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Общината спечели проект от ДФЗ за ремонт
на СУ “Климент Охридски” в гр. Дългопол
Уважаеми жители на община Дългопол,
I. Община Дългопол спечели и 3-те
проекта, с които имаше възможност да
кандидатства по Програма за развитие
на селските райони към Държавен
фонд „Земеделие” (ДФЗ) по втория
прием на програмата 2014-2020 г.
Проектите са следните:
1. „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в
гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по
плана на гр. Дългопол, община Дългопол”. Проектът предвижда изграждане
на игрище за футбол с трибуна за 108
зрители между „Топливо” и сегашната
баскетболна площадка. Предстои
избор на изпълнител за строителните
дейности. Планувано е до края на месец септември проектът да приключи.

2. „Основен ремонт за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност
в Административна сграда „Б“ на
община Дългопол – гр. Дългопол, и
Многофункционална сграда „Младост“ – гр. Дългопол”. По проекта

се предвижда подмяна на дограма,
външна топлоизолация, топлинно
изолиране на покриви, подмяна на
осветителни тела и монтаж на климатична инсталация за Зала „Младост”.
Предстои подписване на договор с
Държавен фонд „Земеделие” и стартиране на проекта.
3. „Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните
подобекти СОУ „Климент Охридски“
- гр. Дългопол”. По проекта се предвижда подмяна на стара дограма,
външна топлоизолация, подмяна на
всички стари осветителни тела с нови
LED, основен ремонт на покриви, полагане на топлоизолация под покривна
конструкция.
Следва на 3 стр.

Министър Кралев откри XXIV Държавни
игри на спортистите от малките селища

Подробности на 2 стр.
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Министър Кралев откри XXIV Държавни
игри на спортистите от малките селища
Министърът на младежта
и спорта Красен Кралев
откри XXIV Държавни игри
на спортистите от малките
селища, които се провеждат
под негов патронаж в гр.
Дългопол и с. Аспарухово
от 4 до 22 юли.
В състезанията участват
около 850 спортисти (юноши
и девойки) от цялата страна.
Те се състезават в 9 вида
спорт – баскетбол, лека атлетика, борба, хандбал, шах,
тенис на маса, волейбол,
конен спорт, футбол.
Домакин на игрите е община Дългопол, а организатор – Българската асоциация за селски спорт (БАСС).
“Много съм щастлив за
пореден път да открия Държавните игри на спортистите
от малките населени места,
които се провеждат в Дългопол. Виждам колко млади
хора има тук и това ме прави
много щастлив. Пожелавам
Ви да имате много незабравими мигове по време на
тези игри и да ги отнесете
по родните си места”, каза
спортният министър и благодари на кмета на община
Дългопол Георги Георгиев и
на ръководството на БАСС
за това, което правят, за да

могат тези игри да се проведат по най-добрия начин.
Министерството на младежта и спорта осигурява
финансиране в размер на 47
000 лв. по одобрен проект на
БАСС по „Програма за развитие на спорта за всички“.
Министър Кралев получи
купа от организаторите на
първенството за подкрепата
на Държавните игри на спор-

тистите от малките населени
места 2019, както и глобус
от кмета на града за принос
към развитието на спорта в
община Дългопол.
Церемонията по откриването се състоя в залата на
спортния център в с. Аспарухово, изграден със средства
по европейски програми.
Освен с многофункционална
зала, комплексът разполага

с открити площадки, леглова
база, ресторант и парк.
На събитието присъстваха още Злати Златев, председател на Общински съвет
– Дългопол, Свилен Шитов кмет на община Девня, Ради
Минчев - кмет на община
Перущица, Мария Георгиева - кмет на с. Аспарухово,
Марияна Христова - кмет на
с. Арковна, както и Стоян
Караиванов, председател
на БАСС и ръководител на
игрите, и Стефан Стефанов
- главен съдия и секретар на
игрите.
Графикът за провеждане
на турнирите в рамките на
XXIV игри на спортистите от
малките селища: баскетбол
(момичета) – 4-6 юли 2019
г.; баскетбол (момчета) – 6-8
юли; лека атлетика – 8-10
юли; борба (свободен стил)
– 10-12 юли; хандбал – 12-14
юли; шахмат – 14-16 юли;
тенис на маса – 16-18 юли;
волейбол (момчета) – 18-20
юли и волейбол (момичета)
– 20-22 юли. Предвижда се
състезанията по футбол да
се проведат от 29 до 31 август 2019 г., когато ще бъдат и
тържествата за отбелязване
50-годишнината от обявяването на Дългопол за град.
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Със спечелен от общината проект ще се
подобрява качеството на социалните грижи

На 20 юни т.г. кметът
на община Дългопол Георги Георгиев подписа с
Министерство на труда и
социалната политика Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.040-0067-C01, „С грижа
за хората“ по процедура
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“,
който се осъществява с
финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Oбщият
pазмер на безвъзмездното
финансиране е 190 741,28
лв., от които 162 130, 09 лв.
осигурява Европейският социален фонд и национално
финансиране 28 611,19 лв.
Партньор по проекта е община Бяла.
Основната цел, която си
поставят двете общини, е
подобряване качеството
на живот и възможностите
за социално включване на

хората с увреждания и възрастните хора.
Изпълнението на Проекта
стартира на 1 юли 2019 г. и е
за срок от 15 месеца. Ще бъдат предоставяни почасови
мобилни здравно-социални
услуги в домашна среда за
49 потребители от община
Дългопол за период от 12 месеца, считано от 01.10.2019
г. Предоставянето на новата
интегрирана услуга „патронажна грижа“ ще осигури
посещения по домовете на
потребителите на домашен
помощник за подпомагане
в ежедневието у дома и
посещения на медицинско
лице, което ще облекчи необходимостта от пътуване до
личен лекар за извършване
на манипулации. Услугите
ще се предоставят до 2 часа
на ден.
Приемът на заявления за
ползване на почасови грижи
ще започне на 01.08.2019 г.
от 9:00 ч. до 17:00 ч. и ще
продължи през целия период
на изпълнение на проекта,
в ЦСРИ - гр. Дългопол, ул.

„Георги Димитров“ 142 или
на е-mail: ipa@dalgopol.org.
Необходими документи
при кандидатстване за получаване на здравно-социални
услуги:
1. Заявление по образец (може да се получи и
попълни на място или да
се изтегли от daktivni.com,
секция „Патронажна грижа“).
2. Документ за самоличност на лицето (за сверяване

и се връща).
3.Медицински документ,
удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя (ТЕЛК или
др. медицински документи за
лицата под 65 години).
Допълнителна информация може да се получи
в кметствата на общината, както и на следните
телефони: 0882872230 и
0885550113.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд”.
www.eufunds.bg

Общината спечели проект от ДФЗ за ремонт на...

Продължение от 1 стр.
Предстои подписване на договор с
Държавен фонд „Земеделие” и стартиране на проекта.
II. Информация за текущо изпълнение на проект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево,
община Дългопол”. В обхвата на
проекта са включени следните улици:
ул. „Маршал Толбухин”, ул. „Генерал
Заимов”, ул. „Гео Милев”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „ Христо Ботев” и

ул. „Христо Михайлов” в гр. Дългопол
и ул. „Четиринадесета” в с. Цонево.”
По проекта се предвижда цялостно
асфалтиране на 3,592 м, подмяна на
всички бордюри и на част от тротоарната настилка.
Община Дългопол спечели финансиране и сключи споразумение с МРРБ
за подмяна на водопроводна инсталация под настилката на същите улици.
Предвижда се дейностите по подмяната на водопроводите да започнат до
края на месец юли 2019 г.

В тази връзка, Ви уведомявам,
че дейностите по асфалтиране са
преустановени. След завършване на
подмяната на водопроводите и въвеждане им в експлоатация, ще продължи
изпълнението на проекта за асфалтиране на улиците, като се предвижда
всички дейности да приключат до края
на месец октомври.
С уважение,
Георги Георгиев
кмет на община Дългопол
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Музеят в Дългопол се включва в
международен археологически проект

На 4 юни т.г. в Исторически музей
- Дългопол, пристигна група от учени,
водени от научния секретар на Националния археологически институт с музей на Българската академия на науките
гл.ас. д-р Таня Христова. Задачата на
научния екип, ръководен от проф. Уейн
Пауъл от Националния археологически
институт и Бруклин колидж – Ню Йорк,
бе да вземат проби за анализ от някои
бронзови предмети от бронзовата епоха, съхранявани в нашия музей.
Подобни проби са взети от бронзови
предмети съхранявани в редица музеи в
Хасково, Кърджали, Пазарджик, Бургас,
Ямбол и др. Целта на научния проект
„The Provenance and Trade of Tin in the

Balkans during the Late Bronze Age” е
да се изследват детайлно металните
ресурси и междурегионалните контакти
на Балканите през бронзовата епоха.
Ще се потърси и произходът на калая,
използван в древността за производството на бронзовата сплав, от която
са били излети тези предмети. Взетите
проби ще бъдат изследвани с най-съвременна техника в Департамента по
антропология и археология на Бруклин
колидж – Ню Йорк.
Трябва да отбележа, че проби от
медните и бронзови праисторически
предмети са били взети още през 70- те
години на миналия век. Тогава съветският учен Евгений Николаевич Черных

е изследвал само произхода на медта
в тях. Новият анализ ще даде една
по-пълна и ясна представа за произхода
на металодобива и металолеенето по
нашите земи.
След завършване на изследването бе
взето решение всички медни и бронзови
предмети от епохата на праисторията да
бъдат експонирани в две от витрините
на музея. Така посетителите ще могат да
разгледат една от най- богатите сбирки
от праисторически метални предмети в
България, които се съхраняват в нашия
музей.
Илиян Илиев
уредник археолог
при ИМ- Дългопол

Решения на Общински съвет – Дългопол

56-то заседание от 17.05.2019 г.
Решение 56-2
Общински съвет – Дългопол приема информация за състоянието на
здравеопазването в община Дългопол.
Решение 56-3
Изменя и допълва Наредба №32
Наредба за условията и реда за
финансиране на спортни клубове в
община Дългопол, както следва:
§ 1. В чл.8, ал. (3) – се добавя нова
т.3 със следния текст: „Когато няма
подадени заявления по т.1 или т. 2,
средствата се прехвърлят за разпределение между спортните клубове,
подали заявление в срок за финансиране и отговарящи на критериите
за финансово подпомагане”.
Решение 56-4
Одобрява изменение на ПУП-ПР
(Подробен устройствен план – план
за регулация) на с. Аспарухово, общ.
Дългопол в частта на УПИ V-48,44
кв.31, УПИ І-44,699,709 кв.30 и улична
регулация между о.т.125 и о.т.126 и
между о.т.124 и о.т.120, като от УПИ
І-44,699,709 в кв.30 се обособяват
единадесет нови УПИ II-709, III-44,
IV-44, V-44, VI-445, VII-699, VIII-699,

IX-699, X-699, XI-699 и XII-699, а от
УПИ V-48,44 в кв.31 и от част от предвидената улична регулация на улица
между о.т.125 и о.т.126 се обособява
нов УПИ XXI-44 в кв.31. Новообразуваните УПИ са с отреждане „за
жилищно застрояване“.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от
ЗУТ, заинтересуваните лица могат да
обжалват решението за одобряване
на проекта, чрез кмета на община
Дългопол до Административен съд
- Варна в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.
В седемдневен срок от влизане в
сила на решението за одобряване
на плана, същото да се изпрати за
обнародване в “Държавен вестник”.
Решение 56–5
Присъжда награда „Община Дългопол“ в сферата на културата на
Найденка Добрева Янчева - НЧ
“Никола Йонков Вапцаров - 1896“
град Дългопол.
Решение 56-6
1. Не приема финансово-счетоводния отчет и отчета за дейността
на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД за 2018 година.
2. Не освобождава от отговорност

управителя на „Медицински център
І – Дългопол” ЕООД .
Решение 56-7-1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Здравко Великов
Янакиев – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 56-7-2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Димитър Христов
Желязков – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 56-7-3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Ивелина Петрова
Тодорова – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 56-7-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Анифе Халил
Ахмед – жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
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IN MEMORIAM

Напусна ни Ивелина Трендафилова (1956 - 2019)
На 29 юни завърши земния си
път един достоен човек - нашата
съгражданка Ивелина Трендафилова. Една личност, която ще остане в
съзнанието ни като активен деятел
на културния и обществения живот
на града.
Родена през 1956 г. в гр. Дългопол, тя
прекарва целия си живот в него. След
завършване на средното си образование започва работа в Младежки дом –
Дългопол, и работи в него като директор
до 1986 г. Винаги заредена с идеи и хъс
за нови предизвикателства, тя спомага
за обогатяване и разнообразяване на
свободното време на младите хора. Но
освен професионалната си ангажираност, с цената на ощетяване на личния
си живот, тя отдава свободното си
време и в художествената самодейност
– постановки на любителския театър,
рецитали и др. Нейните пълнокръвни
образи в постановките „Службогонци“,
От 1986 г. работи като главен
„Иванко, убиецът на Асеня“, „Гераците“,
„Апахите в края на лятото“ и „Женско библиотекар в НЧ „Н. Й. Вапцаров“.
царство“ предизвикваха силни емоции Ръководител е и на колектив за художествено слово, спечелил много пресв публиката.

тижни награди в национални конкурси
и фестивали и носител на наградата
на община Дългопол за ученическа
формация на годината. За своя висок професионализъм и талант тя е
удостоявана със значка „Отличник на
комитета по култура – Варна“, „Деятел
в областта на художествената самодейност - Община Дългопол“, носител
е и на наградата на община Дългопол
за културен деятел в сферата на библиотечното дело.
Ивелина бе обществено ангажирана личност. Тя винаги бе с активна
позиция и присъствие на всички значими за града събития. Всеки от нас,
който е присъствал на честването на
бележити дати, си спомня как нейният
глас, четейки имената на великите
българи, ни караше да настръхваме
от патриотична гордост и преклонение.
Хора като нея спокойно можем да причислим към съвременните будители,
защото със своята професионална и
обществена дейност тя се доближава
до възрожденските идеали за духовното издигане на нацията ни.

Църквата възпява пророк Илия като “земен ангел”

На 20 юли Светата Православна
Църква чества паметта на свети пророк
Илия. Той бил от потомството на Аарон
от град Тесвия, област Галатия. Живял
е през IX век пр. Хр. по време на цар
Ахав. Илия значи крепост и той се показал като крепост, твърдина, на вярата.
Цар Ахав и царица Изабела поставили
в Самария идола на езическото божество Ваал, заставяли народа да се
покланя и преследвали служителите на
истинския Бог. Затова пророк Илия с
молитва заключил небето и три години
и половина не валяло дъжд.
Гонен, пророкът предложил на Ахав
да принесат жертва на планината Кармил и, на когото жертвата се запали с
огън от небето, неговата вяра да се
счита за истинска. Царят се съгласил.
Заклали жертви. Жреците на Ваал
напразно се молили, нищо не помагало. А върху жертвата на пророк Илия
паднал огън от небето и я изгорил.
Народът видял това, поклонил се на
истинския Бог. Жреците били избити.
Обилен дъжд напоил земята.
Житието на свети пророк Илия е
непрестанна поредица от неизброими
Божии чудеса. Но той е единствен и

тайнствен избраник Божи с това, че
неговият живот не завършва като у другите човеци - дори и най-славните сред
пророците - със смърт, а продължава с

небесно възнесение на огнена колесница. Въздържан в храна, скромен в
облекло и строг към себе си и другите,
свети пророк Илия вдъхновено проповядвал волята Божия и нуждата от
истинско служение и поклонение Богу
като първо и необходимо условие за
създаване на щастлив живот и трайно
благоденствие на земята.
Заради удивителната си святост и
чистота в живота свети пророк Илия се
възпява и прославя от църквата като
„небесен човек“ и „земен ангел“. Неговата ревност и преданост към вярата
в единия истинен Бог била толкова
силна, че когато видял отстъплението от нея, идолопоклонничеството и
безчестието в царския дом, той не се
поколебал да изобличи с огнени слова
недостойния израелски цар Ахав и
жена му Изабела.
На този ден именден празнуват :
Илия, Илко, Ильо, Илиана, Илияна,
Илка, Илина,, Илинка, Илчо, Илиян,
Илиан, Илийка, Илина.
Иконом Иван Иванов
моб.тел. 0888/034 550
храм „Св. прп. Иван Рилски
Чудотворец“ - Дългопол
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Ураган отнесе ламаринения
покрив на общината

На 3 юли т.г. вечерта бе обявено
бедствено положение за част от територията на гр. Дългопол поради
преминаване на буря, съпроводена с
ураганен вятър. Отнесеният ламаринен покрив с дървената конструкция
и положената топлинна изолация под
нея на административната сграда на
общината падна на ул. „Георги Димитров“. Заедно със счупените дървета
и клони по булевард „Генерал Заимов“
блокираха движението и прекъснаха
електричеството в централната част
на града.
Благодарение на бързата реакция
на общинската администрация и на
доброволци до полунощ бяха разчистени улиците от падналите клони и
движението бе нормализирано. Предстои извършване на аварийно-възстановителни работи по покрива.

Придобивки

От 21 юни т.г. в община Дългопол влезе в експлоатация още един нов сметосъбиращ камион. По
този повод кметът на общината Георги Георгиев
отправи отново апел през социалните мрежи към
жителите на населените места – нека поддържат
чистотата и да използват само по предназначение

съдовете за смет.
Няколко дни по-късно общината закупи и камион
с повдигащо рамо тип „вишка” - NISSAN TRADE 100.
С новата придобивка ще бъде поддържано уличното
осветление в цялата община и ще се извършват
ремонти на общинските сгради.
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Жътва

Жителите на с. Боряна откриха жътвената кампания заедно с кмета на община Дългопол Георги
Георгиев. По този повод самодейци от местното
читалище пресъздадоха народния обичай, свързан с

началото на жътвата. С песен на уста и сърп в ръка
жените зажънаха нивата, а Стоян Венев - арендаторът
на засетите площи, върза сноповете с пожелание за
берекет и богата реколта.

Безплатно ще обучават младежи
за работа в селското стопанство

Aсоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) даде ход на
процедура за подбор на
младежи, които желаят да
се включат в безплатни курсове „Агро-професионални
умения“. Поканата е за
участие в безплатни обучителни курсове за нискоквалифицирани младежи до
29-годишна възраст, които
- умения, увереност и моне учат и не работят и са
изправени пред множество тивация за кандидатстване
бариери при навлизането за работа;
- специфични знания за
на пазара на труда.
Младежите ще получат: намиране на работа като

озеленителни, градинари и
растениевъди, аранжори на
цветя, работници смесено
стопанство, животновъди
и други позиции за квалифицирани работници в
селското стопанство;
- възможност за включване в младежки обмени в
партньорските страни (Словения, Норвегия, Италия,
Унгария и Румъния);
- включване в европейски конкурс за Start-ups
стажантски програми в
земеделски стопанства/
ферми.

Първият курс стартира:
август/септември 2019 г.
(в зависимост от броя на
заявките).
Място на провеждане:
възможност за организиране на курс в съответното населено място (в зависимост
от броя на заявките по местоположение) или включване в онлайн курс. Максимален брой обучавани: 70.
Продължителност на курса:
30 часа. Регистрационната
форма може да намерите
на сайта http://www.ubbsla.
org/eneet-cources
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Върнахме се с куп награди от детския
фестивал „Созополска панорама - 2019”

На 13 юни т.г. се проведе годишният
концерт на децата от ЦПЛР - Общински
детски комплекс „Андрей Германов”.
Участниците пяха, танцуваха и забавляваха зрителите в залата на НЧ
„Н. Й. Вапцаров -1896“ в Дългопол.
Концертът беше своеобразна генерална репетиция на малките артисти
за Международния детски фестивал
„Созополска панорама - 2019”. Той се
организира в морския град от НЧ “Отец
Паисий - 1896” под патронажа на кмета
на града.
Фестивалът е уникална среща на
изпълнители от различни жанрове на
музикалното и танцово изкуство. Той
се проведе от 23 до 26 юни т.г. Има
конкурсен характер и се оценява от
компетентно жури.
Вече за единадесети пореден път
нашите деца се представят в този престижен фестивал. Те показаха отново
своя талант и спечелиха сърцата на
публиката. Журито също оцени певческите им умения, като отличи всички с
диплом и медал.
В раздел “Музика” първо място спечелиха Елис Али, Айберк Халил с ръководител Хриска Младенова и Живко
Живков с ръководител Нина Михайлова.
„Бягането е надпревара със себе
си, ето защо винаги си победител”,
казва световноизвестният бегач Елиуд
Кипчоге – най-бързият маратонец в
историята на тази спортна дисциплина.
Така се започва винаги – от първата
мисъл, че можеш и си в състояние да
постигнеш нещо, което наистина искаш
да постигнеш. Тази амбиция поведе напред и 24-годишния маратонец Никола
Йорданов от Дългопол по пътя към успеха. Железничар по професия, който
превръща маратона в истинско хоби.
Началото е твърде разочароващо
– наднормено тегло, което още от
детските му години му тежи и буквално
го депресира. А и момичетата често
го пренебрегват. Но в горните класове
на СУ „Св. Климент Охридски”, където
учеше преди години, започва да спортува. Решава един ден да каже “стоп”
пред съвестта си и да постави точка на
малодушието и леността. Амбицира се
да направи истинска промяна – външна
и вътрешна.
Често го виждат да бяга на градския
стадион. Хобито му постепенно се
превръща в реалност и Никола решава
да се насочи към планинското бягане.

Диляра Рафет и Юлин-Наз Юсеин с ръководител Хриска Младенова получиха
второ място. Журито класира на трето
място Асия Юсеи с ръководител Хриска
Младенова и Даниел Славов, Микаела
Петкова, Ирем Мустафа с ръководител
Нина Михайлова.

В раздел “Танцово изкуство” – за
първи път участва новосформираната
група за модерен балет “Мечта” с ръководител Зийнеб Асан, която получи
грамота за участие, а ТФ “Диамантите”
спечелиха трето място в крайното
класиране.

Трудният път
към успеха
На помощ идват редица сайтове в
глобалната мрежа, които му помагат
за следващите участия.
С течение на времето килограмите
се топят, но не и амбицията да се доказва пред себе си, че има воля. Воля
за успех. И резултатите не закъсняват
– за последните 6 години стопява 30
кг от теглото си.
От миналата година се включва във
всички маратони, за които успява да
получи информация. Няма спонсор и
сам поема всички разходи – за екипировка, за път, такси за участие и др. За
последните 2 години успя да спечели
6 медала от участия в полумаратони
и в един ултрамаратон. Първият спечелен медал винаги ще го помни - от
полумаратона “Коджа кая” през май
2018 г. Дължината на пробега е 25 км,
а в него се включват над 600 души.
Следващото изпитание е маратонът
Wizz air Sofia, от който също има медал. След това се зареждат едно след

друго състезанията - Rendult morning
run series, това в Стара Загора, Велико
Търново и маратонът в Пловдив. Нека
пожелаем на Никола да е здрав и да
не се отказва от своята мечта. Дано се
намерят и хора, които да инвестират в
неговите усилия в тези тежки състезания. Защото резултатите му показват,
че той има много добро бъдеще.

