

Е27000,Здр.-Олимп,56м2,ет.4,мон.таван,ТЕЦ
Е37000,Ид.център,50м2,ет.2/5,мон.,свободен

ДВУСТАЙНИ - САМО ПРИ НАС
E42000,Възраждане,50м2,монолит,ТЕЦ,лукс
Е39000,Здравец,68м2,ет.8,ТЕЦ,монолит
E45000,център,62м2,ет.3/8,PVC,обзаведен
Е43500,Широк ц-р,55м2,ет.5,мон.,лукс обзав.
Е40000,Цветница,65м2,ЕПК,ет.10/15,ТЕЦ

ТРИСТАЙНИ -.САМО ПРИ НАС
E46000,уч.Ол.Панов,92м2,ет.10/15,ТЕЦ,РVС
Е63000,Ид.Център,80м2,ет.3,мон.,лукс,РVС
Е83000,х-лРига,115м2,ет.2,РVС,ключ
Е37900,Ш.център,80м2,ет.3/6,мон.,PVC,ключ
Е55000,Ал.Възраждане,87м2,ет.5/9,мон.,своб

БИЗНЕС ИМОТИ
Магазин,Е31000,Възр.-ВТУ,37м2,ТЕЦ

ПРОДАЖБИ
ДВУСТАЙНИ

Е33000,Родина-1,ет.4,среден
Е34000,Дружба-2,ет2,таван

ТРИСТАЙНИ
Е42000,ул.Борисова,ЕПК,отличен
Е80000,Възраждане,ет.5,тухла,лукс

ВИЛИ, КЪЩИ
Е9500,Вила,Николово,надЕзерото,дв.500м2
Е16000,Къща,Червена .вода,двор650м2
Е38000,Къща,гр.Мартен,масивна,двор1дка
Е180000,Бизнесимот в гр.Мартен,двор4.5дка

НАЕМИ
ОТДАВА

300лв.,2-стаен,Сердика,ет.2,обзаведен
250лв.,2-стаен,Дойче шуле,ет.3,полуобзавед.

ПРОДАЖБИ
ЕДНОСТАЙНИ

Е21000,Дружба-1,42м2,ет.1
E31000,Родина1,51м2,ет.6,монолит,газ
E32700,Възраждане,44м2,ТЕЦ,ет.8
E38000,Ялта,58м2,монолит,нов,газ,ет.5
E35500,Център,49м2,тухла,ет.3/4

ДВУСТАЙНИ
Е33000,Дружба3,60м2,ет.4/8
E38000,62м2,Възражд.,ет.1/8,ТЕЦ,реновиран
Е55000,Идеален център,70м2,ет.3,тухла,ТЕЦ

ТРИСТАЙНИ
Е43000,Чародейка,85м2,РVС,лукс,ет.6/8 
Е47000,Мальовица,104м2,ет.4
Е70500,Център,113м2,ет.4,монолит,нов
Е53500,Център,85м2,ет.8
Е72500,Център,76м2,ет.3,гараж
E30000,Мальовица,80м2,монолит
Е53000,Възраждане,ет.3/5,ТЕЦ,86м2
Е68000,Дружба1,ет.3/5,тухла,газ,лукс,110м2

МНОГОСТАЙНИ
Е61200,Дружба3,ет.1/4,лок.парно,мон.,102м2

ВИЛИ, 
КЪЩИ

Е35900,Център,100м2
Е37000,Щръклево,90м2,двор820м2,плоча
Е12000,Мартен,69м2,двор20м2
Е27000,Ново село,120м2,двор950м2,плоча

НАЕМИ
ОТДАВА

500лв.,3-стаен,Ид.център,80м2,необзав.

 

Продажби 

Други автомобили 

ТОЙОТА КОРОЛА 1.4, гаражна, климатик,  
нов внос, 2500лв., 0889908504

 

Продажби 

Гарсониери 

10000ЛВ., 40кв.м,Дунав мост,0888748261 

Е19600 40кв.м.,“Изток“,ет.5,0885387222 

Е19600 40кв.м.,“Изток“,ет.5,0885387222

Двустайни 

Е26700 70кв.м,“Родина“,ет.2,0898472678 

72000ЛВ., 62кв.м, „Дружба 1“, ет.3,па-  
нел,РVС, теракот,изолация, 0898205154 

Е52000, Топ център, 75 кв.м., тухла,  
ТЕЦ, вътрешен, 0898205154 

Е41000, монолит, ТЕЦ, 0899714777 

Тристайни 

Е35000 88кв.м.,“Здравец“ТЕЦ,0885387222 

Е47000, 90кв.м, ул.П.Хитов,0878574941 

86КВ.М, „Дружба 1“, монолит, обзаведен  
лукс, от СОБСТВЕНИК,Е48000, 0883550174 

114 кв.м., 3-стаен разширен, жк „Чаро-  
дейка, бл. 119, Е 40000, 0876207366 

Е 56500, Център,тухла,лукс, 0888889760 

Е46000 85кв.м.,“Родина“,ТЕЦ,0885387222 

ГАРАЖ, Хали,9500лв,подземен,0886101868 

Вили, къщи 

КЪЩА, гр.Борово, на 1 ет.,празна,110кв  
м, двор 700кв.м,топ център,0885803437 

КЪЩА, с.Басарбово, Е31000, 0887606276 

Други 

“СПАИНВЕСТ РУСЕ“ ООД продава жили-  
ща, кв.Възраждане, 0883550175 

Офиси, магазини, гаражи

Покупки

Под наем 

Дават 

1-СТАЕН, полуобзаведен, 0882504260 

ПОМЕЩЕНИЕ, ул. „Борисова“ - срещу  
„Приста ойл“, за офис или магазин,  
собственик, 0886551996, 0888810687 

3-СТАЕН, топ център,ет.4, обзаведен,  
климатик, тухла, 330лв., 0888927602 

МАГАЗИН 33кв.м, Идеален център, WC,  
ТЕЦ, климатик, 250лв., 0899611403 

250лв., 3-СТАЕН, „Дружба 3“,0878574941 

2 СТАИ от етаж, над Гарата, 0899102807 

280ЛВ., 2-СТАЕН, Център, 0885387222 

ГАРСОНИЕРА, ТЕЦ, „Изток“, 0897866550 

Търсят 

НАЕМАМ производствено помещение  
100 кв.м в града, 0888095601

Замени 

ЗАМЕНЯМ 2-СТАЕН, „Чародейка“,бл.307  
ет.5, за подобен в „Родина“,0877132777

 

НАБИРА: ШИВАЧИ - редовна и II-ра смяна  
и КРОЯЧ, 0886873817 за връхно облекло. 

„СЕЛТИКС“ ЕООД търси ГЛАДАЧКИ,  
ШИВАЧКИ, НАРЪЧНИК, 0888508883 
НАБИРАМ СПЕЦИАЛИСТИ гипсокартон -  
за Германия, 0896 53 99 59 

ТЪРСИ ЕЛ. МОНТАЖНИЦИ промишлено и  
жилищно строителство, 0888004332 

СТРОИТЕЛНА фирма набира ШОФЬОРИ  
на самосвали и БАГЕРИСТИ, 0884927096 
ФИРМА за скрап търси ОПЕРАТОР  
балираща машина, 0896888219 

РЕСТОРАНТ „КОСМОС“ търси да назначи  
ГОТВАЧ/КА, 0899175777 

ГЛАДАЧКИ и ШИВАЧКИ набира,30лв./ден-  
седмично и ежедневно заплащане,  

0899145524, 0899145520 

„ЛИЛИЯ“ търси ШИВАЧКИ, 0888388164 

„ЧАНОВЕТЕ“ търси СЕРВИТЬОР/ К А,  
добри условия, 0896816882 

„ИНТЕРТРЕЙД“ АД търси да назначи  
ХИГИЕНИСТ/КА и РАБОТНИК ЦЕХ ОПА-  
КОВКИ. Тел.:082/845-296; 0887791648 
БАР „ИМПУЛС“ търси СЕРВИТЬОРКИ и  
БУКМЕЙКЪРИ, 0877944480 

МЕХАНА „ВИНАРНА“ търси СЕРВИТЬОР/КА,  
ГОТВАЧ/КА, добри условия, 0887557503 

МЕХАНА „РУСЕ“ търси ХИГИЕНИСТКА IIсмя-  
на и СЕРВИТЬОРКА. Справки на място  

или на тел. 0883691020 

ФИРМА търси ШОФЬОРИ, кат.С+Е, за тежко  
товарни камиони над 12.5 т.,0896772165 
„ИНТЕРТРЕЙД“ АД търси да назначи  
Ш Л О С Е Р  и  Ш Л О С Е Р - Б О Я Д Ж И Я ,  
Тел.:082/845-296; 0887791648 

ШИВАШКА ФИРМА търси НАКАТВАЧ,  
ХИГИЕНИСТ, ШИВАЧКИ права машина и  

оверлог,осигурен транспорт,0899145550 

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ наема ОБЩИ  
РАБОТНИЦИ и РАБОТНИЦИ с опит в об-  
ластта на топлоизолация, шпакловка,  
зидария, фаянс и теракот, 0888521374 
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ТЪРСЯ АВТОМОНТЬОР с опит,0883273040 

„РУМЕН ЙОРГОВ И Н“ ООД търси да назна-  
чи ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР метални кон-  
струкции. Тел. за връзка: 082/845040,  
е-майл: office@rumenjorgov.com 

TИРПАРКИНГ търси СЕРВИТЬОР, ПАЗАЧ  
и ГОТВАЧИ, осигурен транспорт, турски  
език - предимство, 0878555523 

ТЪРСИМ РАБОТНИЧКА-ФУРНА, 0893419667 

ПОЧИСТВАЩА ФИРМА набира ЧИСТАЧКИ  
на пълен и непълен работен ден,  
0879408591 

ТЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете на 1г  
и 2 месеца, 0877222937 

ТЪРСИМ ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТКА за  
кулинарен щанд, с опит, 0898603774 
„ИТМА“ търси ГЛАДАЧКА,опит,0899975502 

РЕСТОРАНТ „АНА ПАЛАС“ търси да назначи  
ГОТВАЧ, 0897846464 

РЕСТОРАНТ „РЕГАЛ“ на хотел „Бистра и  
Галина“ търси ГОТВАЧ/КА,  
0885562220, 082 82-33-44 

„КАМЕЯ“ търси ОТК и ОПЕРАТОР ПОД-  
ЛЕПВАЩА ПРЕСА, 0898441861 

ПИЦАРИЯ „РОМА“ търси МИЯЧКИ, сед-  
мично заплащане, транспорт - II-ра  

смяна, тел.0889518985 

МЛАДА пенсионерка с опит търси да  
гледа дете, 0899434930 

„НИМЕК“ ООД търси да назначи РАБОТНИК  
поддръжка на сгради, 082/825-917 

НАБИРАМЕ ГОТВАЧИ за гр.Банско,  
0893374155 

МАШИНОСТРОИТЕЛНА фирма търси  
ЗАВАРЧИК за постоянна работа - 8 часа,  
5-дневна работна седмица, 0887791719 

ТЪРСЯ ЖЕНА за обща домакинска работа  
в гр.Мартен, 8 ч-28лв./ден, 0897846361 

БАСЕЙН „Локомотив“ търси ГОТВАЧ сту-  
дена кухня, 0887424613, 0879805002 

ТЪРСЯ ШОФЬОРИ, кат.“С+Е“, за транспорт  
в страната, 0883202455 

НАБИРАМ ЗАВАРЧИЦИ, добро заплащане,  
0876644130 

ТЪРСЯ РАБОТА като ПАЗАЧ, 0876401304 

П Т И Ц ЕФ Е Р М А с .Б о р и с о в о  н а б и р а  
РАБОТНИЦИ- на смени, 0893426789

 

Покупки

Други 

ПЕНА МАРИНОВА АНДРЕЕВА, чрез пълномощ-  
ника си Мирослава Андреева-Калчишкова  
уведомява,че има инвестиционно намере-  
ние за изграждане на еднофамилна жилищ  
на сграда в собствения си имот, УПИ X-  
166, кв.40, с.Нисово, община Иваново,  
област Русе 

Продажби 

Други 

ЦИГЛИ - тип „лястовичка“, с 2 канала;  
ТУХЛИ - единични, стандартни, II-ра  

употреба, изгодно; ДЪРВА ЗА ОГРЕВ -  
60 лв./куб.м., 0893240047

 

Административно-правни 

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0899130032 

Битови 

КОМИНОЧИСТАЧ, 85-65-81; 0887297256 

КОМИНОЧИСТАЧ, 0899110524 

ВиК РЕМОНТИ, ОТПУШВА, 0886420119 

РЕМОНТ ХЛАДИЛНИЦИ, КЛИМАТИЦИ,  
ЕЛ.УРЕДИ-на място, 0889869387 

РЕМОНТ/ монтаж КЛИМАТИЦИ, 0879102930 

Строителни 

ВиК, ПАРНО, ЕЛИНСТАЛАЦИИ,0894725575 

ВЪТРЕШНИ ремонти, КЪРТИ, 0988978429 

РЕМОНТИ до ключ, 0893788084 

ШПАКЛОВКА, гипсокартон,ВиК, 0893788084 

ЕЛ.УСЛУГИ, ел.инсталации, 0896619223 

МЕТАЛНИ ВРАТИ, ОГРАДИ и др.,0988355028 

ИЗКОПАВАНЕ на септични ЯМИ,0877665493 

ВСЯКАКЪВ ремонт на покриви,0877665493 

На стр. 7
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РЕМОНТ всякакви КАНАЛИЗАЦИИ,0877665493 

ОПРАЗВА ЖИЛИЩА и изхвърля,0899736099 

ЧИСТИ мази, тавани ИЗГОДНО, 0884961354 

КЪРТИ, ПОЧИСТВА,ИЗВОЗВА, 0899736099 

ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 0879610399 

Транспортни 

ТРАНСПОРТ с бус - във и извън Русе,  
КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, 0876756652 

Други 

МАСАЖИ и още нещо,Маги,0876273776 

МАСАЖ цяло тяло+др. екстри,0896366819 

СУПЕР МАСАЖ-всички екстри,0896366819 

МАСАЖ, 0887743486 

МАСАЖИ - ЗАРА, 0876284578 

МАСАЖИ - ЕМИ, 0897358511 

МАСАЖИ - всякакви, ДАЯНА, 0885112210

 

МАСАЖНО СТУДИО „СОРАЯ“ - МАЛКО  

ОСТРОВЧЕ от РАЯ, 0884512181 

САЛОН „ФИНЕС“ - МАСАЖ, 0892412800 

МАСАЖНО студио „ФЛОРА“, 0876511060 

МАСАЖИ, 082/52-04-35 

МАСАЖИ - НОВ ЕКИП, 0888360572 

ОБЯВИ

Мислите, че знаете всичко
за бижутата? Помислете пак

Чували сме израза, че 
диамантите са най-добрите 
приятели на жените. Афини-
тетът към изящните бижута, 
скъпоценните камъни и кра-
сотата датират от най-ранен 
период. Днес красивите ак-
сесоари са социално при-
ета норма в повечето стра-
ни, белег на добър вкус и 
начин да покажеш общест-
вен статус. Какво не знаем 

за бижутата и кои са наис-
тина любопитните факти за 
тях, разказват експерти на 
швейцарската марка за из-
работка на уникални бижу-
та „Авиел“. 

1. Най-старите бижута са 
открити в мароканска пеще-
ра, която датира от 82 000 
години. 

2. Египтяните се считат за 
едни от първите хора, които 

са започнали да използват 
бижута, като първите такива 
са били изработени от ска-
рабски бръмбари. 

3. Венецианските майсто-
ри в работата със стъкло на 
остров Мурано са развили 
креативни и революционни 
начини за производство на 
стъклени мъниста, от кои-
то са и произвели първите 
огърлици. 

4. Смята се, че диаманти-
те са били добити за първи 
път в Индия, а първият го-
дежен пръстен е изработен 
през 1477 година, по случай 
брака на Максимилиан Пър-
ви и Мария от Бургундия. 

5. Кехлибарът е вкамене-
на дървесна смола, но за да 
се получи, смолата трябва 
да е на поне милион години.

6. Емералдите са добива-

ни от египтяните още през 
3500 г.пр.н.е. и са били на-
ричани „камъкът на небето“.

7. В древен Рим само ня-
кои от най-високопоставе-
ните хора са имали право 
да носят пръстени, като бе-
лег на социалния им статус. 

8. Първите сребърни мъ-
ниста са открити в древна-
та пещера Бломос в Африка, 
датираща от 75 000 години. 

9. Най-древните гривни от-
крити в Русия са изработени 
от слонова кост, които про-
менят цвета си и губят от ин-
тензивността си, ако оста-
нат на ярка слънчева свет-
лина твърде дълго. 

10. В някои древни афри-
кански култури огромните 
обеци са били считани като 
знак за мъжественост, мощ, 
сила и статус.

Според класация на списа-
ние „Пийпъл“ кънтри певецът 
Блейк Шелтън е най-секси 
мъж на годината. 

Шелтън е гадже на рок-пе-
вицата Гуен Стефани, която 
може би вече е стигнала до 
същото заключение, като на-
правеното от класацията на 
списанието. 

„Тя ми каза: Слушай ме, ще 
съжаляваш до края на живо-
та си, ако не вземеш този по-
дарък и просто не живееш в 

момента“, каза Шелтън пред 
списанието. 

По повод на комплимен-
та, който му прави издание-
то, певецът казва: „Това ще 
се използва във всеки разго-
вор, независимо дали е в „The 
Voice“ или в ежедневието в Ти-
шоминго, Оклахома или в раз-
говор с лекар. Ти си дяволски 
прав, аз съм господин Секси! 
Бях грозен през целия си жи-
вот, ако мога да бъда секси за 
една година, аз ще бъда“.

„Пийпъл“ избра Блейк Шелтън
за най-секси мъж на годината

Блейк Шелтън и Гуен Стефани.                               Снимка: БГНЕС

Една отличителна черта на
Джоли, която всяка жена иска

Проучване разкри, че пове-
чето жени искат да имат вежди 
като на Анджелина Джоли. Ар-
гументът е, че така се възприе-
мат за по-женствени.

Веждите на актрисата са в 
Топ 8 на най-често срещаните 
форми на вежди, заедно с тези 
на Кара Делевин, Кийра Найт-
ли и Чарлийз Терон.

На второ място е „кралската 
форма“ на веждите на модела 
Кейт Мос и певицата Риана. 

Заради елегантния начин, по 
който изглеждат, трети най-же-

лани от дамите вежди са тези 
на Жизел Бюндхен. 

В първата петица попадат 
още Бионсе и Тейлър Суифт.

В Топ 8 на най-желаните веж-
ди на последно място е Чар-
лийз Терон. Причината - звез-
дата от „Атомна блондинка“ има 
прекалено тънки вежди за вку-
са на съвременната жена.

Проучването е инициирано от 
Центъра за разширена лицева 
козметична и пластична хирур-
гия в Хамърсмит, Западен Лон-
дон. В допитването участвали 

хиляда жени.
„Устните и веждите се откро-

яват по-малко с напредването 
на възрастта, а цветът на веж-
дите избледнява. Не е изненад-
ващо, че много жени искат да 
имат плътни вежди като на мо-
дела Кара Делевин“, коментира 
специалистът от Центъра за 
разширена лицева козметич-
на и пластична хирургия - д-р 
Де Силва.

Освен че се стремят към спе-
цифична форма на веждите, 
която да подчертава погледа, 

с напредването на възрастта 
дамите все по-често прибягват 
до блефаропластика, споделя 
още специалистът. Процедура-
та стяга отпуснатите клепачи 
и премахва подпухналите тор-
бички. Така лицето придобива 
по-свеж вид.

Очите са първият център на 
вниманието за среща с нов чо-
век и всеки малък дисбаланс 
или асиметрия се вижда лесно. 
Ето защо дамите полагат уси-
лия погледът им да бъде неот-
разим.
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Да се промени седалище-
то и адресът на управление 
на ликвидаращото се друже-
ство „Тежко машинострое-
не“ ще решават акционери-
те на насроченото ново общо 
събрание. То ще се проведе 
на 15 декември от 13,30 часа 
в Русе на ул.“Бистрица“ 2. 

Както се прави всеки де-
кември от 2008 г. насам, об-
щото събрание ще продъл-
жи срока на ликвидация 
с още една година, т.е. до 
31.12.2018 г. Акционерите 
ще изберат и ликвидатор за 

следващите 12 месеца. Се-
гашният ликвидатор Весела 
Ерменкова обаче предлага и 
допълнителни точки в днев-
ния ред, предвиждащи да се 
промени адресът и седали-
щето на дружеството на гр. 
София 1330, район Възраж-
дане, ул.“Арх.Петко Момчи-
лов“ 2. С тази цел ще бъдат 
направени и съответните 
промени в устава.

Промяната е удобна за 
най-големия собственик на 
неработещото от години 
КТМ - Държавната консо-

лидационна компания. Ней-
ният представител, който с 
мажоритарния си дял в дру-
жеството решава сам всич-
ки въпроси, няма вече да бие 
път до Русе. Което от една 
страна е добре, тъй като ня-
ма да се плащат командиро-
въчните му. Но от друга - за 
2298 дребни акционери, по-
вечето от които в Русе, ще 
стане по-трудно да ходят 
на събрания и да участват 
в гласуването. Сега от вре-
ме на време идва по някой, 
колкото да смути начерта-

ния дневен ред с досадни въ-
проси какво става с парите 
му. С промяната на седали-
щето тази опасност изглеж-
да ликвидирана.

Както „Утро“ писа, по-
следното общо събрание на 
акционерите на „Тежко ма-
шиностроене“ се проведе са-
мо преди два месеца. С гласа 
на единствения присъствал 
акционер - държавата, в ли-
цето на „Държавна консоли-
дационна компания“ ЕАД, 
бе освободен един от досе-
гашните ликвидатори - Ни-

колай Добрев. По предло-
жение на представителя на 
ДКК Пешо Пешев е взето и 
решение за ново възнаграж-
дение на останалия един-
ствен ликвидатор Весела 
Ерменкова. Тя ще получава 
месечно по три минимални 
заплати или по 1380 лева. 

Във фалиралата Корпо-
ративна банка останаха де-
позирани 4,392 млн. лева на 
„Тежко машиностроене“. 
По-късно за част от взема-
нията бе оформена цесия, 
като по нея са получени над 

1,5 млн. лева. Тези пари са 
налични в дружеството, но 
никой не се сеща да поиска 
разпределянето им. Както не 
се сещаше и преди фалита 
на КТБ, когато налични бяха 
всичките близо 4,4 милиона. 
Това всъщност може да на-
прави само държавата, която 
има мажоритарен дял. Дреб-
ните акционери вече дори не 
ходят на събрания, тъй като 
там за милионите не се гово-
ри, сякаш парите изобщо не 
съществуват и всички тряб-
ва да забравят за тях.

„Тежко машиностроене“ 
се мести в София Окончателно отпада 

възможността 
някой от дребните 
акционери да пита 
къде са му парите

Две трети от българските фирми 
са оптимисти за бизнеса догодина

Родните компании посре-
щат 2018 г. със сериозен оп-
тимизъм. Очакванията им по 
отношение на приходите, за-
етостта и бизнес климата ка-
то цяло се повишават значи-
телно. Това сочат резултати-
те от проучване на БТПП, из-
вършено сред 602 фирми от 
България. Анкетата е част от 
мащабно бизнес проучване в 
Европа (European Economic 
survey - EES 2018), в което 
участват над 50 хиляди фир-
ми от 23 държави.

62,7% или почти две тре-

ти от анкетираните българ-
ски фирми очакват бизнес 
климатът да се подобри през 
следващата година. Скокът от 
края на 2016 г. досега е значи-
телен - тогава на същото мне-
ние са били 38 на сто. Причи-
ните за оптимизма се крият в 
стабилните макроикономиче-
ски показатели, намаляване-
то на част от административ-
ната тежест и по-лесния дос-
тъп до финансиране. 

Очакванията за износа съ-
що се подобряват - почти 50% 
от фирмите смятат, че про-

дажбите им в чужбина ще 
нараснат през 2018 г., а 42,3 
на сто не предвиждат про-
мяна. Въпреки че очаквани-
ята за продажбите в страна-
та също бележат повишение, 
предприятията поставят не-
достатъчното търсене от въ-
трешния пазар като второто 
като най-голямо затруднение. 
Засилването на вътрешното 
търсене по-скоро ще доведе 
до увеличаване на вноса.

Около 39% от работодате-
лите предричат увеличение 
на заетостта при 22,5% с та-

кова очакване миналата го-
дина.

Проблем номер 1 на бъл-
гарския бизнес е липсата на 
квалифицирана работна ръ-
ка. 60% от анкетираните я 
посочват като затруднение, 
като броят им се увеличава с 
една трета спрямо предход-
ните две години. На второ 
място се нарежда вътрешно-
то търсене - 42% имат при-
теснения за развитието му. 39 
на сто пък са разтревожени 
от цените на енергията и су-
ровините. 

Русенската „Голд-Аполо“ е 
поставена на десето място в 
сектор „Мебели и дървообра-
ботка“ в класацията на най-
динамичните малки и средни 
компании „Гепард“, изготвяна 
ежегодно от в.“Капитал“. Под-
реждането се извършва по 
ръст на годишната печалба 
за 2016 г. спрямо 2015 г. За ру-
сенската фирма увеличение-
то е с внушителните 2193%. 

Компанията е лидер в топ 
15 по брой на заетите през 
2016 г., които са 239, и на вто-
ро място по приходи - 11.976 
млн. лв.

Мебелната фабрика „Голд-
Аполо“ стартира производ-
ствената си дейност през 
1999 г. с петгодишен опит в 
търговията на дребно с ме-
бели. През следващите шест 
години компанията изграж-

да и стартира успешно че-
тири производства: за кор-
пусна мебел, матраци, мека 
мебел, пружинни пакети тип 
„Бонел“.

Дружеството притежа-
ва собствена производстве-
на база с площ над 13 000 

кв.м. Търговската му мрежа 
на територията на страната 
включва над 150 партньори, 
които предлагат изделията в 
над 300 обекта. На външния 
пазар фирмата продава в Ру-
мъния, Македония, Гърция и 
Италия. 

„Голд-Аполо“ влезе в Топ 10 
сред мебелните фирми

96 са постъпилите жалби от 
граждани в общинското звено 
за защита на потребителите, 
като 63 от тях са срещу тър-
говски и туристически обекти. 

По всички са извършени 
проверки или са препрате-
ни до компетентните органи, 
като специално проверките 
на търговски и туристически 
обекти в община Русе са об-
що 1140. 

Жалбите за рекламация на 
стоки и услуги са 33, като по 
четири от тях не е образува-
но производство заради лип-
са на документи. 

От останалите 29 жалби 
41% са удовлетворени, като 
са изпълнени исканията на 
потребителите - възстанове-
ни са заплатените суми, из-
вършена е замяна на заку-
пените стоки с нови или без-

платен ремонт на уредите с 
дефекти. 

А иначе от общинското зве-
но са съставили 18 акта за 
констатирани нарушения, ка-

то са издадени 16 наказател-
ни постановления. Общата 
сума на наложените санкции 
е 6120 лева, а внесените суми 
от глоби са 5459 лева.

Русенци масово се жалват от 
търговски и туристически обекти
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Днес над страната ще преобладава облачно време и на отделни места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизто-
чен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, максималните – между 8° и 13°. Над планините ще е облачно и мъгливо. На 
места ще превалява слаб дъжд, над 1800 метра – слаб сняг. Ще духа умерен югоизточен, по билата южен вятър. Максимална температура 
на височина 1200 метра около 7°, на 2000 метра – около 2°.

ВРЕМЕТОБългария Европа

Близките ви и приятелите ви 
обичат и ви ценят, независи-
мо от това какво ви се струва 
на вас. За повечето недоразу-
мения и скарвания днес вие 

ще бъдете причината, просто защото се 
чувствате дискомфортно. Вечерта ще ви 
се иска да се извините. 

Мъжете Телци днес се радват 
на невероятен късмет. Какво-
то и да захванат, ще изведат 
до победен край. При жените 
това не е толкова силно изра-

зено, въпреки че не се очакват някакви 
сериозни разминавания и проблемни 
ситуации. Вечерта ви очакват изненади. 

Денят е свързан с важни 
събития в професионалната 
сфера. Някои ще получат от-
говорна задача, справянето 
с която ще отвори нови врати 

в кариерата. Тези, които започват нова 
работа, могат да не се съмняват, че ги 
очаква успех.  

Денят ще изисква Раците да 
положат сериозни усилия. 
Възможно е това да е свърза-
но с реализацията на любов-
ните ви желания, но може да 

е насочено и към творческите ви плано-
ве. При всички случаи днес нищо няма 
да ви се дава даром. 

Не си губете времето, тъй като 
днешният ден е прекрасен за 
всякакви активности, в това 
число и за пътувания и за пре-
говори. Ситуациите са такива, 

че ви позволяват да работите в познатия 
за вас режим, не ви се налага да търсите 
нови партньори или нови аргументи.  

Добре е Девите да не зациклят 
на фаза размишления или на 
пореден рунд от безплодните 
дискусии, които са им любими. 
Денят налага да действате 

по-решително, да търсите изходи от за-
плетената ситуация. Най-вероятно ще се 
наложи да търсите съмишленици. 

Денят е подходящ за общу-
ване, за водене на кореспон-
денция и за посредническа 
дейност. Много от задачите 
ще успявате да решите бързо 

и успешно, благодарение на опита си. 
Това ще бъде оценено по достойнство и 
ще получите похвала.  

На много от Скорпионите 
може да им се наложи да по-
жертват личните си капризи в 
името на обща работа, от коя-
то очакват сериозни приходи. 

Възможно е следобед някой да потърси 
вашата помощ или просто рамото ви, за 
да се оплаче от нещо.  

Изследователският ви усет 
днес е особено изострен. Това 
със сигурност ще ви помогне 
при разрешаването на про-
блем, като откриете връзките 

между наглед несвързани неща. Всичко 
това ще ви повдигне самочувствието. А 
към края на деня ще дойдат и парите. 

Денят изисква от Козирозите 
всичката целеустременост, на 
която са способни. Желателно 
е да довеждате докрай всяко 
започнато действие, защото 

точно нещо недовършено би могло да ви 
подведе неприятно. Преценявайте точно 
с какво можете да се нагърбите.  

Душевен и физически подем 
очакват днес Водолеите, а 
това ще се отрази положител-
но във всичко, с което се зах-
ващат. Ще прибави и солиден 

нюанс на самочувствие, което напоследък 
е леко спаднало. Можете да разчитате на 
помощта на закона и на свои приятели. 

Днес звездите предоставят на 
Рибите сами да избират на как-
во да заложат - на активност и 
енергичност или да се въздър-
жат от рискове и да си вземат 

почивен ден. За някои обаче това няма да 
важи, тъй като им предстоят спешни зада-
чи, които искат незабавно действие.

16 ноември, Св.апостол 
и евангелист Матей
28-и лунен ден, Луна в Скорпион. 
Благоприятен ден за всякакви „зем-

ни дела“ – от покупката на нов ав-
томобил до ремонта на жилището. 
Възможна е появата на не особе-
но важен здравословен проблем. 

Време за вземане на отговорни ре-
шения. Подобряват се умствената 
дейност, способността за концен-
трация върху проблема и нивото на 

самокритичност. Можем смело да 
се заемем с нови начинания, с биз-
нес-планове и всякакви нови анга-
жименти..               Анна ГЕОРГИЕВА

Душевен и физически подем 
днес очакват Водолеите
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ХОРизОнТалнО: ЕМ, ФА, ИРА, ЕПИР, ЗАЛЕЗ, МАША, КОВО, АС, РАК, ИВ, НО, ВЕДРО, ОПАК, ТРИО, ТО, РА, ТОСКА, ОСЛО, КЮРИ, СОРТ, ПУЛПА, АН
ВЕРТикалнО: ЛАЗО, МИЗАНТРОП, ДАМ, ДИ, ЕШ, ПАРДЕСЮ, АВИАТОР, ЛОВКОСТ, СОРА, АР, КОКАИН, ВОТ, ОКА, КРА, ИЛ

Отговори от брой 265

СУДОкУ

Отговори от брой 265

296
13
58
26

49352
39

85
49
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534921678

892467531

617583492

946152783

725398164

381746925

279814356

463275819

158639247

Created by Sudoku Generator - http://sudoku.smike.ru

Solution

Труднолесно

4 7 5 8
9

2 4 9
9

2 7 5 6
3 8 2

6 2 1 5
3

7 5 1

4 3 9 2 1 6 5 7 8

6 2 8 7 5 3 1 9 4

7 5 1 9 4 8 2 6 3

2 7 4 8 6 1 3 5 9

8 1 6 5 3 9 7 4 2

5 9 3 4 2 7 8 1 6

9 4 7 1 8 2 6 3 5

1 6 2 3 9 5 4 8 7

3 8 5 6 7 4 9 2 1

Created by Sudoku Generator - http://sudoku.smike.ru

Solution

лЕСнО

5 6 9
9 4 2 3
2 7

8 3 4
3 4 9

8 6
5

1 9 3
1 7 4 6

6 4 7 1 3 5 2 8 9

2 3 8 6 9 4 1 7 5

5 1 9 8 2 7 6 3 4

3 2 6 7 5 1 9 4 8

8 9 5 4 6 2 3 1 7

4 7 1 3 8 9 5 6 2

9 6 4 5 7 3 8 2 1

7 5 3 2 1 8 4 9 6

1 8 2 9 4 6 7 5 3

Created by Sudoku Generator - http://sudoku.smike.ru

Solution

ТРУДнО

94
293

856
64

4
6985

723
459

6842

214958673

897163254

356247819

725389461

961425387

483716925

172694538

539872146

648531792

Created by Sudoku Generator - http://sudoku.smike.ru

Solution

Витамин О

Карикатура: Огнян БАЛКАНДЖИЕВ
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Страницата подготви Георги ХРИСТОВ

- Златане, докъде я дока-
рахте с молбата за лиценз?

- Доникъде! Тези дни полу-
чихме от федерацията „любе-
зен“ и общ отговор, в който не 
се посочват конкретни причи-
ни. Преди доста време адво-
катката, с която работим, под-
готви всички документи. Про-
учихме устава, питахме и във 
федерацията какъв е редът за 
кандидатстване. След като се 
подготвихме, както изискват 
правилата, внесохме доку-
ментите. И зачакахме. Вре-
мето минаваше, но отговор 
не идваше. Накрая дойде ед-
но писмо, в което се обясня-
ваше отгоре-отгоре, че в Ру-
се вече имало един клуб, така 
че от втори нямало нужда. Аз 
поне така разбрах това писмо. 
Странна работа! По тази ло-
гика тук не бива да има три 
клуба по бокс, два - по лека 
атлетика и т.н. Нашата реак-
ция бе да сезираме веднага 
министъра на спорта Красен 
Кралев с въпроса какви са мо-
тивите на федерацията да не 
ни издаде лиценз. Кралев пре-
прати писмото до федерация-
та с искане за аргументиране 

на отказа. И на 17 август тази 
година получихме писмо. То-
нът му бе едно усукване, об-
щи думи: „Ние ...разгледахме,  
допълнителни мотиви...обек-
тивни причини....повтаряме...“ 
Повторението бе, че в Русе 
имало клуб с отлични специа-
листи с доказани резултати и 
че втори клуб няма защо да 
има. Другото обяснение бе, 
че общото събрание гласува-
ло през 2016 година федера-
цията да не приема нови чле-
нове. Говорих с мои колеги, не 
си спомнят за такова решение. 
Пък и е странно - коя центра-
ла няма да работи за разра-
стването си!

- Колко клуба членуват 
във федерацията?

- По мои данни са 64-65. По-
ловината от тях обаче са в гра-
фата „Мъртви души“. Нямат 
дейност, нямат зали, нямат 
уреди, нямат нищо, нямат със-
тезатели. Имат само управи-
телни съвети, чиито членове 
тичат по форуми, когато се из-
бира ново ръководство на фе-
дерацията. Клубове, които не 
вършат работа за 5 стотинки 
има, а Златан Ванев не може да 

получи лиценз. Зад гърба ми в 
Спортното са 16 деца. Какво 
става, какъв е този страх, че 
клубът на Ванев ще се окаже 
водещ? Там ли е проблемът?

- Къде мислиш че е?
- За мене е ясно, че този мъл-

чалив отказ е умишлена реак-
ция. 

- В какви отношения си с 
президента на федерацията 
Неделчо Колев?

- Винаги съм го уважа-
вал като известен спортист. 
До него обаче трудно може 
да се стигне. И нещо друго - 
той дойде на власт през май 
или юни 2011 година. Тогава 
на практика бе учредена по-
редната наша федерация. Аз 
и младият тогава състезател 
Валентин Христов тръгнахме 
към Азербайджан през март 
същата година. Само за на-
турализацията на Христов и 
Боянка Костова, които полу-
чиха азерски паспорти, Баку 
преведе на българската феде-
рация 400 000 евро. Тези па-
ри им дойдоха свише, без да 
си мръднат пръста и да имат 
каквато и да е било заслуга. 

- Възможно ли е сегашна-

та реакция да е продикту-
вана от факта, че работиш 
в Азербайджан?

- Не знам, нямам идея. Аз 
не познавам треньор, който 
ще откаже работа срещу по-
добро възнаграждение. Имах 
шанс, отидох. Непрекъснато 
се ползвах от подкрепата и 
уважението на Иван Абаджи-
ев, лека му пръст. Той прояви 
разбиране. Сега съм в Русе, 
шефовете на Спортното учи-
лище ме уважават, дадоха ми 
възможност да работя с деца, 
помогнаха ми да направим 
тренировъчно помещение и 
аз работя отговорно. Ако във 
федерацията си мислят, че те-
зи деца са на Златан Ванев, се 
лъжат жестоко. Тези деца са 
на българския спорт. Ами ако 
след време някое от тях доне-
се медал от световно първен-
ство, от Олимпиада? Всички 
ще споменават, че медалът е 
за България, а не за клуба на 
Ванев, нали! Вижте какво ста-
ва с българските щанги. Го-
лямо пъчене, а на последно-
то европейско първенство за 
юноши, девойки и младежи в 
Албания се върнахме с едно 
отличие. Сега мъжете и жени-
те ще участват на световното 
с непълни отбори. Вместо да 
се обединим, да работим, да 
се конкурираме, ние се само-

изяждаме. И защо - щото еди-
ният не харесвал другия или 
нещо си там от сорта на дреб-
ните детински заяждания. Та-
ка не се прави спорт.

- Какво мислиш да пред-
приемеш?

- Какво ли? С моята адво-
катка ще заведем дело за дис-
криминация. Дискриминация 
спрямо мене, спрямо децата, 
които тренират в Спортното 
училище. Вече подготвяме 
документите. Ще съдя феде-
рацията за грубо отношение 
към човек, който иска да рабо-
ти според закона. Толкова съм 
ядосан, че ще стигна много 
далеч. На първо време ще за-
позная лично председателя на 

Европейската комисия Тибор 
Навранчич какви си мотивите, 
с които една българска феде-
рация отказва да даде лиценз. 
Защото мотиви няма. Има ед-
но: „Няма пък да ви дадем!“ 
Директно ще отида в Народ-
ното събрание и ще предста-
вя случая пред членовете на 
комисията по спорта. Ще по-
искам и среща с г-н Красен 
Кралев. Накрая ще отида при 
премиера Бойко Борисов. Не 
го казвам ей така. Наистина 
ще го направя, обещавам ви. 
Който ме познава знае, че ни-
кога няма да се предам. Нико-
га! А когато каузата ми е спра-
ведлива, съм решен да се боря 
два пъти повече.

Завеждам дело за 
дискриминация 
срещу федерацията
Отказват да лицензират мой клуб с 
измислени и общи приказки, но няма 
да се предам, гневи се шампионът

Съвсем наскоро учениците от Спортното 
училище в групата на Златан Ванев спече-
лиха медали на държавното първенство 
по вдигане на тежести. Странното тогава 
бе, че децата се състезаваха от името на... 
„Сливен“! На въпроса защо се получава 
така, Ванев отговори, че федерацията мо-

тае топката по молбата му за издаване на 
лиценз за негов клуб. По тази причина, са-
мо и само да реализират труда си в трени-
ровките, децата участвали под шапката на 
друг отбор. Тази история ни се стори твър-
де абсурдна, а и световният шампион има-
ше какво да каже по случая пред „Утро“.

Златан Ванев:

Златан Ванев или Златния, 
както го наричаха български-
те медии, е роден на 29 март 
1973 година. Той е една от ле-
гендите на българските щан-
ги. И не защото някой го е на-
рекъл така, а заради показа-
ните от него резултати.

Ванев е първият тежкоат-
лет на планетата, станал све-
товен шампион в три различ-
ни категории - 70, 77 и 85 кг. 
Наскоро един казахстанец - 
Иля Илин, повтори пости-
жението му. Казахстанецът 
обаче най-вероятно ще из-
падне от класацията, защо-
то го разследват за употреба 

на допинг.
Дългогодишният капитан 

на националния отбор пе-
чели в кариерата си 31 меда-
ла от световни и европейски 
първенства.

Идва на работа в Русе през 
септември 2009 година по по-
кана на д-р Кирил Панайотов. 
С д-р Панайотов, който е пре-
зидент на ТСК „Русе“, въз-
раждат клуба и го утвържда-
ват у нас. 

Ванев заминава за Азер-
байджан през 2011 година. 
След този период отново ра-
боти в Спортното училище 
на Русе.

Златния е единственият трикратен
№1 в света в различни категории

Ориентировачите 
на УСШ 
най-добри
в Търговище

Състезателите на Учениче-
ската спортна школа в Русе взе-
ха участие на държавен турнир 
по спортно ориентиране в Тър-
говище. Ето как се представиха 
възпитаниците на треньорката 
Маргарита Стоянова.

Берт Ибрям - първи при мом-
четата до 12 години. Петър 
Петров - първи при момчетата 
до 14. Мартин Аргиров - втори 
при юношите до 18. Рая Асено-
ва - първа при момичетата до 
12. Яна Пенева и Виктория Ка-
линова - втора и трета при мо-
мичетата до 16. Йохана Цвета-
нова - втора при девойките до 
18 години. 

15-годишната Ясна Петрова 
бе звездата на турнира. Тя ста-
на победителка при жените до 
21 години.  

Волейболистите на „Дунав“ ще играят тази събота от 18 часа за 
четвърта поредна победа в първенството на Висшата лига. Вода-
чите в група „Б“ ще гостуват на „Раковски“ в Севлиево.



СПРАВОЧНИК

Хоризонтално: „Бесове“. Миранда. Станчо Станчев. „Отело“. Скаут. Ка. Анасон. Крина. Ела. Квота. Кант (Имануел). Ларва. Сакар. Сафо. Аа-
рон. АТА. Ланг (Джесика). Абант. Шпора. Прага. „Те“. Иранит. Маркиз. Уеа (Джордж). Свита. Тура. Пиаца. Дакар. Грис. Салдо. Ани. Окови. Пиле. 
„Тя“. Омара. „Харамии“. Аванта. Епир. Оса. Герак. Нота. Хатор. Зенит. Пара. Инари. Ира. „На лов“. Покемон. Минерал. Кокила. 
Вертикално: Весталка. Пиетро Маскани. Стена. Флора. Икава. Ран. Коала. Лоара. Псора. Хале. Вноска. Нанси. Ванга. Ор. Кеч. Овраг. Иваси. 
Тетива. Основа. Птица. Харон. Омск. Тарар. Талпа. Арап. Итака. Обама (Барак). Дирек. Рок. Траур. Снага. Долап. Зико. Антика. Нарта. Емине. 
Ек. Инч. Накат. Кука. Ироними. Деканат. Тиранти. Тирол. Сава. Трапезария. Сатана. 
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  КАНАЛ 1

05.50 Бързо, лесно, вкусно ре-
цепта на деня 06.00 Денят за-
почва Сутрешен информационен 
блок с водещи Юлия Стефанова 
и Иво Никодимов 09.00 По света 
и у нас Информационна емисия 
09.15 Денят започва с Култура 
Информационен културен блок с 
водещи Анна Ангелова и Димитър 
Стоянович 11.00 Здравето отбли-
зо Здравно предаване с водещ 
Мария Андонова 11.40 Телепа-
зарен прозорец 12.00 По света 
и у нас Информационна емисия 
12.30 Бързо, лесно, вкусно ре-
цепта на деня/п/ 12.45 Телепаза-
рен прозорец 13.00 Концерт на 
Минчо Минчев и Николай Минчев 
Празници на изкуствата - Аполо-
ния 2017 14.00 В кадър /п/ 14.30 
Светът на Япония: Моменти от 
Ишикава документална пореди-
ца 14.45 Телепазарен прозорец 
15.00 Фреди Хайнекен тв филм /4, 
последен епизод/ 16.00 По света 
и у нас Информационна емисия 
16.10 Новини на турски език 16.25 
Телепазарен прозорец 16.40 Мал-
ки истории /п/ 16.50 Мускетарите 
3 тв филм /9 епизод/ 17.45 Бързо, 
лесно, вкусно рецепта на деня/п/ 
17.55 Зелена светлина 18.00 По 
света и у нас Информационна 
емисия 18.30 Още от деня Ко-
ментарно предаване 19.15 Спорт 
ТОТО 19.50 Лека нощ, деца! Жил 
и Жюли 20.00 По света и у нас 
Информационна емисия 20.45 
Спортни новини 21.00 Последни-
ят велосипедист игрален филм /2, 
последна част/(12) 22.25 Открито 
с Валя Ахчиева 23.00 По света и у 
нас Информационна емисия 23.25 
Зелена светлина 23.30 Детекти-
ви от „Серангун роуд“ тв филм /6 
епизод/(16) 00.30 Бързо, лесно, 
вкусно рецепта на деня/п/ 00.40 
Денят започва с Култура /п/ 02.20 
Здравето отблизо /п/ 03.00 Фреди 
Хайнекен тв филм /4, последен 
епизод/п/ 03.50 Днес и утре 04.15 
Детективи от „Серангун роуд“ тв 
филм /6 епизод/п/(16)

 bTV

05.30 „Лице в лице“ /п./ - публи-
цистично предаване 06.00 „Кунг 
фу панда: Легенда за страхотния 
боец“ - анимация 06.30 „Тази су-
трин“ - информационно предава-
не 09.30 „Преди обед“ - токшоу 
с водещи Десислава Стоянова и 
Александър Кадиев 12.00 bTV Но-
вините - обедна емисия 12.30 „Шо-
уто на Слави“ /п/- вечерно ток шоу 
13.30 Премиера: „Любов под наем“ 
- сериал, с. 1, еп.2 15.00 Премие-
ра: „Италианската булка“ - сериал, 
с.1, еп.156 16.00 Премиера: „Кли-
ника край езерото“ - сериал, с.2, 
еп. 70 17.00 bTV Новините 17.30 
„Лице в лице“ - публицистично 
предаване с водещ Цветанка Ри-
зова 17.50 Спорт тото 18.00 „Опас-
ни улици“ - сериал, еп. 852 19.00 
bTV Новините - централна емисия 
20.00 Премиера: „Сега и завинаги“ 
- сериал, с. 1, еп.43 21.00 „Ферма-
та“ - риалити 22.30 „Шоуто на Сла-
ви“ - вечерно ток шоу 23.30 bTV 
Новините - късна емисия 00.00 
„Моите мили съседи“- сериал, с.1, 
еп.59 01.30 „ Италианската булка“ 
/п./ - сериал 02.30 „Преди обед“ 
/п./ - токшоу 04.30 „Опасни улици“ 
- сериал, еп. 736

  НОВА ТВ

05.20 „Часът на Милен Цветков“ 
- предаване на NOVA /п/ 06.20 
„Здравей, България“ - сутрешен 
блок 09.30 „На кафе“ - предаване 
на NOVA 11.30 „Бон Апети“ - пре-
даване 12.00 Новините на NOVA 

12.30 „Двете лица на Истанбул“- 
сериен филм 13.30 „Остани с мен“ 
(премиера) - сериен филм 14.30 
„Прости ми“(премиера) - сериен 
филм 16.00 Новините на NOVA 
16.30 „Завинаги свързани“ (преми-
ера) - сериен филм 17.55 „Теглене 
на Лото 5 от 35 - „Златната топка“ 
18.00 „Семейни войни“ (премиера) 
- телевизионна игра 19.00 Нови-
ните на NOVA - централна емисия 
20.00 „Откраднат живот: Чуждо 
тяло“ (премиера) - сериен филм, 4 
сезон 21.00 BIG BROTHER: MOST 
WANTED 2017 - риалити шоу 22.00 
„София - Ден и Нощ“ (премиера) - 
риалити сериал 23.00 „Господари 
на ефира“- забавно предаване 
23.30 Новините на NOVA 00.00 
„Часът на Милен Цветков“ - преда-
ване на NOVA 01.00 „Костюмари“ 
- сериен филм, сезон 5 02.00 „Чу-
чулигата“- сериен филм 03.00 „Ри-
тъмът на мечтите“ - сериен филм 
04.00 „Двете лица на Истанбул“- 
сериен филм /п/

 КИС 13

7.00 – “Битката за Севастопол” 
– драма 9.00 – “Рябинов валс” 
- драма 10.30 – “Особености на 
националната политика” - дра-
ма 12.00 - “Фолклорна трапеза“ 
13.00 – “Франкофония” - драма 
15.00 – “Два дни” – комедия 16.30 
– Документален филм 17.00 - „Да 
сме живи, да сме здрави“ - фолк-
лор 17.30 – “Сергей Петров – ру-
ския Сезан” – документален филм 
18.00 – “Строител на българската 
култура” – документален филм 
18.45 - НОВИНИТЕ НА „КИС 13” 
19.00 – “Художникът на птиците”– 
документален филм 19.45 - НОВИ-
НИТЕ НА „КИС 13” 20.00 – “17 мига 
от пролетта” – тв сериал, 4 епизод 
21.00 – Документален филм 21.30 
- НОВИНИТЕ НА „КИС 13” 22.00 
– “През времето” - драма 23.30 - 
НОВИНИТЕ НА „КИС 13” 00.00 – 
“Особености на националната по-
литика” – комедия 1.30 – “Танго на 
дворцовия площад” – драма 3.00 
– “Попа имал куче” – драма 4.00 – 
“Висоцки. Благодаря, че съм жив” 
- драма 6.10 – Документален филм

 ДЕЛТА

01:00 Грозни, мръсни и зли - дра-
ма 03:00 Черен лед - драма 05:00 
Фолклорен изгрев 06:00 Не ме 
лъжи - криминален 08:00 Четири-
мата танкисти и кучето - сериал 
09:00 За, Вас, деца! 10:00 Пале 
Роял - комедия 12:00 Страници от 
живота - сериал 13:00 Изпепеле-
ни от слънцето - военен 15:00 Че-
тиримата танкисти и кучето - сери-
ал /п./ 16:00 За, Вас, деца! 17:00 
Изумрудената огърлица – сериал 
18:00 Дивият ангел – сериал 18:45 
Новини 19:00 Документален филм 
20:00 Скорост- предаване за ав-
томобилни манияци 21:00 Нови-
ни /п./ 21:30 Успешно земеделие 
22:00 Страници от живота - се-
риал /п./ 23:00 Новини /п./ 23:30 
Големият бос - екшън с Брус Лий

 TVN

12:00 „Утре ще изчезнеш“ – игра-
лен филм 13:30 „Говори с мен“– иг-
рален филм 15:30 „Сърцеразби-
вач“ – игрален филм 17:30 „Ярца 
Гумбу: Алхимия в Хималаите“ 
– док. филм 18:00 „Класически 
коли“ 18:30 НОВИНИТЕ на ТИ 
ВИ ЕН 19:15 „Факти от миналото“ 
– историческо предаване 19:45 
„Авантаджии“ – игрален филм 
21:30 НОВИНИТЕ на ТИ ВИ ЕН 
22:00 „Хектор и тъсенето на щас-
тието“ – игрален филм 24:00 Край 
на програмата

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ
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Възпитаникът на русенска-
та школа Анатоли Нанков-То-
ли бе удостоен вчера с чест-
та да е почетен президент на 
школа „Дракончета“. Нанков, 
знаково за футбола в нашия 
град име, бе посрещнат от ше-
фа на ФК „Дунав“ д-р Симе-
он Симеонов, който създаде и 
разви детската академия към 
русенския клуб. В тази школа 
тренират стотици малчугани 
от детски градини и начални-
те класове.

„Човек с популярността и 
реномето на Нанков се при-
покрива с амбициите на на-
шия клуб. Той ще е ментор на 
школата“, обясни пред „Утро“ 
д-р Симеонов. 

Малко по-късно президен-
тът на „Дунав“ и неговият 
гост се срещнаха с треньо-
рите в „Дракончета“. 

Анатоли Нанков е роден на 
15 юли 1969 година в свищов-
ското село Ореш. Идва в Ру-
се като ученик в Спортното 

училище. Дебютира в мъж-
кия тим на „Дунав“ в „А“ гру-
па през сезон 1985-1986, кога-
то е на 16 години, като запис-
ва 7 мача и един гол. В 4-те 
си сезона за „Дунав“ изигра-
ва 57 срещи, в които отбеляз-
ва 19 гола.

После преминава в „Сла-
вия“, а след това - в ЦСКА. 
Мачовете му с екипа на „ар-
мейците“ са най-много - 149 с 
11 гола. Има и 3 сезона в „Ло-
ко“ /София/. През 2003 годи-
на играе за кратко в полския 
„Катовице“. Приключва ка-
риерата си в „Миньор“ /Бо-
бовдол/. 

След това влиза в треньор-
ския щаб на ЦСКА като по-
мощник на Стойчо Младенов 
и го следва при всичките му 
ангажименти. Този тандем 
прави „червените“ шампион 
на страната. Двамата работят 
заедно и през последната го-
дина като екип в казахстан-
ския „Кайсара“.

Легенда на „Дунав“ 
стана почетен шеф на 
академия „Дракончета“
Възпитаникът на русенската школа Анатоли 
Нанков се срещна с треньорите от школата

Минути след срещата си 
с треньорите в школа „Дра-
кончета“ Анатоли Нанков 
бе любезен да отговори на 
въпросите на „Утро“.

- Анатоли, добре дошъл в 
Русе! Как си, какво ново?

- Благодаря, добре съм, ви-
наги се връщам с удоволст-
вие тук.

- Каква беше програма-
та днес?

- Срещнах се с колегите в 
школата, ходихме с д-р Си-
меонов до стадион „Дунав“. 
Виждам, че се прави база, 
която ще бъде една от най-ху-
бавите в България. След дъл-
ги години - кажи-речи от вре-

мето, когато бях футболист 
тук - не беше пипнато почти 
нищо по този стадион. Се-
га ще е различно, затово мо-
га само да поздравя хората, 
които работиха и работят по 
обновяване на съоръжението.

- Следиш ли представяне-
то на „Дунав“?

- Следя всичо, бях в тече-
ние на всеки мач през мина-
лия сезон. Гледах и двубои-
те с „Иртиш“ в Лига Евро-
па. Даже, ако ми позволиш, 
имам може би и малко учас-
тие при разузнаването за ма-
човете с казахстанците. Това, 
което знаех и наблюдавах ка-
то стил на „Иртиш“, бе спо-

делено с бившия старши тре-
ньор Веселин Великов. Каха-
станците продължиха в след-
ващия етап на Лига Европа 
главно заради по-солидния 
си опит и доста по големия 
си бюджет. Всеки елитен от-
бор в Казахстан има право да 
си позволи до 8 чужденци. И 
то добре платени хора. Като 
цяло „Дунав“ записа отличен 
сезон с едно завидно посто-
янство. Заслугата е на ръко-
водството, треньорския екип, 
футболистите. Сега отборът 
има колебания, но те са част 
от футбола. Вярвам, че „Ду-
нав“ ще направи добра се-
рия и че ще се съхрани като 

участник в Първа лига.
- Как върви вашата рабо-

та в „Кайсара“?
- Класирахме тима на 6-то 

място от 12 отбора. Мисля, че 
не е лошо, като се има пред-
вид, че отборът бе дебютант 
в елита. Обикновено поне 90 
процента от новаците в ди-
визията отпадат през първа-
та година. При нас това не се 
случи. 

- Колко време ще останеш 
в Русе?

- Искам да остана малко по-
вече, но до часове трябва да 
пътувам за София. Още вед-
нъж - желая успех на „Дунав“ 
и повече радост на феновете.      

Нанков: „Дунав“ направи запомнящ се
сезон, следя всеки мач на отбора

Юношите ударени с безпрецедентна
глоба за стълкновение в мач с „Черно море“

Зоналният съвет на БФС 
във Варна удари ФК „Дунав“ 
с безпрецедентни наказания 
след мач с участието на фут-
болисти до, забележете, само 
15 години! 

Тези „деца“ обаче са се из-
явили особено по време на 
двубоя с „Черно море“, защо-
то едно от тях - Константин 
Митев, бе лишено от състе-
зателни права за 6 срещи! 
Хасан Ерджан няма да играе 
в 4 мача. Освен това отборът 
ще пропусне един домакин-
ски двубой, а за финал ФК 
„Дунав“ ще трябва да внесе 

в касата на Зоналния съвет 
глоба от 500 лева!

Делегат на мача бе бивши-
ят русенски съдия Велислав 
Йорданов. По неговия всъщ-
ност доклад са и взетите от 
Дисциплинарната комисия 
решения. 

„Аз бях в далечния край 
на стадиона. Мачът върве-
ше към края си, когато фут-
болист на „Черно море“ фа-
улира Констинтин Митев. 
Той му отговори с физически 
сблъсък и съдията му показа 
червен картон. Хасан пък бе 
изгонен за реплика към ре-

фера. Не виждам какво тол-
кова е станало, за да бъдем 
наказани по този начин“, 
коментира пред „Утро“ тре-
ньорът на „Дунав“ с футбо-
листи до 15 години Ивайло 
Кирилов. 

Според други очевидци по-
жарът лумнал допълнително 
и заради навлезли на терена 
хора от публиката. Положе-
нието се нажежило дотам, 
че била повикана и полиция. 
Дошлите полицаи обаче си 
тръгнали бързо, тъй като ня-
мало работа за тях.

Каквото и да се е случило, 

със сигурност няма и не мо-
же да се говори само за ви-
на или за само за „вода нена-
пита“. Истината вероятно за 
инцидента е някъде по среда-
та. Друг е въпросът, че мачът 
бил рефериран от голобрадо 
момче, което, както твърдят 
присъстващите, не било пъл-
нолетно. 

Неприятното още е, че 
клубът ще плати едни греш-
ни 500 лева. И че случаят ще 
се коментира в цяла Бълга-
рия, без да се каже нито дума 
преувеличени ли са прегре-
шенията на футболистите.

Феновете към футболисти и шефове:
Не сте сами, ние винаги сме с вас

Активистите от фенклуба 
„Дунав завинаги“ изрази-
ха вяра, че представителни-
ят футболен тим ще се вър-
не към добрите си победни 
дни. 

„Нашият любим „Дунав“ 
се намира в труден момент! 
Мястото ни в таблицата е 
незавидно, стадионът е пра-
зен и се случиха събития, 
които разбиха атмосферата 
и настроението от миналия 

сезон. Въпреки всичко ние 
от фенклуб „Дунав завина-
ги“ сме доказали, че вина-
ги стоим плътно зад отбора, 
независимо от моментните 
резултати. Затова отново 
заставаме твърдо зад ръко-
водството, футболистите и 
служителите на „Дунав“. 
Нека бъдем единни за ус-
пеха на Дунав!“, написаха 
феновете на официалната 
си страница.

Млади състезатели от два-
та русенски клуба бяха по-
викани за лагер на нацио-
налните отбори по кану-ка-
як в Кърджали. Хората на 
бивака от „Локомотив“ са 
Вилиян Бъчваров, Светло-
мир Николов, Деян Ангелов, 
Робърт Първанов, Теодор 
Ташков, Венцислав Петров. 

Клуб „Дунав“ е представен 
с талантите си Камен Чими-
дялков и Стилиян Емануи-
лов.

Русенските гребци бяха 
призовани на лагера, защо-
то постигнаха добри резул-
тати на последните тестове 
зе определяне на национал-
ните тимове в Пловдив. 

Солидна група от русенци на
лагер с национала по кану-каяк

Студентите правят катераческа
среща до скалите на Табачка

Университетският клуб по 
катерене и алпинизъм към 
туристическо и природоза-
щитно дружество „Акаде-
мик“ /Русе/ ще организи-
ра на 18 и 19 декември ка-
тераческа среща в района 
на село Табачка. Очаква се 
в нея да се включат голяма 
част от участниците в за-
вършилото преди дни край 
град Костенец държавно 
първенство по скално ка-
терене, където русенските 

„академици“ Иван Илиев и 
Иван Богданов се класира-
ха в челната десетка от 37 
състезатели. 

Маршрутите са подготве-
ни основно от възпитаници 
на Русенския университет 
и техни приятели - Иван Бо-
гданов, Иван Илиев, Делян 
Петров, Николай Анастасов, 
Момчил Молнар, Алексан-
дър Карчински. Участие има 
и доайенът Йонко Владими-
ров от ТД „Приста“ /Русе/.
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