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*** | | 14.01.2019 00:00 | Дума | стр. 24 | 

Гимнастичките от националния отбор влязоха в мина край Челопеч , собственост на 
Дънди Прешъс Металс. Компанията е основен спонсор на федерацията вече няколко 
години. Момичетата подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като 
подарък специално направени сувенири - златни миньорски каски 
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJ
QCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYEAlYbAhEJBA9HBlZEDVAXCUd
YBApGBVNGWhw= 

 

http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYEAlYbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYEAlYbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYEAlYbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
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Гимнастичките потънаха в мината | | 14.01.2019 00:00 | Телеграф | стр. 29 | 

Момичетата от ансамбъла Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани Кирякова, 
Мадлен Радуканова и Лаура Тра-атс, индивидуалните състезателки Невяна 
Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, както и треньорът на национален отбор 
индивидуално Силвия Стойнева бяха на гости на компанията "Дънди Прешъс 
Металс". В Челопеч гимнастичките бяха посрещнати изключително гостоприемно от 
домакините. Мерките за сигурност още с влизането направиха огромно впечатление на 
всички. Звездите получиха специални пропуски за влизане, необходимото за мината 
предпазно облекло, без което никой няма право да влиза в галериите и инструктаж по 
безопасност. Разходката в галериите запозна отбора с трудната миньорска работа. 
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJ
QCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYGCVcbAhEJBA9HBlZEDVAXCUd
YBApGBVNGWhw= 

 

http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYGCVcbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYGCVcbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYGCVcbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
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„Златните момичета" слязоха в мина | | 14.01.2019 00:00 | Труд | стр. 30 | 

Гимнастичките от ансамбъла по художествена гимнастика, индивидуалистки-те от 
националния тим Невяна Владинова, Катрин Тасева, Боряна Калейн и треньорката им 
Силвия Стойнева се запознаха отблизо с начина, по който се добива злато. Те бяха 
гости в мината в Челопеч на спонсора си „Дънди Пре-ишъс Металс,,. Момичетата 
бяха посрещнати изключително госпоприемно и получиха специален инструктаж по 
безопасност докато са под земята. Освен това получиха златни миньорски каски с 
надпис „Дънди ,,, а в замяна те подариха на домакините топка с автографи. 
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJ
QCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYBCVkbAhEJBA9HBlZEDVAXCUd
YBApGBVNGWhw= 

 

http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYBCVkbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYBCVkbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWAYBCVkbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
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Грациите копаха злато | | 13.01.2019 00:00 | Меридиан мач | стр. 24 | 

Гимнастичиите слязоха на метри под земята в рудника в село Челопеч 
Състезателките от националния отбор индивидуално и ансамбъл имаха интересно и 
впечатляващо преживяване. Те бяха специални гости в златната мина в село Челопеч 
, пише Beautyinsport. Както е известно, вече доста години компанията, която 
стопанисва рудника, е един от основните спонсори на федерацията по художествена 
гимнастика. „Въоръжени" с обръчи и ленти и разбира се - със задължителното 
обезопаси-телно облекло, момичетата от ансамбъла -Симона Дянкова, Ели Бинева, 
Лаура Траатс, Стефани Кирякова и Мадлен Радуканова, както и Невяна Влади-нова, 
Катрин Тасева и Боряна Калейн слязоха доста метри под земята. Придружиха ги и част 
от треньорите им. Домакините разведоха състезателките в галериите, показаха им 
част от ежедневната тежка работа на миньорите и им разказаха интересни случки от 
труда им. Днес състезателките по гимнастика подновяват тренировки. 
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJ
QCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWQIDAFQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUd
YBApGBVNGWhw= 

 

http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWQIDAFQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWQIDAFQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgDWQIDAFQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
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Златните момичета на България посетиха златните момчета на рудник „Челопеч“ 
| | 15.01.2019 00:00 | Нов живот | стр. 5 | 

В ранната съботна сутрин на 12 януари момичетата от ансамбъл – жени (капитанът 
Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура 
Траатс), индивидуалните състезателки Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна 
Калейн, както и треньорът на национален отбор индивидуално Силвия Стойнева бяха 
на гости в подземния рудник на Дънди Прешъс Металс в Челопеч по покана на 
изпълнителния директор на компанията г-н Илия Гърков. Дънди Прешъс Металс е 
един от основните спонсори, които подпомагат дейността на Българската федерация 
по художествена гимнастика, както и оказват неоценима помощ при организацията на 
домакинството на Световното първенство по художествена гимнастика в София и 
домакинствата ни на кръговете от Световните купи по художествена гимнастика. Денят 
започна с пътуване до Челопеч и още с пристигането им в рудника, момичетата бяха 
посрещнати изключително гостоприемно от домакините. Мерките за сигурност още с 
влизането направиха огромно впечатление за всички – съвременни технологии и 
иновации – гимнастичките от националния отбор получиха специални пропуски за 
влизане, необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което никой няма 
право да влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак тогава бяха 
допуснати да разгледат мината. Разходката в галериите запозна момичетата с 
трудната миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един техен 
тренировъчен ден в залата. Момичетата подариха на своите домакини топка с 
автографи, а получиха като подарък специално направени сувенири – златни 
миньорски каски с надпис Dundee. Момичетата видяха какво представлява къс от руда 
със златна нишка и после посетиха и Обогатителната фабрика, където става 
същинската преработка на рудата. През цялото време домакините от Дънди Прешъс 
Металс в лицето на изпълнителния директор г-н Илия Гърков, както и всички, които 
бяха на смяна, се отнесоха изключително любезно и отговаряха на въпросите на 
момичетата. Накрая имаше подготвен малък обяд и посещението приключи с 
обещанието да има още такива срещи. “За нас винаги е удоволствие, когато имаме 
гости, а особено удоволствие е, когато тези гости са нашите златни момичета – 
световните шампионки по художествена гимнастика. Между златните момичета на 
България и златните момчета на рудник „Челопеч “ има много общо – под златни 
разбираме момичета и момчета, които работят със сърцата си, дават цялата си душа, 
цялата си енергия и емоции в това, което правят. Затова нашите момичета са световни 
шампионки, а ние сме лидери в минната индустрия.“ – сподели д-р инж. Илия Гърков 
по време на посещението. Така този ден се оказа по-различен за отбора и това им 
помогна да разнообразят ежедневието на тренировките с нови впечатления и нови 
запознанства. 
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJ
QCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgCUgIGAVQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUd
YBApGBVNGWhw= 

http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgCUgIGAVQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgCUgIGAVQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQCAhWEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQgCUgIGAVQbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBApGBVNGWhw=
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Златните момичета на България посетиха златните момчета на рудник "Челопеч" 
| | 15.01.2019 15:08 | www.life.dir.bg | Новини | 

В ранната съботна сутрин на 12 януари момичетата от ансамбъл - жени (капитанът 
Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура 
Траатс), индивидуалните състезателки Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна 
Калейн, както и треньорът на национален отбор индивидуално Силвия Стойнева бяха 
на гости в подземния рудник на Дънди Прешъс Металс в Челопеч по покана на 
изпълнителния директор на компанията г-н Илия Гърков. Дънди Прешъс Металс е 
един от основните спонсори, които подпомагат дейността на Българската федерация 
по художествена гимнастика, както и оказват неоценима помощ при организацията на 
домакинството на Световното първенство по художествена гимнастика в София и 
домакинствата ни на кръговете от Световните купи по художествена гимнастика. 
Благодарение на Дънди Прешъс Металс, България стана домакин на световна купа и 
вече 8 години с тяхна подкрепа се организират световни купи. Дънди Бейби Къп, 
състезанието за най-малките, също се провежда благодарение на подкрепата на 
компанията. Денят започна с пътуване до Челопеч и още с пристигането им в рудника, 
момичетата бяха посрещнати изключително гостоприемно от домакините. Мерките за 
сигурност още с влизането направиха огромно впечатление за всички - съвременни 
технологии и иновации - гимнастичките от националния отбор получиха специални 
пропуски за влизане, необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което 
никой няма право да влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак 
тогава бяха допуснати да разгледат мината. Разходката в галериите запозна 
момичетата с трудната миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един 
техен тренировъчен ден в залата. Момичетата подариха на своите домакини топка с 
автографи, а получиха като подарък специално направени сувенири - златни 
миньорски каски с надпис Dundee. Момичетата видяха какво представлява къс от руда 
със златна нишка и после посетиха и Обогатителната фабрика, където става 
същинската преработка на рудата. През цялото време домакините от Дънди Прешъс 
Металс в лицето на изпълнителния директор г-н Илия Гърков, както и всички, които 
бяха на смяна, се отнесоха изключително любезно и отговаряха на въпросите на 
момичетата. Накрая имаше подготвен малък обяд и посещението приключи с 
обещанието да има още такива срещи. "За нас винаги е удоволствие, когато имаме 
гости, а особено удоволствие е, когато тези гости са нашите златни момичета - 
световните шампионки по художествена гимнастика. Между златните момичета на 
България и златните момчета на рудник "Челопеч " има много общо - под златни 
разбираме момичета и момчета, които работят със сърцата си, дават цялата си душа, 
цялата си енергия и емоции в това, което правят. Затова нашите момичета са световни 
шампионки, а ние сме лидери в минната индустрия" - сподели д-р инж. Илия Гърков по 
време на посещението. Така този ден се оказа по-различен за отбора и това им 
помогна да разнообразят ежедневието на тренировките с нови впечатления и нови 
запознанствa. 
https://life.dir.bg/pr-zone/zlatnite-momicheta-na-balgariya-posetiha-zlatnite-momcheta-na-
rudnik-chelopech 

https://life.dir.bg/pr-zone/zlatnite-momicheta-na-balgariya-posetiha-zlatnite-momcheta-na-rudnik-chelopech
https://life.dir.bg/pr-zone/zlatnite-momicheta-na-balgariya-posetiha-zlatnite-momcheta-na-rudnik-chelopech
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Златните Момичета на гости на "Златните Момчета" От Дънди Прешъс | | 
15.01.2019 11:40 | www.darikradio.bg | Новини | 

Момичетата от ансамбъл - жени (капитанът Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани 
Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура Траатс), индивидуалните състезателки Невяна 
Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, както и треньорът на национален отбор 
индивидуално Силвия Стойнева бяха на гости на компанията Дънди Прешъс Металс в 
Челопеч по покана на изпълнителния директор на компанията г-н Илия Гърков. Дънди 
Прешъс Металс е един от основните спонсори, които подпомагат дейността на БФХГ, 
както и оказват неоценима помощ при организацията на домакинството на Световното 
първенство по художествена гимнастика в София, както и домакинствата ни на 
кръговете от Световните купи по художествена гимнастика. Денят започна с пътуване 
до Челопеч и още с пристигането им в мината, момичетата бяха посрещнати 
изключително гостоприемно от домакините. Мерките за сигурност още с влизането 
направиха огромно впечатление за всички - съвременни технологии и иновации - 
гимнастичките от националния отбор получиха специални пропуски за влизане, 
необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което никой няма право да 
влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак тогава бяха допуснати 
да разгледат мината. Разходката в галериите запозна момичетата с трудната 
миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един техен тренировъчен ден в 
залата. Момичетата подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като 
подарък специално направени сувенири - златни миньорски каски с надпис Dundee. 
Момичетата видяха какво представлява къс от руда със златна нишка и после 
посетиха и Обогатителната фабрика, където става същинската преработка на рудата. 
През цялото време домакините от Дънди Прешъс Металс в лицето на изпълнителния 
директор г-н Илия Гърков, както и всички, които бяха на смяна се отнесоха 
изключително любезно и отговаряха на въпросите на момичетата, накрая имаше 
подготвен малък обяд и посещението приключи с обещанието да има още такива 
срещи. Така този ден се оказа по-различен за отбора и това им помогна да 
разнообразят ежедневието на тренировките с нови впечатления и нови запознанства. 
https://darikradio.bg/zlatnite-momicheta-na-gosti-na-zlatnite-momcheta-ot-dandi-
preshas.html 

https://darikradio.bg/zlatnite-momicheta-na-gosti-na-zlatnite-momcheta-ot-dandi-preshas.html
https://darikradio.bg/zlatnite-momicheta-na-gosti-na-zlatnite-momcheta-ot-dandi-preshas.html
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Златните момичета на България посетиха златните момчета на рудник „Челопеч“ 
| | 14.01.2019 17:16 | www.bnr.bg | Новини | 

В ранната съботна сутрин на 12 януари момичетата от ансамбъл - жени (капитанът 
Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура 
Траатс), индивидуалните състезателки Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна 
Калейн, както и треньорът на национален отбор индивидуално Силвия Стойнева бяха 
на гости в подземния рудник на Дънди Прешъс Металс в Челопеч по покана на 
изпълнителния директор на компанията Илия Гърков.Дънди Прешъс Металс е един от 
основните спонсори, които подпомагат дейността на Българската федерация по 
художествена гимнастика, като й оказват неоценима помощ при организацията на 
домакинството на Световното първенство в София и на кръговете от Световните 
купи.Денят започна с пътуване до Челопеч и още с пристигането им в рудника, 
момичетата бяха посрещнати изключително гостоприемно от домакините.Мерките за 
сигурност още с влизането направиха огромно впечатление за всички - съвременни 
технологии и иновации - гимнастичките от националния отбор получиха специални 
пропуски за влизане, необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което 
никой няма право да влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак 
тогава бяха допуснати да разгледат мината.Разходката в галериите запозна 
момичетата с трудната миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един 
техен тренировъчен ден в залата.Момичетата подариха на своите домакини топка с 
автографи, а получиха като подарък специално направени сувенири - златни 
миньорски каски с надпис Dundee.Гимнастичките видяха какво представлява къс от 
руда със златна нишка и после посетиха Обогатителната фабрика. Чуйте 
впечатленията на изпълнителния директор Илия Гърков в звуковия файл. 
http://www.bnr.bg/kardzhali/post/101068497 

http://www.bnr.bg/kardzhali/post/101068497
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Златните момичета на България посетиха златните момчета на рудник „Челопеч“ 
| | 14.01.2019 13:03 | www.novjivot.info | Новини | 

В ранната съботна сутрин на 12 януари момичетата от ансамбъл – жени (капитанът 
Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура 
Траатс), индивидуалните състезателки Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна 
Калейн, както и треньорът на национален отбор индивидуално Силвия Стойнева бяха 
на гости в подземния рудник на Дънди Прешъс Металс в Челопеч по покана на 
изпълнителния директор на компанията г-н Илия Гърков. Дънди Прешъс Металс е 
един от основните спонсори, които подпомагат дейността на Българската федерация 
по художествена гимнастика, както и оказват неоценима помощ при организацията на 
домакинството на Световното първенство по художествена гимнастика в София и 
домакинствата ни на кръговете от Световните купи по художествена гимнастика. Денят 
започна с пътуване до Челопеч и още с пристигането им в рудника, момичетата бяха 
посрещнати изключително гостоприемно от домакините. Мерките за сигурност още с 
влизането направиха огромно впечатление за всички – съвременни технологии и 
иновации – гимнастичките от националния отбор получиха специални пропуски за 
влизане, необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което никой няма 
право да влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак тогава бяха 
допуснати да разгледат мината. Разходката в галериите запозна момичетата с 
трудната миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един техен 
тренировъчен ден в залата. Момичетата подариха на своите домакини топка с 
автографи, а получиха като подарък специално направени сувенири – златни 
миньорски каски с надпис Dundee. Момичетата видяха какво представлява къс от руда 
със златна нишка и после посетиха и Обогатителната фабрика, където става 
същинската преработка на рудата. През цялото време домакините от Дънди Прешъс 
Металс в лицето на изпълнителния директор г-н Илия Гърков, както и всички, които 
бяха на смяна, се отнесоха изключително любезно и отговаряха на въпросите на 
момичетата. Накрая имаше подготвен малък обяд и посещението приключи с 
обещанието да има още такива срещи. “За нас винаги е удоволствие, когато имаме 
гости, а особено удоволствие е, когато тези гости са нашите златни момичета – 
световните шампионки по художествена гимнастика. Между златните момичета на 
България и златните момчета на рудник „Челопеч “ има много общо – под златни 
разбираме момичета и момчета, които работят със сърцата си, дават цялата си душа, 
цялата си енергия и емоции в това, което правят. Затова нашите момичета са световни 
шампионки, а ние сме лидери в минната индустрия.“ – сподели д-р инж. Илия Гърков 
по време на посещението. Така този ден се оказа по-различен за отбора и това им 
помогна да разнообразят ежедневието на тренировките с нови впечатления и нови 
запознанства. 
http://www.novjivot.info/2019/01/14/златните-момичета-на-българия-посети/ 

http://www.novjivot.info/2019/01/14/златните-момичета-на-българия-посети/
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Златните момичета миньори за ден (СНИМКИ) :: Скандал - всички скандали | 
новини, икономика, еко, спорт, свят, анализи, шоу,... | | 14.01.2019 10:48 | 
www.svejo.net | Новини | www.skandal.bg 

Гимнастичките от българския национален отбор могат да блестят не само на килима и 
по време на състезания. Те излъчват грация дори с тежки каски и миньорски костюми. 
Момичетата от ансамбъла (Симона Дянкова, Ели Бинева, Лаура Траатс, Стефани 
Кирякова и Мадлен Радуканова) и индивидуалните гимнастички (Невяна Владинова, 
Катрин Тасева и Боряна Калейн) бяха гости на мината в Челопеч и посетиха 
подземните галерии. Там те се запознаха с естеството на миньорската работа и с 
начина на извличане на златото. Грациите преминаха през стриктния и много важен 
процес по слагане на предпазното облекло, без което не се допуска никой под земята. 
Приключението не премина без задължителните за гимнастиката уреди. Момичетата 
имаха време и за няколко кадъра до огромните машини, а след това поговориха с 
ръководството на мината и от своя страна подариха топка с автографи, с която 
благодариха за незабравимото прекарване. 
https://svejo.net/stories/2468681-zlatnite-momicheta-minyori-za-den-snimki-skandal-vsichki-
skandali-novini-ikonomika-eko-sport-svyat-analizi-shou 

https://svejo.net/stories/2468681-zlatnite-momicheta-minyori-za-den-snimki-skandal-vsichki-skandali-novini-ikonomika-eko-sport-svyat-analizi-shou
https://svejo.net/stories/2468681-zlatnite-momicheta-minyori-za-den-snimki-skandal-vsichki-skandali-novini-ikonomika-eko-sport-svyat-analizi-shou
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Златните момичета миньори за ден (СНИМКИ) | | 14.01.2019 10:03 | www.skandal.bg 
| Новини | 

Гимнастичките от българския национален отбор могат да блестят не само на килима и 
по време на състезания. Те излъчват грация дори с тежки каски и миньорски костюми. 
Момичетата от ансамбъла (Симона Дянкова, Ели Бинева, Лаура Траатс, Стефани 
Кирякова и Мадлен Радуканова) и индивидуалните гимнастички (Невяна Владинова, 
Катрин Тасева и Боряна Калейн) бяха гости на мината в Челопеч и посетиха 
подземните галерии. Там те се запознаха с естеството на миньорската работа и с 
начина на извличане на златото. Грациите преминаха през стриктния и много важен 
процес по слагане на предпазното облекло, без което не се допуска никой под земята. 
Приключението не премина без задължителните за гимнастиката уреди. Момичетата 
имаха време и за няколко кадъра до огромните машини, а след това поговориха с 
ръководството на мината и от своя страна подариха топка с автографи, с която 
благодариха за незабравимото прекарване. 
https://www.skandal.bg/bg/zlatnite-momicheta-minori-za-den-snimki/ 

https://www.skandal.bg/bg/zlatnite-momicheta-minori-za-den-snimki/


29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 

Невяна Владинова се запозна с трудната работа на миньорите | Златните 
момичета слязоха под земята и копаха в мините | 14.01.2019 09:13 | 
www.pleven.utre.bg | Новини | 

Момичетата от ансамбъл - жени (капитанът Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани 
Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура Траатс), индивидуалните състезателки Невяна 
Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, както и треньорът на национален отбор 
индивидуално Силвия Стойнева бяха на гости на компанията Дънди Прешъс Металс в 
Челопеч по покана на изпълнителния директор на компанията г-н Илия Гърков. Дънди 
Прешъс Металс е един от основните спонсори, които подпомагат дейността на БФХГ, 
както и оказват неоценима помощ при организацията на домакинството на Световното 
първенство по художествена гимнастика в София, както и домакинствата ни на 
кръговете от Световните купи по художествена гимнастика. Денят започна с пътуване 
до Челопеч и още с пристигането им в мината, момичетата бяха посрещнати 
изключително гостоприемно от домакините. Мерките за сигурност още с влизането 
направиха огромно впечатление за всички - съвременни технологии и иновации - 
гимнастичките от националния отбор получиха специални пропуски за влизане, 
необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което никой няма право да 
влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак тогава бяха допуснати 
да разгледат мината. Разходката в галериите запозна момичетата с трудната 
миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един техен тренировъчен ден в 
залата. Момичетата подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като 
подарък специално направени сувенири - златни миньорски каски с надпис Dundee. 
Момичетата видяха какво представлява къс от руда със златна нишка и после 
посетиха и Обогатителната фабрика, където става същинската преработка на рудата. 
През цялото време домакините от Дънди Прешъс Металс в лицето на изпълнителния 
директор г-н Илия Гърков, както и всички, които бяха на смяна се отнесоха 
изключително любезно и отговаряха на въпросите на момичетата, накрая имаше 
подготвен малък обяд и посещението приключи с обещанието да има още такива 
срещи. Така този ден се оказа по-различен за отбора и това им помогна да 
разнообразят ежедневието на тренировките с нови впечатления и нови запознанства. 
http://pleven.utre.bg/2019/01/14/524914-
nevyana_vladinova_se_zapozna_s_trudnata_rabota_na_minyorite 

http://pleven.utre.bg/2019/01/14/524914-nevyana_vladinova_se_zapozna_s_trudnata_rabota_na_minyorite
http://pleven.utre.bg/2019/01/14/524914-nevyana_vladinova_se_zapozna_s_trudnata_rabota_na_minyorite
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Невяна Владинова се запозна с трудната работа на миньорите | | 14.01.2019 09:13 
| www.novini.dir.bg | Новини | БългарияУтре 

Златните момичета слязоха под земята и копаха в мините Момичетата от ансамбъл - 
жени (капитанът Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани Кирякова, Мадлен 
Радуканова и Лаура Траатс), индивидуалните състезателки Невяна Владинова, Катрин 
Тасева и Боряна Калейн, както и треньорът на национален отбор индивидуално 
Силвия Стойнева бяха на гости на компанията Дънди Прешъс Металс в Челопеч по 
покана на изпълнителния директор на компанията г-н Илия Гърков. Дънди Прешъс 
Металс е един от основните спонсори, които подпомагат дейността на БФХГ, както и 
оказват неоценима помощ при организацията на домакинството на Световното 
първенство по художествена гимнастика в София, както и домакинствата ни на 
кръговете от Световните купи по художествена гимнастика. Денят започна с пътуване 
до Челопеч и още с пристигането им в мината, момичетата бяха посрещнати 
изключите… 
http://novini.dir.bg/2019/01/14/news27458606.html 

 

http://novini.dir.bg/2019/01/14/news27458606.html
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Кратки новини | | 14.01.2019 00:00 | www.duma.bg | Новини | 

Гимнастичките от националния отбор влязоха в мина край Челопеч , собственост на 
Дънди Прешъс Металс. Компанията е основен спонсор на федерацията вече няколко 
години. Момичетата подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като 
подарък специално направени сувенири - златни миньорски каски Легенди оцениха 
включването на Агаси в екипа на Гришо Тенис легендите Патрик Макенроу и Крис 
Евърт оцениха положително сътрудничеството между Григор Димитров и Андре Агаси. 
Американецът ще помага за подобряването на психиката на българина, който през 
нощта започна участието си на "Аустрелиън оупън" срещу сръбския ветеран Янко 
Типсаревич, бивш №8 в света. "Харесва ми да гледам Агаси отново ангажиран с тенис. 
Ако успее да предаде на Димитров своята дисциплина при подбора на удари, това ще 
е огромен позитив за българина. Григор има огромен арсенал и понякога просто се 
обърква какво да избере, така и не успява да играе опростено, а Агаси беше най-добър 
в това в най-добрите си години. Андре ще му помогне много, ако вкара малко от тези 
елементи в играта му”, коментира Макенроу, който има 16 титли на двойки. Томова 
остава 151-а в света Виктория Томова остана на 151-о място в световната ранглиста 
по тенис преди старта на Откритото първенство на Австралия. Водещата ракета на 
България, която миналата седмица отпадна в I кръг на квалификациите на турнира от 
Големия шлем в Мелбърн, е с 383 т. Води Симона Халеп (Рум) 6642, пред Анжелик 
Кербер (Гер) 5505, Каролине Возняцки (Дан) 5436 и др. Нефтохимик брани купата 
срещу Хебър Нефтохимик спори с Хебър за Купата на България. Двата тима играха на 
финала вчера в Пазарджик. В турнира домакините постигнаха 2 чисти победи - над 
Марек и Левски, а бургазлии сломиха лидера в първенството ЦСКА с 3:2 и на 
полуфинала Добруджа с 3:0. Преди сблъсъка в Пазарджик снощи шампионите имаха 
във витрината си 4 Купи (2007, 2008, 2016 и 2018 г.). Берое нанесе втора загуба на 
Левски ЛУКойл Берое нанесе втора шампионатна загуба на Левски ЛУКойл. "Заралии" 
биха "сините" с 85:84 (19:18, 19:20, 16:20, 31:26) в мач от XIII кръг. Срещата можеше и 
да не завърши, защото в самия край президентът на столичани Тодор Стойков извади 
играчите, които бяха замеряни от феновете с различни предмети. Баскетболистите се 
върнаха на игрището и срещата бе доиграна, а Берое ще бъде наказан. Топреализатор 
стана Конър Франкамп с 24 т., а Тре Когинс добави 14. За Левски Деян Иванов 
завърши с 21 т. В класирането тимът на Тити Папазов остава лидер с 24 т., пред Берое 
22, Балкан 21, Рилски спортист 20 и др. 
https://www.duma.bg/kratki-novini-n182823 

https://www.duma.bg/kratki-novini-n182823
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Българските грации озариха златната мина край Челопеч (ГАЛЕРИЯ) | 
Гимнастичките влязоха в ролята на миньори за ден | 13.01.2019 15:48 | 
www.btvnews.bg | Новини | 

Гимнастичките от българския национален отбор могат да блестят не само на килима и 
по време на състезания. Те излъчват грация дори с тежки каски и миньорски костюми. 
Момичетата от ансамбъла (Симона Дянкова, Ели Бинева, Лаура Траатс, Стефани 
Кирякова и Мадлен Радуканова) и индивидуалните гимнастички (Невяна Владинова, 
Катрин Тасева и Боряна Калейн) бяха гости на мината в Челопеч и посетиха 
подземните галерии. Там те се запознаха с естеството на миньорската работа и с 
начина на извличане на златото. Грациите преминаха през стриктния и много важен 
процес по слагане на предпазното облекло, без което не се допуска никой под земята. 
Приключението не премина без задължителните за гимнастиката уреди. Момичетата 
имаха време и за няколко кадъра до огромните машини, а след това поговориха с 
ръководството на мината и от своя страна подариха топка с автографи, с която 
благодариха за незабравимото прекарване. 
https://www.btvnovinite.bg/sport/balgarskite-gracii-ozariha-zlatnata-mina-kraj-chelopech-
galerija.html 

 

https://www.btvnovinite.bg/sport/balgarskite-gracii-ozariha-zlatnata-mina-kraj-chelopech-galerija.html
https://www.btvnovinite.bg/sport/balgarskite-gracii-ozariha-zlatnata-mina-kraj-chelopech-galerija.html
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Златните момичета слязоха под земята и копаха в мините (СНИМКИ) | 
Гимнастичките се запознаха с трудната работа на миньорите | 13.01.2019 12:14 | 
www.blitz.bg | Новини | 

Mомичетата от ансамбъл художествена гимнастика - жени (капитанът Симона Дянкова, 
Елена Бинева, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура Траатс), 
индивидуалните състезателки Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, 
както и треньорът на национален отбор индивидуално Силвия Стойнева бяха на гости 
на компанията "Дънди Прешъс Металс" в Челопеч по покана на изпълнителния 
директор на компанията г-н Илия Гърков, съобщават от федерацията. Денят започна с 
пътуване до Челопеч и още с пристигането им в мината, момичетата бяха посрещнати 
изключително гостоприемно от домакините. Мерките за сигурност още с влизането 
направиха огромно впечатление за всички - съвременни технологии и иновации - 
гимнастичките от националния отбор получиха специални пропуски за влизане, 
необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което никой няма право да 
влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак тогава бяха допуснати 
да разгледат мината. Разходката в галериите запозна момичетата с трудната 
миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един техен тренировъчен ден в 
залата. Момичетата подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като 
подарък специално направени сувенири - златни миньорски каски с надпис Dundee. 
Момичетата видяха какво представлява къс от руда със златна нишка и после 
посетиха и Обогатителната фабрика, където става същинската преработка на рудата. 
През цялото време домакините в лицето на изпълнителния директор Илия Гърков, 
както и всички, които бяха на смяна се отнесоха изключително любезно и отговаряха 
на въпросите на момичетата, накрая имаше подготвен малък обяд и посещението 
приключи с обещанието да има още такива срещи. Така този ден се оказа по-различен 
за отбора и това им помогна да разнообразят ежедневието на тренировките с нови 
впечатления и нови запознанства. 
https://www.blitz.bg/sport/drugi/zlatnite-momicheta-slyazokha-pod-zemyata-i-kopakha-v-
minite-snimki_421397.html 

https://www.blitz.bg/sport/drugi/zlatnite-momicheta-slyazokha-pod-zemyata-i-kopakha-v-minite-snimki_421397.html
https://www.blitz.bg/sport/drugi/zlatnite-momicheta-slyazokha-pod-zemyata-i-kopakha-v-minite-snimki_421397.html
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Гимнастичките станаха миньорки за един ден, копаха злато | | 13.01.2019 10:46 | 
www.novsport.com | Новини | 

Момичетата от ансамбъл жени - капитанът Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани 
Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура Траатс, както и индивидуалните състезателки 
Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн с треньора на национален отбор 
индивидуално Силвия Стойнева влязоха в мините на „Дънди Прешъс Металс” в 
Челопеч . Компанията е един от основните спонсори, които подпомагат дейността на 
федерацията. Момичетата бяха посрещнати изключително гостоприемно от 
домакините. Мерките за сигурност още с влизането направиха огромно впечатление за 
всички. Гимнастичките от националния отбор получиха специални пропуски за 
влизане, необходимото за всички в мината предпазно облекло, без което никой няма 
право да влиза в галериите, специален инструктаж по безопасност и чак тогава бяха 
допуснати да разгледат мината. Разходката в галериите запозна момичетата с 
трудната миньорска работа, а те по-късно разказаха как протича един техен 
тренировъчен ден в залата. Грациите предизвикаха истински фурор сред работниците 
в мината, които не изпускаха възможност да се снимат с тях и да се докоснат до 
успешните ни спортистки. От своя страна националките по художествена гимнастика 
подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като подарък специално 
направени сувенири - златни миньорски каски с надпис Dundee, както и малки късчета 
руда със златна нишка. Момичетата видяха какво представлява къс от руда със златна 
нишка и после посетиха и Обогатителната фабрика, където става същинската 
преработка на рудата. 
http://www.novsport.com/news3039771_1022.html 

http://www.novsport.com/news3039771_1022.html
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Българските грации озариха златната мина край Челопеч (ГАЛЕРИЯ) | | 13.01.2019 
00:00 | www.bulbox.net | Новини | 

Гимнастичките влязоха в ролята на миньори за ден 
https://bulbox.net/novini/7166455/ 

 

https://bulbox.net/novini/7166455/
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СЪСТЕЗАТЕЛКИТЕ ПО ГИМНАСТИКА С ОБРЪЧИ И ЛЕНТИ В… МИНА ПОД ЗЕМЯТА 
(СНИМКИ) | | 12.01.2019 00:00 | www.beautyinsport.com | Новини | 

Състезателките от националния отбор индивидуално и ансамбъл имаха интересно и 
различно преживяване днес. Те бяха специални гости в една от мините в Челопеч. 
Както е добре известно, вече доста години Дънди Прешъс Металс е един от 
основните спонсори на федерацията по художествена гимнастика и помага на най-
красивия спорт, а в България и най-успешен в последното десетилетие. 
„Въоръжени“ с обръчи и ленти и разбира се – със задължителното обезопасително 
облекло, момичетата от ансамбъла – Симона Дянкова, Ели Бинева, Лаура Траатс, 
Стефани Кирякова и Мадлен Радуканова, както и Невяна Владинова, Катрин Тасева и 
Боряна Калейн слязоха доста метри под земята. Придружиха ги и част от треньорите 
им. 
Любезните домакини разведоха красивите ни и успешни момичета в галериите, 
показаха им част от ежедневната тежка работа на миньорите и им разказаха 
интересни детайли от труда им. 
В неделя състезателките по гимнастика подновяват тренировки. 
https://www.beautyinsport.com/sastezatelkite-po-gimnastika-s-obrachi-i-lenti-v-mina-pod-
zemyata-snimki/ 

https://www.beautyinsport.com/sastezatelkite-po-gimnastika-s-obrachi-i-lenti-v-mina-pod-zemyata-snimki/
https://www.beautyinsport.com/sastezatelkite-po-gimnastika-s-obrachi-i-lenti-v-mina-pod-zemyata-snimki/


55 
 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 



59 
 

 



60 
 

 



61 
 

 

Състезателките от националния отбор по художествена гимнастика посетиха 
един от основните спонсори на БФХГ | | 12.01.2019 19:47 | www.bta.bg | Новини | 

София, 12 януари (БТА). Гимнастичките от националния ансамбъл по художествена 
гимнастика Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова и 
Лаура Траатс, индивидуалните състезателки Невяна Владинова, Катрин Тасева и 
Боряна Калейн, както и треньорът на национален отбор индивидуално Силвия 
Стойнева бяха на гости на компанията Д... 
http://www.bta.bg/bg/c/SP/id/1938407 

 

http://www.bta.bg/bg/c/SP/id/1938407
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Българската федерация по художествена гимнастика на гости на Дънди | | 
12.01.2019 | www.krumovgrad-bg.com | Новини | 

Българската федерация по художествена гимнастика нагости на Дънди Прешъс 
Металс 
Днес момичетата от ансамбъл – жени (капитанът Симона Дянкова, Елена Бинева, 
Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура Траатс), индивидуалните 
състезателки Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, както и треньорът 
на национален отбор индивидуално Силвия Стойнева бяха на гости на компанията 
Дънди Прешъс Металс в Челопеч по покана на изпълнителния директор на 
компанията г-н Илия Гърков. 
Дънди Прешъс Металс е един от основните спонсори, които подпомагат дейността на 
БФХГ, както и оказват неоценима помощ при организацията на домакинството на 
Световното първенство по художествена гимнастика в София, както и домакинствата 
ни на кръговете от Световните купи по художествена гимнастика. 
Денят започна с пътуване до Челопеч и още с пристигането им в мината, момичетата 
бяха посрещнати изключително гостоприемно от домакините. 
Мерките за сигурност още с влизането направиха огромно впечатление за всички – 
съвременни технологии и иновации – гимнастичките от националния отбор получиха 
специални пропуски за влизане, необходимото за всички в мината предпазно облекло, 
без което никой няма право да влиза в галериите, специален инструктаж по 
безопасност и чак тогава бяха допуснати да разгледат мината. 
Разходката в галериите запозна момичетата с трудната миньорска работа, а те по-
късно разказаха как протича един техен тренировъчен ден в залата. 
Момичетата подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като подарък 
специално направени сувенири – златни миньорски каски с надпис Dundee. 
Момичетата видяха какво представлява къс от руда със златна нишка и после 
посетиха и Обогатителната фабрика, където става същинската преработка на рудата. 
През цялото време домакините от Дънди Прешъс Металс в лицето на изпълнителния 
директор г-н Илия Гърков, както и всички, които бяха на смяна се отнесоха 
изключително любезно и отговаряха на въпросите на момичетата, накрая имаше 
подготвен малък обяд и посещението приключи с обещанието да има още такива 
срещи. 
Така този ден се оказа по-различен за отбора и това им помогна да разнообразят 
ежедневието на тренировките с нови впечатления и нови запознанства. 
Фото Анна Недкова 
https://krumovgrad-
bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%82%D0%B0-
%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE-
%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B5/ 

https://krumovgrad-bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
https://krumovgrad-bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
https://krumovgrad-bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
https://krumovgrad-bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
https://krumovgrad-bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
https://krumovgrad-bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
https://krumovgrad-bg.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
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Златните момичета при златните момчета на „Дънди” | | 14.01.2019 | 
www.rodopi24.blogspot.com | Новини | 

Златните момичета на България посетиха златните момчета на рудник „Челопеч“. 
Ансамбълът по художествена гимнастика-Симона Дянкова, Елена Бинева, Стефани 
Кирякова, Мадлен Радуканова и Лаура Траатс, индивидуалните състезателки Невяна 
Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, както и треньорът на националния отбор 
индивидуално Силвия Стойнева, бяха на гости  в подземния рудник на Дънди Прешъс 
Металс в Челопеч по покана на изпълнителния директор на компанията Илия Гърков. 
Дънди Прешъс Металс е един от основните спонсори, които подпомагат дейността на 
Българската федерация по художествена гимнастика, както и оказват неоценима 
помощ при организацията на домакинството на Световното първенство по 
художествена гимнастика в София и домакинствата ни на кръговете от Световните 
купи по художествена гимнастика. 
Денят започна с пътуване до Челопеч и още с пристигането им в рудника, момичетата 
бяха посрещнати изключително гостоприемно от домакините. 
Мерките за сигурност още с влизането направиха огромно впечатление за всички - 
съвременни технологии и иновации - гимнастичките от националния отбор получиха 
специални пропуски за влизане, необходимото за всички в мината предпазно облекло, 
без което никой няма право да влиза в галериите, специален инструктаж по 
безопасност и чак тогава бяха допуснати да разгледат мината. 
Разходката в галериите запозна момичетата с трудната миньорска работа, а те по-
късно разказаха как протича един техен тренировъчен ден в залата. 
Момичетата подариха на своите домакини топка с автографи, а получиха като подарък 
специално направени сувенири - златни миньорски каски с надпис Dundee. 
Момичетата видяха какво представлява къс от руда със златна нишка и после 
посетиха и Обогатителната фабрика, където става същинската преработка на рудата. 
През цялото време домакините от Дънди Прешъс Металс в лицето на изпълнителния 
директор Илия Гърков, както и всички, които бяха на смяна, се отнесоха изключително 
любезно и отговаряха на въпросите на момичетата. Накрая имаше подготвен малък 
обяд и посещението приключи с обещанието да има още такива срещи. 
“За нас винаги е удоволствие, когато имаме гости, а особено удоволствие е, когато 
тези гости са нашите златни момичета – световните шампионки по художествена 
гимнастика. Между златните момичета на България и златните момчета на рудник 
„Челопеч“ има много общо – под златни разбираме момичета и момчета, които работят 
със сърцата си, дават цялата си душа, цялата си енергия и емоции в това, което 
правят. Затова нашите момичета са световни шампионки, а ние сме лидери в минната 
индустрия”, сподели д-р инж. Илия Гърков по време на посещението. 
24rodopi.com 
http://rodopi24.blogspot.com/2019/01/blog-post_718.html 

http://rodopi24.blogspot.com/2019/01/blog-post_718.html
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Златните момичета при златните момчета на „Дънди” | | 12.01.2019 15:09 | 
www.tribune.bg | Новини | 

Интересното и различно занимание мина при нужните мери за сигурност 
Състезателките от националния отбор индивидуално и ансамбъл имаха интересно и 
различно преживяване днес. Те бяха специални гости в една от мините в Челопеч, 
съобщава beautyinsport.com. 
Вече доста години Дънди Прешъс Металс е един от основните спонсори на 
федерацията по художествена гимнастика и помага на най-красивия спорт, а в 
България и най-успешен в последното десетилетие. 
„Въоръжени“ с обръчи и ленти и разбира се – със задължителното обезопасително 
облекло, момичетата от ансамбъла – Симона Дянкова, Ели Бинева, Лаура Траатс, 
Стефани Кирякова и Мадлен Радуканова, както и Невяна Владинова, Катрин Тасева и 
Боряна Калейн слязоха доста метри под земята. Придружиха ги и част от треньорите 
им. 
Любезните домакини разведоха красивите ни и успешни момичета в галериите, 
показаха им част от ежедневната тежка работа на миньорите и им разказаха 
интересни детайли от труда им. 
В неделя състезателките по гимнастика подновяват тренировки.   
https://tribune.bg/bg/sport/sastezatelkite-po-gimnastika-na-metri-pod-zemyata-obikoliha-ot-
mini-snimki/ 

https://tribune.bg/bg/sport/sastezatelkite-po-gimnastika-na-metri-pod-zemyata-obikoliha-ot-mini-snimki/
https://tribune.bg/bg/sport/sastezatelkite-po-gimnastika-na-metri-pod-zemyata-obikoliha-ot-mini-snimki/
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Златните момичета на България посетиха рудника в Челопеч | | 14.01.2019 16:01 | 
www.srednogorie.bg | Новини | 

Няколко момичета от националния отбор по художествена гимнастика посетиха 
рудника в Челопеч. Визитата на българските грации се състоя в съботния ден на 12 
януари. 
Момичетата от ансамбъла - Елена Бинева, Симона Дянкова, Лаура Траатс, Мадлен 
Радуканова, Стефани Кирякова, индивидуалните гимнастички Невяна Владинова, 
Катрин Тасева и Боряна Калейн, треньорът Силвия Стойнева и фотографът на 
Българска федерация по художествена гимнастика Анна Недкова, бяха гости на 
минното дружество „Дънди Прешъс Металс Челопеч”, за да видят как се добива 
златоносната руда. Те бяха посрещнати от изпълнителния директор на компанията за 
България Илия Гърков. Гърков приветства гостите и разказа интересни факти около 
работата на рудника. Момичетата преминаха и през задължителния инструктаж по 
безопасност, направен им от Огнян Новаков. После грациите бяха снабдени със 
задължителното за рудника облекло и лични предпазни средства. Преди да слязат в 
мината момичетата разгледаха оперативния център, откъдето се следи и командва 
всяка дейност под земята. Със специални автомобили групата потегли към подземните 
галерии, където златните момичета видяха едно работно място на миньорите, 
присъстваха на демонстрация на минна машина и се снимаха за спомен. Фотосесия и 
снимки за спомен момичетата си направиха и в депото на рудника. Служители на 
дружеството също позираха за снимки. Миньорите имаха възможността да видят 
демонстрация с лента, направена от една от грациите. 
След вълнуващото посещение в рудничните галерии гимнастичките проследиха 
цикъла на преработка на рудата до флотационната  фабрика. Изпълнителният 
директор Илия Гърков им разказа за пътя на златото от недрата на Земята до 
извличането му като ценен метал. 
В знак на благодарност за емоционалното изживяване и за гостоприемството 
момичетата подариха на Гърков топка с автографи.   
http://www.srednogorie.bg/news/zlatnite-momicheta-na-balgariya-posetiha-rudnika-v-
chelopech-10842-93635.html 

http://www.srednogorie.bg/news/zlatnite-momicheta-na-balgariya-posetiha-rudnika-v-chelopech-10842-93635.html
http://www.srednogorie.bg/news/zlatnite-momicheta-na-balgariya-posetiha-rudnika-v-chelopech-10842-93635.html
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