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	 След	 битов	 скандал	 в	
частен	 дом	 в	 с.	 Скалско	
57-годишен	мъж	е	починал,	
съобщиха	от	ОД	на	МВР	в	
Габрово.	Около	17,30	часа	
на	1	юни	в	РУ	в	Дряново	е	
подаден	 сигнал,	 че	 57-го-
дишен	 мъж	 е	 изпаднал	 в	
безпомощно	 състояние.	
Към	мястото	на	инцидента	
незабавно	 са	 изпратени	
екипи	 на	 полицията	 и	 на	
ЦСМП,	но	при	пристигане-
то	на	адреса	медицински-
ят	 екип	 установил,	 че	мъ-
жът	е	починал.	В	областта	
на	 гърдите	 му	 са	 открити	

следи	от	удари	с	нож.	
	 За	 случая	 е	 уведо-
мен	 дежурният	 прокурор	
от	 Окръжна	 прокуратура.	
Според	 първоначалните	
данни	 инцидентът	 е	 въз-
никнал	между	57-годишния	
мъж	 и	 мъж	 на	 60	 години,	
който	 е	 употребил	 алко-
хол.	Тялото	на	починалия	е	
транспортирано	 в	МБАЛ	 -	
Габрово	 за	 съдебно-меди-
цинска	 експертиза,	 60-го-
дишният	 мъж	 е	 задържан	
за	 срок	 до	 72	 часа.	 Ра-
ботата	 по	 изясняване	 на	
случая	продължава.

Слåä áитов ñкàнäàл уáихà 
57-ãоäишåн мъж в Скàлñко

СТЕФКА БУРМОВА

	 Тридесет	 и	 две	 годиш-
ният	 професор	 по	 иконо-
мика	 в	 Харвард	 Стефани	
Пенчева	 Станчева,	 която	
е	 с	 габровски	 корен,	 е	
един	 от	 трите	 номинирани	
за	 наградата	 „Най-добър	
млад	 икономист”	 за	 2018	
г.	в	света.	Тя	е	дъщеря	на	
завършилите	 габровския	
ВМЕИ	 по	 специалността	
„Промишлена	електроника“	
Пенчо	и	Елена	Станчеви	и	
до	своята	трета	година	жи-
вее	в	Габрово.	Неин	дядо	е	
инж.	 Стефан	 Станчев,	 ди-
ректор	на	„Теспом“	и	бивш	
изп.	директор	на	телферос-
троителната	компания	„По-
дем“	АД.	Пред	вестника	той	
обясни,	 че	 през	 февруари	
2018	г.	американска	фонда-

ция,	 която	 носи	 името	 на	
първия	 директор	 на	 „Дже-
нерал	Мотърс“,	награждава	
Стефани	за	нейните	научни	
постижения	 с	 двугодишна	
стипендия.	А	в	началото	на	
март	 получава	 доживотен	
договор	 в	 Харвард,	 къде-

то	 е	 най-младият	 профе-
сор	 жена.	 Освен	 това	 тя	
е	и	част	от	икономическия	
екип	от	съветници	на	френ-
ския	министър-председател	
Емануел	Макрон,	с	мандат	
от	две	години.
	 Стефани	 Станчева	

е	 носител	 на	 множество	
отличия,	 между	 които	 за	
2016	 и	 2017	 г.	 „Изключи-
телно	отличие	в	наградата	
за	рефериране	на	American	
Economic	 Review“;	 на	 
Федерация	 Брадли	 в	 пуб-
личните	 финанси;	 на	 Ме-
мориален	 фонд	 „Джеймс	
Берковц”,	MIT.	2009	и	много	
други.	Освен	 това	има	не-
малко	 публикации	 в	 спе-
циализирани	 научни	 изда-
ния,	списания	и	бюлетини.
	 Изследванията	 на	 Сте-
фани	 Станчева	 са	 фоку-
сирани	 върху	 оптималното	
проектиране	 на	 данъчната	
система	 и	 обществените	
политики,	 като	 се	 имат	
предвид	 характеристиките	
на	 пазара	 на	 труда,	 по-
сложните	 социални	 пред-
почитания	и	дългосрочните	

ефекти	 като	 придобиване	
на	човешки	капитал	и	ино-
вации	 от	 страна	 на	 хора	
и	 фирми.	 Част	 от	 нейната	
работа	 е	 съсредоточена	
върху	изследването	на	ем-
пиричните	ефекти	от	данъч-
ното	 облагане	 на	 физиче-
ските	лица	и	фирмите	вър-
ху	неравенството,	високите	
доходи,	миграцията,	човеш-
кия	 капитал	 и	 иновациите.	
Тя	изследва	още	и	как	хо-
рата	 формират	 своите	 со-
циални	предпочитания	 към	
преразпределение,	 като	
използват	 широкомащабни	
онлайн	средства	за	проуч-
ване	 и	 експериментиране. 
	 „Опитвам	 се	 да	 разбе-
ра	как	най-добре	да	проек-
тирам	 публични	 политики,	
които	 намаляват	 неравен-
ството,	 без	 да	 се	жертват	

бизнес	 продуктивността,	
иновациите	и	растежа	-	ко-
ментира	Стефани	Станчева	
своята	 работа	 в	 областта	
на	 данъчното	 облагане	 в	
интервю	 пред	френския	 в.	
Le	 Mond.	 -	 В	 тази	 перс-
пектива	 работих	 по	 раз-
лични	 данъчни	 системи.	 С	
Емануел	 Саез,	 професор	
в	 Бъркли,	 ние	 се	 чудехме	
как	финансови	 и	 имущест-
вени	 активи	 са	 разпреде-
лени	 в	 населението	 и	 как	
те	 реагират	 на	 промените	
в	 данъчното	 облагане.	 По	
този	 начин	 беше	 възмож-
но	 да	 се	 разработи	 прост	
модел	за	оптимално	данъч-
но	 облагане	 на	 капитала“.	 
	 А	 на	 въпрос	 какво	
представлява	 „оптимална-
та”	 обществена	 политика	
по	 отношение	 на	 данъчно-

то	 облагане	 Станчева	 от-
говаря	 така:	 „Да	 кажем,	
че	от	гледна	точка	на	ико-
номистите	 става	 дума	 за	
увеличаване	на	социалното	
благосъстояние.	 Целта	 е	
да	 се	 разпредели	 колкото	
е	 възможно	 по-ефективно	
тежестта	 върху	 индивиди-
те	 в	 едно	 общество.	 За	
да	се	оцени	въздействието	
на	 обществената	 политика	
върху	 социалното	 благосъ-
стояние,	традиционният	ме-
тод	е	да	се	обобщят	 загу-
бите	и	печалбите	на	лица-
та,	 като	 се	 даде	 по-ниска	
тежест	на	хората	с	високи	
доходи	 (загуба	 от	 10	 евро	
по-малко	 от	 въздействие	
върху	 благосъстоянието	 на	
човек	с	висок	доход,	а	не	
на	човек	с	ниски	доходи).	

Стåфàни ñ номинàция “Нàй-äоáър млàä икономиñт”

СТЕФКА БУРМОВА

	 Възпитаниците	 на	 Му-
зикален	 клуб	 „Весела“	
Емили	Цонева,	Симона	То-
дорова	 и	Александра	 Ста-
нева	 участваха	 в	 концер-
та,	 посветен	 на	 Празника	
на	 българската	 писменост	
и	 култура	 и	 българското	
председателство	на	Съвета	
на	 Европейския	 съюз,	 във	
Ватикана	в	Рим,	съобщи	за	
вестника	 Весела	 Пенева.	
Концертът	се	е	провел	под	
Патронажа	на	Негово	Пре-
възходителство	посланикът	
на	Република	България	към	
Светия	Престол	и	Малтий-
ския	 орден	 проф.	 Кирил	
Топалов,	 със	 съдействието	
и	партньорството	на	итали-
анското	училище	с	прoфил	
изкуства	„Св.	Франциск	от	
Асизи”,	 чиито	 солисти	 и	
хор	са	участвали	в	концер-
та,	 и	 българското	 училище	
„Асен	 и	 Илия	 Пейкови”	 в	
Рим.	 „Концертът	 беше	 под	
мотото	 „Деца	 на	 единна	
Европа“	 -	 обясни	 Весела	

Пенева.	 -	 Той	 беше	 ор-
ганизиран	 от	 арт	 център	
„Стринджендо“,	 който	 е	 и	
организатор	 на	 ежегодния	
Международен	 фестивал	
на	 изкуствата	 „Трикси“.	
В	 концерта	 във	 Ватикана	
участваха	 лауреатите	 от	
миналогодишното	 издание	
на	„Трикси“	в	раздел	„Кла-
сика“.		

	 От	 България,	 освен	
малките	 габровски	 пиани-
сти,	в	концерта	е	участва-
ла	 и	 Биляна	 Динкова	 от	
НУМТИ	 „Добрин	 Петков”	
в	 Пловдив.	 „Емили,	 Симо-
на,	 Александра	 и	 Биляна	
представиха	блестящо	бъл-
гарската	 клавирна	 школа	
пред	многобройната	и	раз-
ноезична	 публика	 -	 оцени	

изпълненията	 на	 малките	
клавирни	 виртуози	 Весе-
ла	 Пенева.	 -	 Концертът	
беше	истински	празник	на	
духа,	 за	 което	 допринесе	
и	 виртуозното	 изпълнение	
на	 проф.	 д-р	 Ростислав	
Йовчев,	 председател	 на	
международното	 жури	 на	
фестивала,	който	подкрепи	
младите	таланти.“	

Дåцàтà нà Вåñåлà Пåнåвà ñ концåрт във Вàтикàнà

	 Приятели,	 партньори,	
цветя,	 поздравления	 изо-
билстваха	 за	 празника	 на	
вестник	 „Росица“	 –	 Севли-
ево,	с	който	отбелязаха	132	
години.	 Да	 уважат	 праз-
ника	 бяха	 вицепремиерът	
Томислав	 Дончев,	 народ-
ният	представител	Николай	
Сираков,	кметът	на	община	
Севлиево	Иван	Иванов,	об-
ластният	управител	Невена	
Петкова,	представители	на	
бизнеса,	 културните	инсти-
туции,	журналисти,	ученици	
от	 Клуб	 по	 журналистика	
към	СУ	„Васил	Левски“,	ко-
леги	на	екипа	на	вестника.	
Емоционалното	събитие	за-
почна	 с	 презентация	 за		
историята	 на	 вестник	 „Ро-
сица“	 –	 част	 от	 богатото	
културно-историческо	 на-

следство	на	 града.	В	знак	
на	 благодарност	 за	 добро	
сътрудничество	 през	 годи-

ните	бяха	връчени	грамоти	
на	 дейци	 на	 словото,	 биз-
неса,	местната	власт.	

	 Гостите	 на	 събитието	
отправиха	 своите	 добри	
думи	и	поздрави	към	глав-
ния	 редактор	 Минка	 Мин-
чева	и	нейния	екип.		
	 В	 своето	 приветствие		
областният	 управител	 Не-
вена	 Петкова	 каза:	 „Поз-
дравявам	 целия	 екип	 за	
професионализма	и	за	ен-
тусиазма,	 с	 който	 върши	
своята	 работа.	 Благодаря	
ви,	 че	 давате	 възможност	
и	на	младите	хора	да	бъдат	
част	 от	 четвъртата	 власт,	
че	 подкрепяте	 обществе-
но	 значими	 каузи,	 че	 сте	
коректен	партньор	на	биз-
неса.	 Вие	 имате	 огромна	
мисия,	но	и	много	отговор-
на	роля	в	обществото	-	не	
само	 да	 го	 направлявате	
да	 вземе	 правилно	 реше-

ние	и	да	формира	ценнос-
ти,	 нагласи	и	възгледи,	 но	
и	 да	 формирате	 самото	
обществено	 мнение.	 Зато-
ва	пожелавам	ви	свобода,	
за	 да	 бъдете	 себе	 си,	 да	
служите	само	и	единствено	
на	 каузата	 за	 общото	 до-
бро,	да	бъдете	единствено	
инструмент	за	познание	на	
хората	и	подкрепа	на	исти-
ната.	
	 Бъдете	дръзки	и	откри-
вайте	 онова,	 което	 въл-
нува	 обществото.	 Бъдете	
щастливи	и	удовлетворени	
от	 всичко,	 което	 правите.	
Реализирайте	 нови	 про-
екти,	 бъдете	 над	 вълна-
та,	 бъдете	 новатори,	 но	 и	
съхранявайте	 и	 спазвайте	
професионалните	и	етични	
стандарти“.	

Продължава на стр. 8

Вåñтник „Роñицà” ñтàнà нà 132, вицåпрåмиåрът увàжи тържåñтвото

Снимка: vatikannews

	 Реплики	на	Ставри	Ка-
линов	от	портрета	на	Апос-
тола	получиха	директорите	
на	ОУ	„Проф.	П.	Н.	Райков“	
и	 СУ	 „П.	 Р.	 Славейков“	 в	
Трявна	по	повод	142-та	го-
дишнина	 от	 саможертвата	
на	поета	и	революционера	
Христо	Ботев.	Такива	порт-
рети	 предстои	 да	 получат	
и	ОУ	 „Васил	Левски“	в	 гр.	
Плачковци,	както	и	детски-
те	градини	в	община	Тряв-
на.	Те	са	дарение	от	проф.	
д-р	 Иван	 Гаврилов,	 който	
преди	седмица	направи	па-
рично	 дарение	 на	 НГПИ	
„Тревненска	школа“	и	дари	
икони	за	Музея	на	иконата	
и	бъдещия	параклис,	който	

ще	 бъде	 изграден	 в	 кв.	
Светушка.
	 В	 официална	 церемо-

ния	пред	паметника	на	ре-
волюционера	Ангел	Кънчев	
в	Трявна	местни	жители	 и	

гости	 на	 града	 отдадоха	
почит	 към	 Христо	 Ботев	 и	
загиналите	 за	 свободата	
на	България.	Стихове,	пос-
ветени	на	 героите	на	Бъл-
гария,	 рецитираха	 децата	
от	ДГ	 „Светлина“	 и	СУ	 „П.	
Р.	 Славейков“.	 Участие	 в	
програмата	 взеха	 и	 пред-
ставители	 на	 Регионален	
клуб	 „Капитан	 Дядо	 Нико-
ла“	към	НД	„Традиция“.
	 Кметът	 на	Трявна	Дон-
чо	 Захариев	 напомни	 за	
безсмъртния	 подвиг	 и	 де-
лата	на	Христо	Ботев	и	на	
всички	 национални	 герои,	
дали	живота	си	в	името	на	
Свободата.	„Героите	възпи-
тават	в	нашите	деца	любов	

и	 уважение,	 християнски	
ценности	и	разбира	се,	лю-
бов	 към	 Майка	 България.	
Аз	се	обръщам	към	Вас	в	
този	 ден,	 за	 да	 почетем	
паметта	 на	 нашите	 герои,	
на	 нашите	 прадеди,	 за	 да	
им	кажем,	че	ние	сме	тук,	
за	 да	 запазим	 България	
и	 следваме	 пряко	 техните	
следи“,	 заяви	 Захариев.	 И	
допълни:	 „Ние	 ще	 изпъл-
ним	 съвсем	 скоро	 това,	
което	 сме	 поели	 като	 ан-
гажимент,	 и	 ще	 изградим	
стената	на	храбростта,	тъй	
като	 близо	 1000	 души	 от	
Трявна	 и	 Плачковци	 са	
дали	живота	си	в	името	на	
Майка	България“.

Рåплики нà Стàври Кàлинов от портрåтà нà Апоñтолà 
получихà ОУ „Проф. П. Н. Рàйков” и СУ „П. Р. Слàвåйков”
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Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 25.06.2018 - 29.06.2018 г. от 08:30 
до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 елек-
трозахранването	 в	 района	 на	 община	 Трявна:	
ул.	„Пейо	Яворов“;	част	от	ул.	„Лясков	дял“;	ул.	
„Чернева	поляна“;	част	от	ул.	„Здравец“;	с.	Раде-
вци	–	от	магазина	посока	Гръбчево	до	края;	кв.	
Късовци;	кв.	Кисийска	мера;	ул.	„Пролет“;	част	от	
ул.	 „Бузлуджа“;	част	от	ул.	 „Иванка	Горова“;	кв.	
Средни	Стоевци;	с.	Бърдени;	част	от	ул.	„Стара	
планина“;	кв.	Дядо	Рачо	–	целият;	ул.	„Ангел	Кън-
чев“	№	116	.

 В периода 18.06.2018 - 22.06.2018 г. от 08:30 
до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 елек-
трозахранването	 в	 района	 на	 община	 Трявна:	
ул.	„Пейо	Яворов“;	част	от	ул.	„Лясков	дял“;	ул.	
„Чернева	поляна“;	част	от	ул.	„Здравец“;	с.	Раде-
вци	–	от	магазина	посока	Гръбчево	до	края;	кв.	
Късовци;	кв.	Кисийска	мера;	ул.	„Пролет“;	част	от	
ул.	 „Бузлуджа“;	част	от	ул.	 „Иванка	Горова“;	кв.	
Средни	Стоевци;	с.	Бърдени;	част	от	ул.	„Стара	
планина“;	кв.	Дядо	Рачо	–	целият;	ул.	„Ангел	Кън-
чев“	№	116.

 В периода 11.06.2018 - 15.06.2018 г. от 08:30 
до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 елек-
трозахранването	 в	 района	 на	 община	 Трявна:	
ул.	„Пейо	Яворов“;	част	от	ул.	„Лясков	дял“;	ул.	
„Чернева	поляна“;	част	от	ул.	„Здравец“;	с.	Раде-
вци	–	от	магазина	посока	Гръбчево	до	края;	кв.	
Късовци;	кв.	Кисийска	мера;	ул.	„Пролет“;	част	от	
ул.	 „Бузлуджа“;	част	от	ул.	 „Иванка	Горова“;	кв.	
Средни	Стоевци;	с.	Бърдени;	част	от	ул.	„Стара	
планина“;	кв.	Дядо	Рачо	–	целият;	ул.	„Ангел	Кън-
чев“	№	116.
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	

На 6 юни 2018 г. 
се навършват 
20 ГОДИНИ

от кончината на

Метю 
Георгиев 

Метев

Възпомåнàниå

	 Възпоменанието	 ще	 се	
състои	 на	 6	 юни	 2018	 г.	 от	
11.00	 часа	 в	 църквата	 „Света	
Богородица“	-	Габрово. От неговите близки

Един истински българ-
ски родолюбец.
Да бъде светла памет-
та му!

				Уважаеми	читатели,
	 Неволно	 станах	 свиде-
тел	 на	 късмета	 на	 семей-
ство	Х.,	от	гр.	Г.	и	искам	да	
го	споделя	с	Вас!													
	 Семейството	 е	 голямо	
и	 щастливо.	 Състои	 се	 от	
дядо	М.,	от	с.	Б.,	неговите	
две	 дъщери	 -	 Г.	 М.	 и	 Р.	
М.,	 синът	 на	 Г.	М..	 –	 И.Х.,	
и	 снаха	 й	 –	 П.	 И.	 Дядото	
живял	на	село.	Имал	нива	
и	няколко	овце,	но	бил	тол-
кова	 трудолюбив,	 че	един-
ствено	 с	 божията	 помощ	
спечелил	голяма	сума	пари	
от	малкото	си	стопанство!?
	 През	 2007	 година	 жи-
вотът	 му	 на	 земята	 при-
ключил	 и	 той	 не	 успял	 да	
предаде	богатството	на	дъ-
щерите	 си.	 След	 неговата	
смърт	 в	 един	 скрин	дъще-
рите	 му	 намират	 огромна	
сума	 пари	 -	 	 1	 460	 000.00	
лв.,	 които	 си	 разделят.	 И	
понеже	 Г.	 М.	 и	 Р.	 М.	 са	
коректни	 данъкоплатци,		
„тичат”	 да	 ги	 декларират	
в	 Данъчна	 служба	 с	 де-
кларация,	подадена	в	края	
на	2011	г.,	в	която	описват	
парите	 подробно	 по	 ко-
пюри.	 Оказало	 се	 обаче,	
чe	 двете	 дами	 нищо	 не	
дължат	 на	 държавата!	 Не-
зависимо	 че	 нямат	 специ-
ално	 образование	 и	 опит,	
веднага	 се	 досетили	 как	
да	 ги	 използват:	 един	 ден	
след	 декларирането	 им	 Г.	
М.	 дава	 част	 от	 тях	 като	
обезпечение	 по	 договор	
за	 издаване	 на	 банкова	
гаранция	 на	 дружество,	 в	
което	от	 началото	на	 2012	
г.	е	съдружник,	и	регистри-
ра	 еднолично	 дружество		
със	 записан	 капитал	 600	

000.00	 лева.	 Р.	 М.	 следва	
сестра	си	и	също	регистри-
ра	еднолично	дружество	с	
капитал	от	655	000.00	лева.	
Единствената	 дейност	 и	
на	 двете	 фирми	 от	 създа-
ването	 им	 през	 2012	 г.	 е	
предоставяне	 на	 парични	
заеми	 и	 то	 само	 на	 дру-
жество,	в	което	Г.	М.	е	съ-
дружник,	а	снаха	й	П.	И.	е	
управител	 и	 счетоводител.	
Смелите	дами	предоставят	
заемите	 до	 ноември	 2015	
г.	 без	 обезпечение!?	 Така	
Г.	 М.	 тава	 едновременно	
съдружник	и	заемодател,	а	
П.	И.	 води	 счетоводството	
на	всички	фирми	–	заемо-
датели	и	заемополучател!?
	 За	 дружеството	 за-
емополучател	това	са	две	
неизгодни	 сделки	 между	
свързани	 лица!	Така	 през	
септемри	 2016	 г.	 управи-
телят	 на	 дружеството	 за-
емополучател	 П.	 И.	 полу-
чава	 две	 покани	 за	 до-
броволно	 изпълнение	 на	
заемите,	на	които	покани,	
разбира	 се,	 не	 реагира,	
въпреки	 възможности-
те	 за	 рефинансиране	 от	
банка	 или	 оздравяване	
на	 дружеството	 с	 допъл-
нителни	 парични	 вноски	
от	 съдружниците.	 Причи-
ните	 за	 бездействието	 й	
са	 известни!	 Предполага	
се,	 че	 под	 ръководството	
на	 съпруга	 си	 И.Х.	 (бивш	
мениджър	 на	 финансова	
институция,	 освободен	
от	 работа	 за	 допуснати	
нарушения)	 и	 с	 актив-
ното	 участие	 на	 някол-
ко	 близки	 и	 приятели	 на	
семейството,	 участвали	 в	
многократните	 сделки	 по	

прехвърляне	 дяловете	 на	
двете	 дружества-заемода-
тели,	управителят	на	фир-
мата	заемополучател	П.И.	
реализира	схема	„Присво-
яване	на	действащо	пред-
приятие”.
	 Законът	 дава	 пра-
во	 на	 управителя	 да	 се	
разпорежда	 със	 съдбата	
на	 дружеството,	 без	 да	
е	 необходимо	 да	 съгла-
сува	 действията	 си	 със	
собствениците	 на	 капи-
тала.	Това	е	законна	въз-
можност	 за	 кражба	 на	
фирма.	 Получи	 се	 така,	
че	 с	 помощта	 на	 Зако-
на	 измислилите	 схемата	
„Дълг	срещу	предприятие”	
я	РЕАЛИЗИРАХА.
	 Така	 моят	 разказ	
приключва,	 но	 загадките	
по	 придобиване	 на	 цяло	
действащо	предприятие	ос-
тават!	Дали	това	е	истина,	
оставям	на	съд,	прокурату-
ра	и	други	органи	да	про-
верят!
	 УВАЖАЕМИ	 ЧИТАТЕЛИ,	
ПАЗЕТЕ	СЕ	ОТ	КЪСМЕТЛИ-
ИТЕ!	Има	хора,	които	къс-
метът	 ги	 съпътства	 нався-
къде	–	в	съд,	прокуратура,	
абе	 във	 всички	 държавни	
институции!?

             Ив. Георгиева

(Редакцията не се ангажира 
с изразената в материала 
позиция. За достоверността 
на изнесените факти отго-
ворност носи авторът. По 
предварителна договорка, пре-
ди предоставянето на мате-
риала на редакцията, авто-
рът е променил всички имена 
със съкратени или произволни 
инициали, наименованията на 
фирми са заличени.)

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ зИ РА ЛИ цЕН зИ РА НИ КУР СО ВЕ зА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,       
нокТопласТика

 066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

ДаВа заЕМ
Бърз заЕМ -	тел.	0898/970-820.	[11,	11]

аВТоМоБили проДаВа
нисан ТЕрано, 2.4,	
бензин-газ,	 за	 2500	
лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0895/287-169.	[5,	3]
фиаТ МарЕа, 1.8,	 бен-
зин,	 газ,	 комби	 -	 цена:	
1450	лв.,	и	ремарке	-	тут-
раканско,	 се	продават	 на	
тел.	 0897/963-093.	 [11,	
1]

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-

они,	 трактори,	 ремарке-
та	 (може	 и	 дефектирали)	
от	 място	 на	 най-високи	
цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374

аВТоМоБили 
поД наЕМ

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

ТракТори, МоТокари
ТракТор-косачка за 
2000	 лв.	 се	 продава	 на	
тел.	 0878/952-426.	 [11,	
5]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	куб.	м,	се	предлага	на	
тел.	0899/377-924
ТранспорТ с камион	 до	
два	 тона,	 самосвал,	 до-
керски	услуги	-	изнасяне,	
пренасяне,	 изхвърляне	

на	 мебели,	 пренасяне	 на	
строителни	и	други	тежки	
товари,	 извозване	 на	 не-
нужна	 покъщнина,	 строи-
телни	отпадъци	до	смети-
щето,	се	предлага	на	тел.	
0898/780-448
ТранспорТ с бус	 и	 са-
мосвал	 се	 предлага	 на	
тел.	 0893/511-154.	 [33,	
30]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	се	предлагат.	
Справки	 на	 тел.	 066/80-
49-48.	

адрес “100 вести”

Роäåни ñ къñмåт

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 На	 31	 май	 на	 второ	
четене	 бяха	 приети	 изме-
нения	 на	 Наредбата	 за	
определяне	и	администри-
рането	на	местните	такси,	
цени	на	услугите.	От	2015	
година,	 когато	 е	 приета	
тази	 наредба,	 досега	 не	
е	 правена	 актуализация	
на	размера	на	таксите	на	
предоставяните	 услуги	 от	
Община	Габрово.
	 Най-много	дебати	пре-
дизвика	 увеличението	 на	
таксите	 за	 детски	 гради-
ни	 и	 ясли.	 Таксата	 от	 10	
лева	се	променя	на	14	лв.	
за	 детските	 ясли	 и	 на	 18	
лв.	 за	 детските	 градини.	
Таксата	 за	 храна	 на	 ден	
се	променя	на	2.20	лв.	за	
детските	градини	и	на	1.80	
лв.	 за	 детските	 ясли.	 От	
2008	 г.	 досега	 таксата	 за	
храна	на	едно	дете	в	дет-
ска	градина	и	детска	ясла	
бе	 1.50	 лв.	 за	 закуска,	
плод,	 обяд	 и	 следобедна	
закуска.	 Новият	 размер	
на	 таксата	 би	 дал	 въз-
можност	 за	 по-добра	 ор-

ганизация	 на	 здравослов-
ното	 и	 балансирано	 хра-
нене	при	децата	и	както	и	
ще	компенсира	промените	
в	цените	на	хранителните	
продукти.	 Планира	 се	 и	
премахване	 на	 замразе-
ните	 храни	 от	 менюто	 на	
децата,	 вместо	 тях	 да	 се	
ползват	 охладени,	 които	
са	и	по-скъпи,	са	част	от	
мотивите	 на	 вносителите	
на	промените.
	 „Още	 когато	 гледа-
хме	 бюджета	 на	 Община	
Габрово,	ние	предложихме	
за	децата	в	детските	 гра-
дини	да	има	преференци-
ални	 такси.	През	2017	 го-
дина	 Габрово	продължава	
да	е	градът,	най-бързо	на-
маляващ,	тази	година	сме	
на	 второ	 място	 по	 бързо	
намаляване.	Отрицателни-
ят	 прираст	 продължава.	
Въпреки	 това	 стойността	
на	 услугите	 и	 размерът	
на	таксите	в	детските	за-
ведения	 се	 увеличават”,	
предупреди	 общинският	
съветник	Лена	Енева.
	 Общинският	 съветник	
Миглена	Пройнова	комен-

тира:	„Детските	заведения	
решават	 един	 социален	
проблем	 на	 всяко	 едно	
средностатистично	 се-
мейство.	 За	 да	 работят	
майките,	 за	 да	 се	 раз-
виват	 кариерно,	 се	 дава	
възможност	за	децата	им	
да	 се	 грижат	 в	 детски-
те	 градини.	 За	 средно	 20	
присъствени	 дни	 таксата	
става	50	лв.	в	едната	въз-
растова	 група,	 в	 другата		
тя	 стига	 до	 66	 лв.,	 ако	
детето	 посещава	 всеки	
ден	 градината.	 Знае	 се,	
че	заплатите	в	Габрово	ни-
как	 не	 са	 високи,	 един	
голям	 процент	 от	 бюдже-
та	 на	 едно	 семейство	 се	
дава	 за	 това.	 Общинските	
съветници	решихме,	че	ще	
стимулираме	 раждаемост-
та,	 като	 осигуряваме	 200	
лв.	 за	 новородено.	 Сега	
като	 увеличаваме	 таксите	
за	 детски	 ясли	 и	 градини,	
излиза,	 че	за	една	 година	
ще	 си	 върнем	 тези	 пари,	
с	 които	 сме	 стимулирали	
раждаемостта.	 Едната	 ус-
луга	се	подобрява,	другата	
се	 повишава,	 за	 мен	 мо-

тивацията	 за	 раждаемост	
се	противопоставя	на	дру-
гата	 услуга.	 Едно	 младо	
семейство,	 което	 току-що	
започва	 кариерното	 си	
развитие,	 трудно	би	могло	
да	си	позволи	този	разход.	
Един	 от	 основните	мотиви	
за	 повишаване	 на	 таксите	
е	 подобряване	 качеството	
на	тази	услуга.	
	 Според	мен	качеството	
на	хранене	за	децата	няма	
да	се	подобри,	защото	це-
ните	 на	 продуктите	 също	
са	скочили	и	това	увеличе-
ние	на	таксата	е	частична	
компенсация.	Ако	наистина	
искаме	 да	 се	 повиши	 ка-
чеството	на	хранене	и	на-
истина	минем	 от	 замразе-
ни	продукти	към	охладени,	
е	 действително	 необходи-
мо	да	се	направи	дотация	
на	 тази	 услуга.	 А	 не	 да	
решаваме	 този	 въпрос	 за	
сметка	 на	 семейните	 бю-
джети.	 Затова	 аз	 смятам,	
че	 е	 нецелесъобразно	 да	
се	 повишават	 цените	 за	
детските	заведения	и	пред-
лагам	да	отпадне	промяна-
та”.

	 В	 дебата	 се	 включи	 и	
кметът	Таня	Христова.	 „Те-
мата	 за	 детските	 градини	
и	 ясли	 винаги	 ще	 бъде	
чувствителна.	 На	 мнозина	
им	се	иска	тези	детски	за-
ведения	да	бъдат	безплат-
ни.	Аз	лично	не	вярвам	на	
предоставено	 нещо,	 което	
няма	стойност.	Някой	тряб-
ва	да	плати,	някой	трябва	
да	 обезпечи.	 Смятам,	 че	
предлаганото	 увеличение	
е	 разумно,	 за	 нас	 това	 е	
ангажимент	 да	 направим	
максимум	 усилия	 за	 по-
добряване	 качеството	 на	
услугата.	 Искаме	 децата	
в	 детските	 ясли	 и	 гради-
ни	 да	 са	 здрави,	 а	 това	
включва	и	храненето.	
	 Стойностен	би	бил	раз-
говорът	ни	как	качеството,	
условията,	 стимулите	 да	
отговарят	 на	 съвременни-
те	изисквания	и	предизви-
кателства.	 Отговорността	
децата	там	да	бъдат	на	си-
гурно	място,	 за	да	отидат	
на	 работа	 родителите,	 не	
е	достатъчна.	Трябва	да	се	
стремим	 да	 обезпечаваме	
за	всички	деца	равен	дос-

тъп	 до	 различни	 допълни-
телни,	образователни	про-
грами.	 Децата	 на	 Габрово	
трябва	да	бъдат	конкурент-
ни	 на	 децата	 от	 другите	
европейски	страни.	Затова	
говорим	за	различни	нови	
модели	 за	 възпитание	 и	
придобиване	на	знания.
	 Желанието	ни	е	млади-
те	семейства	да	получават	
достойно	 възнаграждение	
за	 техния	 труд,	 а	 ние	 да	
се	 грижим	 за	 качествено-
то	образование	на	децата	
им,	 според	 правомощия-
та	ни.	Качеството	на	тези	
услуги	 е	 много	 ценен	 ре-
сурс.”
	 Главният	финансист	на	
Общината	 Мария	 Ивано-
ва	 докладва	 промените,	
които	са	настъпили	между	
първо	 и	 второ	 четене	 на	
наредбата.	Стана	ясно,	че	
предоставянето	 по	 служе-
бен	 път	 на	 информация	
или	 документи	 от	Община	
Габрово,	 така	и	 комплекс-
ното	 административно	 об-
служване	ще	се	извършва	
безплатно.	Разработени	са	
финансови	 обосновки	 на	

всички	услуги,	за	които	се	
събират	 такси.	 Създават	
се	 няколко	 нови	 услуги	
като:	 „справка	 за	 гробно	
място“,	 „ползване	 на	 сау-
на“	към	СК	„Христо	Ботев“,	
„продажба	на	компост“	от	
ОП	 „Регионално	 депо	 за	
неопасни	 отпадъци“.	 На-
правени	 са	 изменения	 в	
цената	за	ползване	с	кар-
та	 на	 плувния	 басейн	 на	
ПМГ	„Акад.	Иван	Гюзелев“.	
	 Дава	 се	 възможност	
Габровският	 камерен	 ор-
кестър,	 Оркестър	 „Габро-
во“	 и	 ДФА	 „Габровче“	 да	
участват	 в	 ритуали,	 чест-
вания	 и	 събития,	 орга-
низирани	 от	 физически	
лица,	 като	 се	 въвежда	
нова	 услуга	 за	 участие	
на	 квартет	 от	 Габровския	
камерен	 оркестър.	 При	
изпълнението	на	фолклор-
на	 музика	 от	 Оркестър	
„Габрово“	 цените	 от	 сега	
действащата	 наредба	 се	
увеличават	със	100%.	Съз-
дава	се	нова	услуга,	пред-
лагана	от	Дома	на	хумора	
и	сатирата	 -	 „Рожден	ден	
в	музея“.

Скàчàт цåнитå нà äåтñкитå яñли и ãрàäини в Гàáрово

	 На	 4	 юни	 в	 Дом	 за	
възрастни	 хора	 с	 физиче-
ски	 увреждания	 -	 Габрово	
в.и.д.	 областен	 координа-
тор	на	КНСБ	Росица	Йон-
кова	 връчи	 удостовере-
нията	 на	 лицата,	 обучени	
за	 социални	 асистенти	 по	
проект	 „Ние	 също	 можем”	
на	 КНСБ.	 В	 продължение	
на	 38	 учебни	 дни	 петна-
десет	 безработни	 лица	
на	 възраст	 над	 50	 години,	
продължително	 безработ-
ни	 и	 лица	 с	 увреждания	
от	Габрово	преминаха	курс	
по	 ключова	 компетентност	
„Обществени	и	граждански	
компетентности”	 и	 обуче-
ние	по	част	от	професията	
„Социален	 асистент”,	 спе-
циалност	 „Подпомагане	 на	
възрастни”.	 След	 успешно	
полагане	 на	 изпит	 по	 тео-
рия	и	практика	безработни-
те	получиха	удостоверения	
за	 професионална	 квали-

фикация.	С	 това	приключи	
първият	 етап	 на	 проекта	
–	обучение,	а	от	настоящия	
месец	 част	 от	 лицата	 ще	
влязат	в	заетост	на	пълен	
работен	ден	за	три	месеца	
като	 социални	 асистенти	
в	 Дом	 за	 възрастни	 хора	
с	 физически	 увреждания	 -	
Габрово.
	 „Ние	 също	 можем”,	
като	 част	 от	 Национал-
ния	 план	 за	 действие	 по	
заетостта	–	2018	 г.,	се	ре-

ализира	в	Габрово	в	парт-
ньорство	 с	 Дом	 за	 въз-
растни	 хора	 с	 физически	
увреждания	 -	 Габрово	 и	
Дирекция	„Бюро	по	труда”	
-	Габрово.
	 Преди	 дни	 15	 безра-
ботни	 от	 Дряново	 полу-
чиха	 удостоверения	 по	
проекта	на	синдиката.	Там	
партньор	е	Общината,	част	
от	хората	ще	работят	в	со-
циални	 институции	 в	 гра-
да.	

Зàвърши „Ниå ñъщо можåм”
	 Парк	 „Черничките“	 в	
Севлиево	е	една	от	 трите	
локации	 в	 страната,	 кои-
то	ще	бъдат	превърнати	в	
градски	 шедьоври,	 благо-
дарение	 на	 националната	
кампания	 „Почисти	 и	 раз-

краси“.	 Трите	 локации-по-
бедители	са	избрани	чрез	
интернет	 гласуване.	 „Чер-
ничките“	 е	 една	 от	 лока-
циите,	 събрали	 най-много	
гласове	 сред	 48	 участва-
щи	 места,	 които	 генери-

раха	 общо	 10	 025	 гласа.	
„Черничките“	е	разположен	
на	 брега	 на	 Росица.	 В	
него	има	вековни	дървета	
и	 невероятна	 природа.	 В	
него	ще	бъде	изграден	нов	
кът	 за	 четене:	 поп-ъп	 чи-

талня	с	къщичка	за	книги,	
където	всеки,	който	поже-
лае,	може	да	остави	книга	
или	 да	 вземе	 някоя	 от	
вече	наличните,	 за	да	по-
чете	 на	 спокойствие	 сред	
природата.

„Чåрничкитå” щå ñå прåвърнå в ãрàäñки шåäьовър
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 - Как се роди идеята 
за „Мини машини“ и защо 
избрахте това име?
	 -	 Името	 идва	 от	 мла-
дежкия	 жаргон,	 в	 който	
се	 нарича	 „машина“	 все-
ки,	 справил	 се	 отлично	
с	 дадена	 задача.	 Голяма	
част	 от	 възрастните	 хора	
изобщо	 не	 харесват	 това	
име.	 Някои	 родители	 каз-
ват,	че	им	звучало	обидно.	
Истината	 е,	 че	 досега	 не	
съм	 срещал	 тийнейджър,	
който	 да	 не	 го	 харесва.	
Така	че	понеже	е	насоче-
но	към	такава	група	хора,	
си	върши	работата.	Идеята	
е	простичка.	Ако	си	на	16,	
17	и	18	години	и	можеш	да	
раждаш	 идеи,	 да	 комуни-
кираш,	 да	 решаваш	 про-
блеми,	да	работиш	в	екип,	
ти	си	истинска	машина,	а	
си	 мини,	 защото	 си	 още	
малък.	
	 Миналата	 година	 през	
пролетта	бях	на	една	голя-
ма	конференция,	на	която	
много	големи	бизнес	орга-
низации	 се	 оплакваха,	 че	
основният	проблем	на	бъл-
гарското	 образование	 е,	
че	 бълва	 млади	 хора	 без	
никакви	 важни	 умения	 за	
бъдещето.	 За	 тези	 умения	
те	 цитират	 основно	 един	
документ,	 който	 през	 2016	
година	 представи	 Светов-
ният	 икономически	 форум	
с	10	умения	за	успех	след	
2020	 година.	 Десетте	 уме-

ния	са	меки	умения	и	сред	
тях	няма	нито	едно,	което	
се	 учи	 в	 българските	 учи-
лища.
 - Кои умения се нари-
чат „меки“?
	 -	Това	са	умения,	които	
не	 са	 предмет	 на	 знани-
ята	 –	 по	 математика,	 по	
английски	 език,	 по	 про-
грамиране	 и	 т.	 н.	Това	 са	
умения	да	решаваш	слож-
ни	 проблеми,	 да	 раждаш	
идеи	и	да	ги	презентираш	
по	ефективен	начин,	да	ко-
муникираш	 в	 мултикултур-
на	среда	и	т.	н.	Аз	понеже	
от	 години	 преподавам	 по-
добни	 умения	 на	 големи	
бизнес	 клиенти	 –	 това	ми	
е	 част	 от	 работата,	 а	 ус-
поредно	с	това	съм	дирек-
тор	 на	 един	 от	 най-яките	
тийнейджърски	 фестивали	
в	 България	 -	 „The	 bridge”,	
тези	 две	 неща	 се	 пре-
плетоха	 и	 така	 се	 роди	
идеята	 за	 проекта	 „Мини	
машини“.	Започнах	да	пра-
вя	видеа	в	Интернет.	Пър-
вите	 четири	 епизода	 във	
Фейсбук	 имаха	 60	 хиляди	
гледания.	Оказа	се,	че	на-
истина	 проблемът	 е	 огро-
мен,	 хората	 търсят	 реше-
ние	и	есента	измислих	да	
създам	онлайн	платформа,	
която	ще	учи	младите	хора	
напълно	 безплатно	 на	 35	
умения.	 Един	 епизод	 учи	
на	 едно	 умение,	 но	 поре-
дицата	е	заснета	като	се-

риал.	Оказва	се,	че	подо-
бен	подход	на	преподава-
нето	на	тази	неща	няма	на	
световно	 ниво	 и	 ние	 пра-
вим	 иновативен	 продукт.	
Първият	сезон,	върху	кой-
то	сега	работим,	за	който	
получихме	финансиране,	е	
умения	за	мислене	–	това,	
което	 и	 днес	 преподавам	
в	Габрово,	и	решаване	на	
проблеми.
 - Обявен сте за един 
от десетте най-успели 
млади хора през тази го-
дина. Откъде тръгнахте?
	 -	Тръгнах	от	София,	къ-
дето	 съм	 роден,	 с	 кратък	
престой	в	Исперих,	където	
живеят	баба	ми	и	дядо	ми.	
Истината	е,	че	всички	сто-
им	на	раменете	на	хората,	
които	 са	 преди	 нас.	 Аз	
имам	 невероятната	 при-
вилегия	 хората	преди	мен	
да	 са	 били	 изключителни.	
Дядо	 ми	 беше	 археолог,	
беше	директор	на	музея	в	
Исперих	 и	 откри	 Свещар-
ските	 гробници.	 Изключи-
телни	хора	има	около	мен.	
Завършил	 съм	 „Връзки	 с	
обществеността“	 в	 Софий-
ския	 университет.	 Дъл-
ги	 години	 работих	 това,	
а	 в	 последните	 няколко	
години	 се	 насочих	 малко	
повече	 в	 сферата	 и	 на	
корпоративните	 обучения	
като	професия.	А	иначе	ви-
наги	 съм	 обичал	 младите	
хора.	 От	 двайсетгодишен	

работя	 с	 тийнейджъри	 по	
различни	 програми.	 Съз-
дадохме	 фестивала	 „The	
bridge”,	 когато	 бях	 на	 24	
години.	Общо	взето	живея	
супер	 активен	 живот.	 Бил	
съм	 планински	 водач,	 10	
години	 съм	 бил	 фронтмен	
на	 рок	 банда,	 която	 ре-
ално	 движеше	 фестивала,	
бил	съм	даже	за	кратко	и	
мениджър	на	боксов	клуб.

 - знаем, че на света 
има много талантливи 
хора, но не всички успя-
ват. Каква е Вашата ре-
цепта за успеха?
	 -	Аз	искрено	вярвам	в	
това,	 че	 талантът	 е	много	
хубаво	 нещо	 и	 около	мен	
е	 пълно	 с	 много	 талант-
ливи	 хора,	 които	 адски	
много	 ги	 мързи.	 И	 всъщ-
ност	 някак	 си	 идеята	 „Аз	
съм	 талантлив,	 значи	 ще	
ми	 се	 получат	 нещата“	 в	
дългосрочен	 план	 е	 една	
от	най-вредните	стратегии.	
Защото	 през	 живота	 си	
много	 пъти	 съм	 виждал	
хора,	които	в	началото	не	
са	 особено	 талантливи,	
не	са	блестящи	нито	 като	
умове,	 нито	 като	 дарби,	
но	 с	 последователен	 труд	
в	 продължение	 на	 годи-
ни	 стават	 изключителни.	
Всъщност	 талантът	 е	 мак-
симум	10%	от	уравнението	
за	успех.	Разбира	се	пъл-
ната	 липса	 на	 какъвто	 и	
да	 е	 талант	 в	 определена	
сфера,	 предполага	 изклю-
чително	 труден	 успех,	 ако	
изобщо	има	такъв.	Но	по-
вечето	хора	сякаш	смятат,	
че	ако	не	си	гений	в	нещо,	
няма	 смисъл	 да	 се	 зах-
ващаш	 с	 него.	 А	 е	 точно	
обратното	–	малко	наклон-
ност	да	имаш	към	каквото	
и	да	е,	с	упорит	и	постоя-
нен	 труд	 се	 постига	 дори	
майсторство,	което	да	гра-

ничи	 със	 съвършенството	
в	каквото	си	изберете	–	от	
музика,	през	писане,	през	
говорене,	през	инженерни	
науки,	 програмиране	 и	 т.	
н.
 - Правят се обуче-
ния от неправителствени 
организации на съвсем 
малки деца – от детските 
градини, където развиват 
емоционалната им инте-

лигентност. Тя ли е това, 
което липсва на голяма 
част от хората, за да не 
могат да се справят?
	 -	 Емоционалната	 инте-
лигентност	 е	 нещо	 много	
важно,	 но	 много	 важна	
е	 и	 средата,	 увереност-
та...	 Много	 са	 факторите.	
Важно	 е	 да	 се	 работи	 за	
развиване	 на	 емоционал-
ната	 интелигентност	 на	
децата.	 Чудесно	 е	 да	 се	
работи	 за	 смелостта	 и	 за	
това	да	са	уверени.	В	мал-
ко	 по-късен	 етап	 е	 много	
важно	 да	 се	 работи	 за	
развитието	 на	 критичното	
мислене,	 което	 в	 българ-
ското	 масово	 училище	 за	
съжаление	 е	 противопо-
казно.	Даже	днес	попитах	
в	началото	децата,	с	които	
работя,	кой	им	е	най-голе-
мият	 проблем	 в	 училище	
и	 няколко	 от	 тях	 казаха,	
че	дори	когато	ги	питат	за	
мнението	 им,	 те	 не	 искат	
да	го	чуят	и	казват:	 „Това	
е	погрешно!“,	или	направо	
ги	санкционират,	ако	имат	
различно	 мнение.	 И	 едно	
от	най-трудните	неща,	кои-
то	аз	наблюдавам	в	рабо-
тата	 си	 с	 млади	 хора,	 е,	
че	 им	 е	 много	 трудно	 да	
мислят	самостоятелно.	Тях	
ги	 карат	 непрекъснато	 да	
възпроизвеждат	 неща,	 да	
цитират.	 Те	 не	 могат	 да	
формулират	 мисъл,	 тяхна	
собствена	и	 това	е	малко	

плашещо.
 - за това не влияят ли 
технологиите, мобилните 
устройства. Не станахме 
ли необщителни на живо, 
прекалено неговорещи, 
които пишат съкратени 
две думи на телефона и 
таблета?
	 -	 Със	 сигурност	 са	
фактор	 технологиите,	 осо-
бено	ако	от	малка	възраст	

бъдат	 изпуснати	 хлапета-
та	 и	 започнат	 да	 заравят	
нос	 твърде	 много	 в	 екра-
ните	 на	 устройствата	 си.	
Това	 със	 сигурност	 влияе.	
Но	 има	 чудесни	 примери	
за	 това	 как	 технологии-
те	могат	да	бъдат	използ-
вани	 за	 подобряване	 на	
образованието,	 нивото	 на	
мислене,	 нивото	 на	 изра-
зяване.	 Има	 такива	 про-
грами.	 Аз	 самият	 работя	
върху	 Интернет	 платфор-
ма,	която	се	надявам	да	ги	
учи	 на	 такъв	 тип	 умения.	
Аз	 съм	 от	 хората,	 които	
по-скоро	 виждат	 техноло-
гиите	 като	 много	 мощен	
инструмент,	 който	 трябва	
да	 бъде	 впрегнат	 в	 про-
цеса	 на	 образование.	 Аз	
смятам,	че	грешката	е	ви-
наги	човешка.	
	 Какво	 имам	 предвид?	
Ако	едно	дете	прекарва	по	
цял	 ден	 с	 телефона	 си	 и	
не	 общува	 в	 семейството	
си,	 грешката	 е	 на	 семей-
ството	му,	а	не	на	мобил-
ния	му	телефон.		Той	може	
да	бъде	инструмент	за	чу-
десни	неща.	Може	да	бъде	
инструмент	 за	 неговата	
креативност	като	му	дадем	
камерата	и	задача	да	оби-
коли	 и	 снима	 определени	
неща,	 да	 измислим	 кон-
курси...	Тоест	технологията	
трябва	 да	 бъде	 впрегната	
в	служба	на	това	да	бъдат	
развивани	 ония	 качества,	

които	 търсим.	 Иначе	 ако	
тръгнем	в	посока	отричане	
от	 технологиите,	 означава	
малко	 да	 вървим	 против	
света	генерално,	срещу	те-
чението.	 Което	 по-скоро	
ще	 предизвика	 у	 децата	
съпротива,	отколкото	да	ги	
привлече	за	съюзници.
 - Работите от години 
с млади хора. Какви са те 
според Вас?

	 -	 От	 няколко	 месеца	
насам	аз	много	мисля	вър-
ху	отговора	точно	на	този	
въпрос.	
	 Пилотния	 епизод	 на	
тази	платформа	„Мини	ма-
шини“	заснехме	през	март.	
Сега	 обикаляме	 училища	
в	 цялата	 страна,	 за	 да	
тестваме	 как	 го	 възприе-
мат	 младите	 хора.	 Първо-
то,	 което	 ми	 прави	 впе-
чатление,	 е	 абсолютната	
масова	апатия,	която	цари	
сред	тях	по	отношение	на	
неща,	свързани	с	училище,	
с	образование,	със	среда-
та	 около	 тях.	Те	 са	 супер	
ентусиазирани	 за	 опреде-
лени	 неща,	 но	 апатични	
спрямо	други.	
	 Големият	 ми	 въпрос	
беше	 как	 да	 ги	 извадим	
оттам,	 защото	 апатията	 е	
едно	 от	 най-лошите	 неща.	
Тя	 води	 до	 влошаване	 на	
ситуацията,	никога	не	води	
до	 позитивно	 развитие.	
Това	 е	 от	 една	 страна,	
но	от	друга	–	те	са	тотал-
но	различни	като	нагласи,	
като	 виждане	 за	 света	 и	
от	родителите	си,	и	от	мо-
ето	 поколение.	 Вчера	 бях	
на	 едно	 голямо	 събитие,	
организирано	 от	 Държав-
ната	 агенция	 за	 закрила	
на	детето.	Имаше	над	2000	
деца	 в	 зала	 „Фестивална“	
в	 София	 и	 основно	 хора,	
които	 правят	 видиа	 в	You	
Tube.	Осъзнах	нещо,	дока-
то	ги	гледах	–	децата	бяха	
във	 възторг,	 даже	 в	 няка-
къв	тип	екзалтация	от	при-
съствието	 на	 тези	 техни	
нови	 герои.	 А	 родителите	
бяха	най-отчаяните	и	отег-
чени	същества	на	света.	И	
изведнъж	 си	 дадох	 смет-
ка,	 че	 ако	 заведа	 моята	
дъщеря	 на	 куклен	 театър	
и	на	мен	ми	е	интересно,	
ако	я	заведа	на	кино	и	на	
мен	 ми	 е	 интересно,	 ако	
отидем	на	концерт	заедно	
и	на	мен	ми	е	интересно...		
	 Но	 те	 живеят	 в	 един	
свят,	 който	 за	 родителите	
им	е	изцяло	външен,	пара-
лелна	вселена.	И	си	дадох	
сметка	за	това	как	 техно-
логиите	 се	 превръщат	 и	
в	 основна	 пропаст	 между	
поколенията.	Тези,	 новите,	
са	 изключително	 дигитал-
ни,	 изключително	 онлайн.	
Те	не	гледат	телевизия,	те	
гледат	 всичко	 в	Интернет.	
Те	 са	 будни,	 живи,	 дина-
мични	 и	 ако	 успеем	 по	
някакъв	начин	да	вкараме	
енергията	им	в	ползотвор-
на	посока,	ще	е	страхотно.
 - А какъв съвет бихте 
дал на родителите?
	 -	 Ако	 не	 говорите	 с	
децата	си	отгоре	надолу,	а	
като	 с	 равни	 човешки	 съ-
щества,	би	било	чудесно.

	 Кукли,	 детски	 колички,	
порцеланови	бебета,	музи-
кални	инструменти,	детски	
кухни	 и	 спални,	 кончета,	
камиончета,	книжки	с	пре-
красни	илюстрации...	 	над	
200	 играчки	 от	 фонда	 на	
РИМ	-	Шумен	посрещнаха	
многобройните	 малки	 по-
сетители	 в	 Националния	
музей	 на	 образованието	
на	1	юни.
	 Експозицията	 обхваща	
почти	 всички	 моменти	 от	
живота	на	детето	-	ражда-
не,	 кръщене,	 образование	
и	 неразделно	 свързани-

те	 с	 тях	 забавления.	 Тя	
представя	 предмети,	 игри,	
приказки,	 гатанки,	 скоро-
поговорки,	 залъгалки	 от	
миналото,	 които	 днес	 ни	
се	 струват	 позабравени,	
но	 ни	 връщат	 с	 умиление	
и	усмивка	в	детството.
	 Голяма	 част	 от	 екс-
понатите	 са	 събрани	 по	
време	на	дарителската	ак-
ция	 «Детство	 мое»,	 която	
Регионалният	 исторически	
музей	-	Шумен	организира	
през	2013	година.
	 Към	 изложбата	 има	
8	 информационни	 табла,	

върху	 които	 мо-
жем	 да	 открием	
спомена	 за	 иг-
рите	 Кралю	
П о р т а л ю ,	
П р е с к о ч и	
кобила,	 Дъл-
го	 магаре,	 Гори,	
гори	 кърпичка,	 Дай,	
бабо,	 огънче,	 Гори,	 гори	
Кърпичка,	 Народна	 топка,	
Да	бие,	 да	 бие	 ...	 	Някои	
игри	 	 са	 разделени	 на	
момичешки	-	дама,	ластик,	
обръч,	въже,	и	на	момчеш-
ки	-	стрелби	с	прашки,	фу-
нийки,	стражари	и	апаши,	

аши-
ци	 и	
чилици . . .	
Почти	 забра-
вени	са	днес	така	
наречените	 броилки,	

които	 се	 употре-
бяват,	за	да	се	из-
лъчи	лидер	или	пър-
венец	в	колективните	
игри.	Например	 „Онче,	

бонче,	 счупено	 пиронче,	
риба	щука,	майхай	се	отту-
ка!“,	 „Ала	бала	портокала.	
Кой	 изяде	 кашкавала?	Аз	
не	съм,	ти	не	си,	а	магаре-

то	си	ти!“.	
	 Изложбата	 „Детство	
мое“	ще	 гостува	 в	 НМО	 -	
Габрово	до	края	на	месец	
септември.

Михàил Стåфàнов: „Дà ãоворим 
ñ äåцàтà кàто ñ рàвни”

НАДЕЖДА ТИХОВА
 Създателят на „Мини машини“ Михаил Стефа-
нов, който беше обявен за един от десетте най-
успели млади хора в България, беше в Габрово през 
уикенда по покана на Общинския съвет по наркотич-
ни вещества и Община Габрово. В продължение на 
два дни – 2 и 3 юни, той обучава и тренира двадесет 
младежи на възраст от 14 до 18 години в Художест-
вената галерия „Христо Цокев“. Основни теми на 
обучението бяха  „Умения за мислене“ и „Умения за 
комуникации“. Младите хора научиха повече за опо-
знаването на себе си и своята емоционална инте-
лигентност, за критичното мислене и взимането 
на решения, за поставянето на цели, креативност 
и въображение, за решаването на проблеми. Мла-
дежите тренираха и уменията си за комуникация 
като научиха какво е емпатия, как да се изразяват 
кратко и ясно, как да общуват, как да пишат мейли, 
постове и блогове. За днешните млади хора и дефи-
цитите в образованието, за рецептата да си успе-
шен млад човек разговаряхме с Мишо Стефанов.

Нàä 200 иãрàчки от музåя 
в Шумåн приñтиãнàхà нà 
1 юни в НМО - Гàáрово
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Зà àвторà
	 Веселин	 Иванов	 Димитров	
е	 роден	 през	 1947	 година	 в	
град	 Габрово.	 Завършил	 е	Тех-
никума	 по	 механотехника	 „Д-р	
Никола	 Василиади“	 и	 Висшия	
машинно-електротехнически	ин-
ститут	 в	 Габрово,	 специалност	
„Машинен	 инженер“.	 От	 близо	
пет	 десетилетия	 се	 занимава	
с	 издирване	 и	 проучване	 на	
данни,	 факти	 и	 документи	 за	
историята	 на	 родния	 си	 град.	
Автор	 е	 на	 издадената	 през	
2014	 година	 книга	 „Поповци.	
Поповската	 селска	 община	
1879	-	1979	г.“.

Тåкñт от книãàтà
КРАЯТ НА ГАБРОВСКИЯ ДЕВИ-
ЧЕСКИ МАНАСТИР „СВ. БЛА-
ГОВЕЩЕНИЕ“
	 На	 19	 юни	 1959	 г.	 се	 про-
вежда	редовното	заседание	на	
Изпълкома	 на	Окръжния	 наро-
ден	 съвет	 в	 Габрово.	 Мястото	
е	кабинетът	на	председателя	в	
сградата	на	днешното	Данъчно	
управление	(на	ъгъла	на	улици-
те	 „Юрий	 Венелин“	 и	 „Априло-
вска“).	
	 Дневният	 ред	 е	 определен	
предварително,	 но	 още	 в	 на-
чалото	на	заседанието	предсе-
дателят	 на	 Изпълкома	 Никола	
Българенски	 предлага	 да	 се	
включи	 още	 една	 точка:	 Про-
мяна	 на	 дворищната	 регула-
ция	 в	 района	 на	 Девическия	
манастир	 „Св.	 Благовещение“	
в	Габрово.	Участниците	в	засе-
данието	 приемат	 това.	 И	 така,	
по	точка	5	Никола	Българенски	
докладва	устно	следното:	„Пред-
лагам	 да	 вземем	 решение	 за	 изме-
нението	на	дворищната	регулация	на	
квартал	301	по	плана	на	гр.	Габрово,	
като	 дворище	плано-снимачен	 номер	
1793,	собственост	на	Девическия	ма-
настир	„Св.	Благовещение“	бъде	отре-
дено	за	зелено	строителство.	Поради	
разрастването	 на	 град	 Габрово	 нео-
форменият	му	център	в	архитектурно	
и	 благоустройствено	 отношение,	 с	
крайно	грозящи	сгради,	както	и	пред-
стоящите	строежи	на	Дом	на	съветите	
и	Партиен	дом	налага	Изпълнителният	
комитет	 на	 Окръжния	 народен	 съвет	
да	внесе	известни	промени	в	Общия	
градоустройствен	план	на	града.
	 Във	 връзка	 с	 това	 се	 налага	
постройките	 и	 църквицата	 на	 Деви-
ческия	манастир	„Св.	Благовещение“,	
които	се	намират	в	центъра	на	града,	
да	бъдат	 съборени	и	на	 тяхно	място	
да	се	изгради	парк,	който	ще	допълни	
оформения	архитектурен	ансамбъл	от	
сгради“.
	 Във	 връзка	 с	 направеното	
предложение	се	изказват	Пен-

чо	 Карапенев,	 Семо	 Стефанов	
Семов,	 Илия	 Джагаров,	 Петко	
Етърски	и	Димитър	Василев.	Те	
подкрепят	безрезервно	предло-
жението.	
	 След	разискванията	Изпъл-
нителният	 комитет	взема	след-
ното	 решение:	 „Изменя	 дворищ-
ната	 регулация	 на	 квартал	 301	 по	
плана	 на	 гр.	 Габрово,	 като	 дворище	
планоснимачен	номер	1793,	собстве-
ност	 на	 Девическия	 манастир	 „Св.	
Благовещение“,	 се	 отрежда	 за	 зеле-
но	 строителство,	 допълващо	 общото	
архитектурно	 и	 благоустройствено	
оформление	 на	 центъра	 на	 града.	
Настоящето	 решение	 да	 се	 изпрати	
с	мотивирано	искане	на	Комитета	по	
въпросите	на	Българската	православ-
на	църква	и	религиозните	култове	при	
Министерството	 на	 външните	 работи	
на	 основание	 на	 т.	 2	 от	 правилника	
на	същия	за	даване	съгласие	за	съба-
ряне	на	паянтовите	сгради	и	църкви-
цата.
	 В	случай	на	несъгласие,	въпросът	
да	 се	 отнесе	 за	 разрешение	 до	Ми-
нистерския	съвет.
	 Срок	23	юни	1959	г.	Отговорник:	
Никола	Българенски“.
	 Заседанието	 на	 Изпълни-
телния	комитет	е	било	съвмест-
но	 с	 Бюрото	 на	Окръжния	 ко-
митет	на	Отечествения	фронт.
	 От	членовете	на	Изпълкома	
присъствали:	Никола	Българен-
ски	-	председател,	Илия	Филев	
Джагаров	 -	 зам.-председател,	
Петко	 Петков	 Маринов	 (Етър-
ски)	 -	 зам.-председател,	 Семо	
Стефанов	 Семов	 -	 секретар,	
и	 членовете	 -	 Пенчо	 Цанков	
Карапенев,	 Димитър	 Василев	
Димитров,	 Иван	 Георгиев	 Хря-
нов	 и	 Христо	 Рачев	 Христов.	
Отсъствал	 Иван	 Гатев	 Иванов	
-	първи	зам.-председател.
	 От	 Бюрото	 на	 Окръжния	
комитет	на	Отечествения	фронт	
присъствали	 Димитър	 Васи-
лев	Димитров,	 Георги	Стайнов,	
Иван	 Чобанов,	 Илия	 Джага-
ров,	Мара	Чапаева.	Отсъствали	
Цанко	Стоянов	и	Петко	Иванов.
	 И	така,	решението	е	взето.	
Останалото	 са	 формалности.	
Месец	 по-късно	 решението	 се	
привежда	в	изпълнение.
	 Тази	 последна	 и	 най-тра-
гична	 страница	 от	 историята	
на	 Девическия	 манастир	 „Св.	
Благовещение“	 е	 разказвана	
много	 пъти	 от	 различни	 хора,	
които	не	винаги	са	били	добре	
запознати	 с	 фактите.	 Затова	
тук	 ще	 цитирам	 изцяло	 докла-
да	 на	 Търновския	 митрополит	
Софроний,	 който	 той	прави	на	
заседанието	 на	 Епархийския	
духовен	съвет	на	10	август	1959	
г.,	 непосредствено	 след	 съба-
рянето	 на	 манастира.	 Мисля,	
че	този	доклад	е	доста	безпри-
страстен,	 точен	 и	 е	 истинска-

та	 и	 единствено	 достоверна	 и	
пълна	история	на	този	трагичен	
за	 обителта	 акт	 на	 властта,	
извършен	 в	 дните	 преди	 това	
заседание.	
	 Протоколът	 се	 съхранява	 в	
Държавния	архив	-	Велико	Тър-
ново.
	 ПРОТОКОЛ	№	9
	 Гр.	В.	Търново,	10	август	1959	г.
	 Днес,	 10	 август	 1959	 г.	 Ве-
ликотърновския	 епархийски	 съвет	 в	
състав:	 Председател	 Негово	 Висо-
копреосвещенство	Св.	В.	 Търновский	
митрополит	 Софроний,	 редовни	 чле-
нове	 свещеноиконом	 Василий	 Митев	
Хаджи	 Михайлов,	 протойерей	 Стоян	
Николов	Танев,	Руси	Христов	Спасов	
и	Илия	Иванов	Бояджиев	и	допълни-
телен	член	протойерей	Никола	Петров	
Дремсизов,	има	извънредно	разпоре-
дително	 заседание,	 на	 което	 предсе-
дателят	 Н.	 Високопреосвещенство	 В.	
Търновският	 митрополит	 Софроний	
направи	следното	съобщение:
	 „Отци	 и	 господа	 епархийски	 съ-
ветници!
	 Съобщавам	 ви	 скръбната	 вест,	
че	 на	 31	 юли	 1959	 година	 започна	
разрушаването	на	историческия	деви-
чески	манастир	„Св.	Благовещение“	в	
гр.	Габрово	по	заповед	на	Габровския	
окръжен	 народен	 съвет	 и	 Градския	
народен	 съвет,	 за	 да	 направели	 на	
това	 място	 градина.	 Същия	 ден	 аз	
отидох	 в	 Габрово,	 разгледах	 запо-
чналите	 разрушения,	 явих	 се	 пред	
заместник-председателят	на	Окръжния	
народен	 съвет	 Гатев	 (председателят	
Никола	Българенски	отсъствал	от	гра-
да),	молих	го	да	спрат	разрушаването	
на	 тази	 историческа	 св.	 обител	 и	
паметник	на	културата,	но	той	се	оп-
равдаваше,	 че	 изпълнявали	 заповед.	
Първият	 ден	 разрушиха	 една	 част	
от	 оградата	 и	 част	 от	 манастирски-
те	 килии.	 Същият	 ден	 от	 Габрово	
аз	 изпратих	 телеграма	 до	 Негово	
Светейшество	 Българският	 патриарх	
Кирил,	 председател	 на	 Св.	 Синод,	
следната	 бърза	 телеграма:	 „Днес,	 31	
юли	1959	г.	по	заповед	на	Изпълкома	
на	Габровския	Окръжен	народен	съвет	
и	 на	 Градския	 народен	 съвет	 една	
бригада	от	чиновници	започна	разру-
шаването	на	масивната	ограда	на	ис-
торическия	 девически	 манастир	 „Св.	
Благовещение“	 в	 Габрово,	 също	 и	
на	манастирските	 килии,	 точка.	Нито	
манастирското	 управление,	 нито	 аз	
не	 сме	 получавали	 никакво	 писмено	
предупреждение	по	кой	закон	вършат	
това	 нечувано	 посегателство	 върху	
историческия	 Габровски	 манастир,	
поделение	 на	 Българската	 Църква,	
точка.	Аз	веднага	пристигнах	тук,	ви-
дях	разрушенията	и	моля	от	името	на	
пострадалите	монахини	и	от	мое	име	
като	 епархийски	 архиерей	 спешното	
застъпничество			на			Ваше			Светей-
шество	пред	Народното	Правителство	
да	бъде	спряно	това	разрушение.
В.	 Търновски	 митрополит	 Софроний,	
гр.	Габрово,	31	юли	1959	г.,	петък“.

	 На	 следващия	 ден,	 събота,	
аз	 заминах	 за	 София,	 за	 да	
мога	да	движа	преписката	и	да	
моля	да	се	спре	разрушаване-
то	на	манастира.	
	 Същият	 ден,	 1	 август	 1959	
г.,	 Негово	 Светейшество	 Па-
триарх	 Кирил	 отправи	 бързо	
писмо	до	Комитета	при	Минис-
терството	 на	 външните	 работи	
по	 въпросите	 на	 Българската	
православна	църква	и	на	рели-
гиозните	 култове	 със	 следното	
съдържание:
	 „В	 приложение	 изпращаме	 Ви	
препис	 от	 телеграмата	 на	 Негово	
Високопреосвещенство	 Св.	 Велико-
търновския	 митрополит	 Софроний,	
подадена	от	Габрово	на	31	юли	тази	
година,	 относно	 предприетото	 съба-
ряне	 на	 историческия	 манастир	 „Св.	
Благовещение“.	 Почтително	 моля,	 да	
се	вземат	бързи	мерки,	за	да	се	спре	
разрушаването	 на	 светата	 обител.	
Председател	 на	 Св.	 Синод	 Кирил,	
Патриарх	Български“.
	 На	 3	 август	 -	 понеделник	
-	посетих	Председателя	на	Ко-
митета	 по	 въпросите	 на	 БПЦ	
Михаил	 Кючюков,	 описах	 му	
подробно	работите	в	Габрово	и	
го	молих	 да	 побърза	 със	 своя	
доклад	пред	Министъра.	Същи-
ят	 ден	 след	 обед	 той	 се	 явил	
на	 доклад	 при	 министъра	 на	
външните	 работи	 Карло	 Лука-
нов.	На	4	август	1959	 г.	Кючю-
ков	ми	 съобщи	 по	 телефона	 в	
Св.	Синод,	че	било	дадено	раз-
пореждане	в	Габрово	да	спрат	
разрушаването	 на	 манастира,	
докато	Министерският	съвет	се	
занимае	с	въпроса,	понеже	се	
оказа,	 че	 властите	 в	 Габрово	
нямат	 никакво	 разрешение	 да	
махнат	манастира.	На	5	август	-	
сряда	-	от	Габрово	ми	се	обади	
протойерей	Никола	Дремсизов,	
временно	заместващ	габровски	
архиерейски	 наместник,	 който	
е	в	отпуска,	и	протойерей	Ата-
нас	 Милчев,	 завеждащ	 отчет-
ността	 при	 синодалната	 рабо-
тилница	за	тамян	в	Девическия	
манастир	 „Св.	 Благовещение“	
в	Габрово,	които	ми	съобщиха,	
че	 разрушенията	 на	 манасти-
ра	 продължавали.	Аз	 уведомих	
веднага	за	това	Негово	Светей-
шество	 Патриарх	 Кирил	 и	 М.	
Кючюков	 и	молех	 да	 се	 дадат	
по-строги	 нареждания	 за	 спи-
ране	на	разрушенията.
	 На	 6	 август	 -	 четвъртък	 -	
по	 телефона	 от	Архиерейското	
наместничество,	 гдето	 бях	 на-
редил	да	ме	държат	в	течение,	
ми	съобщиха,	че	една	бригада,	
под	 водачеството	 на	 някой	 си	
Байкушев	продължавали	разру-
шенията.	
	 Разрушени	били	вече	цяла-
та	 масивна	 манастирска	 огра-
да,	 камбанарията,	 килията	 на	

Васил	 Левски,	 която	 бе	 обър-
ната	 в	 манастирски	 музей,	 и	
по-голямата	 част	 от	 манастир-
ските	килии.
	 На	 същия	 ден	 -	 6	 август,	
четвъртък,	 беше	 наредено	 Св.	
Синод	 в	 пълен	 състав,	 начело	
с	Негово	Светейшество	Патри-
арх	Кирил,	да	отиде	в	Рилския	
манастир	 на	 обща	 съборна	
служба	 с	 Антиохийския	 патри-
арх	Теодосий	VI.	Отидохме.	Тук	
дойде	 и	 г.	 Михаил	 Кючюков	 с	
г.	Тодоров.	 В	 манастира	 те	 ми	
съобщиха,	 че	 било	 вече	 изля-
зло	 разпореждане	 на	 Минис-
терския	съвет,	но	не	било	още	
пратено	в	комитета,	нито	в	Св.	
Синод.
	 В	 това	 разпореждане	 не	
се	 разрешавало	 да	 бъде	 пре-
махнат	 девическият	 манастир	
„Св.	 Благовещение“,	 включи-
телно	и	манастирската	църква.	
Аз	 помолих	 да	 се	 застъпи	пак	
-	 църквата	 да	 не	 бъде	 разру-
шавана.	 Той	 обеща.	 А	 също	 и	
началникът	 на	 Института	 при	
Министерството	 на	 културата	
по	 опазване	 на	 старините	 и	
паметниците	 на	 културата	 арх.	
Борис	Марков	 обеща,	 че	 и	 от	
Министерството	 на	 културата	
са	 дали	 нареждане	 в	 Габро-
во	 църквата	 да	 бъде	 запазена	
като	ценен	архитектурен	памет-
ник	на	културата.	
	 След	тия	сведения	и	обеща-
ния,	аз	на	другия	ден	-	7	август	
-	 петък,	 сутринта	 изпратих	 от	
Рилския	 манастир	 до	 габров-
ския	 архиерейски	 наместник	
следната	 телеграма:	 „Годният	 за	
строеж	материал	от	разрушените	ки-
лии	 на	 Габровския	 девически	 мана-
стир	 „Св.	 Благовещение“,	 както	 и	от	
разрушената	 работилница	 за	 тамян,	
нареждам	 по	 опис	 да	 пренесете	 в	
Соколския	 манастир.	 За	 превозни	
средства	помолете	Окръжния	и	Град-
ския	 народни	 съвети.	 В	 Соколския	
манастир	изпратих	и	монахините.	Ед-
вам	завчера	излезе	разпореждане	за	
манастиря	„Св.	Благовещение“,	което	
важи	 като	 закон.	 Срещу	 закона	 ние	
няма	да	се	противиме.	От	манастиря	
остава	 само	 църквата	 като	 ценен	
паметник	 на	 архитектурата.	 Бог	 на	
помощ!“ 
	 На	 7	 август	 -	 четвъртък	 -	
вечерта	 ние	 се	 завърнахме	
всички	 от	 Рилския	 манастир	 в	
Св.	 Синод.	 Габровският	 архие-
рейски	 наместник	 протойерей	
Иван	 Тодоров,	 който	 се	 за-
върнал	 вече	 от	 отпуската	 си,	
ми	 съобщи	 по	 телефона,	 че	
въпреки	обещанията	на	Никола	
Българенски,	 председател	 на	
Окръжния	 народен	 съвет,	 че	
църквата	 ще	 бъде	 запазена,	
бригадата	 на	 Байкушев	 започ-
нала	да	разрушава	и	църквата.	

Свалили	от	кубето	кръстовете	и	
една	част	от	ламаринената	об-
шивка	била	свалена	на	земята.
	 На	8	август	 -	 събота	 -	 уве-
домих	 за	 това	 негово	 светей-
шество	 Патриарх	 Кирил	 и	 г.	
Кючюков,	 чрез	 г.	 Тодоров	 в	
комитета	 за	 БПЦ	 и	 архитекта	
Борис	 Марков,	 началник	 на	
Института	 при	 министерството	
на	 културата	 по	 опазване	 на	
старините	 и	 паметниците	 на	
културата.	Те	всички	бяха	много	
загрижени	 от	 тия	 известия	 от	
Габрово	и	обещаха	да	направят	
необходимото.
	 Същият	ден	-	събота	-	преди	
обед,	 габровският	 архиерейски	
наместник	ми	съобщи	по	 теле-
фона,	 че	 работниците	 влезли	
в	 църквата	 и	 започнали	 да	
свалят	иконостаса,	който	е	ста-
ра	 дърворезба	 от	 българската	
дебърска	 школа	 отпреди	 100	
години.	 Други	 пък	 работници	
продължавали	да	разкриват	по-
крива	на	църквата,	която,	както	
казвал	 водачът	 на	 бригадата	
Байкушев,	в	няколко	дена	тряб-
вало	 да	 бъде	 напълно	 премах-
ната,	 а	 така	 също	 и	 зданието	
на	синодалната	работилница	за	
тамян	 и	 на	 тяхно	 място	 щели	
да	 направят	 градина	 за	 от-
дих	на	трудящето	се	габровско	
гражданство.
	 Така	 бе	 унищожен	 истори-
ческият	 Девически	 манастир	
„Св.	 Благовещение“	 в	 Габрово!	
Въпреки	всички	мои	тичания	и	
постъпки,	 манастирят	 не	 можа	
да	 бъде	 запазен.	 След	 всичко	
станало,	 обаче,	 вярващите	 в	
Бога	християни	не	бива	да	па-
даме	духом...
	 Отци	и	господа	епархийски	
съветници!
	 След	 този	 свършен	 факт	 -	
унищожаването	 на	 Девическия	
манастир	 „Св.	 Благовещение“	
в	 Габрово,	 нам	 се	 налага	 да	
вземем	 следните	 мерки,	 кои-
то	 да	 осигурят	 по-нататъшното	
съществуване,	 послушание	 и	
спасение	на	18-те	монахини	от	
досегашния	манастир	„Св.	Бла-
говещение“	 в	 друг	 манастир.	
Затова	 предлагам	 да	 вземем	
решение	 да	 бъдат	 настанени	
временно	 монахините	 в	 Со-
колския	 манастир	 „Успение	 на	
пресветата	 Богородица“,	 който	
манастир	известно	време	в	ми-
налото	е	бил	девически.	В	този	
манастир,	 след	 разрушаването	
на	 килиите	 на	 Габровския	 де-
вически	 манастир	 „Св.	 Бла-
говещение“	 аз	 наредих	 да	 се	
настанят	монахините,	заедно	с	
всичката	си	покъщнина...“
	 Епархийският	 съвет	 изслу-
ша	с	дълбока	печал	и	съжале-
ние	това	съобщение	и
	 РЕШИ:
	 1.	 Соколският	 манастир	
край	 село	 Етър,	 Габровско,	 да	
стане	 девически,	 считано	 от	 1	
септември	1959	г.
	 2.	Бюджетът	на	досегашния	
девически	 манастир	 „Св.	 Бла-
говещение“	 да	 се	 слее	 с	 бю-
джета	на	досегашния	Соколски	
манастир	 „Успение	 Пресвятия	
Богородици“,	считано	от	1	сеп-
тември	1959	г,
	 3.	 На	 мястото	 на	 досегаш-
ната	 игуменка	 Зиновия	 Пеева,	
която	 е	 стара,	 болна	 и	 с	 по-
вредено	 зрение,	 Епархийският	
архиерей	 да	 назначи,	 до	 про-
веждането	на	избор,	по-здрава	
и	подходяща	игуменка	измежду	
монахините	 в	 Соколския	 деви-
чески	манастир.
	 4.	Да	се	поднови	и	подобри	
съставът	 на	 досегашния	 ма-
настирски	 събор,	 като	 в	 него	
влязат	по-дейни	монахини...
	 7.	 Досегашният	 игумен	 	 на	
Соколския	 	 манастир	 архи-
мандрит	 Неофит	 Содаджиев	
престава	 да	 бъде	 игумен,	 счи-
тано	 от	 1	 септември	 1959	 г.,		
а	 продължава	 да	 служи	 в	 с.	
Балани	 като	 щатен	 енорийски	
свещеник.
	 8.	 За	 улеснение	 на	 по-ста-
рите	 и	 болни	 монахини	 в	 Со-
колския	девически	манастир	да	
се	 обзаведе	 една	 подходяща	
стая	 в	 манастира	 за	 домашен	
параклис,	за	да	не	слизат,	осо-
бено	 в	 лошо	 време,	 по	 труд-
нодостъпната	стълба	в	старата	
монастирска	 църква.	 Новият	
параклис	 да	 носи	 името	 па-
раклис			„Св.			Благовещение“			
при	Соколския			манастир	„Ус-
пение	Пресвятия	Богородици“...“

В новата си книга „Габровският девически манастир “Св. Благовещение“ изследователят Веселин Димиитров разкрива за първи път
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ГлАВЕН ЕКСпЕРТ пРИ ДъРЖАВЕН АРХИВ 
– ГАБРОВО

	 Книгата	 „Габровският	 девически	 манастир	
„Св.	Благовещение“	е	разказ	за	над	120-годиш-
ната	съдба	на	светата	обител,	от	създаването	й	
в	1836	г.	до	нейното	унищожаване	през	1959	г.	
Тя	е	написана	на	базата	на	проучени	и	анали-
зирани	голям	брой	документи,	запазени	в	дър-
жавните	 архиви	 в	 Габрово	 и	 Велико	Търново,	
използвани	са	публикации	в	централния	и	мест-
ния	периодичен	печат,	спомени	на	съвременни-
ци	и	лични	впечатления	на	автора.	Всеки	факт	
е	достоверен	и	документално	потвърден.	Книга-
та	е	написана	безпристрастно	и	не	е	обреме-
нена	с	ненужни	квалификации	и	заключения.	Тя	
е	илюстрирана	със	снимки	на	манастира	през	
годините,	на	монахините	и	на	личностите,	доп-
ринесли	за	развитието	му.	Публикувани	са	фак-
симилета	на	някои	важни	документи,	свързани	
с	историята	на	тази	обител.
	 В	книгата	си	Веселин	Димитров	проследява	
процеса	на	строежа	на	пансиона	и	ни	запозна-
ва	с	биографията	на	неговия	архитект.	Разказа-
на	 е	 историята	 на	манастирската	 камбанария,	
костницата	 и	 старопиталището,	 дало	 подслон	
на	десетки	възрастни	 хора	в	залеза	на	живо-
та	 им.	 Отделено	 е	 място	 и	 за	 манастирското	
гробище,	 и	 за	 личностите,	 погребани	 в	 него.	
Авторът	 е	 издирил	 имената	 на	 многобройните	
дарители	 на	 манастира,	 дава	 ни	 сведения	 за	
дейността	на	руската	военна	офицерска	болни-
ца	 през	 Руско-турската	 война	 (1877-1878)	 и	 ни	
запознава	с	впечатленията	на	чужденци,	посе-
тили	Габрово	през	XIX	век,	и	тяхното	описание	
на	духовното	средище.
	 Книгата	 възкресява	 спомена	 за	 трудния	
живот	на	няколко	десетки	жени,	посветили	се	в	
служба	на	Бога.	Димитров	е	установил	имената	
на	всички	монахини,	а	за	част	от	 тях	е	успял	
да	 напише	 подробни	 биографични	 справки.	
Специално	 място	 е	 отделено	 за	 дейността	 на	
игуменките	и	заслугите	им	за	развитието	на	об-
разованието	през	Възраждането,	участието	им	
в	обществения,	стопанския	и	културен	живот	на	

града.	
	 Трагичните	 за	манастира	 дни	 от	юли	 -	 ав-
густ	1959	г.,	когато	е	съборен	и	е	заличена	вся-
ка	следа	от	него,	са	описани	детайлно	в	книга-
та	като	са	използвани	докладите	до	Търновския	
митрополит	и	спомените	на	преките	участници	
в	събитията.	Приносът	на	автора	е,	че	е	открил	
и	за	първи	път	публикува	историческия	факт,	че	
съдбата	на	манастира	е	предрешена	50	години	
преди	неговото	разрушаване.
	 Досега	 двама	 автори	 са	 дали	 кратки	 све-
дения	 за	 историята	 на	 манастира	 -	 краеведът	
Илия	Габровски,	който	през	70-те	години	на	XX	
век	подготвя	справка	за	него	 (съхранява	се	в	
Държавен	архив	-	Габрово),	и	историкът	Христо	
Темелски,	който	в	книгата	си	„Соколският	мана-
стир	 „Св.	Успение	Богородично“	край	Габрово“	
(2004)	 синтезирано	 проследява	 развитието	 на	
Девическия	 манастир,	 приютен	 след	 разруша-
ването	си	в	Соколския	манастир.	
	 Едва	 днес	 имаме	 цялостно	 проучване	 за	
историята	 на	 това	 духовно	 гнездо	 в	 центъра	
на	Габрово	и	негов	автор	е	изследователят	на	
габровската	история	Веселин	Димитров.
	 Плод	на	няколкогодишна	работа,	историята	
на	манастира	е	ценен	източник	на	информация	
за	 една	 духовна	 институция,	 заемала	 ключово	
място	в	живота	на	града	ни	в	продължение	на	
повече	от	век.	С	нея	изследванията	за	право-
славните	 светини	 на	 Габрово	 добиват	 оконча-
телно	 завършен	 вид.	 Разрушеният	 девически	
манастир	 възкръсва	 пред	 нас	 60	 години	 след	
физическото	 му	 унищожаване,	 за	 да	 оживее	
в	 изданието	 „Габровският	 девически	 манастир	
„Св.	Благовещение“.	Написаното	остава	и	след	
нас	и	е	вечно!
	 Книгата	е	издадена	с	финансовата	подкре-
па	на	дарителите	Мариян	Михайлов	и	Димитър	
Дренски.	 И	 с	 изключителното	 съдействие	 на	
Държавен	архив	–	Габрово.
	 Представянето	ще	се	състои	на	13	юни,	сря-
да,	от	16	часа	в	Националния	музей	на	образо-
ванието	-	Габрово.
	 Книгата	може	да	бъде	купена	в	габровската	
книжарница	„Том	първи“.
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	 Не	 е	 правописна,	 нито	 пе-
чатна	грешка,	нито	маниерност,	
макар	че	на	Христо	Стоянов	са	
му	 приписвали	 и	 последното.	
Да,	 ексцентричен	 е,	 но	 в	 слу-
чая	 е	 мотивиран:	 „България	 е	
с	малка	буква,	тъй	като	всички	
ние	 я	 превърнахме	 в	 нарица-
телно...“,	 обяснява	 роденият	 в	
Габрово	писател.
	 Между	 кориците	 на	 новата	
книга	авторът	е	побрал	отворе-
ните	 си	 писма	 до	 Стефан	 Ца-
нев,	Георги	Господинов,	Божана	
Апостолова,	 Румен	 Леонидов,	
Деян	 Енев,	 Недялко	 Славов	
и	 др.	 Не	 всички	 са	 приятни	
за	адресатите.	Христо	Стоянов	
определя	стила	на	книгата	като	
„реакции“...
	 Писателят	 признава,	 че	
не	 се	 смята	 за	 универсален	
съдник,	 но	 принципите,	 които	
следва,	 го	 карат	 да	 опреснява	
паметта	 на	 българите	 за	 био-
графиите	на	някои	от	публични-
те	личности.
	 Новата	 книга	 на	 Христо	
Стоянов	 „Отворени	 писма	 до	
България“	беше	представена	за	
пръв	път	през	април	в	Народна	
библиотека	„Иван	Вазов“.	
	 Авторът	 отдавна	 си	 е	 спе-
челил	славата	на	„човек,	извън	
коловозите“.	Неговите	произве-
дения	му	създават	проблеми	с	
прокуратурата,	 църквата,	 гил-
дията,	 понякога	 и	 приятелите.	
Това	обаче	не	 го	отклонява	от	
пътя,	 който	 счита	 за	 правилен	
и	следва.	
	 Пише	 поезия,	 романи,	 раз-
кази,	есета,	публицистика,	пре-
води	 от	 виетнамски,	 руски	 и	
сръбски.	 Превеждан	 е	 на	 ан-
глийски,	руски	и	унгарски	език.	
	 Днес	 „100	 вести“	 публикува	
в	Арт	изданието	откъси	от	„От-
ворени	писма	до	българия“.
АРТ
 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО СТЕ-
ФАН цАНЕВ
	 Не	 зная	 как	 да	 се	 обърна	
към	 теб…	 А	 страшното	 време	
настава	тогава,	когато	някой	не	
може	 да	 бъде	 идентифициран.	
Не	 мога	 да	 ти	 кажа	 „колега“,	
не	защото	си	по-добър	писател	
от	 мен,	 а	 защото	 тази	 профе-
сия,	 освен	 всичко,	 включва	 и	
морални	 императиви.	А	 такива	
на	 тебе	 ти	 липсват.	 Не	 мога	
да	 се	 обърна	 със	 „Стефане“,	
защото	си	по-възрастен	от	мен.	
Не	 мога	 да	 кажа	 „господине“,	
защото	подобно	обръщение	съ-
държа	 в	 себе	 си	 „Господ“,	 а	
ти	 си	 бил	 винаги	 далече	 от	
него	и	ценностната	система	на	
религията.	Да	кажа	„другарю“	–	
твърде	 унизително,	 защото	 аз	
имам	и	другари,	и	приятели…	
	 Така	 че	 „отварям“	 писмото	
си	към	теб	без	обръщение.	Т.	е.	
не	остойностявам	твоето	битие	
тук	 и	 сега.	 За	 малко	 щях	 да	
напиша,	 че	 не	 остойностявам	
„личността“,	но	такава	няма.	
	 От	 днес	 ти	 отново	 влизаш	
в	 медийното	 пространство,	 от-
казвайки	 наградата	 на	 Минис-

терството	 на	 културата	 „Зла-
тен	 век“.	 Съвсем	 официално	
отказваш	това,	което,	както	се	
оказва,	въобще	не	ти	е	присъж-
дано.	 Дори	 няма	 предложение	
да	 бъдеш	 награждаван.	 Въпре-
ки	 това	 намираш	 за	 нужно	 да	
откажеш	„Златен	век“,	да	не	би	
пък	случайно	някой	да	се	сети	
да	ти	я	даде.	А	и	мотивът	да	не	
приемеш	 награда,	 за	 която	 не	
си	 предлаган,	 е,	 че	 Димитър	
Иванов	 –	 бивш	шеф	 на	Шести	
отдел	 на	 Държавна	 сигурност,	
я	бил	получил.	Да.	Би	бил	дос-
тоен	 отказ,	 ако	 по	 времето,	
когато	 Димитър	 Иванов	 е	 бил	
шеф	 на	 Шести	 отдел	 на	 ДС,	
ти	 не	 пишеше	 хвалебствени	
стихове	 за	 Партията.	 По-долу	
ще	 цитирам	 няколко.	 Защо	 то-
гава	не	спря	да	пишеш	в	знак	
на	 протест	 –	 достойният	 Иван	
Радоев	17	години	не	публикува	
по	онова	време	нито	един	стих.	
Тогава,	 когато	 ти	 със	 стихове	
и	 драматургия	 подкрепяше	 ре-
жима,	 Иван	 Радоев	 хващаше	
своя	 рак,	 публикувайки	 поема-
та	„Феникс“…	Там	имаше	стихо-
ве	и	за	„шепотниците“:	„Тогава	
ме	срещна	един	приятел.	Един	
стар	приятел	и	каза:	Реших	да	
стана	 член	 на	 Партията.	 Пис-
на	 ми	 да	 ме	 тъпчат,	 ще	 тъпча	
аз“…	 Това	 бяха	 стихове	 и	 за	
милиционерите,	 какъвто	 е	 бил	
Димитър	Иванов.	Ама	ти	не	на-
писа	тези	стихове.	Ти	подража-
ваше	 на	 Евтушенко	 и	 Маяков-
ски.	Тогава,	когато	Иван	Радоев	
хващаше	 своя	 рак	 мълчешком	
–	 ама	 какво	 забележимо	 мъл-
чание,	нали	–	та	тогава,	когато	
бачо	 Иван	 хващаше	 рак,	 ти	
получаваше	своите	хонорари	и	
съвсем	по	традицията	на	„бъл-
гарското	дисидентство“	успя	да	
си	 купиш	 два	 апартамента	 и	
вила	 в	Балчик.	Досега	още	не	
си	 казал,	 че	 принудително	 си	
бил	 заселен	 в	 Балчик.	 Колко	
писатели	 можеха	 да	 си	 поз-
волят	 по	 онова	 време	 такова	
недвижимо	имущество?	И	дока-
то	 ти	 придобиваше	 недвижимо	
имущество	като	апартаменти	и	
вили,	 Иван	 Радоев	 постепенно	
приближаваше	 към	 заветните	
си	два	квадратни	метра	райска	
площ.	Съобразяваше	се	с	пове-
лите	на	Партията	и	като	Главен	
драматург	 на	 театър	 „София“…	
А	 Главният	 драматург	 беше	 и	
главен	цензор	на	театъра,	кой-
то	 Кольо	 Георгиев,	 най-малки-
ят,	 едва	 шестнадесетгодишен,	
осъден	на	смърт	от	фашисткия	
съд	 преди	 Девети	 септември,	
та	 тогава,	 когато	Кольо	 се	оп-
итваше	 от	 този	 театър	 да	 на-
прави	 българската	 „Таганка“	 и	
дисидентско	свърталище,	ти	пи-
шеше:	 „Когато	 говориш	 скучно	
за	 Комунизма,	 значи	 говориш	
против	Комунизма“…
	 Меко	 казано,	 гнус	ме	 е	 да	
ти	 пиша	 това	 писмо.	 Заради	
това	то	е	адресирано	по-скоро	
към	 тези,	 от	 които	 ти	 добре	
успя	 да	 скриеш	 дори	 кому-
нистическото	 си	 сърце.	 Веч-
но	удобният	Стефан	Цанев.	Но	
за	 да	 не	 съм	 голословен,	 ето	

стиховете	 ти,	 които	 по-скоро	
подкрепяха	режима	на	Димитър	
Иванов:
Един	 поет	 пише	 стихове	 за	 Кому-
низма/върху	 бюрото	 на	 Столипин./	
Хубаво	 е	 бюрото./И	 стиховете	 са	
хубави./	Аз	съм	за	такава	традиция!”,
„Хей,	 червеи	 във	 вратовръзки	 -	 на-
пред!/Вие	прогресивно	затлъстявате./
Вратите,	 през	 които	 влизате,/	 са	
тесни	 за	 излизане./	 Няма	 връщане.	
Затуй	 напред/	 И	 викайте	 за	 всеки	
случай:/	 -	 Да	 живее	 комунизма!	 На-
пред“,
„Дори	 да	 се	 превърна	 в	 скитник/	 и	
да	 остана	 без	 другари-/	ще	 спя	 във	
парка	със	Уитман,/	с	Маяковски	и	Ва-
пцаров./	И	сутринта	ще	се	завърна	с	
подути	 слепоочия,/	 категоричен	 като	
изгрев!/	И	с	изгрева,	макар	неточно/	
ще	римувам	комунизма!/”,
„Когато	 говориш	 скучно	 за	 комуни-
зма/	 значи	 говориш	 против	 комуни-
зма”…
	 Ето,	 само	заради	 тези	сти-
хове	не	би	 трябвало	да	бъдеш	
предлаган	 за	 Държавно	 отли-
чие.	Не	заради	друго,	а	заради	
твоята	 съпричастност	 по	 този	
начин	 към	 бившата	 Държавна	
сигурност.	 Защото	 какво	 по-
силно	 съпричастие	 към	 нея	 от	
тези	 стихове.	 И	 да	 отказваш	
непредложена	награда	сега	за-
ради	Димитър	Иванов	е	просто	
продължаването	 на	 цинизма,	
наречен	Стефан	Цанев…
С	 ДЪЛБОКО	 И	 ОБОСНОВАНО	
ПРЕЗРЕНИЕ:
	 Христо	СТОЯНОВ

4995 КНИГИ зАГУБЕНО ВРЕМЕ
	 Баба	 ми	 боравеше	 с	 не	
повече	 от	 600	 думи...	 Между	
другото	 -	 бе	 и	 неграмотна.	 Но	
каква	душевност	само.	Току-що	
родила	тръгва	боса	по	снега	с	
влачеща	 се	 плацента	 и	 кърва-
ва	диря	след	себе	си,	застава	
между	 пушките	 на	 сръбските	
граничари,	 изкарали	 на	 раз-
стрел	дядо	ми,	с	думите:	„Прво	
пуцайте	 мене,	 после	 Андону“...	
Казвам	го	по	повод	твърдение-
то,	 че	 младите	 не	 четат...	 Без	
да	 си	 зададем	 въпроса,	 без	
да	 знаем	 тези	 деца	 на	 какво	
са	 способни.	А	 това,	 на	 което	
са	 доведени	 сега,	 се	 дължи	 и	
на	нас.	Прибираме	се	с	пълни	
чанти,	 тикаме	 продуктите	 във	
фризерите	 с	 думите:	 „Всичко	
заради	 тебе	 правя“,	 тръшкаме	
се	пред	телевизорите,	хленчей-
ки,	че,	ето	на	-	ние	как	четяхме	
навремето...	Но	тези	деца	не	са	
ни	 видели	 да	 разтворим	 кни-
га,	 защото	 или	 пари	 нямаме,	
или	очите	нещо,	или...	Те	нямат	
личен	 пример.	 Понякога	 искат	
да	 им	 зашие	 някой	 един	 зад	
врата,	 но	да	 усетят	отношение	
към	 себе	 си.	 Ние	 сме	 като	
фризери.	 Да	 потърсим	 вината	
първо	 в	 нас	 за	 това	 НЕ-чете-
не	на	младото	 поколение...	Но	
ако	 влезете	 в	 книжарница,	ще	
видите,	 че	 всички	 книжарници	
са	пълни	с	млади	хора.	Много,	
много	млади	хора.	Не	е	необхо-
димо	 всички	 да	 четат.	 Защото	
има	 и	 различен	 тип	 четене,	
нали.	Някои	четат,	за	да	запъл-
нят	 време,	 други	 четат,	 за	 да	
загубят	това	време,	трети	четат	
от	 естетическа	 необходимост,	
четвърти	 четат,	 за	 да	 научат	
нещо...	
	 Мотивацията	 за	 посягане	
към	книгата	е	различна	-	може	
от	 снобизъм,	 за	 да	 кажеш,	 че	
четеш	 (мисля,	 че	 това	 е	 най-
големият	 процент	 от	 четящи	 в	
България)...	 Някои	 просто	 тру-
пат	 книги	 на	 метър,	 на	 цвят	
на	 тапета...	Истински	 четящите	
-	 тези,	 които	 разбират	 какво	
четат	 и	 е	 тяхна	 необходимост	
четенето,	 са	 едва	 7-8%	 от	 че-
тящите	въобще...	Нацията	не	се	
движи	от	 сто	процента,	 нация-
та	 се	 движи	 от	 една	 група	 от	
7-8%.	 Време	 е	 да	 се	 създава	
елит.	Пък	и	не	всички	трябва	да	
четат	 художествена	 литература	
-	 някои	 наблягат	 на	 информа-
тика,	 на	 математика,	 физика,	
биология...	 Но	 също	 четат.	 Но	
четат	 специална	 литература.	
Защото	 времето	 е	 задъхано	 и	
нямат	 време	 за	 губене.	 Защо-
то,	в	интерес	на	истината,	ние	
наистина	 четяхме.	 Но	 с	 ръка	
на	 сърцето	 си	 признайте,	 че	

повечето	 от	 книгите	 са	 били...	
загубено	 време.	 Много,	 много	
загубено	 време.	 Скоро	 ми	 се	
наложи	 да	 припомня	 нещо	 с	
Далчев.	 Питат	 го	 колко	 книги	
трябва	 да	 рочете	 един	 инте-
лектуалец,	 и	 великият	 Далчев	
отвръща:	 „Не	 повече	 от	 пет.	
Но	за	да	ги	намери,	трябва	да	
прехвърли	 поне	 пет	 хиляди“...	
Ще	ми	отговорите	ли	ние	колко	
загубено	 време	 имаме,	 прех-
върляйки	4	995	книги	повече	от	
необходимите	ни	пет?...

БъЛГАРСКИЯ ХЛЕНЧ
	 Българинът	 обича	 да	 хлен-
чи.	 Артистично.	 Понякога	 -	 с	
апломб.	И	 ако	 не	 успее	 да	 се	
разплаче,	докато	се	оплаква,	е	
готов	 да	 разплаче	 този,	 който	
го	 слуша.	 Той	 хленчи,	 защото	
е	 платил	 току-що	 каското	 за	
чисто	новата	си	 кола.	Слушаш	
го	с	нескрита	завист.	От	време	
на	време	се	включваш	в	хленча	
с	 типичното	 за	 българина:	 „Да	
ти	имам	 	проблемите“...	 	Само	
че	му	нямаш	проблемите.	И	ти	
иде	да	завиеш	от	яд.	Насълзя-
ват	 ти	 се	 очите,	 защото	 бъл-
гарският	 хленч	 е	 начин	 да	 се	
похвали.	Да,	българският	хленч	
е	 българското	 фукане.	 Опла-
ква	се	българинът,	 че	е	 теглил	
заем,	 защото	 вдигнал	 сватба	
на	 щерката.	 Вярно,	 сватбата	
е	 за	 чудо	 и	 приказ,	 но	 той	
говори	за	заема	 -	каква	лихва	
ще	 плати,	 колко	 хора	 са	 се	
напили	 на	 сватбата,	 сватовете	
колко	 били	 богати	 -	 те	 имали	
готови	пари	и	не	теглили	ника-
къв	 заем.	 В	 добро	 семейство	
отишла	 дъщеря	 им...	 Като	 че	
ли	продават	дъщеря.	Обикнове-
но	 българинът	 хленчи	 за	 пари.	
Сигурно	 защото	 очаква	 всеки,	
който	 го	 срещне	 на	 улицата,	
да	му	поиска	назаем.	Българи-
нът	 не	 тегли	 пари	 от	 банките,	
българинът	 тегли	 от	 банките.	
И	 като	 те	 срещне,	 започва	 да	
се	 хвали.	 Как	 са	 му	 вдигна-
ли	 лихвите,	 как	 едва	 свързвал	
двата		края.	И		всичко	свързва	
с	пари.	Българинът	се	срамува	
от	 духовното	 и	 нито	 се	 опла-
ква,	нито	се	хвали	с	него.	Дори	
когато	 говори	 за	 книги,	 той	
обяснява	 колко	 е	 плакал	 над	
тях,	а	не	какво	е	научил	от	кни-
гата.	 Българинът	 най-мрази	 да	
изпитва	 удоволствие.	 За	 него	
сексът	 е	 наказание.	 И	 псува	
на	 майка	 с	 намерението	 	 да	
ти	стане	баща.	Или	поне	баща	
на	 брат	 ти.	 Не	 му	 е	 чужда	 и	
содомията	 -	 гони	 прасето	 из	
двора	с	гол	в	ръката	нож,	пък	
се	заканва	сексуално	на	майка	
му.	Като	нагледно	обяснява	на	
прасето	 къде	 точно	 какво	 ще	
й	 направи.	 Прасето	 квичи	 на	
някакъв	странен	език	и	добре,	
че	 не	 знае	 български,	 защото	
от	тези	закани	може	да	получи	
инфаркт.	 Като	 докопа	 прасето	
и	 още	 докато	 го	 пърли,	 бълга-
ринът	 започва	 да	 се	 оплаква	
на	 дошлите	 да	 го	 чуят	 съседи.	
Колко	 пари	 му	 изяло	 прасето,	
като	 пред	 очите	 им	 изчислява	
колко	кофи	с	помия	изяло,	кол-
ко	жито	е	купил	за	него,	колко	
точно	гюбре	е	изринал	от	сви-
нарника	-	въобще	не	си	задава	
въпроса,	 че	 гюбре	 се	 рине	 от	
обор,	 от	 кочина	 се	 ринат	 лай-
на...	 Хленчи	 за	 свинските	 си	
несгоди	българинът	с	надежда-
та,	че	тези,	които	са	дошли	да	
му	помагат,	няма	да	вземат	от	
месото,	 което	 по	 традиция	 им	
се	полага.	Сядат	после	с	парче	
кожа	в	ръка	 -	докато	жена	му	
пържи	дроб	и	бели	бъбреци	-	та	
сядат	с	по	парче	кожа	колачи-
те,	 навита	 като	 пергаментово	
четмо	 и	 греяна	 ракия,	 и	 за-
почват	 да	 съжаляват	 стопани-
на.	Колкото	повече	ракия	пият,	
толкова	повече	го	съжаляват.	А	
когато	 той	 стигне	 до	 сина	 си,	
който	още	спи,	но	като	види,	че	
Гошко	-	прасето	традиционно	е	
Гошко	-	та,	като	види,	че	Гошко	
не	 е	 между	 живите	 свини,	 ще	
ореве	махалата	от	рев...	И	ще	
трябва	 да	 купува	 друго	 прасе,	
за	да	успокои	сина	си.	Послед-
ният	хленч	е	за	това,	че	пак	ще	
се	мъчи.	На	другия	ден	всички	
участници	 в	 събитието	 се	 оп-

лакват	от	случилото	се.	Държат	
се	за	главите	и	се	хвалят,	че	ги	
болят	всички	налични	глави,	оп-
лаквайки	се	колко	ракия	мина-
ла	през	всяка	една	поотделно.	
Българинът	 обича	 да	 хленчи.	
Погледнете	само	учебниците	по	
история.	 Ама	 те	 оревават	 ор-
талъка	 как	 през	 век,	 през	 два	
изпадат	в	няколко	вековно	роб-
ство.	Други	народи	изпаднат	ли	
в	такова,	докато	не	се	освобо-
дят,	не	спират	да	се	борят.	Но	
българинът	 се	 гордее	 с	 петте	
си	века	робия.	И	 хленчи,	 че	 е	
бил	под	робство	 с	 такава	 гор-
дост,	с	каквато	други	нации	не	
се	хвалят,	ако	са	покорили	друг	
народ.	И	обичаме	да	изпадаме	
в	робство	не	за	друго,	а	да	си	
попъшкаме	 няколко	 века.	 Ама	
в	 последно	 време	 робствата	
ни	все	по	няколко	десетилетия	
траят.	Тъкмо	да	почнеш	да	пъш-
каш,	и	дошли	американците	да	
те	 освободят.	 Докато	 го	 осво-
бодят,	 българинът	 се	 оплаква	
от	 поробителя.	 После	 започва	
да	се	оплаква	от	освободителя,	
като	 не	 забравя	 да	 забележи,	
че	във	вените	му	 тече	освобо-
дителска	 и	 поробителска	 кръв,	
защото	 и	 едните,	 и	 другите	
били	 изнасилвали	 баба	 му.	 И	
тя,	 постоянно	 бременна,	 не	 е	
имала	 време	 да	 се	 изкачи	 до	
скалата,	за	да	се	хвърли	оттам	
като	 една	 горда	 българка.	 Но	
споделяла,	 че	 веднъж	 да	 роди	
от	поробителя,	ще	иде	и	ще	се	
хвърли	от	скалата.	Но	го	прави	
в	 прегръдките	 на	 освободите-
ля...	 Българският	 хленч	 край	
няма.	Ето,	и	сега.	Уж	седнах	да	
пиша	 за	 хленча	 на	 българина,	
пък	някак	го	направих	с	любов	
към	него.

БъЛГАРИНъТ и увлечението 
му ПО РОБСТВОТО
	 В	начале	бе	географията.		
	 После	дошъл	Аспарух.
	 Насадил	 ни	 на	 барутен	 по-
греб,	яхнал	бяла	кобила	и	поне-
же	му	дошло	времето,	 тръгнал	
по	други	страни	и	други	народи	
да	 основава	 неосновани	 още	
държави...	Поради	това	не	зна-
ем	къде	е	гробът	му.	И	гроба	на	
Ботев	не	знаем.
	 И	 не	 защото	 не	 искаме	 да	
знаем	къде	са,	а	защото	сигур-
но	 не	 ни	 трябват.	 Но	 въпреки	
всичко	ни	е	останало	малко	на-
ционално	 самочувствие	 -	 кол-
кото	 понякога	 да	 превръщаме	
сърцата	си	в	погребални	урни.	
И	 ги	 тъпчем	 до	 такава	 степен	
тия	сърца	със	знайни	и	незнай-
ни	 войни,	 че	 се	 чудя	 как	 още	
не	са	се	пръснали.
	 Феноменална	 амнезия	 по	
отношение	 на	 собственото	 ни	
достойнство	е	налегнала	бълга-
рина	и	целокупния	ни	народ.	И	
този	същия	народ	за	собствено	
успокоение	 си	 измисля	 пого-
ворки	 даже,	 размахвайки	 ги	
като	 еманация	 на	 собствения	
си	 колективноанонимен	 мозък.	
„ПОГОВОРКИТЕ
Срещу	 ръжен	 не	 се	 рита“	 и	
„Покорна	глава	сабя	не	я	сече“	
в	продължение	на	столетия	оп-
ределят	 статуса	 на	 национал-
ното	ни	достойнство.	Едва	ли	в	
други	 краища	 на	 тази	 планета	
някой	 народ	 е	 изразявал	 своя	
инстинкт	 за	 самосъхранение	
по	 такъв	 нихилистичен	 начин,	
както	 са	 го	 направили	 нашите	
деди,	 оставяйки	 ни	 в	 наслед-
ство	тези	фрапиращи	по	своята	
недостойност	поговорки.	И	ако	
в	 случая	 използвам	 небългар-
ската	дума	конвертируемост,	то	
тези	 поговорки	 са	 най-конвер-
тируеми	през	цялото	досегашно	
мое	 присъствие	 в	 живота.	 По-
вече	от	четиридесет	години	съм	
бил	учен	да	не	ритам	ръжена	и	
да	ходя	между	homosapiens-ите	
с	преклонена	глава.	И,	странно,	
никакъв	бунт	в	сърцето,	никак-
ва	 мисъл	 в	 главата.	 Празно	
като	в	Хеопсова	пирамида,	къ-
дето	мумията	 на	 националната	
ми	чест,	освен	че	твърде	много	
е	умряла,	ами	е	и	твърде	добре	
скрита	 в	 генетичните	 ми	 лаби-
ринти.	
	 Самият	 факт,	 че	 през	 по-
следния	 половин	 век	 ние	 ня-
маме	 или	 почти	 нямаме	 диси-

денти,	като	че	ли	е	достатъчен	
повод	 да	 си	 зададем	 въпроса:	
„Не	 е	 ли	 българинът	 генетичен	
кастрат?“	
	 ВРЪЩАНЕ	В	ИСТОРИЯТА
	 От	 хиляда	 и	 триста	 години	
история	 повече	 от	 половината	
ние	 сме	 били	 под	 робство	 -	
чуждоземско,	 или	 както	 сега	
го	наричаме,	присъствие.	През	
тези	седемстотин	години	е	има-
ло	 въстания,	 локални	 бунтове,	
хайдушки	 и	 айдушки	 движения	
-	последните	продължават.
	 Бунтовете	 и	 въстанията	 са	
били	 оглавявани	 преди	 всичко	
от	 хора	млади,	 несъздали	още	
семейство,	и	следователно	-	ге-
нетично	нереализирани.
	 Да	 не	 говорим	 за	 извън-
брачни	 деца	 при	 морала	 тога-
ва.	 Ако	 сексуалната	 револю-
ция	бе	проведена	два-три	века	
по-рано,	 със	 сигурност	 друга	
щеше	 да	 е	 генетичната	 съдба	
на	българина.	Да	си	припомним	
имената	на	Левски,	Бенковски,	
Обретенов,	 Волов,	 Яворов...	
Все	светли	и	бездетни	в	наша-
та	история	личности.	В	същото	
това	 време	 техните	 предатели	
са	 се	 размножавали	 по	 че-
хли	 с	 бързината	 на	 чехълчета,	
оставяйки	 в	 националното	 ни	
тяло	 своите	 нездрави	 семена.	
Изключение	 в	 цялата	 ни	 по-
нова	история	като	че	ли	прави	
Кочо	 Честименски,	 който	 пък	
със	 собствените	 си	 ръце	 пре-
късва	 кода	 на	 своя	 род.	 Така	
той	-	без	никого	да	ангажирам	
с	тази	си	теза	-	прави	едно	от	
най-големите	 генетични	 преда-
телства	спрямо	собствената	си	
нация.	 Избивайки	 цялото	 си	
семейство,	 носител	 на	 гордия	
му	 ген,	 той	 не	 позволява	 ре-
продуцирането	 му	 в	 бъдещето.	
А	 би	 могъл	 да	 допусне,	 че	 в	
бъркотията	някое	от	децата	му	
е	могло	 да	 бъде	 подминато	 от	
помашкия	 ятаган.	 Нали	 само	
ятаганът	 е	 турски,	 докато	 ръ-
ката,	 която	 го	 е	 въртяла	 над	
главите	 им,	 е	 била	 на	 ислями-
зиран	българин...	Някое	от	тези	
деца	 е	 могло	 да	 бъде	 скрито	
под	труповете	в	църквата	и	да	
продължи	не	толкова	рода,	кол-
кото	 генетичната	 своенравност	
на	Кочо.
	 Известен	 е	 фактът,	 че	 ко-
гато	нещата	опрат	до	история,	
ние	даваме	пример	от	турското	
робство.	 Като	 че	 ли	 дотога-
ва	 ние	 нямаме	 история.	 Но	
още	в	началото	споменах	-	или	
поне	 загатнах	 -	 за	 късата	 ис-
торическа	памет	на	българина.	
Защото	 той	 се	 възхищава	 от	
героизма,	 но	 не	 се	 съизмерва	
с	него.	Това	българинът	нарича	
скромност,	 но	 ако	 внимателно	
се	 вгледаме,	 ще	 разберем,	 че	
е	 страх.	 Комплексът	 на	 оне-
зи	 хилави	 деца,	 които	 търсят	
покровител,	 вместо	 да	 напрег-
нат	мишци.	Този	страх	на	бъл-
гарина	 се	 прехвърля	 и	 върху	
националното	ни	тяло,	като	не-
прекъснато	търси	я	някой	дядо	
Иван,	я	чичо	Джон	от	Америка.	
И	това	не	е	комплексът	на	мал-
ката	 нация,	 както	 се	 опитваме	
да	се	самоубедим,	а	на	слабата	
индивидуалност,	 превърната	 в	
национална	доктрина.
	 В	този	смисъл	е	прав	Иван	
Динков,	 казвайки,	 че	 в	 Бълга-
рия	няма	народ,	а	население.		
	 ИЗТРЕБЛЕНИЕ	НА	АРИСТО-
КРАЦИЯТА
	 Само	 двеста	 години	 след	
създаване	 на	 българската	 дър-
жава	-	точно	толкова,	на	колко-
то	е	САЩ	-	Борис	I	решава	да	
ни	 покръсти	 в	 християнството.	
Едва	 ли	 някога	 нашият	 народ	
е	 подлаган	 на	 такъв	 яростен	
геноцид	 -	 който	 не	 иска	 -	 под	
ножа.	И	то	в	цялата	тогава	Ве-
лика	България.	Дори	турците	са	
налагали	 исляма	 локално	 и	 на	
определен	 интервал	 от	 време.	
И	не	винаги	с	меч,	а	с	иконо-
мически	 механизми	 -	 опроща-
ване	 на	 данъци,	 възнагражда-
ване.
	 През	 тези	 двеста	 години	
вече	се	е	била	появила	някаква	
аристокрация.	Минали	през	Ви-
зантия	образовани	боляри,	 по-
явяват	се	първи	светски	обще-
ства,	 които	 възпитават	 в	 друг	
дух	децата	си...	

В новàтà ñи книãà Õриñто Стоянов 
пишå Бълãàрия ñ мàлкà áуквà
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÈÍÄÈÀÍÑÊÎ
ÏËÅÌÅ Â 
Ñ.ÀÌÅÐÈÊÀ

ÐÓÑÊÀ ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ-„ÁÅÄÍÀÒÀ
ÍÀÑÒß”

ÍÅÌÑÊÈ ÔÎ-
ÒÎÏÐÎßÂÈ-
ÒÅË

ÐÎÌÀÍ ÎÒ 
ÆÀÍ ÆÀÊ 
ÐÓÑÎ

ÂËÀÄÅÒÅËÑ-
ÊÀ ÒÈÒËÀ

ÂÈÄ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÃÐÀÄ Â 
ÇÀÏÀÄÅÍ
ÈÐÀÍ

ÏÀÐÀÇÈÒÍÈ
×ÅÐÂÅÈ ÏÎ
ÆÈÂÎÒÍÈÒÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1079-1142/

ÏÈÅÑÀ ÎÒ
ÀÐÒÓÐ
ØÍÈÖËÅÐ

¹2162

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÎÒÏÀÄÍÀ-
ËÎÑÒ

ÅÇÅÐÎ ÍÀ
Î.ßÂÀ,
ÈÍÄÎÍÅÇÈß

ÏÚÐÂÈßÒ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ
ÍÀ ÑÎÔÈß
/1824-1896/

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÍÅÁÅÑÍÎ
ÒßËÎ

ÇÀÊÐÈËÀ,
ÏÎÊÐÎÂÈ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÁÈÂØ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÅÍ
ÑÅÊÐÅÒÀÐ
ÍÀ ÎÎÍ

ÄÐÅÕÀ ÇÀ
ÒÓÐÈÇÚÌ

ÃÐÀÄ Â
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÊÓÁÈÍÑÊÀ 
ËÅÊÎÀÒËÅÒ-
ÊÀ ÎÒ ÌÈÍÀ-
ËÎÒÎ

ËÈÏÎÂÀ
ÃÎÐÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÌÀØÈÍÅÍ
ØÅÂ

ÏÐÎÂÎÄßÙÀ
ÒÚÊÀÍ Â 
ÊÎÐÀÒÀ ÍÀ
ÄÚÐÂÅÒÀÒÀ

ÖÚÐÊÎÂÍÀ
ÄÎÃÌÀ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1981/

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÃÐÀÄ-ÄÚÐ-
ÆÀÂÀ

ÍÀÄËÚÆÍÀ
ÈÂÈÖÀ ÍÀ
ÏËÀÒÍÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1830-1907/

ÃÎÐÍÀ ÄÐÅÕÀ
ÎÒ ÌÚÕÍÅÑÒ
ÏËÀÒ

ØÎÒËÀÍÄÑ-
ÊÈ ÑÅËÑÊÈ
ÒÀÍÖ

ÏÐÈÂÈ×ÊÀ

ÐÎÄ
ÒÅÑÍÎÍÎÑÈ
ÌÀÉÌÓÍÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1866-1944/

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈ ÐÀÏ
ÏÅÂÅÖ

ÑÒÀÐÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÒÅÃËÎ

ÅÇÅÐÎ Ì/Ó
ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÂÈÄ
ÒÐÅÏÅÒËÈÊÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ 
Ì.ÏÀÍÜÎË 
ÎÒ „ÌÀÐÈÓÑ”

ÏÎËÑÊÎ-
-ÅÂÐÅÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1863-1920/

Ó×ÈËÈÙÍÀ
ÏÀÐÀËÅËÊÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1865-1963/

ÇÅÌÍÎÂÎÄ-
ÍÈ ÆÈÂÎÒÍÈ

ÐÀÑÒÅÍÈß Ñ 
ÒÚÍÊÎ ÇÅËÅ-
ÍÎ ÑÒÚÁËÎ

ÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ Ã.
ÊÀÐÀÑËÀÂÎÂ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÀ ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÍÅÌÑÊÈ ÏÚ-
ÒÅØÅÑÒÂÅ-
ÍÈÊ/1829-1856/

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÈÐÈÑÀ
ÍÀ ÎÊÎÒÎ

ÑÏÈÐÀ×ÊÀ,
ÓÏÎÐ ÏÐÈ
ÂÅÇÍÈÒÅ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÀÍÀÒÎ-
ÌÈß

ÓÍÃÀÐÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1905-1977/

ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÄÓÕÎÂ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÁÈÂØ ßÏÎÍ-
ÑÊÈ ÃÈÌÍÀÑ-
ÒÈÊ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1934-2008/

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ,
ÁßË ÌÅÒÀË

ÏÅÒÎÊÍÈÆÈÅ
    /ÊÍÈÆ./

ÄÂÓÎÑÒÚÐ
ÍÎÆ

ÀÐÎÌÀÒ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ
/1787-1838/

ÊÐÀÒÊÎ 
ÎÏÈÑÀÍÈÅ,
ÁÅËÅÆÊÀ

ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÑÒÀÐÎÒÎ
ÈÌÅ ÍÀ
ÐÀÄÎÍÀ

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1892-1967/

ÍÈÑÊÎ 
ÌßÑÒÎ Â 
ÏÐÈÐÎÄÀÒÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ Ï.Ð.
ÑËÀÂÅÉÊÎÂ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÅÌÈË ÇÎËÀ

ÈÇÎÐÀÍÀ È
ÍÅÇÀÑßÒÀ
ÍÈÂÀ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÁÅËÈÍÈ ÎÒ
„ÑÎÌÍÀÌÁÓ-
ËÀ”

ÈÇÐÀÅËÑÊÀ
ÀÂÈÎÊÎÌ-
ÏÀÍÈß

ÄÐÅÂÍÎ ÏËÅ-
ÌÅ ÍÀ ÀÏÅÍÈ-
ÍÈÒÅ

ÍÀØÅÑÒÂÈÅ,
ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ

ÂÐÚÕÍÀ
ÄÐÅÕÀ

ÍÀÏÎÈÒÅËÍÎ
ÑÚÎÐÚÆÅ-
ÍÈÅ

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÍÎÑÀ

ÎÐÀÒÎÐÈ,
ÂÈÒÈÈ

ÍÀÖÈß

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß,
Î.ÕÎÍÑÞ

ÊÀÌÚÊ Â ÓÕÎ-
ÒÎ ÍÀ ÍÈÇØÈ
ÆÈÂÎÒÍÈ

ÒÚÍÚÊ ÈÇ-
ÐÀÑÒÚÊ ÍÀ 
ÆÈÒÅÍ ÊËÀÑ

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÀÇÈß

ÑÅËÎ Â
ØÓÌÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÑËÀÂßÍÑÊÈ
ÊÍßÇ
/623-658/

ÃÐÀÄÈÍÑÊÈ
ÇÅËÅÍ×ÓÖÈ

ÔÅÑÒÈÂÀËÅÍ
ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÌÀØÈÍÀ ÇÀ 
ÂËÀ×ÅÍÅ 
ÍÀ ÂÚËÍÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ ÒÂ
ÑÅÐÈÀËÀ
„ÎÊÒÎÏÎÄ” ßÇÂÀ

ÐÅÊÀ Â ÐÓ-
ÑÈß Â ÁÀÑÅÉ-
ÍÀ ÍÀ ÀÌÓÐ

ÊÚÑ ÌÅ× Ó
ÑÊÈÒÈÒÅ È
ÏÅÐÑÈÒÅ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ À.
ÂÎÇÍÅÑÅÍÑ-
ÊÈ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÊÀÇÀÍËÚÊ

ÐÀÇÒÂÎÐÈÒÅË
ÍÀ ÊÀÓ×ÓÊÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÖÀÐÈÖÀ,
ÑÚÏÐÓÃÀ ÍÀ
ÑÀÌÓÈË

ÃÎÄÈØÅÍ
ÑÅÇÎÍ

ËÈ×ÅÍ ÈÌÎÒ
ÍÀ ÂÀÑÀË

ÁÀËÅÒ ÎÒ ÂË.
ÂËÀÑÎÂ È ÂË.
ÔÅÐÅ

ÕÓÄÎÆÍÈÊ 
ÍÀ ÐÈÑÓÂÀ-
ÍÈ ÔÈËÌÈ

ØÈÐÎÊÎ-
ËÈÑÒÍÎ 
ÄÚÐÂÎ

ÑÈÍ ÍÀ ÞÄÀ
   /ÁÈÁË./

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
È ÈÍÆÅÍÅÐ
/1813-1854/

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
/1888-1970/

ÌÅÆÄÀ,ÑËÎÃ

ØÀÐÀÍÎÂ 
ÕÀÉÂÅÐ

ÄÚÁÈËÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÑÊÈÎÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÎÏÅÐÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ
/1905-1993/

ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÓÑÓÊÀÍÀ
ÄÅÁÅËÀ 
ÂÐÚÂ

ÆÈËÅÙÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÀÍÒÈ×ÍÀ ÊÐÅ-
ÏÎÑÒ ÊÐÀÉ
ÄÐßÍÎÂÎ

ÄÅÒÑÊÀ 
ÁÎËÅÑÒ ÍÀ
ÊÎÑÒÈÒÅ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÀ ÍÀÃÐÀÄÀ
ÇÀ ÒÂ ÔÈËÌÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
„ÈÐÈÍÀ”

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1917-1983/

ÑËÞÄÅÑÒ 
ÌÈÍÅÐÀ,
ÑÚÄÚÐÆÀÙ
ÆÅËßÇÎ

ÊÀÔÅ ÑÚÑ
ÑËÀÄÎËÅÄ

ÊÀÒÀÐÀÌÈ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÐÅÊÀ Â
ßÊÓÒÈß,
ÐÓÑÈß

ÏÚÐÂÀÒÀ ÆÅ-
ÍÀ /ÁÈÁË./

ÏÚÐÂÈÒÅ 
ÐÓÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ÀÂÈÒÅËÈÍÀ,  ÀÇÀ,  ÀÌÀÍÎÂÀ,  ÀÍÀÊÀÍ,  ÀÍÑÊÈ,  ÀÐÈÊÀÐÀ,  ÅË ÀË,  ÈËÀÌ,  ÈÌÀÍ,  ÊÎÐÈÍ,  ÎÍÀÍ,  ÑÀÌÎ,  ÑÈÊÎÐÀ,  ÔÎÃÅË,  ØÂÈ.
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.лЕкари
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
естетична	 дерматология,	
гр.	Габрово,	ул.	„Брянска“	
11,	 понеделник,	 вторник,	
сряда	и	петък	от	10.00	до	

17.00	часа.	Записване	на	
тел.	066/800-140
псиХиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ,	
Габрово,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	№	12-А,	справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р БалникоВа -	кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/878-
193.
Д-р ЙорДжЕВа -	 кожен	
лекар	-	0888/544-046.

Магазини
Магазин „Дон хамон“	
предлага	 хамон,	 чоризо	 -	
колбаси	от	месо.	Консерви	
само	по	1.70	лв.	Справки	
на	тел.	0888/668-511,	ул.	
„Орловска“	29.	[3,	1]

проДаВа Машини
граДински косачки -	
бензин,	 се	 продават	 на	
тел.	0886/606-969.	[4,	4]

проДаВа МаТЕриали
ноВ склаД за	 дървен	
материал	 -	 бул.	 „Столе-
тов“	 168	 (Болтата),	 тел.	
0889/506-272.	[22,	8]
сТари цигли -	1500	бр.,	
цена:	 0.20	 лв.,	 продава	
тел.	0899/213-767.	[22,	3]
каМЕнни плочи -	8	лв./
кв.	м,	се	продават	на	тел.	
0895/752-838.	[22,	3]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
ДЕТско оБзаВЕжДа-
нЕ, две	 легла,	 гардероб,	
бюро,	 шкафчета,	 разтега-
телен	 диван,	 два	 фотьой-
ла	 се	 продават	 на	 тел.	
0887/443-374.	[11,	7]

проДаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел.	
мотори	 и	 други	 продава	
тел.	0895/752-838.	[22,	18]

пЕчка „горЕниЕ“, перал-
ня	 „Горение“	 се	 продават	
на	 тел.	0899/359-114.	 [3,	
2]
ТЕлЕшко МЕсо -	 8	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0988/990-288.	[5,	4]

жиВоТни проДаВа
ДоМашно люпЕни 
пуйчета	 на	 1	 месец	 -	 10	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/500-450.	[11,	7]
Малки ТЕлЕТа се	прода-
ват	на	тел.	0876/415-480.	
[5,	1]
ярЕТа - 5	 лв.	 живо	 те-
гло,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/630-725.	[5,	1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват	на	тел.	
0888/850-734.	[11,	4]

Храна за жиВоТни
сЕно - малки	 бали,	 се	
купува	 на	 тел.	 06714/27-
44.	[11,	1]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват	
на	 тел.	 066/88-21-13,	
0884/156-497,	срещу	„Ка-
питан	Дядо	Никола“.
сТара нафТа се	 купу-
ва	 на	 тел.	 0895/752-838.	
[22,	18]
ХлаДилници, пЕчки, 
перални,	 желязо	 -	 всяка-
къв	 вид,	 се	 изкупуват	 на	
тел.	0894/921-663.	[33,	4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 ку-
пува	 всякакви	 железа	 -	
справки	на	тел.	0896/183-
637.	[22,	18]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“	 се	
продава	на	тел.	0886/503-
951.	[25,	24]
Магазин В топ	център	 -	
215	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	 0888/419-838.	 [22,	
16]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ -	
110	кв.	м,	в	идеален	цен-
тър	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/672-888.	[22,	15]
гараж сЕ продава	на	тел.	
0898/980-984	[22,	9]
къща В село	 Горна	 Ро-
сица	 -	център,	 за	46	000	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0885/597-746.	[11,	6]
къща В кв.	 Войново	 се	
продава	на	тел.	0898/577-
723.	[26,	4]

ЕТаж оТ кооперация	 -	
112	 кв.	 м,	 на	 Шиваров	
мост	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/711-161.	[6,	5]
урЕгулиран парцЕл в	
град	 Трявна	 -	 2.7	 дка,	
панорама,	 се	 продава	 на	
тел.	0884/069-183.	[5,	2]
къща В село	 Горско	 Ка-
лугерово	 се	 продава	 на	
тел.	0878/672-702.	[5,	1]

иМоТи купуВа
саМосТояТЕлна къща 
в	 Габрово	 до	 25	 000	
лева	търси	да	закупи	тел.	
0896/059-446.	[7,	7]

иМоТи ДаВа поД наЕМ

склаДоВЕ и про-
изВоДсТВЕни по-
МЕщЕния сЕ Да-
ВаТ поД наЕМ или 
проДаВаТ	 на	 тел.	
0888/684-429

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ	
на	 Шиваров	 мост	 -	 180	
лв.,	 се	 дава	 под	 наем	 на	
тел.	 0878/110-438.	 [11,	
6]

апарТаМЕнТ - обзаве-
ден,	 на	 ул.	 „Свищовска“	
111	се	дава	под	наем	на	
тел.	 0898/419-342.	 [11,	
1]

Търси поД наЕМ
спЕшно! апарТаМЕнТ -	
обзаведен,	 в	 района	 на	
кв.	Трендафил-1,	Колелото	
се	търси	на	тел.	0878/78-
11-57.	[22,	6]
спЕшно! къща в	 града	
за	 поддържане	 или	 наем	
до	100	лв.	дългосрочно	се	
търси	 на	 тел.	 0893/879-
032.	[4,	1]

зЕМи
2.7 Дка земя	 -	 в	 регу-
лация,	 се	 продава	 на	 тел	
0884/069-183.	[5,	4]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат	
на	 тел.	 0882/381-478.	
[11,	7]
нощуВки В топ	 цен-
тър	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0876/731-419.	[13,	5]

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

нарязани, нацЕпЕни 
дъб,	бук,	габър	-	безпла-
тен	 транспорт,	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0876/583-
472
нацЕпЕни ДърВа -	 бук,	
габър,	дъб,	незабавна	дос-
тавка		-		0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва	
-	безплатен	транспорт,	80	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  проДа-
Ва  дърва	 за	 огрев	 -	
0887/547-499,	 0878/513-
655.
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0876/437-140.
ДърВа за печки	 и	 ками-
ни.	 Бърза	 доставка.	 Тел.	
0877/108-825.
ДъБоВи и букови	 дър-
ва	 -	 80	 лв.,	 с	 безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0876/145-462.

нарязани и нацепе-
ни	 дърва.	 Реални	 коли-
чества.	 Справки	 на	 тел.	
0879/988-131,	 0879/988-
047.
ДърВа: МЕТроВи -	 70	
лв.,	 нарязани,	 нацепени	
-	 80	 лв.,	 разпалки	 -	 4	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[33,	30]
рЕжа ДърВа -	 справки	
на	 тел.	 0894/220-509.	
[24,	23]
суХи и сурови	 нацепени	
дърва	-	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	18]
ДърВа нарязани, наце-
пени	и	метрови,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/519-077.	
[33,	7]
рЕжа ДърВа -	 справки	
на	 тел.	 0894/220-509.	
[25,	1]

ЕроТика
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-279.	[5,	4]
прЕДлагаМ саМо ма-
сажи	 за	 сериозни	 хора	
на	мой	терен	-	Габриела,	
0895/039-942.	[6,	3]
МоМичЕ за забавление	
-	0884/495-210.	[6,	1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
чисТя ТаВани, стаи,	
мази,	дворове,	извършвам	
всякакви	строителни	рабо-
ти	от	А	до	Я.	Телефон	за	
връзка	0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
израВняВащи Мазил-
ки и	ламинат	-	0898/710-
568	[33,	24]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
-	 тел.	 0892/339-132.	 [22,	
21]
фирМа съБаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[22,	18]
рЕМонТ на циглени	 по-
криви,	 топло	 и	 хидрои-
золации,	 тенекеджийски	
и	 бояджийски	 услуги	 –	
0895/295-654.	[7,	7]
рЕМонТ на стари	покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци,	
варови	мазилки	и	други	 -	
тел.	0876/416-716.	[12,	7]
рЕсТаВрации на стари	
къщи	 от	 основи	 до	 по-
крив	-	тел.	0882/279-749.	
[27,	3]

Топлоизолации, рЕ-
МонТ на	покриви,	дренаж,	
улуци	 -	 тел.	 0888/863-
001.	[22,	3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ -	 тел.	 0895/386-650.	
[32,	16]
ВъТрЕшни рЕМонТи, 
външна	 изолация	 -	 тел.	
0897/859-733.	[11,	1]

изолации
алпинисТи - 0898/907-
400
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.	[33,	23]

ХиДроизолации
ХиДроизолации - 
hydrocolors.com,	 тел.	
0888/555-695.
софи - хидроизолации,	
13-15	 лв/кв.	 м;	 Разсро-
чено	 плащане.	 Гаран-
ционен	 срок	 10	 години	
-	0888/314-533.

ХиДроизолация на 
покриви	 и	 гаражи	 -	 тел.	
0889/658-208.	[15,	5]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[33,	7]
попраВяМ Ел. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/220-509.	
[14,	1]

Вик
Вик МонТаж и	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/680-034.

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	 комини	
-	 ПО	 ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Га-
ранция!	 Справки	 на	 тел.	
0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ТърсЕнЕ на ВоДа
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА	ВОДА	С	БАГЕТИ.	Опре-
деляне	 на	 дълбочината	 и	
дебита	 на	 водната	 жила!	
100%	 гаранция!	 За	 кон-
такти:	 0897/548-928.	 [31,	
19]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	6]

поДДръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт	
на	 компютри.	 проДаж-
Ба на коМпюТри ВТо-
ра ръка. Справки	на	тел.	
0888/410-117.

граДини, БасЕЙни

ланДшафТЕн Ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
ДВорни МЕсТа,	 озе-
леняване,	 водопадни	 и	
езерни	 форми,	 скални	
кътове,	барбекюта.	Тел.	
0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева	 и	 хра-
сти	-	тел.	0886/308-017.	
косЕнЕ и поддръжка	 с	
професионална	 техника	 -	
тел.	0899/140-254.	[14,	11]
косЕнЕ на трева	и	трев-
ни	площи	-	тел.	0895/193-
066-	[22,	7]
косЕнЕ на дворни	 и	 по-
големи	 площи,	 оформяне	
на	храсти	-	тел.	0896/858-
859.	[5,	1]

услуги
коВач - 0892/775-774.

оБяВиТЕ онлаЙн
Новият сайт на вестник „100 вести“ - 
www.100vesti.info, Ви дава възможност да 
подадете своята обява и реклама по елек-
тронен път като използвате опцията МА-
ГАЗИН на първия ред в онлайн платформата 
на вестника. От падащото меню избирате 
параметрите на своята заявка и по елек-
тронен път се разплащате за услугата. 

раБоТа прЕДлага
Магазин за хранителни	
стоки	 търси	 продавачка.	
Справки	на	тел.	0895/521-
858.	Магазин
фирМа „форЕсТа Мебел“	
търси	 да	 назначи	 шлай-
фист	 с	 опит.	 Гр.	 Габрово,	
0886/332-968	[33,	33]
„каТя колЕВа“ ЕООД	тър-
си	 да	 назначи	 квалифи-
цирани	 шивачки.	 Справки	
на	тел.	0894/504-843.	[22,	
16]
аВТоМонТьори за годи-
шен	 технически	 преглед,	
може	 и	 жена,	 се	 търсят	
на	тел.	0888/415-311.	[12,	
12]
МЕБЕлна фирМа търси	
мебелисти,	 монтажници,	
шлайфисти/ки,	 чистач-
ка.	 Справки	 на	 адрес:	 ул.	
„Марин	 Попов“	 36,	 тел.	
0895/404-542.	[7,	6]

„МЕБЕли пЕТроВ“ търси	
да	 назначи	 общи	 работ-
ници	 и	 продавач-консул-
тантка.	 Справки	 на	 тел.	
0897/974-791	[10,	9]
прЕДложЕниЕ за лятото	
за	Вас,	студенти!	Хотелски	
комплекс	 търси	 да	 назна-
чи	сервитьор/ка	и	помощ-
ник-кухня.	Справки	на	тел.	
0887/002-030,	 0888/310-
981.	[15,	9]
ХоТЕлски коМплЕкс с	
механа	 търси	 помощник-
готвач.	 Атрактивно	 за-
плащане!	 Справки	 на	 тел.	
0888/310-981,	 0887/002-
030.	[15,	9]
ДоБри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки,	 чистачки,	
миячки	 се	 търсят	 на	 тел.	
0893/04-95-07.	[22,	7]
склаД за алкохол	и	без-
алкохолни	 набира	 шофьо-
ри-пласьори	 с	 категория	

„В“	и	„С“.	Справки	на	тел.	
0889/271-462.	[11,	7]
ХоТЕл „сЕзони“ -	Трявна	
търси	 да	 назначи	 готвач.	
Заплата	от	1000	лв.	Теле-
фон	 за	 връзка:	 0886/100-
450.	[15,	7]
рЕсТоранТ „киТаЙски 
кът“	търси	миячка	за	3	дни	
в	 седмицата	 от	 16	 часа	
(15	 лв.	 на	 вечер).	 Справ-
ки	 на	 ул.	 „Осми	март“	 19	
или	 на	 тел.	 066/800-488.	
[11,	7]
ХоТЕл „БожЕнциТЕ ре-
лакс“	 търси	 да	 назначи	
КАМЕРИЕРКА.	 Телефон	 за	
контакти:	 0879/277-666.	
[11,	6]
пТицЕфЕрМа В село	
Здравковец	 има	 работни	
места	 за	 събиране,	 сор-
тиране	на	 яйца.	Разполага	
с	 жилища	 за	 персонала	 -	
тел.	0888/086-914.	[11,	6]

заВЕДЕниЕ Търси мияч-
ка	 и	 помощник-готвачка.	
Справки	на	тел.	0884/056-
661.	[11,	6]
Баничар сЕ търси	на	тел.	
0889/123-045.	[24,	5]
МЕБЕлна фирМа търси	
дърводелец.	 Справки	 на	
тел.	0877/800-313.	[7,	5]
Магазин за хранителни	
стоки	 търси	 продавачки.	
Справки	на	тел.	0887/825-
534.	[15,	5]
прЕДлага раБоТа за	два-
ма	общи	работници	посто-
янно	 -	 добро	 заплащане.	
Справки	 на	 тел.	 0887/32-
80-36.	[11,	5]
БисТро „карТал“ търси	
да	 назначи	 сервитьор/ка	
на	постоянна	работа.	Опит	
не	 се	 изисква,	 предлага	
платено	 обучение!	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0889/319-654.	
[11,	5]

сЕрВиТьор/ка слЕД 
17	 часа	 се	 търси	 на	 тел.	
0898/583-772.	[5,	5]
сЕрВиТьор/ка, каМЕри-
Ерка, помощник-готвач/
ка,	работник	кухня	 -	жена	
-	може	и	на	повикване	или	
за	 почивните	 дни,	 се	 тър-
сят	на	 тел.	0885/333-148.	
[11,	5]
фирМа за преработка	на	
месо	търси	общ	работник.	
Справки	на	тел.	0893/697-
900.	[8,	4]
пицар, МожЕ да	 не	 е	
с	 опит,	 се	 търси	 на	 тел.	
0878/966-222.	[11,	4]
ТърсиМ проДаВачи на	
сладолед	за	Слънчев	бряг.	
Осигурена	квартира.	Много	
добро	 заплащане	 -	 тел.	
0899/717-680.	[11,	4]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди.	Справки	на	тел.	
0896/690-301.	[11,	3]

каМЕриЕрка - пенсионер-
ка,	 почасово,	 от	 центъра,	
се	търси	на	тел.	0876/73-
14-19.	[3,	2]
грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 търси	
да	назначи	помощник-грил	
работник	за	4	часа	вечер.	
Справки	на	тел.	0887/907-
032.	[11,	3]
грил-паВилион прЕД 
магазин	 „Кауфланд“	 тър-
си	 да	 назначи	 работник	
скара.	 Справки	 на	 тел.	
0887/907-032.	[11,	3]
пТицЕкланица „сЕн-
ДаТ“ -	село	Сенник,	търси	
работници.	 Добри	 условия	
и	 заплащане.	 Справки	 на	
тел.	0895/843-326.	[12,	1]
за рЕсТоранТа на	 ба-
сейн	„Трендафила“	търсим:	
сервитьори,	 помощник-
готвачи.	 Справки	 на	 тел.	
0883/277-770.	[11,	1]

заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьори.	 Справки	 на	 тел.	
0899/319-114.	[5,	3]
сТригач за 70	 овце	 в	
Ряховци,	Петко	Славейково	
се	търси	на	тел.	0876/192-
043.	[2,	1]
жЕна за помощ	 в	 дома-
кинството	се	търси	на	тел.	
0897/660-978.	[2,	1]
кроячи сЕ търсят	на	тел.	
0896/679-904.	[6,	1]
оХраниТЕл сЕ търси	 на	
тел.	 0988/853-723	 -	Мил-
ко.	[5,	1]
раБоТник за малка	 кра-
веферма	 (дояч)	 се	 търси	
на	 тел.	 0876/415-480.	 [5,	
1]
шофьор за битака	-	пен-
сионер,	 се	 търси	 на	 тел.	
0887/744-285.	[5,	1]
проДаВач/ка за зелен-
чуков	магазин	се	търси	на	
тел.	0896/326-238.	[5,	1]
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	 На	 9	 юни,	 събота,	 от	
11	 часа	 на	 площада	 пред	
кметството	в	село	Думници	
с	поднасяне	на	цветя	пред	
паметника	 на	 загиналите	
във	 войните	 и	 празнична	
програма	 ще	 бъде	 отбе-
лязана	 90-годишнината	 на	
Народно	 читалище	 „Отец	
Паисий-1928“.
	 През	 1928	 г.	 жителите	
на	 селата	 Думници,	 Кие-
вци,	 Рязковци,	 Гайтани	 и	
Генчовци	 основават	 чита-
лище	 „Отец	 Паисий”	 като	
правоприемник	на	съставе-
ната	 през	 1922	 г.	 театрал-
на	 група	 в	 село	 Думници.	
В	 нея	 участват	 предимно	
млади	 хора,	 най-вече	 уче-
ници.	 Първите	 членове	 на	
читалището	са	били	31	чо-
века	от	селата	учредители.	
Събранието	 избира	 едино-
душно	устав	на	читалището	
и	 настоятелство	 от	 трима	
души.	 Избран	 е	 първият	
председател	 -	 Христо	 Ва-
силев,	член	-	Пенчо	Димов,	
и	 касиер	 -	Петко	Ботев,	 и	

тримата	 от	 село	 Думници.	
С	 волни	 помощи	 и	 голям	
ентусиазъм	 е	 създадена	 и	
първата	библиотека	на	чи-
талището	 с	 350	 книги.	 С	
течение	 на	 времето	 броят	
им	 надхвърля	 2000.	 Години	
наред	 читалището	 използ-
ва	сградата	на	 училището,	
където	 театралната	 група	
изнася	 по	 няколко	 пред-
ставления	 годишно.	 След	
колективизацията	 дейност-
та	 замира.	 От	 протоколи-
те	 става	 ясно,	 че	 парите	
намаляват.	След	1960	 г.	 се	
появява	идеята	 за	постро-
яване	 на	 отделна	 сграда	
в	 центъра	 на	 селото.	 Го-
ляма	 роля	 за	 нея	 са	 изи-
грали	 общите	 усилия	 на	
членовете	 на	 читалището	
и	 най-вече	 на	 тогавашния	
председател	 Стефан	 Тъм-
нев.	След	големи	усилия	за	
осигуряване	на	средства,	с	
доброволен	 труд	 и	 голяма	
помощ	от	Читалищен	съвет	
-	Габрово,	СМК	-	Габрово	и	
ДЗС	-	Враниловци,	от	1970	
до	1977	г.	e	построен	собст-
вен	читалищен	комплекс	с	

библиотека,	 читалня,	меха-
на	 и	 смесен	 магазин	 със	
склад.	В	тази	постройка	от	
1981	г.	се	помещава	и	кмет-
ското	наместничество.
	 „Нашето	 читалище	 към	
момента	 има	 150	 членове	
от	 всички	 4	 села	 от	 кмет-
ското	наместничество	-	Ду-
мници,	 Киевци,	 Рязковци	
и	Гайтани,	и	досега	е	било	
инициатор	 на	 всички	 кул-
турни,	битови,	благоустрой-
ствени	 и	 социални	 ини-
циативи	 –	 разказва	 пред-
седателят	 на	 читалището	
Бистра	 Истаткова.	 -	 Бла-
годарение	 на	 получените	
субсидии	 през	 последни-
те	 години	 е	 ремонтирана	
сградата	 на	 читалището	
(едно	от	малкото	читалища,	
които	имат	собствена	сгра-
да),	закупени	са	телевизор	
с	кабелна	телевизия,	музи-
кална	 уредба,	 има	 компю-
тър	с	принтер	и	Интернет,	
функционират	клубовете	на	
пенсионера	 и	 фенклуб	 на	
„Формула	 1“.	 В	 читалня-
та	 има	 разнообразие	 от	
абонаментни	 вестници	 и	

списания,	 библиотеката	 се	
обновява	 като	 всяка	 годи-
на	 се	 закупуват	 нови	 кни-
ги,	броят	на	читателите	се	
увеличава.	 Не	 пропускаме	
празниците,	 които	вече	са	
традиция,		и	ежегодно	пра-
вим	 конкурс	 за	 най-добър	
винар	 и	 най-сладък	 мед	
за	 празниците	Трифон	 За-
резан	и	Свети	Харалампи,	
новогодишните	 тържества	
с	 томбола,	 годишнини,	 съ-
бори.	 В	 останалите	 села	
също	 се	 организират	 сбо-
рове	 и	 землячески	 сре-
щи.	 Всяка	 година	 правим	
екскурзия	 до	 исторически	
места	 и	 природни	 забеле-
жителности.	
	 Преди	 5	 години	 откри-
хме	паметник	на	загинали-
те	 във	 войните	 за	 нацио-
нално	обединение.	Поради	
близостта	 до	 града	 броят	
на	 жителите	 в	 селата	 от	
кметското	 наместничество	
се	увеличава	и	почти	всич-
ки	са	привлечени	не	само	
като	 читалищни	 членове,	
но	 и	 участват	 с	 труд	 и	
средства.	 Много	 е	 важно,	

че	дейността	на	читалище-
то	е	изцяло	подкрепена	от	
кметското	 наместничество	
и	 имаме	 пълен	 синхрон	 и	
разбирателство.	Имаме	 	 и	
колоритен	 почетен	 член	 –		
дългогодишният	 председа-
тел	 Кою	 Екимов,	 който	 е	
емблемата	 на	 читалището	
със	 своята	 отзивчивост	 и	
активност,	завидни	за	него-
вите	85	години,	и	е	главен	
виновник	за	построяването	
на	читалищната	сграда.	Де-
ветдесетте	 години	 от	 съз-
даването	на	читалището	ни	
дават	 самочувствие,	 че	 в	
тези	 трудни	 времена	 нас	
ни	има	и	макар	и	с	позаба-
вен	ход,	читалищното	дело	
продължава.	 Дейността	 на	
нашето	 читалище	 е	 твър-
де	 скромна	 в	 сравнение	
с	 други	 големи	 населени	
места,	 нямаме	 самодей-
ност,	но	се	стараем	с	общи	
усилия	 да	 поддържаме	
духа	и	традициите.	Вярвам,	
че	поддържаме	жив	огъня,	
запален	 преди	 90	 години,	
и	нека	този	огън	да	гори	и	
през	идните	столетия.“

	 От	 31	май	 до	 3	юни	 в	
спортната	 зала	 „Орловец“	
в	Габрово	се	проведе	7-ма	
Национална	 индивидуална	
Kупа	 Габрово	 по	 Шотокан	
Карате	 -	 До	 и	 Национал-
но	 отборно	 първенство	
по	 Шотокан	 Карате	 –	 До	
2018.	Националната	купа	и	
отборното	 първенство	 се	
състояха	на	2	и	3	юни	съ-
ответно	 за	 участниците	до	
и	 над	 12	 години.	 Специа-
лен	гост	на	събитието	беше	
кметът	на	община	 Габрово	
Таня	 Христова,	 която	 по-
могна	 и	 съдейства	 за	 ус-
пешното	осъществяване	на	
първенството.
	 Паралелно	 със	 спорт-
ното	 събитие	 се	 осъщест-
ви	 курс	 и	 изпит	 за	 съдии	
и	 водачи	 на	 отбори	 под	
ръководството	 на	 главния	
съдия	 на	 SKDUN	 сенсей	
Колин	 Пут.	 Представител	

у	 нас	 на	 Шотокан	 Карте	
-	 До	 на	 Обединените	 на-
ции	(Shotokan	Karate	Do	of	

United	Nations	–	SKDUN)	е	
Българска	 федерация	 Шо-
токан	 Карате-До	 (БФШК).	

През	 първите	 два	 дни	 от	
семинара	 съдиите	 получи-
ха	практическо	и	теоретич-
но	обучение	от	специалния	
гост,	 а	 през	 уикенда	 по	
време	 на	 състезанието	 се	
извърши	 и	 практическото	
им	 оценяване.	 Над	 40	 съ-
дии	 повишиха	 своята	 ква-
лификация.
	 Важното	 събитие	 за	
БФШК		се	осъществи	без-
упречено	 с	 помощта	 на	
местния	клуб	„Янтра“	и	не-
говия	 главен	 инструктор	
сенсей	Владимир	Вътев,	с	
организационната	 дейност	
на	президента	на	Федера-
цията	 сенсей	 Александър	
Славков,	с	помощта	на	ви-
цепрезидента	и	главен	ин-
структор	 сенсей	 Лъчезар	
Ненов	 и	 шефа	 на	 спорт-
но-техническата	 комисия	
сенсей	 Георги	 Георгиев	
(Джоси).

		 Севлиевският	 СКХУ	 „АЛФА“	 успешно	 се	
включи	 в	 проведения	 в	 края	 на	 май	 междуна-
роден	турнир	по	петанк	триплати	в	турския	град	
Кушадасъ	-	за	купата	на	„Сентинус	хотел“.	В	над-
преварата	взеха	участие	отбори	от	Пловдив,	Дев-
ня,	Севлиево,	Сливен,	Кушадасъ,	Нант	-	Франция.	
Състезанието	 бе	 с	 елиминации,	 полуфинали	 и	
финали.	В	първия	кръг	„АЛФА“	се	изправи	срещу	
отбора	на	Кушадасъ	и	загуби	минимално	със	7:9.	
Девня	-	Пловдив	7:8,	Франция	-	Сливен	5:9.	За	
полуфиналите	се	класираха	отборите	на	Кушада-
съ,	Сливен,	Пловдив	и	Севлиево	-	като	щастлив	
губещ	с	по-добра	голова	разлика.	В	полуфинала	
Севлиево	и	Сливен	завършиха	8:9,	а	Кушадасъ	и	
Пловдив	10:8.	Финалът	между	Кушадасъ	и	Сливен	

беше	 успорван	 и	 завърши	 11:10.	 Първо	 място	
и	 купата	 завоюва	 отборът	 на	 Кушадасъ	 (Мехти,	
Оля	и	Али),	втори	бе	Сливен	(Ангел,	Валя	и	На-
талия).	Двете	трети	места	си	поделиха	отборите	
на	 Пловдив	 (Борислав,	 Лидия	 и	Желю)	 и	 СКХУ	
„АЛФА“	(Ивайло,	Рангел	и	Станимир).	На	четвър-
то	място	остана	Девня	(Митко,	Руляна	и	Иван).
	 На	 последното	 място	 остана	 отборът	 на	
Франция	(Мартин,	Пфевер	и	Колин).
	 Това	беше	първото	международно	участие	на	
СКХУ	„АЛФА“,	в	което	севлиевци	се	представиха	
достойно.	 Клубът	 благодари	 за	 подкрепата	 на	
Община	 Севлиево,	 бензиностанции	 „Ведима“	 и	
„Идеал	Стандарт“,	които	подсигуриха	финансово	
участието	им	в	състезанието.

Но	 ако	 наистина	 искате	
да	 разберете	 предпочита-
нията	 на	 хората,	 това	 не	
е	 достатъчно:	 има	и	 други	
елементи,	 които	 трябва	да	
се	имат	предвид.
	 За	 моето	 изследване	
разчитах	 на	 проучвания,	
базирани	 на	 големи	 пред-
ставителни	 проби	 -	 каз-
ва	 още	 проф.	 Станчева.	
Аз	 се	 опитах	 да	 разбера	
причините,	 които	 мотиви-
раха	 хората	 да	 подкрепят	
тази	или	онази	обществена	
политика.	Оказа	се,	че	тех-
ните	 „социални	 предпочи-
тания”	са	много	по-сложни	
от	 това,	 което	 обикновено	
се	моделира	в	икономика-
та.	Например,	наследеното	
богатство	 не	 се	 оценява	
по	 същия	 начин	 като	 при-
добитото	 от	 труда.	 Усеща-
нето	 за	 развитие	 или	 не	
в	 справедливо	 общество	
също	играе	решаваща	роля	
в	начина,	по	който	се	при-
емат	 публичните	 политики. 
Заедно	 с	Алберто	Алесина	
и	Едоардо	Тесо	работихме	

върху	 социалната	 мобил-
ност	в	шест	държави.	Уста-
новихме,	че	европейците,	и	
по-специално	 французите,	
са	 много	 по-песимистич-
ни,	 отколкото	 реалността	
може	 да	 обясни.	Обратно,	
хората	в	Съединените	щати	
са	 прекалено	 оптимистич-
ни.	 Възприятията	могат	 да	
бъдат	напълно	различни	от	
реалността.	Но	те	имат	ог-
ромно	 влияние	 върху	 това	
дали	да	подкрепят	полити-
ките	за	преразпределение. 
Колкото	 повече	 хора	 ми-
слят,	 че	 е	 трудно	 да	 се	
измъкнат	 от	 родната	 си	
среда,	 толкова	 повече	 те	
са	благоприятни	за	прера-
зпределението	 и	 обратно.	
Опитваме	 се	 да	 разрабо-
тим	 гъвкави	модели,	които	
отчитат	 тези	 изкривява-
ния“.	

Стåфàни ñ номинàция “Нàй-
äоáър млàä икономиñт”

ВЕНЕТА КОзАРЕВА

	 Така	 е	 озаглавил	 най-
новата	си	книга	добре	по-
знатият	 на	 габровци	 жур-
налист	 Илия	 Пехливанов.	
С	уточнението	„събрал,	на-
писал	и	наредил	от	страни-
ците	на	вестник	„Антени”	и	
Кирило-Методиевския	вест-
ник	„За	буквите	–	О	писме-
нехь”	 през	 годините	 1974-
2004”.	Издадена	е	в	Акаде-
мичното	 издателство	 „За	
буквите	 –	 О	 писменехь”,	
София.	Включени	са	и	не-
публикувани	 интервюта,	 и	
лична	 кореспонденция	 на	
Пехливанов	 с	 българисти	
от	цял	свят.
	 Тази	книга	може	да	се	
нарече	 книга	 за	 българ-
ския	 принос	 в	 духовния	
живот	 на	 Европа.	 Хубаво	
е,	 че	 излиза	 в	 годината	
на	 българското	 европред-
седателство	 и	 припомня	
високите	 оценки	 на	 най-
големи	 световни	 автори-
тети	 -	 Дмитрий	 Лихачов,	
Жозе	 Рюискар,	 Леонард	
Бойл,	Йозеф	Мелцер,	Папа	
Йоан	ХХIII,	Валтер	Каспер,	
Рикардо	 Пикио,	 Умберто	
Еко,	 Роже	 Бернар,	 Жак	
Фьойе,	 Стивън	 Рънсиман,	
Рудолф	Айцетмюлер,	Дими-
триос	Гонис,	Уилям	Федер,	
Джордж	 Хъксли,	 Норберт	
Рандов,	 Димитри	 Оболен-
ски,	 Алексей	 Лосев	 –	 по-
следният	 представител	 на	
руското	 религиозно-фило-
софско	 учение;	 Генадий	
Литаврин,	Александър	Пан-
ченко,	Хайнц	Миклас,	Иван	
Дуйчев,	Александър	Милев,	
Тотю	Тотев...
	 Илия	Пехливанов	е	из-

брал	 много	 сполучливо	 за	
заглавие	възвание	на	Йоан	
Екзарх	 Български	 от	 него-
во	 слово	 за	 Възнесение	
Господне	през	XIX	век.
	 Да	 припомним	 кой	 е	
Илия	 Пехливанов.	 Той	 е	
от	 Дряновския	 край,	 за-
вършил	 е	 Априловската	
гимназия	 и	 българска	 фи-
лология	 в	 Софийския	 уни-
верситет.	Макар	да	работи	
като	журналист	в	столични	
издания	 („Средношколско	
знаме”,	 „Народна	младеж”,	
„Антени”),	 още	 от	 1960	 г.	
сътрудничи	 на	 тогавашния	
окръжен	 вестник	 „Балкан-
ско	знаме”	до	закриването	
му,	 по-късно	 четяхме	него-
ви	текстове	на	страниците	
на	 „100	 вести”.	 Винаги	 се	
е	считал	кръвно	свързан	с	
родния	край	и	нарича	себе	
си	 „габровски	 пратеник	 в	
София”.	 Най-творческите	
му	 и	 активни	 години	 са	
свързани	 с	 вестник	 „Анте-
ни”	и	особено	„За	буквите-
О	писменехь”.
	 „Веселете	 се,	 небеса”	
можем	 да	 наречем	 дори	
вестник	книга	–	защото	по-
бира	 и	 печатани,	 и	 непе-
чатани	 материали	 от	 тези	
два	вестника	с	основна	на-
соченост	 българистиката,	
Кирило-Методиевото	 дело	
и	неговата	рецепция	в	Ев-
ропа	и	по	света.
	 Изданието	 започва	
с	 проникновени	 думи	 на	
акад.	 Петър	 Динеков,	 ос-
нователя	 на	 Кирило-мето-
диевския	 научен	 център	
към	 БАН,	 за	 „един	 велик	
просветител,	голям	ум,	все-
странно	 надарен	 писател	
–	 Константин-Кирил	 Фило-

соф...	Все	повече	читатели	
обръщат	поглед	към	стара-
та	 българска	 литература,	
чието	 начало	 постави	 Ки-
рил	 при	 близкото	 сътруд-
ничество	на	своя	брат	Ме-
тодий,	все	по-често	се	под-
чертава	 нейното	 значение	
като	велико	наследство	на	
българската	 национална	
култура”.	
	 Илия	 Пехливанов	 до-
дава	 своя	 „приписка”	 –	
избран	 от	 него	 похват	 в	
изданието,	 за	 поясняване	
на	публикациите	с	днешна	
дата,	 за	 това	 „как	 едно	
проникновение	 на	 нашите	
възрожденци	 намери	 по-
твърждение	от	съвременни	
изследователи	 на	 българ-
ския	 принос	 в	 духовния	
живот	на	Европа”.
	 Няколко	 пъти	 в	 книга-
та	 ще	 срещнем	 името	 на	
акад.	Дмитрий	Лихачов,	чи-
ето	определение	на	Бълга-
рия	като	„държава	на	духа”	
вече	 от	 десетилетия	 се	 е	

превърнало	 в	 емблематич-
на	 крилата	 фраза.	 Пехли-
ванов	 проследява	 как	 се	
поява	то,	включва	автогра-
фа	на	афористичното	опре-
деление	и	свое	интервю	с	
руския	учен.
	 Проф.	 Санте	 Грачиоти,	
директор	 на	 Института	 по	
славистика	 при	 Римския	
университет	 –	 определя	
България	 за	 „славянски	
щит	 срещу	 монголското	 и	
османското	 нашествие”.	 В	
интервю	пред		Пехливанов	
пояснява:	 „Аз	се	запознах	
с	вашата	история	в	нейни-
те	основни	и	най-съществе-
ни	 събития.	 Бях	 очарован	
от	 първостепенната	 роля,	
която	е	играла	България	в	
съдбините	 на	 Европа.	 Що	
се	 отнася	 до	 образа	 на	
България	 като	 „изгорялата	
земя	 отвъд	 християнската	
крепост”	 –	 той	 не	 е	 нов.	
Употребява	 го	 един	 мой	
сънародник	от	XV	век	–	Фи-
липо	 Калимако	 Бонакорци	

–	 скоро	 след	 османско-
то	 нашествие.	 Той	 живее	
в	Полша	и	е	автор	на	ре-
дица	 исторически	 съчине-
ния.	В	тях	пише,	че	Вашата	
страна	 е	 „предмостие	 към	
християнската	 крепост”.	
Историческата	 заслуга	
на	 България	 се	 състои	 в	
това,	 че	 създава	 преграда	
пред	 турците	 към	 Европа,	
тя	 заплаща	 кръвен	 данък	
за	това,	заплаща	с	вярата	
си,	 със	 свободата	 си	 и	 с	
упадъка	 на	 блестящата	 си	
култура	 по	 онова	 време.	
Единственото	 чувство	 за	
вина,	 което	 има	 Западът,	
е,	 че	 никоя	 от	 западни-
те	 страни	 не	 предприема	
нещо	 по-решително,	 за	 да	
защити	 България...	 Въпре-
ки	 това	 България	 запазва	
голямо	духовно	богатство...
Значи	тя	никога	не	е	била	
напълно	унищожена.	Обик-
новено	 робството	 успява	
да	 пречупи	 характера	 на	
поробените	 народи,	 но	 в	
България	като	че	ли	е	ста-
нало	 обратното	 –	 то	 за-
силва	 нейното	 чувство	 за	
принадлежност	 към	 евро-
пейската	духовна	общност,	
което	 обяснява	 огромна-
та	 предразположеност	 на	
българите	 още	 преди	 Ос-
вобождението	 към	 евро-
пейската	 култура...	 Васил	
Априлов	например	познава	
добре	 италианския	 модел	
на	 езика	 по	 онова	 време	
и	 на	 мен	 ми	 прави	 дъл-
боко	 впечатление	 негова-
та	 настоятелна	 препоръка	
българите	 да	 осъвременя-
ват	и	усъвършенстват	своя	
книжовен	 език	 по	 начин,	
по	 който	 италианците	 са	

усъвършенствали	своя”.	
	 Пехливанов	ни	припом-
ня	 и	 една	 статия	 на	Алек-
сандър	 Теодоров-Балан	 за	
завещанието	 на	 Васил	Ап-
рилов.	 За	 Васил	 Априлов	
споменава	 и	 проф.	 Роже	
Бернар,	 който	 30	 години	
оглавява	 катедра	 по	 бъл-
гаристика	 в	 Сорбоната	 и	
„ползваше	 всякакви	 сред-
ства	 и	 поводи	 да	 утвърди	
българския	принос	в	евро-
пейската	 	 култура”.	 В	 лич-
но	 писмо	 до	 Пехливанов	
той	 изповядва:	 „Мога	 да	
кажа	 като	 Васил	Априлов,	
този	 толкова	 симпатичен	
възрожденец,	 който	 беше,	
въпреки	 анекдотите	 за	 га-
бровци,	много	щедър:	„Сто-
рих	 онова,	 което	 можах;	
другите	да	сторят	повече”.
	 Изданието	ни	припомня	
и	за	още	една	„габровска”	
връзка:	 за	 дисертацията	
на	Спиридон	Палаузов,	на-
следник	 на	 голям	 търгов-
ски	род	от	Габрово,	самият	
той	 крупен	 предприемач	
и	 родоначалник	 на	 нова-
та	 българска	 историческа	
наука	 за	 Средновековието	
(медиевистиката):	 именно	
Спиридон	 Палаузов	 съз-
дава	 понятието	 „Симеонов	
век”.	 Накратко	 е	 предста-
вена	дисертацията	му.
	 Във	„Веселете	се,	небе-
са!”	 ни	 предстои	 среща	 и	
с	прочутия	Джон	Атанасов,	
поместени	 са	 приносни	
текстове	 от	 друг	 габровец	
–	 Петко	 Тотев,	 спомена-
ва	 се	 приноса	 на	 нашата	
съгражданка	 Татяна	 Нико-
лова-Хюстън,	 Национална-
та	Априловска	 гимназия	 и	
нейното	 издание	 „Денни-

ца”.
	 Само	 няколко	 месеца	
след	 националния	 праз-
ник	 3	 март	 е	 добре	 да	
си	 припомним	 и	 че	 при	
подписването	 на	 мирния	
договор	в	Сан	Стефано	на	
19	 февруари/3	 март	 1878	
г.	 присъства	 и	 еленският	
препис	 на	 „История	 сла-
вянобългарская”,	 направен	
от	Дойно	Граматик	–	точно	
когато	 европейските	 поли-
тици	и	дипломати	се	питат	
имало	ли	е	самостоятелна	
българска	 държава	 в	 ми-
налото	 и	 каква	 е	 била	 тя.	
В	този	момент	паисиевото	
слово,	старинните	гербове,	
историческите	сцени	и	над-
писи	показват,	че	България	
е	била	векове	наред	силна	
самостоятелна	 държава	 и	
заслужава	отново	 да	 бъде	
свободна	и	независима.
	 Поместените	автографи	
на	Рикардо	Пикио,	Умберто	
Еко,	 Мартин	 Наг,	 Хартмут	
Хербат,	 Святослав	 Рьорих,	
Мерсия	 Макдермот,	 Роже	
Бернар,	Джун-ичи	Сато,	Ян	
Йендзие,	 Сьоичи	 Кимура	
и	др.,	изписани	на	българ-
ски,	 внасят	 особена,	 ав-
тентична	 струя	 и	 прилив	
на	гордост	и	себеуважение	
изпълват	 всяко	 родолюби-
во	сърце.
	 „Веселете	 се,	 небеса!”	
трябва	 да	 се	 прочете	 от	
всеки	 българин.	Тя	 е	 като	
бездънен	 кладенец	 –	 кол-
кото	по-надолу	стигаш,	тол-
кова	повече	се	убеждаваш,	
че	пред	теб	е	безценно	съ-
кровище.	Може	само	да	се	
съжалява,	че	издателите	са	
избрали	 чисто	 символичен	
тираж.

„Вåñåлåтå ñå, нåáåñà! Бълãàрñкàтà äържàвà нà äухà”
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