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	 Заместник-министърът	
на	 туризма	 Ирена	 Геор-
гиева	 ще	 участва	 в	 кръг-
ла	маса	 за	 обсъждане	 на	
проекта	за	12	винено-кули-
нарни	дестинации	в	Габро-
во.
	 Фокус	на	събитието	ще	
бъдат	дестинациите	„Стари	
столици“	 и	 „Източна	 Тра-
кия“.	
	 Кръглата	 маса	 е	 част	
от	 втори	 етап	 от	 реали-
зацията	 на	 съвместната	
инициатива,	 по	 която	 ра-
ботят	 Министерството	 на	
туризма	и	Министерството	
на	земеделието,	храните	и	

горите.	
	 В	дискусията	ще	участ-
ват	инж.	Красимир	Коев	-		
изпълнителен	 директор	 на	
Изпълнителна	 агенция	 по	
лозата	 и	 виното,	 Невена	
Петкова	 -	 областен	 упра-
вител	 на	 област	 Габрово,	
Таня	 Христова	 -	 кмет	 на	
община	 Габрово,	 както	 и	
представители	 на	 турис-
тическия	 и	 земеделския	
бранш.		
	 Събитието	 ще	 се	 про-
веде	днес,	 31	юли	 2018	 г.,	
от	11:30	часа	в	Ритуалната	
зала	на	Община	Габрово.	

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Административният	 съд	
в	 Габрово	 отхвърли	 жал-
бата	 на	 Сдружение	 с	 об-
щественополезна	 дейност	
Футболен	 клуб	 „Янтра“	
против	 няколко	 текста	 от	
Наредбата	 за	 условията,	
реда	 и	 критериите	 за	 фи-
нансово	 подпомагане	 на	
спортните	 клубове	 и	 раз-
пределение	 на	 средствата	
между	 спортните	 клубове	
по	 вид	 спорт	 в	 Община	
Габрово.	 Става	 дума	 за	
размера	 на	 парите,	 кои-
то	 се	 предоставят	 целево	
на	 мъжки	 футболен	 отбор,	
за	 финансирането	 на	 дет-
ско-юношеските	 школи	 на	
футболните	 клубове	 и	 за	
изискванията	към	футболен	
клуб,	ако	иска	да	участва	в	
разпределението	на	финан-
совите	средства	от	общин-

ския	бюджет:	да	има	регис-
трация	 по	Закона	 за	юри-
дическите	 лица	 с	 несто-
панска	цел	със	седалище	и	
дейност	на	територията	на	
община	 Габрово,	 да	 няма	
финансови	задължения	към	
Общината	 или	 държавата,	
в	него	да	се	води	редовен	
учебно-тренировъчен	 про-
цес	от	правоспособни	тре-
ньори	според	изискванията	
на	БФС,	 да	има	регистри-
рани	изяви	от	предходната	
година	 на	 ниво	 участие	 в	
областно,	 зонално	 и	 други	
първенства	и	турнири	и	др.
	 Според	 жалбоподателя	
при	 приемането	 на	 тази	
наредба	 е	 „допуснато	 съ-
ществено	 процесуално	
нарушение...“.	 И	 допълва,	
че	 „посочените	 „утвърдени	
критерии“	 не	 били	 публи-
кувани,	 нито	 предоставени	

за	 обсъждане	 на	 заинте-
ресованите	 лица	 при	 об-
съждането	 на	 проекта	 на	
наредбата.	Те	не	са	и	част	
от	 приетата	 на	 първо	 че-
тене	 такава.	Тези	 правила	
и	 критерии	 са	 обсъдени	
и	 публикувани	 едва	 при	
приемането	 на	 окончател-
ния	 текст	 на	 подзаконо-
вия	нормативен	акт“.	Оттук	
следва	 и	 мотивът	 му,	 че	
„непубликуването	 на	 пъл-
ния	 текст	 на	 наредбата...	
е	съществено	процесуално	
нарушение,	 т.	 к.	 лишава	
заинтересованите	 лица	 от	
възможността	 да	 участват	
в	производството	по	изда-
ване	на	подзаконовия	нор-
мативен	акт.	По	този	начин	
се	нарушава	и	принципът...	
за	 осигуряване	 на	 откри-
тост,	 достоверност	 и	 пъл-
нота	 на	 информацията	 в	

административното	 произ-
водство“,	 пише	 в	 докумен-
тите	 по	 делото.	 „По	 тези	
съображения	 жалбопода-
телят	 моли	 оспорените	 от	
него	 разпоредби	 да	 бъдат	
отменени.“	 	Но	 с	 решение	
от	 24	 юли	 т.	 г.	 тричленен	
състав	 на	 Административ-
ния	 съд	 реши,	 че	жалбата	
е	„неоснователна	и	недока-
зана“	и	се	мотивира:	
	 Наредбата	 е	 приета	 с	
решение	№	19	от	22	февру-
ари	т.	г.	на	Общинския	съ-
вет	в	Габрово.	Преди	това,	
на	17	ноември	2017	г.,	кме-
тът	 на	 Община	 Габрово	
Таня	 Христова	 е	 внесла	
в	 ОбС	 предложението	 за	
тази	 наредба,	 като	 проек-
тът	е	минал	и	през	обсъж-
дане	 от	 Консултативния	
съвет	и	съгласуван	с	него.	
После,	заедно	с	мотивите,	

е	 бил	 публикуван	 на	 ин-
тернет	 страницата	 на	 Об-
щина	 Габрово...	 като	 на	
заинтересованите	 лица	 е	
предоставено	право	да	на-
правят	своите	възражения,	
предложения	 и	 коментари	
по	 него.	 До	 изготвяне	 на	
предложението	 от	 кмета	
не	 са	 постъпили	 такива.“	
Следват	 факти	 за	 всички	
публикации	и	възможности	
за	 обсъждане	 и	 вкарване	
на	нови	предложения.
	 „Въз	 основа	 на	 така	
изложеното	 габровският	
Административен	 съд	 на-
мира,	че	са	неоснователни	
развитите	 в	 жалба	 оплак-
вания	за	приемане	на	На-
редбата	 при	 съществени	
нарушения	 на	 процедура-
та...	 В	 случая	 при	 всички	
предварителни	публикации	
на	 първоначалния	 проект	

на	 Наредбата	 и	 на	 пред-
ложението	 на	 процесното	
изменение	 не	 са	 постъпи-
ли	възражения....	Действи-
телно	някои	от	окончател-
но	 приетите	 текстове	 на	
Наредбата	 се	 различават	
от	първоначално	обявения	
проект,	 но	 тази	 промяна	
не	 може	 да	 се	 квалифи-
цира	 като	 „съществена“...	
поради	което	не	се	налага	
обявяването	на	втори	про-
ект	на	наредбата,	който	да	
бъде	подлаган	на	допълни-
телно	 обществено	 обсъж-
дане.“	
		 Заключението	 на	 съда	
е,	 че	 „при	 всички	 случаи	
в	 прерогативите	 на	 ОбС	
-	 Габрово	 е	 да	 прецени	
самостоятелно	 критериите	
и	 начините	 за	 разпреде-
лянето	 на	 средствата	 за	
футболния	 мъжки	 отбор,	

включително	 и	 за	 детско-
юношеските	 школи,	 като	
дори	 в	 случая,	 с	 предва-
рително	разписани	в	 тази	
специална	 наредба	 кри-
терии,	 това	 става	 по-ясно	
и	 по-добре	 организирано.	
Настоящият	 съдебен	 със-
тав	 намира,	 че	 процесна-
та	 Наредба	 и	 в	 частност	
оспорените	 нейни	 тексто-
ве	 са	 издадени	 от	 компе-
тентен	 орган	 в	 рамките	
на	 предоставената	 му	 от	
законодателя	 компетент-
ност,	при	спазване	на	ма-
териалния	 закон	 и	 целта	
му,	 като	 не	 са	 допуснати	
съществени	 нарушения	 на	
процедурата	по	приемане-
то	им.“	Законът	 дава	пра-
во	на	Сдружението	да	об-
жалва	 това	решение	пред	
втора	инстанция	–	Върхов-
ния	административен	съд.
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	 КЕВИС	 -	 междунаро-
ден	симпозиум	за	лендарт	
и	 кинетично	 изкуство,	 се	
проведе	в	Етнографски	му-
зей	 на	 открито	 „Етър“	 от	
23	 до	 28	 юли.	 Тази	 годи-
на	инсталациите,	които	са	
разположени	из	цялата	те-
ритория	 на	 музея,	 прово-
кират	 голям	 интерес	 сред	
посетителите.
	 Инсталациите	 нямат	
постоянен	характер,	което	
е	 част	 от	 същността	 им.	
Те	 показват	 променящата	
се	природа.	В	„Етър”-а	ще	
останат	 до	 началото	 на	
септември.
	 11	 преподаватели,	 сту-
денти	 от	 Националната	
художествена	 академия	
и	 творци	 на	 свободна	

практика	 от	 страната	 и	
чужбина	 участваха	 в	 това	
издание	 на	 КЕВИС.	 Меж-
дународният	симпозиум	се	
провежда	 от	 2015	 година	
на	 територията	 на	 ЕМО	
„Етър”.	ЕМО	„Етър”	е	парт-
ньор	 на	 инициативата,	 а	
Сдружение	 АЛОС	 –	 орга-
низатор.
	 В	 КЕВИС	 взеха	 учас-
тие:	
 ПРОф. ОРЛИН ДВО-
РЯНОВ -	 преподавател	
по	 Съвременно	 изкуство	
в	 Софийския	 университет;	
той	е	един	от	първите	тво-
рци	 в	 България,	 които	 се	
занимават	със	съвременно	
изкуство	 още	 от	 80-те	 го-
дини	 на	 ХХ	 век.	 Неговите	
творби	са	едни	от	първите	

в	 историята	 на	 съвремен-
ното	 изкуство.	 Член	 е	 и	
на	Сдружение	„Изкуство	в	
действие”.
 ДОбРИН АТАНАСОВ	 –	
асистент	 на	 проф.	 Орлин	
Дворянов,	 който	 препода-
ва	 „Съвременно	 изкуство	
и	 Графичен	 дизайн”	 в	Со-
фийския	университет,	кате-
дра	Визуални	изкуства”.		
	 Партньор	 на	 КЕВИС;	
член	 е	 и	 на	 Сдружение	
„Изкуство	в	действие”.
 ОРфЕй МИНДОВ	 –	
директор	 на	 Национална-
та	 гимназия	 „Тревненска	
школа”,	член	на	АРТ	група	
„Дупини”,	 чиято	 мисия	 е	
създаване	 на	 оригинален	
авторски	продукт	в	облас-
тта	на	

Инñтàлàциитå нà творцитå от КЕВИС 
провокирàт поñåтитåлитå нà „Етър”-à

Съäът отхвърли жàлáà нà СОПД ФК „Янтрà”
Сдружението се жали от наредбата за разпределение на парите за спортните клубове в Община Габрово

Миниñтåрñтвото нà туризмà щå провåäå 
в Гàáрово кръãлà мàñà по проåктà зà 
12 винåно-кулинàрни äåñтинàции

 

  
 Уважаеми читатели,
 Във връзка с драстичното увеличаване цената 
на хартията - с 50% от началото на годината, 
макар и непропорционално, се налага коричната 
цена на вестник „100 вести“ да бъде адаптирана 
така, че да покрие разходите за печат и разпрос-
транение.
 За последен път тази мярка беше предприета 
на 1 януари 2011 година по аналогични причини.
 От 1 август 2018 година цената на вестник 
„100 вести“ ще бъде 40 стотинки
 Редакцията се надява на разбиране от страна 
на читателите!

Иван Господинов,  управител и главен редактор 

на стр. 2

СТЕФКА БУРМОВА
	 Точно	по	обяд	вчера	в	
Габрово	 на	 строителната	
площадка	 по	 изграждане-
то	на	така	наречения	джоб	
за	 новата	 спирка	 „Рачо	
Ковача“	 на	 автобусите	 се	
преобърна	 строителният	
кран,	 осигуряващ	 излива-
нето	на	бетона.	Причините	
за	 инцидента	 тепърва	 ще	
се	изясняват.	

	 Дълбока	дупка	се	виж-
даше	 под	 мястото,	 където	
е	 бил	 разположен	 левият	
крак	 на	 бетон	 помпата,	
както	 и	 голямо	 парче	 ас-
фалт,	 откъснало	 се	 от	 ос-
новната	настилка.
	 Специалисти	 в	 строи-
телството	коментираха	ин-
цидента,	 като	 първите	 им	
думи	бяха:	„Слава	Богу,	че	
няма	жертви“. на стр. 2

Бåтон помпà ñå прåоáърнà,  
нямà поñтрàäàли
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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

	 „Докторе,	 кажи!“	 -	 така	 се	 нарича	 новата	 рубрика	
на	„100	вести“.	Тя	е	следствие	на	нарастващия	интерес	
към	 психологическата	 проблематика.	 На	 читателски	
запитвания,	 свързани	 с	 взаимоотношенията	 между	 по-
коленията,	 възпитанието	 на	 децата,	 възрастови	 кризи,	
проблема	за	загубата,	психологическата	съвместимост	в	
интимността	и	в	работната	среда,	реакция	на	фрустра-
ция,	 принципите	 на	 дисциплината	 и	 др.,	 ще	 отговаря	
Димитър	Серафимов.	Той	е	магистър	по	обща	психология,	
по	 клинична	 психология,	 по	 философия;	 сертифициран	
като	психотерапевт	по	позитивна	психотерапия,	съдебен	
експерт	по	психология	към	Окръжен	и	Административен	
съд	-	Габрово.	
	 Въпросите	трябва	да	се	изпращат	на	адреса	или	на	
имейла	 на	 редакцията.	 Могат	 да	 се	 задават	 анонимно	
или	с	посочване	на	име,	но	отговорите	винаги	ще	бъдат	
принципиални,	като	не	се	оповестяват	лични	данни.	Жела-
телно	е	да	се	посочват	възрастта	и	пола	на	запитващия.	
	 Рубриката	се	публикува	всяка	сряда!

Докторе, кажи!

МбАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово 
	 На	основание	чл.	90	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	с	чл.	68,	ал.	7	от	
Закона	за	лечебните	заведения	и	Заповед		№	РД-06-589/27.07.2017	г.	на	
Изпълнителния	 директор	на	 болницата	обявява конкурс за длъжността 
началник отделение на Отделение по образна диагностика 	при	МБАЛ	
„Д-р	Тота	Венкова”	АД	-	Габрово	при	следните	условия:

 І. Изисквания към кандидатите:
	 1.	Висше	медицинско	образование	и	призната	специалност	по	профи-
ла	на	отделението;
	 2.	Да	отговарят	на	изискванията	на	профилния	стандарт	на	отделение-
то;
	 3.	 Сертификати	 за	 допълнителна	 професионална	 	 специализация	 и	
квалификация.

 ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
	 Конкурсът	ще	се	проведе	на	два	етапа:
	 1.	Проверка	на	документи	за	съответствие	с	обявените	изисквания;
	 2.	Провеждане	на	тест	за	познаване	на	медицинския	стандарт	по	про-
фила	на	отделението.	Събеседване	по	програма	на	тема:	„Перспективи	за	
развитие	на	отделението	за	срок	от	3	(три)	години.	Планиране,	контрол	и	
управление	на	медицинските	дейности	и	икономическата	ефективност	на	
отделението.”	

 ІІІ. Необходими документи:
	 -	заявление	за	участие;
	 -	професионална	автобиография;
	 -	копие	от	диплома	за	висше	медицинско	образование;
	 -	копие	от	диплома	за	придобита	специалност	по	профила	на	отделе-
нието	–	Образна	диагностика;
	 -	сертификати	за	допълнителна	медицинска	квалификация;
	 -	препис-извлечение	от	трудовата	книжка;
	 -	свидетелство	за	съдимост;
	 -	медицинско	удостоверение	за	психично	и	соматично	здраве;
	 -	декларация,	че	при	спечелване	на	конкурса	и	постъпване	на	работа	
за	кандидата	е	да	не	упражнява	медицинска	дейност	по	същата	специ-
алност	в	друго	лечебно	заведение	за	болнична	помощ	на	територията	на	
област	Габрово;
	 -	 Програма	 на	 тема:	 „Перспективи	 за	 развитие	 на	 отделението	 за	
срок	 от	 3	 (три)	 години.	 Планиране,	 контрол	 и	 управление	 на	 медицин-
ските	дейности	и	икономическата	ефективност	на	отделението”	–	3	(три)	
екземпляра.

 ІV. Критерии за оценка на кандидатите:
 1.	Критерий	„тест	за	познаване	на	медицинския	стандарт	по	профила	
на	отделението”;
	 2.	Критерий	„оценка	на	програма”;
	 3.	Критерий		„събеседване	по	програма”;
	 4.	Критерий	„курсове	и	сертификати	за	повишаване	на	медицинската	
квалификация”.
	 Оценяването	да	се	извърши	по	шестобалната	система,	като	събесед-
ването	 се	 провежда	 с	 кандидатите,	 получили	оценка	 на	 програмата	 не	
по-малка	от	4,50	(четири	и	петдесет).
	 Материалите,	свързани	с	подготовката	за	участие	в	конкурса,	да	бъ-
дат	предоставени	на	кандидатите	в	служба	„Личен	състав“.
	 Типовата	 длъжностна	 характеристика	 за	 конкурсната	 длъжност	 да	 е	
на	разположение	в	служба	„Личен	състав“	за	запознаване	на	кандидати-
те.
	 Документите	се	подават	в	запечатан	плик,	надписан	за	длъжността,	за	
която	се	кандидатства.	
	 Програмата	 (3	 екземпляра)	 се	 представя	 в	 отделен	 запечатан	 плик,	
поставен	в	основния.
	 Документите	се	приемат	от	експерт	подбор	на	персонала	в	срок	до	
16,30	часа	30	(тридесет)	календарни	дни	от	публикуването	на	обявата.
 Телефон за връзка – 066/800 243, вътр. 212.

П О К А Н А
 На 2 август 2018 г. (четвъртък)	в	сгра-
дата	на НЧ „Просвета - 1922“ - село Меж-
дени от 18.00 часа ще	 се	 проведе	 Общо	
събрание	при	следния	дневен	ред:
	 1.	 Пререгистрация	 на	 НЧ	 „Просвета	 -	
1922“	-	с.	Междени.
	 2.	Избор	на	ново	ръководство.
	 3.	Други.
	 При	 липса	 на	 кворум	 следващо	 общо	
събрание	ще	се	проведе	на 7 август 2018 
г.	(вторник)	от	18.00 часа.
 от Читалищното настоятелство

Инñтàлàциитå нà творцитå 
от КЕВИС провокирàт 
поñåтитåлитå нà „Етър”-à

Продължава от стр. 1
съвременните	 визуални	
изкуства;	 организиране	 и	
създаване	на	среда	за	ре-
ализиране	на	нови	разноо-
бразни	форми	на	културно	
общуване,	 за	 представя-
нето	 и	 популяризирането	
им.	 Скулптор	 с	 изяви	 в	
страната	и	чужбина.
	 Галина	 Динева	 –	 пре-
подавател	 по	 интериорен	
дизайн	 от	 три	 години	 в	
НГПИ	 „Тревненска	 школа”,	
занимава	 се	 с	 дизайн	 на	
свободна	практика.
	 Майа	Антова	 –	 доктор	
по	Методика	 на	 обучение-
то	 по	 изобразително	 из-
куство,	 художник	 на	 сво-
бодна	 практика.	 Работи	 в	
сферата	 на	 пърформанса	
и	 съвременното	 изкуство;	
член	на	Сдружение	 „Изку-
ство	в	действие”.
	 Калин	 Плугчиев	 –	 ху-
дожник	на	свободна	прак-
тика,	 занимава	се	със	съ-
временно	 изкуство;	 член	
на	Сдружение	„Изкуство	в	
действие”.
	 Спартак	 Константинов	
-	 художник	 на	 свободна	

практика,	занимава	се	със	
сценография,	 живопис	 и	
скулптура.
	 Светозар	Колев-Питкин	
–	 живописец	 на	 свободна	
практика.
	 Сияна	Филатова	–	гра-
фичен	дизайнер.
	 Антония	Дуенде	–	еми-
грира	 в	 началото	 на	 90-те	
години	 в	 Германия,	 зани-
мава	 се	 със	 съвременно	
изкуство,	 основател	 на	
Нощ	на	музеите	и	 галери-
ите	в	Берлин,	занимава	се	
с	концептуално	изкуство	в	
целия	свят.	Член	на	Сдру-
жение	 „Изкуство	 в	 дейст-
вие”.
	 Жорж	Жу	–	музикант	и	
фотограф	 с	 френски	 про-
изход.	
	 Това	 издание	 на	 КЕ-
ВИС	 бе	 подпомогнато	 от	
фирмите:	 „Идеал	Стандарт	
–	 Видима“	 АД,	 „Загорка“	
АД,	 „Дерони“	 ООД,	 „ХЕРБ	
Системтехник	 интерне-
шънъл“	 ЕООД,	 „Пулсар“	
ЕООД,	ВАС	ЕООД	-	Габро-
во,	 които	 предоставиха	
свои	 продукти	 и	 средства	
за	 нуждите	 на	 симпози-
ума.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Вчера	 от	 Областната	
дирекция	на	МВР	в	Габро-
во	 съобщиха,	 че	 единият	
от	 водачите,	 пострада-
ли	 в	 катастрофата	 на	 28	
юли	 на	 входа	 на	 Габрово	
откъм	 Севлиево,	 е	 почи-
нал.	 Човекът	 е	 от	 Габро-
во,	на	75	години,	шофирал	
е	 лек	 автомобил	 „Ситро-
ен“.	
	 Сигналът	 за	 пътното	
произшествие	е	получен	в	
габровската	 полиция	 мал-
ко	 след	 10,15	 часа	 на	 28	
юли.	 Лек	 автомобил	 БМВ,	
движейки	 се	 в	 посока	
Габрово,	 ударил	 идващия	
от	 ул.	 „Винпромна“	 и	 за-
виващ	 наляво	 автомобил	
„Ситроен	 С5“.	 Двамата	
водачи	 били	 откарани	 в	
МБАЛ	„Д-р	Тота	Венкова“	в	
Габрово,	но	по-късно	75-го-
дишният	водач	на	 „Ситро-

ен“	починал	вследствие	на	
получените	травми.	
	 Другият	 водач,	 на	 45	
години	 от	 Габрово,	 е	 без	
опасност	 за	живота,	 тест-
ван	 за	 алкохол	 и	 нарко-
тици,	 като	 пробите	 са	 от-
рицателни.	 Образувано	 е	
досъдебно	производство.
	 Освен	снимки,	в	соци-
алната	 мрежа	 по	 случая	
се	появиха	много	комента-
ри.	От	напомняне,	че	„там	
си	 има	 табела	 за	 ограни-
чаване	на	скоростта	до	60	
км/ч.	Ако	всеки	го	спазва,	
няма	 да	 се	 случват	 тези	
катастрофи!!!“,	 до	 искане		
„левият	 завой	 да	 се	 за-
брани“.	 Впрочем,	 имаше	
предвиждания	 и	 за	 това	
какво	ни	очаква	там	в	бъ-
деще:		„След	асфалтиране-
то	ще	е	скоростна	отсечка	
и	по-	добре	да	няма	завой	
на	ляво“.

Трàãичåн рåзултàт от 
кàтàñтрофàтà нà 28-ми нà 
вхоäà нà Гàáрово

цВЕТОМиРА иВАНОВА
	 Областният	 управител	
Невена	Петкова	присъства	
на	 тържествено	 освеща-
ване	 на	 първия	 до	 този	
момент	храм	в	село	Дебел	
дял.	Църквата	 носи	 името	
на	 последния	 български	
светец	Лазар	Дебеделски,	
който	е	родом	оттам.	
	 Църковното	тържество,	
което	събра	десетки	миря-
ни,	започна	рано	сутринта	
с	 Утреня.	 След	 освещава-
нето	 на	 храма	 от	 Негово	
Високопреосвещенство	
Великотърновския	 митро-
полит	 Григорий	 беше	 из-
вършена	 и	 Божествена	
Света	Литургия.	За	всички	
присъстващи	 Кметското	
наместничество	 в	 Дебел	
дял	 беше	 приготвило	 кур-
бан	за	здраве	и	спасение.	 
	 За	 построяването	 на	
храма	 се	 заговаря	 още	
през	 2007	 година,	 когато	
хората	от	селото	решават,	
че	 там	 трябва	 да	 има	 та-
къв	 на	 името	 на	 светеца.	

Сформиран	е	инициативен	
комитет	с	фонд	„Свети	Ла-
зар	 Български	 Дебелдял-
ски”.	 Построен	 е	 благода-
рение	на	дарения	на	родо-
любиви	 българи	 и	 фирми	
от	 Габрово	 и	 страната.	 

	 Свети	 мъченик	 Лазар	
Български	 е	 един	 от	 по-
следните	 български	 све-
тци.	 Още	 като	 момче	 той	
заминава	 за	 Мала	 Азия,	
където	 бил	 нает	 за	 ов-
чар.	Бил	винаги	с	 твърда-

та	 Христова	 вяра	 и	 това	
предизвикало	 омраза	 у	
един	 турски	 ага,	 който	 го	
хвърлил	 в	 тъмница.	 Запо-
чнали	дълги	изтезания	или	
да	 приеме	 турската	 вяра,	
или	 да	 бъде	 обезглавен.	

Жигосвали	го	с	нажежени	
железа	 по	 цялото	 тяло,	
нажежен	 бакърен	 тас	 по-
ставяли	 върху	 главата	 му	
и	 обгорили	 езика	 му,	 но	
вярата	 си	 не	 предал.	 Не-
верниците	 се	 страхували	
да	поставят	въжето	на	ши-
ята	 на	 Лазар	 и	 застави-
ли	 християни	 да	 сторят	
това,	 но	 той	 ги	 спасил	 и	
сам	метнал	примката	око-
ло	 шията	 си	 на	 23	 април	
1802	 г.	 -	 28-годишен.	 За	
Свети	мъченик	Лазар	било	
написано	 житие	 и	 съста-
вена	 служба,	 които	 спо-
ред	 описа	 на	 проф.	 Иван	
Шишманов	 се	 намирали	
в	 частната	 библиотека	 на	
йеромонах	Неофит	Рилски.	
Образът	 му	 е	 изписан	 в	
цял	 ръст	 в	 параклиса	 на	
Рилския	 манастир	 „Свети	
Архангели”,	където	е	озна-
чено	 и	 родното	 му	 място	
-	 Дебел	 дял.	 Още	 мно-
го	 документи	 сочат	 Свети	
Лазар	 като	 светец	 и	 над	
мощите	му	ставали	чудеса.

ЖЕНиНА ДЕНЧЕВА
	 Днес	 от	 11	 до	 16.30	
часа	 пред	 „Кауфланд“	 ще	
се	 проведе	 обучение	 за	
разделно	 събиране	 на	 от-
падъци.	
	 Гражданите	 могат	 да	
получат	 информационни	
брошури	 за	 разделното	
събиране	на	сметта,	както	
и	специалисти	да	им	обяс-
нят	ползата	от	това	колко	
е	 важно	 биоразградимите	
отпадъци	да	се	отделят	от	
останалия	боклук.
	 Биоразградимите	 от-
падъци	 се	 използват	 за	
компостиране,	 а	 другите	 -	
за	 рециклиране,	 обяснява	
Мария	 Радойчева,	 главен	
експерт	 в	 отдел	 „Упра-
вление	 на	 дейностите	 по	
отпадъците“	 към	 дирекция	
„Инфраструктура	 и	 еколо-
гия“	в	Община	Габрово.
	 Като	 в	 приказката	
„Сливи	 за	 смет“,	 който	
предаде	 килограм	биораз-
градими	 отпадъци,	 ще	 по-
лучи	 килограм	 компост,	
почвен	 подобрител,	 полу-
чен	 от	 такъв	 вид	 отпадъ-

ци.	 Той	 е	 много	 полезен	
за	 градински	 и	 балконски	
цветя	и	зеленчуци.	
	 Такова	 импровизирано	
обучение	вече	бе	проведе-
но	в	центъра	на	града,	на	
главната	 улица.	 Предстои	
да	бъде	организирано	и	в	
други	 квартали	 -	Младост,	
Трендафила,	Бичкинята.	
	 През	 август,	 най-ве-
роятно	 12,	 ако	 времето	
позволи,	 се	 организира	
ден	 на	 отворените	 врати	
на	 Регионалното	 депо	 за	
твърди	 битови	 отпадъци.	
Желаещите	 ще	 бъдат	 за-
познати	с	пътя	на	боклука	
-	 от	 докарването	 му	 със	
сметосъбиращи	 камиони,	
през	сепариращата	инста-
лация,	 компостиране,	 ре-
циклиране.	
	 Талантливите	 деца	 от	
школата	 на	 Елиза	 Кова-
чева	ще	рисуват	върху	бе-
тонната	ограда	на	депото.	
Там	вече	има	творения	на	
деца	 от	 минали	 години.	
Преди	 това	 стените	 ще	
бъдат	подготвени	и	грунди-
рани.

Днåñ „Сливи зà ñмåт” 
прåä „Кàуфлàнä”

Бåтон помпà ñå прåоáърнà, 
нямà поñтрàäàли

Продължава от стр. 1
	 Според	 тях	 от	 значе-
ние	 е	 било	 мястото,	 на	
което	са	стъпили	„краката“	
на	 крана,	 поддали	 са	 и	
най-вероятно	там	е	причи-
ната	за	преобръщането	на	
машината.	 Специалистите	
бяха	категорични,	че	може	
би	 мястото,	 където	 е	 стъ-
пил	десният	крак	на	бетон	
помпата,	не	е	било	устой-
чиво	 и	 това	 е	 причината	
за	преобръщането	й.		
	 От	 пресцентъра	 на	
кметската	 администрация	
своевременно	 пуснаха	 съ-
общение	в	сайта	на	Общи-
на	 Габрово	 със	 следното	
съдържание:	„При	извърш-
ване	на	строителни	работи	
в	района	на	спирка	„Рачо	
Ковача“	 е	 поддала	 осно-

вата	под	един	от	стабили-
заторите	 на	 бетон	 помпа,	
което	 е	 причинило	 загуба	
на	устойчивост	и	преобръ-
щане	 на	 машината	 върху	
строителната	площадка.
	 При	 инцидента	 няма	
пострадали.	В	ход	е	орга-
низация	 по	 повдигане	 на	
бетон	 помпата	 и	 изваж-
дането	 й	 от	 строителната	
площадка.
	 В	тази	връзка	времен-
но	 беше	 ограничено	 дви-
жението	по	ул.	„Юрий	Ве-
нелин“,	като	в	участъка	от	
Баев	мост	до	мост	„Игото“	
беше	напълно	спряно.
	 Превозните	 средства	
на	масовия	градски	транс-
порт	 преминаваха	 по	 ул.	
„Скобелевска“	 и	 пл.	 „Въз-
раждане“.

Оáлàñтният упрàвитåл Нåвåнà Пåтковà приñъñтвà нà 
тържåñтвåното оñвåщàвàнå нà хрàмà в ñåло Дåáåл äял

оБяВиТЕ онлайн
Новият	сайт	на	вестник	„100	вести“	-	www.100vesti.info,	
Ви	дава	възможност	да	подадете	своята	обява	и	реклама	
по	електронен	път	като	използвате	опцията	МАГАЗИН	на	
първия	ред	в	онлайн	платформата	на	вестника.	От	пада-
щото	меню	избирате	параметрите	на	 своята	заявка	и	
по	електронен	път	се	разплащате	за	услугата.	
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 О б Я В Л Е Н И Е

 Oбщина Габрово в	качеството	си	на	партньор	на	Агенция	за	социално	подпомагане,	която	
е	конкретен	бенефициент	по	проект	„Приеми	ме	2015”	по	процедура	за	директно	предоставяне	на	
безвъзмездна	финансова	помощ	BG05M9OP001-2.003	„Приеми	ме	2015”	–	ОП	РЧР	2014-2020	г.,	и	на	
основание	чл.	44,	ал.	2	от	ЗМСМА,	във	връзка	с	чл.	90,	ал.	1	и	чл.	91	от	Кодекса	на	труда	ще	прове-
де конкурсна процедура за избор на 1 (един) социален работник на пълен работен ден със срок 
на трудовия договор до 31 декември 2020 г.	с	работно	място	в	Община	Дряново	и	обхват	община	
Дряново	и	1 (един) социален работник на пълен работен ден със срок на трудовия договор до 31 
декември 2020 г. с	работно	място	в	Община	Трявна	и	обхват	община	Трявна	за	областния	екип	по	
приемна	грижа	(ОЕПГ),	предоставящ	социалната	услуга	„Приемна	грижа”	в	Област	Габрово.
І. ОПИСАНИЕ НА ДЕйНОСТТА НА СОцИАЛНИЯ РАбОТНИК
 1. Основни функции:	Познава	и	прилага	нормативната	уредба	в	сферата	на	закрила	на	детето,	
свързана	със	социалната	услуга	„Приемна	грижа”.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  2.1.	Минимална	образователна	степен:	„средно	образование”,	а	всяка	по-висока	степен	е	
предимство.
  2.2.	 Професионална	 квалификация:	 хуманитарна,	 а	 завършилите	 специалност	 „Социални	
дейности”	са	с	предимство.
  2.3.	Професионален	опит:	доказан	професионален	опит	в	дейности	по	закрила	на	детето	
или	в	областта	на	социалните	дейности	или	в	системата	на	органите	по	закрила,	съгласно	чл.	6	от	
Закона	за	Закрила	на	детето	не	по-малко	от	1	(една)	година.		
  2.4.	Опит	при	изпълнение	на	проекти	–	предимство.
 3. Необходимите документи за кандидатестване:
    .Писмено	заявление	за	кандидатстване	по	образец;
    .Автобиография		по	образец;
    .Мотивационно	писмо	на	бланка	на	проекта	(образец);
    .Декларация	по	образец;
    .Копие	от	документи	за	придобита	образователна	степен,	допълнителни	квалификации;
  .Копие	от	документи,	удостоверяващи	продължителността	на	професионалния	опит;
  .Документите	 следва	 да	 се	 подават	 лично	 или	 чрез	 пълномощник	 в	 Деловодството	 на	
Oбщина	Габрово,	за	проект	„Приеми	ме	2015”	в	срок	1	(един)	месец	от	публикуване	на	обявата	(до	
17.00	часа	на	31	август	2018	г.	включително).
ІI. РЕД зА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДбОРА
	 Всяко	постъпило	заявление	за	участие	в	конкурсната	процедура	в	рамките	на	обявения	срок	
се	разглежда	от	комисия,	определена	със	Заповед	на	кмета	на	община	Габрово,	в	която	участва	
представител	на	Регионална	дирекция	„Социално	подпомагане”.
	 Подборът	протича	в	два	етапа:
 .Проверка	за	съответствието	на	представените	документи	с	обявените	изисквания	на	3	септем-
ври	2018	г.
	 До	втори	етап	в	конкурсната	процедурата	-	интервю	за	подбор,	не	се	допускат	лица,	които	не	
са	представили	всички	необходими	документи	в	срок	или	представените	документи	не	удостоверя-
ват	изпълнението	на	изискванията.
	 За	получаване	на	уведомителни	писма	по	чл.	93	от	Кодекса	на	труда	кандидатите	следва	да	се	
явят	на	4	септември	2018	г.	в	15.00	часа	в	дирекция	„Образование	и	социални	дейности”,	в	стая	5	
на	Община	Габрово.
 .Интервюто	ще	се	проведе	от	комисията,	определена	със	Заповед	на	кмета	на	община	Габро-
во,	и	има	за	цел	да	се	установи	в	каква	степен	всеки	кандидат	притежава	професионалните	и	
делови	качества	и	мотивация,	необходими	за	изпълнението	на	длъжността.
	 След	приключване	на	работата	си	комисията	изготвя	протокол	с	резултатите	от	интервюто	и	
списък	с	класираните	кандидати	от	проведeнoто	интервю.
	 Кметът	на	община	Габрово	сключва	трудов	договор	с	първия	класиран	кандидат	за	всяка	обяве-
на	позиция.
	 Съобщенията	във	връзка	с	конкурсната	процедура	се	обявяват	на	таблото	за	обяви	и	съобще-
ния	в	Центъра	за	информация	и	услуги	в	сградата	на	Община	Габрово	и	на	интернет	страницата	на	
Общината.
III. МЯСТО НА ИзПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА	–	1	(един)	социален	работник	ще	бъде	назначен	на	
пълен	работен	ден	с	работно	място	в	Община	Дряново	и	обхват	община	Дряново	и	1	(един)	социа-
лен	работник	ще	бъде	назначен	на	пълен	работен	ден	с	работно	място	в	Община	Трявна	и	обхват	
община	Трявна.
				Образeц	на	документи	за	участие	в	конкурсната	процедура	могат	да	се	изтеглят	от	сайта	на	
Община	Габрово.
 Пълното описание на обявата с подробна информация за дейността на социалния работник и 
изискванията са публикувани на електронната страница на Община Габрово: www.gabrovo.bg. 

 

 ОбщИНА ДРЯНОВО

 ОбЯВА

На	основание	чл.	90,	ал.	1	и	2	и	чл.	91	от	Кодекса	на	труда	
и	заповед	на	кмета	на	Община	Дряново	

ОБЯВЯВАМ:
конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКцИЯ 

„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ОбщИНСКА СОбСТВЕНОСТ” 
В ОбщИНСКА АДМИНИСТРАцИЯ - ДРЯНОВО 

за 1 работно място, минимална заплата 510,00 лв.  
 1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:  
										-	Образование	–	Висше:	бакалавър.	Предпочитани	специалности	
и	професионални	направления	„Строителен	инженер”.
	 	 -	Трудов	стаж	–	2	години	по	специалността.
 2. Място на работа: дирекция „Архитектура, строителство и общин-
ска собственост“ на ОбА – Дряново.
 3. Характер на работата: Експерт	с	аналитични	функции.					
 4. Необходими документи за участие в конкурса: 
	 	 -	Заявление	за	участие	в	конкурса	(по	образец);
	 	 -	Копие	от	документ	за	самоличност;
	 	 -	Автобиография;
	 	 -	Диплома	за	завършено	образование	и	допълнителна	квалифи-
кация	–	ксерокопия;
	 	 -	Документи	за	удостоверяване	на	трудов	стаж	-	ксерокопия	на	
трудова,	служебна	или	осигурителна	книжка	и	др.;
	 	 -	Медицинско	удостоверение
 5. Краен срок и място за подаване на документите:
	 гр.	Дряново,	обл.	Габрово,	п.	к.	5370,	ул.	„Бачо	Киро”	№	19,
	 Община	Дряново,	Информационен	център
	 Телефон	за	справки	–	0676-72962,	в.	115	и	в.	116
	 Краен	срок	за	подаване	на	документите	– 31.08.2018 г. до 17.00 часа
	 Представят	се	и	оригиналните	документи	за	сверка.	
	 Ксерокопията	на	документите	да	са	заверени	от	кандидата.	
 6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и 
всички съобщения във връзка с конкурса	 –	Таблото	 за	 обяви	 и	 съоб-
щения	в	Центъра	за	информация	и	услуги	на	гражданите		в	сградата	на	
Община	Дряново.
 7. Място, където кандидатите могат да се запознаят	с	длъжностната	
характеристика,	 вътрешни	 нормативни	 документи	 на	 Общината	 и	 други	
необходими	за	конкурсната	процедура	документи	–	Дирекция	„Архитекту-
ра,	строителство	и	общинска	собственост“,	стая	201	и	стая	203	-	от	8.00	до	
12.00	и	от	13.00	до	17.00	часа.
 8. Начин на провеждане на конкурса.
	 	 8.1.	 Провеждането	 на	 конкурса	 се	 реализира	 в	 два	 етапа:	 
	 	 Първи:	Класиране	на	 кандидатите	 по	 представените	 документи.	 
	 	 Втори:	Интервю	(събеседване).		
	 	 8.2.	 Разглеждането	 на	 представените	 от	 кандидатите	 документи		
се	провежда	в	сградата	на	Община	Дряново	от	конкурсна	комисия,	на-
значена	от	кмета:			
	 	 –	Комисията	съобщава	писмено	или	по	имейл	на	недопуснатите	
до	втори	етап	кандидати	съображенията	за	отказа.										
	 	 –	Комисията	 съобщава	писмено	или	 по	 имейл	 	 на	 допуснатите		
до	втори	етап	кандидати	датата	и		мястото		на	провеждане	на	интервюто.	 
	 	 8.3.	Интервюто	с	кандидатите	се	провежда	в	сградата	на	Община	
Дряново.
	 	 8.4.	 Резултатите	 от	 двата	 етапа	 на	 конкурса	 и	 съобщенията	 за	
кандидатите	ще	се	публикуват	на	Таблото	за	обяви	и	съобщения	в	Центъ-
ра	за	информация	и	услуги	на	гражданите	в	сградата	на	Община	Дряново	
и	на	електронната	страница	на	Общината.

ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ 
Кмет на Община Дряново

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и 
сТудЕнТи задочници

раБоТа прЕдлага
„форЕсТа МЕБЕл“ 
ЕООД търси да назначи 
мебелисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 29]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
19]
фирМа Търси работ-
ник за автомивка и гуми. 
Справки на тел. 0894/677-
099. [11, 8]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[15, 12]

ТЕхничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асисТЕнТ по 
МаТЕМаТика. Справки на 
тел. 0878/622-366. [20, 
11]
сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 11]
аВТоМонТьори - добро 
заплащане, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [11, 
11]
пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 11]
форМоВчици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 
10]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гон-
дола се търси на тел. 
0889/501-631. [11, 10]

ТърсяТ сЕ сервитьорки 
за морето. Много доБро 
заплащанЕ. Справки на 
тел. 0897/926-662. [11, 
10]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0897/889-012. [22, 6]

сЕрВиТьор/ка и готвач-
ка - обедно меню, се тър-
сят на тел. 0878/148-408. 
[11, 7]
ТъргоВски оБЕкТ за 
хранителни стоки предла-
га работа за продаВач-
консулТанТ. Справки на 
тел. 0879/80-80-12, от 14 
до 18 часа. [5, 2]

заВЕдЕниЕ Търси готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 7]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 6]
заВарчици, МонТажни-
ци и строителни работни-
ци за постоянна работа се 
търсят на тел. 0893/393-
308. [11, 6]
ноВооТкриВащо заВЕ-
дЕниЕ търси да назначи 
хигиенистка и бармани. За 
контакти: тел. 0896/400-
669. [11, 5]

ТЕспоМ ад - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), търси да назначи: 
зъБофрЕзисТи, сТруга-
ри, шлосЕр МонТьори, 
опЕраТори и насТрой-
чици на цпу; разкрой-
чик (работа на абкант и 
гилотина); разкройчик 
лЕнТооТрЕзни Маши-
ни; радиалчик. [11, 4]
фирМа „гаБ-шуус“ на-
бира кроячи, шиВачи и 
ръчници на саи. Справки 
на тел. 0898/707-515. [6, 
3]
каМЕриЕрка и помощ-
ник-готвач/ка, работнич-
ки в кухня, сервитьор/ка 
редовно или за събота и 
неделя се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 4]
МЕхана Търси да на-
значи помощник-кухня. 
Предлагаме атрактив-
но заплащане. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 4]

чисТачка за стаи под 
наем на повикване се тър-
си на тел. 0877/735-400. 
[11, 5]
„ЕлиТ“ оод търси да на-
значи заВарчици, Мон-
Тажници, ТЕнЕкЕджии, 
шлосЕри в цех за про-
изводство на метални кон-
струкции. Справки на тел. 
0886/80-22-23. [11, 2]
заВарчик, оБщ работ-
ник се търсят на тел. 
0888/988-997. [7, 1]
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 1]
заВЕдЕниЕ В Трендафила 
търси помощник-кухня - 
втора смяна. Справки на 
тел. 0894/325-005. [5, 1]
оБщ раБоТник за топло-
изолации се търси на тел. 
0898/569-486. [3, 1]

БуТикоВ сЕМЕЕн хоТЕл „Вск кЕнТаВър“ Търси 
да назначи упраВиТЕл, заМЕсТник-упра-
ВиТЕл, рЕцЕпционисТ, гоТВач, сЕрВиТьор. 
изисквания: средно специално или висше обра-
зование (Хранителни технологии; Производство на 
кулинарни изделия и напитки; Обслужване в заве-
дения за обществено хранене; Туризъм; Хотелиер-
ство, ресторантьорство и кетъринг) и практически 
опит на релевантна позиция. предлагаме: отлично 
заплащане, обезпечаване на транспортните разхо-
ди от местоживеенето до местоработата и обратно, 
бонуси за постигнати резултати. Месторабота: 
гр. Дряново, ул. „Поп Харитон” № 3. Телефон за 
информация: 0886/68-17-66 или 0884/98-06-08. 
E-mail: iz@kentavar.com. [20, 5]

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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					Роден	 на	 13	 декември	 1926	 г.	 в	
село	Велковци,	Габровско.	Баща	му	е	
бил	дюлгерин,	а	майка	му	–	жътварка.	
Родолюбивото	 му	 чувство	 идва	 от	
дядо	 му,	 който	 е	 бил	 опълченец	 по	
време	на	Руско-турската	освободител-
на	война	–	карал	го	е	да	му	чете	за	
Филип	Тотю.	Авторът	 твърди,	 че	 баба	
му	му	е	хвърлила	пъпа	на	една	книга,	
затова	книгите	са	голямата	страст	на	
Ботьо	 Ботев,	 който	 през	 живота	 си	
е	създал	огромна	библиотека	–	 худо-
жествена,	историческа,	философска.
	 Като	 ученик	 в	Априловската	 гим-
назия	пише	най-хубавите	съчинения	и	
реферати	на	литературни	теми,	играе	
в	 пиеси,	 поставяни	 от	 любимия	 му	
учител	Христо	Гугов.	
	 Същевременно	обича	да	рисува	и	
да	 се	 занимава	 с	 дърворезба.	 Меч-
тае	 да	 стане	 художник,	 но	 не	 канди-
датства,	 защото	 курсът	 на	 обучение	
е	 6-годишен,	 затова	 се	 записва	 и	
завършва	 „на	 шега”	 Софийския	 уни-
верситет,	 специалности	 „Българска	
филология”,	 „Библиотечно	 дело”	 и	
„Философия”.	Като	студент	има	сери-
озно	участие	с	критични	материали	в	
Студентския	литературен	кръжок.	
	 В	Габрово	отначало	8	години	рабо-
ти	като	методист	по	библиотечно	дело	
в	 библиотека	 „Априлов-Палаузов”,	 с	
мечтата	 да	 стане	 журналист.	 Едва	
през	 1962	 година	 става	 редактор	 на	
заводски	 вестник	 в	 Габрово,	 а	 по-
късно	 -	 кореспондент	 за	 Габрово	 в	
Българско	национално	радио	-	София	
до	пенсионирането	си	през	1986	годи-
на	–	общо	22	години.	
	 Ботьо	 Ботев	 е	 изявен	 журналист,	
пише	 литературна,	 театрална,	 худо-
жествена	и	музикална	критика,	краев-
ед,	пише	есета	и	разкази,	публикува-
ни	главно	в	литературното	издание	на	
вестник	 „Балканско	 знаме”;	 любител-
художник,	 човек	 с	 много	 интереси,	
таланти	 и	 умения.	 Има	 стотици	 пуб-
ликации	в	местния	и	централен	печат.	
Като	 честен	 журналист	 и	 човек	 той	
ратува	 да	 се	 запази	 първообраза	 на	
народната	 песен;	 бунтува	 се	 против	
безгрижието	на	държавата	към	малки-
те	села	–	за	 тяхното	снабдяване,	ин-
фраструктура	и	култура.	Неговото	ве-
рую	е,	че	да	съществува,	човек	трябва	

да	 участва	 в	 живота	 на	 обществото.	
През	 годините	 на	 „прехода”	 особено	
ценна	 е	 поредицата	 от	 материали	 в	
габровския	 вестник	 „100	 вести”	 „Вел-
ковска	броеница”.
	 Ботьо	 Ботев	 не	 събра,	 макар	 и	
малка	 част	 от	 творчеството	 си	 в	
книга.	 Дали	 следващите	 поколения	
ще	 оценят	 таланта	 и	 морала	 му?	 За	
цялостната	 си	 творческа	 дейност	 е	
удостоен	с	„Орден	на	труда”	-	златен	
(1986)	и	други	отличия.
	 Има	 фонд	 в	 Държавен	 архив	 -	
Габрово.	 Много	 от	 произведенията	
си	илюстрира	с	графични	скици,	пра-
ви	маслени	 портрети	 на	 исторически	
дейци.
	 Почива	на	30	март	2013	г.	в	Габро-

во.

  книги: Ботев, Ботьо  и др. Въоръжената 
антифашистка борба в Габровски окръг 1941 
- 1944: Библиографски указател / Състав. 
Ботьо Ботев, Люба Трифонова. - Габрово: 
Окръжна библиотека „Априлов – Палаузов“: 
Народно читалище „Априлов - Палаузов“, 
1960. - 34 с. 
 лиТЕраТура: Ботева, Донка. Търсач на 
историческата правда [90 г. от рождението на 
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на родния край: 100 години от рождението 
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(Габрово), XX, № 281, 6 декември 2011, c. 5.; 
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кореспондент на БНР за Габровски окръг и 
[методист в библиотека „Априлов-Палаузов”] 
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Стефан Пенчев (Бункера), Стефан Смирнов и 
Любомир Димитров (Бахчеванов); На 30 март 
се навършват 2 години от смъртта на нашия 
скъп приятел и колега Ботьо Хр. Ботев... // 
„100 вести“ (Габрово), XXIV, № 66, 24 март 
2015, с. 3 : с ил.; Некролог от Стефан Пенчев 
- Бункера, Стефан Смирнов и Любомир Дими-
тров – Бахчеванов.; Пурел, Милка. Габровци 
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Ботьо Ботев

Оäухотворåният, äуховният
рецензия за „100 вести“ 2011 г.
 
	 Одухотвореният	 художник	Никола	Николов	 одухотво-
ри	Габрово	с	духовното	си	присъствие	преди	всичко	чрез	
творчеството	си.	То	е	проникнато	изцяло	и	е	резултат	от	
особеното	състояние	на	духа,	дуенде,	което	Лорка	страст-
но	защитаваше	и	 което	е	нещо	повече	от	 вдъхновение,	
страст	 и	 пламък.	То	 се	 чувства	 като	 духовна	 светлина	
във	всяка	картина	на	художника.	Неговият	дух	обвява	и	
пропива	веществения	свят	на	изображението	и	особено	
неговия	център,	сърцевина	и	основна	същност	 -	човека.	
Това	навярно	най-много	и	преди	всичко	е	дало	основание	
на	 критика,	 познавача	 и	 тънкия	 ценител	 на	 изкуството	
Борис	 Делчев	 да	 изрече	 непосредствено,	 директно	 на	
художника	най-кратката	и	най-точната	оценка	за	неговото	
творчество:	„Всичките	Ви	картини	са	хубави,	но	някои	от	
тях	-	прекрасни“.
	 Според	 големия	 български	 и	 световен	 художник	
Дечко	Узунов	основата	на	живописта	е	мисълта	и	прос-
транството.	Пространството	в	движение,	в	дълбочина	или	
издигане.	За	да	изградиш	в	една	картина	пространство	
-	казва	именитият	майстор	на	четката,	-	не	е	нужна	само	
линеарна	или	тонална	перспектива,	ТРЯБВА	ДА	ВКАРАШ	
ЧЕТВЪРТОТО	ИЗМЕРЕНИЕ,	 т.	е.	МИСЪЛТА	И	ЧУВСТВАТА	
(подч.	мое).	Именно	четвъртото	измерение	в	платната	на	
Николов	излъчва	цялото	голямо,	сложно	и	дълбоко	емо-
ционално	мисловно	богатство	от	асоциативни,	символни	
и	 метафорични	 внушения	 и	 цялата	 духовност,	 човешка	
топлина,	болка,	радост,	удовлетворения,	съмнения,	проти-
воречия,	вътрешна	съпротива	и	пр.,	които	носят	героите	
и	 характерните	 детайли	 в	 картините.	Това	 забелязва	 и	
отбелязва	 такъв	 естет	 като	 Кирил	 Кръстев	 за	 пътните	
изображения	 на	 Николов	 от	 пътуването	 му	 из	 Средна	
Азия.	Екзотизмът	от	Пейзаж	в	Тбилиси	го	кара	да	ПРОДУ-
ХА	ПРОСТРАНСТВЕНАТА	ВЕЩЕСТВЕНОСТ	(к.	м.)	и	да	ни	
изправи	пред	една	линеарно-цветна	арабеска.	А	тъкмо	в	
такива	ескизни	наброски	от	пътни	впечатления	предмет-
ността	най-трудно	или	въобще	не	се	продухва.	Но	мощ-
ният	дух	на	твореца	го	прави,	защото	в	него	и	чрез	него	
е	 творчеството,	 неговата	 загадка	 и	 божествена	 тайна,	
това	що	е	Божа	дарба	и	за	свят	е	чудо.	От	него	извира	
и	 тази	 чудна	 приказност	 и	 във	 венецианските	 пейзажи	
на	художника,	и	в	неговите	Дувари...	А	картината	му	Дря-
новският	манастир	 с	 онова	 божествено	 озарение	 звучи	
като	сказание	за	светата	историческа	обител.	Но	това	е	
всъщност	 жизненото	 и	 творческото	 кредо	 на	 артистич-
ния,	своеобразен	и	загадъчен	художник,	чиято	линия	той	
следва	неотклонно.	
	 Впрочем	 той	 сам	 го	 изразява	 категорично	 и	 недву-
смислено:	Съвременното	изкуство	е	едно	огромно	мисле-
не,	въплътено	в	творбата	-	само	то	може	да	пресъздаде	
непреходното	у	съвременния	човек...	И	когато	рисуваше	
Габрово,	 той	 казваше:	 „Не	 ме	 интересуват	 буквалните	
подробности,	точното	заснимане.	
	 Аз	не	рисувам	кът	от	един	квартал,	аз	рисувам	МОЯ	
ГРАД	(подч.	мое),	затова	съм	нарекъл	и	пейзажа	си	така.	
Тук	 е	 важна	 оценката	 за	 изобразения	 обект,	 важно	 е	

да	има	някакво	авторово	присъствие...	И	го	има.	И	то	в	
неговия	най-висш	смисъл.	Затова	и	Габрово	днес	може	и	
казва	с	благолепно	основание,	благодарност	и	благослов	
за	майстор	Никола	Моят	художник.	
	 Интересен	е	генезисът	на	тази	взаимна	любов,	кото	
в	 началото	 особено	 едва	 ли	 е	 била	 лесна	 като	 всяка	
любов,	защото	той	едва	ли	се	е	влюбил	от	пръв	поглед	
в	Габрово,	когато	пристига	тук	с	незасъхналата	си	акаде-
мична	 палитра.	 Когато	 аз	 преди	 повече	 от	 четиридесет	
години	проверявах	библиотеката	на	Априловската	гимна-
зия	и	търсех	големите	й	духовни	ценности,	не	подозирах,	
че	ще	намеря	в	нея	едно	от	живите,	безценни	съкровища	
на	духа	-	бъдещият	творец	на	Габрово.	Учителят	по	рису-
ване	в	гимназията,	тракийчето	Кольо	Николов	още	няма-
ше	квартира	и	битуваше	в	библиотеката.	Аз	имам	мили	и	
светли	спомени	за	него	от	това	време,	но	за	тях	-	допъти.	
Благодаря	му	от	сърце,	че	тези	първи	приятелски	хубави	
чувства	той	запази	докрай.	
	 И	 аз	 съм	 един	 от	 благодарните	 габровци,	 които	
обичат	 своя	 град	 и	 талантливия	му	 художник	 сега	 и	 за	
неоценимите	духовни	дари,	 които	 той	му	остави.	Той	 ги	
създаваше	с	любов,	която	очевидно	е	носел	и	преди	да	
дойде	тук,	от	първите	си	габровски	години.	И	го	доказа	с	
одухотворения	си	образ	в	творчеството	и	с	духотворните	
пориви	на	сърцето	си.
	 Със	своето	индивидуално,	самобитно,	въодушевено	и	
възторжено	духовно	лъчение	в	изкуството	и	живота	той	
одухотворяваше	 обкръжението,	 отвяваше	 безкомпромис-
но	и	безапелационно,	по	Пенчославейковски,	прахоляка	
на	 провинциалната	 битност	 и	 пошлост,	 отравяше	 напо-
ристо	еснафските	наслоения	в	нея,	отблъскваше	прими-
тивните,	дилетантските,	профанските,	идеологично-тесно-
гръдите	напливи	в	изкуството.
	 Преди	30	години	Кирил	Кръстев	написа	за	него:	В	га-
бровската	група	главно	внимание	извикват	картините	на	
Никола	Николов.	Този	способен	художник	все	още	търси	
свой	пластически	идеал,	стремейки	се	да	свърже	някои	
от	добрите	живописни	уроци	от	началото	на	века	-	синте-
тизма	на	Сезан,	свободната	фактура	на	импресионизма	и	
линеарните	ритми	и	структури	на	Модиляни	в	човешката	
фигура.	Николов	намери	този	свой	пластически	идеал	и	
той	вече	можеше	да	каже	като	Пикасо:	„Аз	не	търся,	аз	
намирам“.	
	 Впрочем	 Николов	 сам	 си	 създаде	 толкова	 богата	 и	
тънка	пластическа	култура	и	проблематика,	свое	незави-
симо	 духовно-творческо	 пространство,	 които	 му	 позво-
ляваха	да	навлиза	проникновено,	с	дълбоки	философски	
обобщения	 и	 размисъл	 в	 светая	 светих	 на	 човешкия	 и	
вселенски	дух,	в	общение	с	отвъдното.	Този	великолепен,	
драматичен	по	вътрешно	състояние	и	вглъбеност,	забеле-
жителен	автопортрет	пред	червения	квадрат	на	разпятие-
то	разкрива	с	многопластово	прозрение	трагичната	само-
та,	печал	и	окаяние	на	човека,	отдалечил	се	тъй	съдбовно	
от	божествената	истина	за	своето	призвание	и	мисия.	
	 Уредената	уж	ретроспективна	изложба	от	нови	платна	
ни	открива	непознатия-познат	художник	Никола	Николов	
цялостно,	монолитно	и	монументално	във	вечния	му	По-
лет	 -	 последната	 знаменателна	 негова	 творба,	 полетът	
на	човека	и	с	червения	размах	на	крилата,	движени	от	
кръвта	на	Спасителя,	от	благодатния	Свети	дух	на	добро-
то	към	божествените	висини	на	човечността,	истината	и	
благочестието...

Прåäñтои 
изäàвàнåто нà 
литåрàтурнàтà 
àнтолоãия  
„Стряхà нàä 
Янтрà” - том II, 
ñъñтàвитåл  - 
Минчо Г. Минчåв
	 Антологията	 „Стряха	 над	
Янтра”	-	том	ІІ,	обхваща	около	
90	 автори,	 родени	 в	 първата	
половина	 на	 ХХ	 век	 в	 Габрово,	

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

Ботьо Õриñтов 
БОТЕВ             

Ботьо Ботев

Нàли нямà äà áъäåм 
ñтрàнични нàáлюäàтåли
	 Когато	 поройни	 съвлеци	 от	 не-
нормални	 скудоумни	 действия,	 сло-
весни	 шумотевици	 изумително	 зат-
лачват	 повседневното	 битие,	 из-
кривяват	 нормалния	 човешки	 ход	 и	
поведение,	 моята	 майка	 (Бог	 да	 я	
прости)	 възкликваше	 с	 тревожно-
гневна	 и	 печална	 интонация:	 „Стой,	
стой,	стой!”.	Навярно	то	идва	от	бук-
валното:	„Стой,	спри,	ще	прекатурим	
каруцата”.	А	преобърне	ли	се	каруца-
та…
	 Днес	каруцарите	дърпат	гемовете	
на	 кушия	 като	 по	 Конски	 Великден.	
Празната	 каруца	 се	 тресе	 и	 дрън-
ка	 оглушително	 по	 разкъртения	 път,	
задните	 колелета	 подскачат	 застра-
шително,	 но	 никой	 не	 им	 обръща	
внимание,	камо	ли	да	извика	преду-
предително:	 „Стой,	 стой,	 стой!”.	 Пък	
и	 случайно	 да	 извика	 някой,	 никой	
не	 го	 чува.	 Каруцарят	 да	 му	 мисли.	
Пък	 той	 не	 му	 мисли,	 защото	 се	 е	
кротнал	 към	 келепира.	 Навъди	 се	 и	
развъди	 у	 нас	 епидемично	 такава	
„животна”	порода.	Има	такова	живот-
но	-	„келеперджи	сапиенс”	го	нарече	
моят	 някогашен	 студентски	 приятел	
Христо	Пелита.	Той	ги	открива	такива	
животни	и	разправя	приказки	за	тях	
и	за	хората.
	 Както	и	да	е,	важното	е	да	си	на	
каруцата	с	гемовете	в	ръцете,	сиреч	
на	кормилото.	Пък	другият,	дето	вика	
отдолу,	да	си	вика.	Той	да	си	вика…	
знае	той	защо	си	вика.	Той	да	пипне	
гемовете.	Воля	му	е	той	да	е	на	во-
лана.	На	воля	зад	волана.	Тъй	сме	си	
ний,	тъй	си	бяхме,	тъй	ще	си	бъдем.	
Карай	 да	 върви!	Накъде?	Към	 келе-
пира	или	накъдето	ни	завей	вятърът.	
„Уж	 въстаници	 мъмреше	 Бенковски	
възрожденските	 българи	 –	 пък	 само	
къщичката	и	лозенцето	е	на	сърцето	
им.”	А	отец	Кирил	предупреждаваше:	
„Всеки	човек	е	нещо	инакво	и	трябва	
да	се	уважава”.	
	 А	 не	 се	 уважава.	 Викай	 си	 ти:	
„Стой,	стой,	стой!”.	Кой	те	чува.	Пи-
тай	си:	 „Защо	тъй,	защо	инак,	защо	
натам?”.	Викам	си:	„Свий	насам,	на-
сам,	насам	към	себе	си!”.	Ама	не	за	
келепира,	а	да	се	опомниш	и	осъзна-
еш	като	човек.	И	пак	се	питай,	питай,	
задавай	 въпроси,	 задавай!	 Но	 отго-
вори	не	чакай.	И	от	себе	си.	Защото	

няма	да	 ги	 получиш.	Независимо	от	
това	обаче	въпросите	остават	и	не	те	
оставят…	Например:	как	да	надживея	
парите,	 че	 да	 купя	 себе	 си?	 Сво-
бода	 ли	 е	 диктатурата	 на	 капитала,	
демокрация	 ли	 е	 сиромашията,	 пус-
та	 опустяла…	 Пазарната	 икономика	
капитализъм	 ли	 е	 или	 социализъм,	
защото	с	нея	можело	да	се	решават	
и	 „социалистически”	 задачи.	 „Само	
пазарното	 стопанство	ще	ни	 донесе	
богатство”	 -	 казва	Ал	 Гор,	 а	 Фидел	
Кастро	смята,	че	„пазарното	стопан-
ство	 е	 хаос	 и	 анархия…”.	 Като	 сме	
бедна	 класа,	 как	 ще	 станем	 средна	
класа?	„Спестявайте!”	-	ни	учи	Първа	
частна	банка.	Какво	да	спестяваме?	
Енергията,	като	не	онанираме	с	ези-
ка	или	писалката,	както	казва	Нико-
лай	Колев	–	Босия…	Апропо,	бос	ли	
е	Николай	Колев-Босия?	Как	номен-
клатура	се	обозначава	с	абревиатура	
ЧЗИБ	 –	 частна	 земеделска	 инвести-
ционна	банка?	И	с	нейната	диктатура	
как	ще	станем	креатура?	Демокраци-
ята	била:	„Живей	и	остави	другите	да	
живеят!”	 (Т.	 Г.	 Масарик)	 Как	 да	 жи-
вееш,	като	не	всеки	се	ражда	богат,	
като	Господ	е	наредил	да	има	бедни	
и	богати?	Като	държавата	не	е	дър-
жава,	ами	„сътрапезничество”,	пък	ти	
не	си	на	трапезата.	Какво	да	прави	
например	 нашего	 брата,	 пишещият	
човек	(Хомо	скрибенс)	като	тук	го	не	
щат,	там	го	пъдят.	Пък	уж	има	свобо-
да	 на	 печатното	 слово.	 „Най-добре	
е	 -	казва	Уйлям	Фокнър	 -	пишещият	
да	бъде	съдържател	на	публичен	дом	
–	 сутрините	 му	 свободни,	 вечерите	
весели…”
	 И	още:	„Не	успяхме	да	спрем	на-
стъпването	 на	 реставрацията.”	 (Жан	
Виденов)	 Как	 да	 избегнем	 идейния	
вакуум,	 да	 излезем	 от	 идеологиче-
ската	 безтегловност,	 как	 да	 решим	
дилемата	 с	 „идеологемата”?	 Пред-
ложих	 на	 в.	 „Балкански	 глас”	 по-
лифоничната	 „музикална”	 рубрика	
„резонанс-дисонанс”.	 Откриха	 я	 и	
я…	 закриха.	 Защо	 бе,	 аркадашла?	
БСП	 мълчи	 (Стефан	 Продев	 каза	
на	 последния	 пленум	 на	 ВПС,	 че	
имало	 „премълчавани	 изказвания	 и	
премерени	 думи”),	 чичо	 гълчи,	 пък	
аз	викам:	„Стой,	стой,	стой!	Чакайте	
да	се	разберем!”.	Нали	тъй	няма	да	
се	 дистанцираме	 от	 партийната	 по-
литика	 и	 няма	 да	 бъдем	 странични	
наблюдатели?
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	 На	23	юли	се	навърши	една	година	
от	смъртта	на	известния	български	ли-
тературен	историк,	критик	и	публицист	
Петко	Тотев.
	 По	 желание	 на	 неговите	 ученици,	
колеги	и	приятели	Арт-изданието	публи-
кува	In	memoriam	за	нашия	съгражда-
нин.
	 Роден	е	на	12	януари	1932	година	
в	 колиби	 Бичкиня,	 днес	 квартал	 на	
Габрово.	Завършва	Априловската	гим-
назия	(1950)	и	Българска	филология	в	
Софийския	 университет	 „Св.	 Климент	
Охридски”.	 Учителтва	 в	 Котел	 и	 в	
Габрово	 -	 в	 Априловската	 гимназия	
(1956	-	1960).	
	 Стажант	 в	 „Литературен	 фронт”.	
Специализира	 в	Москва	 -	 в	 „Литера-
турная	газета”	и	сп.	„Вопросы	литера-
туры”	(1960	-	1962).	Редактор	във	вест-
ник	 „Литературен	 фронт”,	 издатество	
„Народна	култура”,	Партиздат.	Замест-
ник	 главен	 редактор	 на	 вестник	 „Ан-
тени”	(1973	-	1990).	Главен	редактор	на	
в.	„Български	писател”	и	в.	„Жарава”.	
Носител	на	орден	„Кирил	и	Методий”	
(1978)	и	званието	„Заслужил	деятел	на	
културата”	(1981).		
	 Автор	е	на	повече	от	1100	публи-
кации	в	литературната	и	обществено-
политическата	 периодика,	 на	 книгите	
„Литературни	 статии“	 (1974),	 „Алеко	
Константинов“	 (1977),	 „За	 него	 -	 жи-
вотът”	 -	 пет	 подстъпа	 към	 „Моторни	
песни“	 на	 Никола	 Вапцаров	 (1983),	
„Винаги	 има	 и	 други“	 (1988),	 „Поети“	
(2002),	„Белетристи“	(2007)	и	др.
	 Съставител,	 редактор	 и	 автор	 на	
предговорите	 на	 „В.	 Е.	Априлов.	 Съ-
чинения“	 (1968),	 „Иван	 Богоров.	 „И	
се	започна	с	„Български	орел“	(1983).		
Член	 на	 редколегиите	 на	 „Любен	
Каравелов.	 Събрани	 съчинения	 в	 9	
тома“	(1965	-	1968),	„Петко	Р.	Славей-
ков.	Съчинения	в	8	тома“	(1978	-	1982),	
„Любен	 Каравелов.	 Събрани	 съчине-
ния	в	12	тома“	(1984	-	1992).
	 През	2012	 година	Петко	Тотев	по-

лучи	Априловската	награда	за	цялост-
но	творчество.	
	 В	 последното	 си	 публично	 слово	
в	Габрово	при	връчването	на	награда	
Петко	Тотев	 акцентира	 върху	 образо-
ванието	с	думите:
	 „В	 съвременния	 свят	 проблемът	
с	 образованието	 се	 превръща	 в	 ос-
новен.	 В	 американския	Масачузетски	
технологически	институт	още	преди	20	
години	 определиха,	 че	 най-ефектив-
ното	 съвременно	 капиталовложение	
е	 капиталовложението	в	основното	и	
средното	образование.	Това	капитало-
вложение	 го	е	направил	Васил	Апри-
лов	още	в	30-те	години	на	XIX	век	и	то	
е	още	по-ценно,	защото	го	е	направил	
със	свои	лични	пари.“
	 На	Априловото	 просветно	 и	 кни-
жовно	дело	са	посветени	статиите	му	
„Новобългарско	 училище	 и	 новобъл-
гарска	публицистика“	(Априлов,	1968),	
„Примерът“	 (Денница,	 1989),	 „Дела	 и	
начала	Априлови“	 (Зорница.	 Габрово,	
1990),	 „Архимедови	 машини	 за	 бъл-

гарската	 сфера“	 (Васил	 Априлов	 и	
възраждането	 на	 Габрово.	 Габрово,	
1990),	 „История	 и	 съвременност	 в	
публицистичния	 тон	 на	 „Денница	 на	
новобългарското	образование“	(Васил	
Априлов	и	българската	възрожденска	
култура.	Габрово,	1990).
	 В	тях	се	подчертава,	че	новобъл-
гарската	 публицистика	 на	 Априлов	
умножава,	 разширява	 делата	 и	 дей-
ците	на	националната	общообразова-
телна	система	-	за	по-малко	от	едно	
десетилетие	 след	 откриването	 на	 ГУ	
тя	е	изградена	на	модерни	основи,	че	
активността	на	словото	в	Априловото	
дело	е	сред	най-високите	измерения	
на	Българското	възраждане.
	 Днес	публикуваме	статията	на	Пе-
тко	Тотев.
 

	 Хубава	си,	
	 моя	горо
 Любен	 Каравелов,	 на	 когото	 и	
досега	 се	 отрича	 дарбата	 на	 поет,	
е	 авторът	 на	 „Хубава	 си,	 моя	 горо“.	
Песента	спонтанно	се	запява,	минава	
от	 поколение	 на	 поколение,	 фолкло-
ризира	 се,	 но	 все	 пак	 само	 някои	
българи	знаят	кой	е	създателят	й.	За	
Любен	 Каравелов	 се	 водят	 открай	
време	 спорове.	 В	 резултат	 името	
на	 възрожденеца,	 революционера	 и	
просветителя,	публициста	и	идеолога,	
поета	и	белетриста	от	архибългарска-
та	Копривщица	ту	се	появява,	ту	из-
чезва	на	вечерните	проверки	срещу	2	
юни.
	 Несъмнено	„Хубава	си,	моя	горо“	
има	криле	на	народна	песен.	
	 Изворът	е	кристално	ясен:
 
 Твоите листе, горо сестро,
 пак ще да покарат,
 мойта младост, горо сестро,

 няма да се върне.
 Толкова е близо до:
 Хубава си, моя горо,
 миришеш на младост,
 но вселяваш в сърцата ни
 само скръб и жалост.

	 Човекът,	който	жалее,	че	не	може	
да	изтлее	във	вечната	гора	с	нейната	
възраждаща	се	младост,	таи	дълбоко	
скрита	надежда,	че	не	е	само	сянка	
на	сянката,	че	както	словото	и	песен-
та	се	подемат	отново	и	отново,	така	
може	 би,	 кой	 знае	 и	 ние	 не	 изчез-
ваме	съвсем	и	завинаги.	И	да	не	 го	
вярваме,	признаваме,	че	е	възможно	
поне	 в	 мисълта,	 словото,	 поезията,	
песента.
	 Елегията	 на	 Любен	 Каравелов	 е	
светла.	 Тя	 е	 възрожденска	 не	 само	
в	 духа	 на	 Българското	 възраждане.	
Възземащият	 се	 над	 тленността	 дух	
озарява	 отвътре	 с	 трепкави,	 неси-
гурни	 светлини	 трагичната	 участ	 на	
всяко	човешко	същество.
	 Едва	ли	повечето	от	пеещите	„Ху-
бава	 си,	 моя	 горо“	 разбират	 цялата	
дълбочина	 на	 римата	 жалее-изтлее,	
но	я	чувстват	чрез	носталгията,	чрез	
порива	да	се	завърнеш	в	детството	и	
младостта,	в	бащината	къща	–	ако	не	
наяве,	поне	насън,	в	скрити	вопли	на	
обречени	странници.	
	 Погледът	към	гората,	чиито	листе	
пак	ще	да	покарат,	 усилват	копнежа	
по	 невъзвратимата	 младост.	 Но	 на	
предела	 се	 разминаваме	 с	 отчая-
нието	 и	 попадаме	 в	 мистерията	 на	
жалее-изтлее.	 Есенният	 вятър	 снема	
разноцветното	рухо	на	гората,	насми-
та	го,	подготвя	го	за	снежния	покров.	
Същият	 звук	 ее-ее,	 който	 се	 чува	 в	
жалее-изтлее,	 се	 връща	 с	 белия	 вя-
тър	напролет	–	животворящ,	всеобно-
вяващ,	 всеобнадеждаващ.	 Наричана	
майка,	 сестра,	 закрилница,	 гората	
никому	нищо	не	казва,	умее	да	пази	
тайни	 и	 сред	 тях	 свръхтайната	 на	

пролетните	зелени	взривове	след	из-
тляването	на	ланските	листе.
	 Шепотът	за	вечен	живот,	за	много	
пролети,	 който	 копривщенският	 поет	
дочува,	е	на	границата	между	дейст-
вителността	и	бляна.	Ала	и	само	като	
мечта	безсмъртието	и	възвръщащата	
се	младост	се	превръщат	в	запев	на	
много	 поколения.	 И	 колкото	 повече	
са	разочарованията,	отчаянията,	без-
изходиците,	 толкова	 по-дълбоко,	 по-
молитвена	 за	 вярващи	 и	 невярващи	
става	„Хубава	си,	моя	горо“.	Нейната	
нежност	 има	 неограничени	 запаси	
за	 все	 по-сурови,	 по-жестоки	 вре-
мена.	Песента	за	вечната	 гора	тихо,	
незабележимо	 прониква	 в	 душите	 и	
сърцата	на	всички.
	 В	светлината	на	 „Хубава	си,	моя	
горо“	 и	 жестоко	 отсеченото	 в	 на-
родната	 песен	 „мойта	 младост,	 горо	
сестро,	 няма	 да	 се	 върне“	 изглежда	
по	друг	начин.	И	контрастът	свързва	
разлистващата	се	гора	и	отлитащата	
младост.	
	 След	 удара	 на	 противопоставя-
нето	 в	 народната	 песен	 меката	 ме-
ланхолия	на	„Хубава	си,	моя	горо“	е	
лечебна,	 целебна,	 щадяща.	 Мисълта	
за	следващата	пролет	на	гората	и	чо-
века,	колкото	и	противоречива,	неси-
гурна,	обсадена	от	съмнения,	вече	не	
е	същата,	откъсва	се	и	се	отдалечава	
от	 невъзвратимостта,	 от	 еднолиней-
ната	 представа,	 търси	 цикличността,	
кръга	и	кръговрата.
	 Запявайки	 „Хубава	си,	моя	 горо“,	
българи	от	всички	поколения	се	при-
общават	 към	 възрожденска	 Коприв-
щица,	 към	 нейната	 пролетна	 гора,	
към	 забулено	 в	 тайни	 и	 пълно	 със	
съмнения	допускане,	че	може	би	има	
и	за	човека	вечен	живот	и	вечна	мла-
дост.	 Мисълта	 на	 човека,	 дори	 раз-
двоена	 между	 край	 и	 продължение,	
не	 губи	 планинските	 връзки	 между	
тихите	 меланхолни	 гори	 и	 волните	
стихии	по	върховете.

In memoriam

Носителят	на	Априловска	награда	Петко	Тотев	твърдеше,	
че	основният	проблем	на	съвременния	свят	е	образованието	

	 „На	 1	 август	 сме	 в	 Габрово	 с	
премиерното	си	заглавие	„Баядерка“,	
в	Монтана	на	2	август	драматичната	
трупа	 играе	 „Няма	 да	 платим“	 на	
Дарио	 Фо.	 След	 това	 театърът	 ще	
излезе	 за	 3	 седмици	 в	 отпуска.	 По-
следната	седмица	на	месеца	също	е	
натоварена,	в	периода	27	–	31	август	
отново	 ще	 играем	 в	 Карлово	 и	 в	
Хисаря,	имаме	спектакъл	и	в	Севли-
ево“,	Това	съобщи	директорът	на	МДТ	
„Константин	Кисимов“	Васил	Вълчев.		
	 	На	12	април	тази	година	Велико-
търновката	 оперета	 събра	 овациите	
на	 публиката	 с	 най-новото	 си	 загла-
вие	„Бядерка“	от	Имре	Калман.	
	 Музикално-драматичният	 театър	
„Константин	Кисимов“	е	единственият	
у	нас,	който	поставя	това	заглавие.		
	 Правата	 за	 световния	 бестселър	
са	откупени	за	една	година	от	ръко-
водството	на	търновския	театър	след	
дълги	преговори	с	музикалното	изда-
телство	в	Цюрих.	Оттам	са	предоста-
вили	и	нотния	материал	за	музикал-
ното	заглавие.	Според	договора	10	на	
сто	от	приходите	от	всички	изиграни	
спектакли	 на	 „Баядерка“	 трябва	 да	
бъдат	предоставени	на	швейцарското	
издателство.	
	 „Баядерка“	е	единственото	загла-
вие	на	Калман,	което	до	момента	не	
е	поставяно	в	репертоара	на	театъра.	

Оперетата	е	правена	само	два	пъти	в	
България	–	през	80-те	години	от	неп-
рофесионалисти	в	Лом	и	през	2008	г.	
от	Музикалния	театър	в	София.
	 Сюжетът	разказва	за	богат	индий-
ски	принц,	който	се	влюбва	в	актриса	
-	 бядерката	 Никия,	 и	 я	 кани	 в	 своя	
дворец	 в	 Париж.	 Любовта	 им	 пре-
минава	 през	 различни	 препятствия,	
комични	ситуации,	 забавни	и	роман-
тични	 преживявания	 и	 завършва	 с	
хепиенд.	В	основата	на	либретото	на	
„Баядерка“,	 създадено	от	Ю.	Брамер	
и	А.	Грюнвалд,	е	едноименната	поема	
на	Гьоте.	Сюжетът	е	заимстван	от	ба-
ладата	„Богът	и	баядерката“	на	Гьоте,	
която	от	своя	страна	е	вдъхновена	от	
древноиндийското	 произведение	 „В	
знак	на	признателност	към	Шакунта-
ла“	на	Калидаса.
	 Самата	дума	„баядерка“	означава	
индийска	танцьорка	и	певица.	
	 Сценографията	 и	 костюмите	 са	
дело	 на	 Лидия	 Къркеланова,	 хорео-
графията	–	на	Катя	Богданова.	Ролите	
в	постановката	са	поверени	на	соли-
стите	от	МДТ	Лидия	Лазарова,	Доро-
тея	 Доротеева,	 Миряна	 Калушкова,	
Пламен	Долапчиев,	 гост-солиста	Иво	
Йорданов	 и	 др.,	 както	 и	 на	 актьори	
от	драматичната	трупа.	В	спектакъла	
участват	оркестърът,	хорът	и	балетът	
на	театъра.

Три	месеца	след	премиерата	на	„Баядерка“	Великотърновският	театър	
“Константин	Кисимов”	идва	с	оперетата	на	1	август	в	Габрово

Откривàнå 31 юли (вторник) от 17.30 чàñà, ÕГ “Õриñто Öокåв” - мàлкà зàлà
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÃÐÚÖÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÒÐÈÊÎÐÏÓ-
ÑÅÍ ÏËÀÂÀ-
ÒÅËÅÍ ÑÚÄ

ÃÚÑÒ ÑÎÊ ÎÒ
ÍßÊÎÈ
ÄÚÐÂÅÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÊÎÍÃÎ

ÌÀÐÊÀ
ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÄÆÈÏÎÂÅ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÀÍÀËÈÇÈ

ÃÐÀÄ Â ÊÈÒÀÉ
ÍÀ Ð. ÈËÈ

ÌÀÐÊÀ
ÂÅÐÌÓÒ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ÎÒ ÑÅÌ. ÊÎÊÈ-
×ÅÂÈ

ÂÎÄÀ×È ÍÀ
ÊÀÌÈËÈ

ÏÎÕËÓÏÀÊ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ Â
ÇÀÏÀÄÍÀ
ÀÔÐÈÊÀ

ÀÌÈÍÎÊÈÑÅ-
ËÈÍÀ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ
ÕÐÈÑÒÎ
ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1910-1990/

ÑÚÍÎÒÂÎÐÍÎ
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÐÈÌÑÊÈ
ÏÎÅÒ -
„ÏÓÍÈÊÀ”
/ÎÊ. 25-101/

¹2168

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÑÒÎÏÀÍÑÊÈß
ÆÈÂÎÒ

ÄÐÅÂÅÍ ÃÐÀÄ
Â ÈÒÀËÈß

×ËÅÍ ÍÀ ÐÅ-
ËÈÃÈÎÇÍÀ
ÑÅÊÒÀ ÎÒ

ÂÅÊXIV
ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÉÎÂÊÎÂ ÎÒ
„ÂÐÀÆÄÀ”

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ËÅÂ
ÒÎËÑÒÎÉ

ÀÐÀÁÑÊÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÆÈËÅÙÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÈÐËÀÍÄÑÊÈ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÄÅÅÖ
/1807-1849/

ÂÅÙÅÑÑÒÂÎ
Â ÊÀÐÒÎÔÈÒÅ

ÃÐÀÄ Â
ÃÐÓÇÈß ÍÀ
×ÅÐÍÎ ÌÎÐÅ

ÅÒÐÓÑÊÈ ÁÎÃ
ÍÀ ÂÎÉÍÀÒÀ

ÂÈÇÀÍÒÈÉÑ-
ÊÈ ÔÈËÎÑÎÔ
ÎÒ ÂÅÊXI

ÏÐÚÑÒÅÍÎ-
ÂÈÄÍÈ
ÎÑÒÐÎÂÈ

ÄÂÎÉÍÈ
ÀËÓÌÈÍÈÅÂÈ
ÕÈÄÐÈÄÈ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÊÀÍÀÄÀ

ÏÈÑÒÀ ÇÀ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÈÒÀËÈß

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌ-
ÑÊÀ ÁÎÃÈÍß
ÍÀ ÁÐÀÊÀ

ÂËÀÊÍÎÄÀÉ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÀ ÅÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

ËÞÁÈÒÅË ÍÀ
ÏËÀÍÈÍÈÒÅ

ÎÒÐÎÂÍÎ
ËÞÒÈÊÎÂÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÉÑÒÎÐÈ
ÍÀ ÖÈÃÓËÊÈ

ÏÎËÈÒÓÐÀ

ÒÎÂÀÐÍÎ
ÑÅÄËÎ

ÏÈÀÍÈÑÒ, ÏÎ-
ÌÀÃÀÙ ÏÐÈ
ÐÀÇÓ×ÀÂÀÍÅ
ÍÀ ÌÓÇÈÊÀË-
ÍÈ ÏÀÐÒÈÈ

ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎ-
ÂÅÍ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈ ÇÅÌÅÄÅ-
ËÅÖ

ÃÐÚÖÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÀÊÒÜÎÐ -
„ÎÊÎ ÇÀ ÎÊÎ”

ÏÐÈÄÂÎÐÅÍ
ÑËÓÃÀ

ÌÀÐÊÀ ÔÐÅÍ-
ÑÊÈ ÏÀÐÔÞÌ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÂÈÄÈÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÊÀËÓÃÅÐÈ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÊÈÐÃÈÇÊÈß
ÅÏÎÑ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1918-1982/

ÐÅÊÀ Â ÁÅËÀ-
ÐÓÑ È ËÈÒÂÀ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ËÓÄÎÑÒ

ÁÈÂØÀ
ÁÅËÃÈÉÑÊÀ
ÒÅÍÈÑÈÑÒÊÀ

ÕÐÎÌÀÒÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÌÅÑÅÖÈÒÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ,
ÕÓÌÀÍÈÑÒ
/1515-1572/

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ

ÐÅÊÀ Â
ÌÎÍÃÎËÈß
È ÐÓÑÈß

ÁÀËÊÀÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÐÓÑÊÀ ÎÏÅÐ-
ÍÀ ÏÅÂÈÖÀ
/1838-1917/

ÃÐÀÄ Â ÁÐÀ-
ÇÈËÈß, ÙÀÒ
ÀÌÀÇÎÍÀÑ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ
ÍÀ ÄÐÅÂÍÈ-
ÒÅ ÃÚÐÖÈ

ÍÀÉ-ÏÐÎÑÒÎ-
ÒÎ ÅÄÍÎÊËÅ-
ÒÚ×ÍÎ

ÐÓÑÊÈ ÊÈÍÎ-
ÐÅÆÈÑÜÎÐ -
„ÀËÅÍÎÒÎ
ÖÂÅÒÅ”
/1905-1981/

ÄÂÓÎÑÒÚÐ
ÍÎÆ

ÃÐÀÄ Â ÈÍÄÎ-
ÍÅÇÈß ÍÀ
Î.ÁÎÐÍÅÎ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1891-1981/

×ÀÑÒ ÎÒ ÎÊÎ-
ÒÎ ÍÀ ×ËÅ-
ÍÅÑÒÎÍÎÃÈÒÅ

ÂÈÄ
ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÎ
ÂËÀÊÍÎ

ÍÎÙÍÎ
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÔÈËÌÎÂÀ
ÍÀÃÐÀÄÀ

ËÅÒÀÒÅËÅÍ
ÀÏÀÐÀÒ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÀÍß ÖÂÅÒÊÎ
ÂÀ ÎÒ ÔÈËÌÀ
„ËÀÂÈÍÀ”

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
„ÍÀÂÀÐÎ”
/1925-2015/

ÂÈÄ ÌÎÐÑÊÈ
ÐÀÊ

ÌÈÒÈ×ÅÍ
ÖÀÐ ÍÀ
ÔÐÈÃÈß

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÕÚËÌÎÂÅÒÅ
ÍÀ ÐÈÌ

ÐÓÑÊÈ
ÏÎËßÐÍÈÊ
/1894-1986/

Ã-É ÍÀ ËÎÇÀÍ
ÑÒÐÅËÊÎÂ
ÎÒ „ÑÐÅÄÀ”

ÊÐÀÒÊÎ
ÎÏÈÑÀÍÈÅ,
ÁÅËÅÆÊÀ

ÍÀÒÈÑÊ, ÂÚÇ-
ÄÅÉÑÒÂÈÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1803-1875/

ÎÑÍÎÂÍÀ
ÌÀÃÌÅÍÀ
ÑÊÀËÀ

ÁÅËÃÈÉÑÊÈ
ÏÈËÎÒ ÎÒ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÏÐÅÂÚÏËÚ-
ÙÅÍÈÅ ÍÀ
ÁÎÃ ÂÈØÍÓ Â
ÈÍÄÓÈÇÌÀ

ËÅÊÀÐÑÒÂÅ-
ÍÀ ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÊÅÐÓÁÈÍÈ

ÊÐÀÑÍÎÐÅ-
×ÈÂ
ÃÎÂÎÐÈÒÅË

ÌÈÍÅÐÀË,
ÒÈÒÀÍÎÂ
ÎÊÈÑ

ÈÃÓÌÅÍÊÀ ÍÀ
ÊÀÒÎËÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÌÀÍÀÑÒÈÐ

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈ
ÊÎÐÀÁÈ ÍÀ
ÑÀÙ

ÐÅÊÀ Â ÈÇÒÎ-
×ÅÍ ÑÈÁÈÐ
ÍÀ ÐÓÑÈß

ÑÃÐÀÄÀ ÇÀ
ÄÎÌÀØÍÈ
ÆÈÂÎÒÍÈ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÈËÈÏÈÍÈÒÅ

ÑÈËÅÍ, ÎÏÓÑ-
ÒÎØÈÒÅËÅÍ
ÂßÒÚÐ

ÐÅÊÀ Â ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß, ÏÐÈ-
ÒÎÊ ÍÀ ÐÅÉÍ

ÑÅÄÈÌÅÍÒÍÀ
ÑÊÀËÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1668-1744/

ÂÍÎÑÊÀ ÇÀ
ÏÎÃÀÑßÂÀÍÅ
ÍÀ ÄÚËÃ

ÑÊÎÁÀ, ÑÚÅ-
ÄÈÍßÂÀÙÀ
ÄÂÅ ÍÎÒÍÈ
ÑÈÑÒÅÌÈ

ÂÈÄ
ÌÈÍÅÐÀË

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ÑÂÈÍÅÒÅ È
×ÎÂÅÊÀ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1894-1939/

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÐÅÊÀ Â
ÓÊÐÀÉÍÀ,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÄÓÍÀÂ

ÄÚÁÈËÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÂÈÄ ÊÎÌÏÞ-
ÒÚÐÍÀ
ÏÀÌÅÒ

ÒÅÆÅÑÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÂÅÐÃÈËÈÉ
ÎÒ „ÅÍÅÈÄÀ”

ÑÚÞÇ,
ÎÁÅÄÈÍÅÍÈÅ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ÊÎÊÈ×ÅÒÀ

ÂÈÄ
ÊËÅÒÚ×ÅÍ
ÁÅÒÎÍ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ËÈ×ÅÍ ÈÌÎÒ
ÍÀ ÂÀÑÀË

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1818-1883/

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÈÕÀËÀÊÈ
ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÎÒ
„ÌÎßÒ ÏÐÈß-
ÒÅË ÏÅÍ×Î
×ÀÒÌÀÊÎÂ”

ÀÂÀÒÀÐÀ, ÀÌÈÒÀË, ÀÒÅËÀ, ÂÈÊÎ, ÅÍÅÍ, ÈÊÀÊÎ, ÈÊÅËÀ, ÈÍÀÐÈÒ, ÈÍÈÍ, ÍÈÏÀ, ÍÈÑ, ÎÌÎËÎÍ, ÎÐÀÍÈ, ÑÊÀÒÓËÀ, ÒÀÐÀÊÀÍ.
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

лЕкари
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 Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - . 0888/878-193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.

оказиони
оказион на ул. „Нико-
лаевска“ 147 за техника 
втора употреба. Изкупу-
ва стари антики, стари 
печки, стари хладилници, 
фритюрници, стари менци, 
стари коли, стари часов-
ници, стари книги, стари 
телефони, стари компю-
три, лаптопи и всичко ста-
ро, втора употреба. Тел. 
0899/837-374. [15, 6]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 11]
сух Бук - 2 кубика, дълж. 
1-1.20 см, деб. 5 см, 6 
см, се продава на тел. 
0886/845-640. [11, 11]

цигли - два канала, 
на цена по договаря-
не се продават на тел. 
0890/573-393. [12, 3]

продаВа оБзаВЕжданЕ
дВукрилЕн гардЕроБ 
и шкаф за обувки със 
закачалка - 120 лв., се 
продава на тел. 990-111, 
0899/820-903. [5, 4]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 12]
коТЕл с водна риза, 
помпа „Грундфос“, раз-
ширител и кюнци, за 370 
лв. се продават на тел. 
0888/820-030. [10, 7]
хладилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 6]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 2]

жиВоТни продаВа
агнЕТа, ярЕТа и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [11, 11]
ярЕТа до 27 кг - 5 лв., 
от 28 кг - 4 лв. живо 
тегло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 4]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се продават 
на тел. 0888/975-692. 
[11, 11]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
25]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
сТъклЕни даМаджа-
ни се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 6]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 11]

иМоТи продаВа
къща с гараж и дворно 
място се продава на тел. 
0885/53-56-68. [15, 12]
къща В квартал Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [9, 9]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
52 кв. м, център, 4 етаж, 
за 35 000 лева се прода-
ва на тел. 0885/467-188. 
[5, 5]
нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики продава тел. 
0885/653-243. [11, 2]
гараж В кв. Дядо Дянко, 
блока срещу КАТ, се про-
дава на тел. 0886/761-
593. [5, 2]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Баба Зара“ 14, 105 кв. 
м, с гараж, за 65 000 
лева се продава на тел. 
0887/759-382. [11, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [26, 26]

ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 
7]
Магазин сЕ дава под 
наем на  тел. 0877/891-
525. [11, 6]
поМЕщЕниЕ с камера 
за боядисване на автомо-
били се дава под наем на 
тел. 0888/415-311. [11, 
4]
поМЕщЕниЕ за мага-
зин, склад или офис се 
дава под наем на тел. 
0888/940-484. [11, 1]

нощуВки
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 26]
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
18]
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/771-078. 
[22, 15]

грижа за ВъзрасТни
даВаМ къща срещу гле-
дане - тел. 066/99-22-44. 
[6, 1]

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

нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“  продаВа  
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.

„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 24]
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 21]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 11]
нарязани, нацЕпЕни 
метрови дърва се прода-
ват на тел. 0897/801-935. 
[11, 11]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 
10]
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 0879/972-
114. [33, 6]
дъБ сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [9, 1]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 18]

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
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
БЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
16]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
16]

ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 16]
съБаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 16]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 11]
ВсякакВи рЕМонТи на 
покриви се извършват на 
тел. 0892/700-109. [11, 
11]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
справки на тел. 0895/295-
654. [10, 5]
Мазилка, Топлоизола-
ция, фаянс - справки на 
тел.  0878/928-538. [11, 
2]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
3]

рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
справки на тел. 0876/416-
716. [25, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650. 
[32, 32]
Мазилки, заМазки, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 6]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
Топло- и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - 0897/931-
088 [33, 31]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 12]

хидроизолации
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 годи-
ни - 0888/314-533.
хидроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [11, 5]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
20]
Ел. МонТаж и под-
дръжка - тел. 0876/000-
084. [33, 12]

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

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

Вик услуги - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0876/000-084. [33, 12]

услуги
коВач - 0892/775-774.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
21]

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ и поддръжка - 
тел. 0877/441-110. [11, 
11]
косЕнЕ и поддръж-
ка професионално - тел. 
0899/140-254. [17, 7]
косЕнЕ на трева - тел. 
0886/308-017. [11, 1]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕбЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо еротични масажи, стандартни, за 
сериозни хора, много сочни са масажите - Габриела, 
0895/039-942. [18, 11]
услуги за мъже - тел. 0885/885-219. [5, 1]

аВТоМоБили продаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и  да-
нък, нови гуми, се прода-
ва на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 21]
фолксВагЕн поло 
- комби, ТДИ, тъмно-
син, се продава на тел. 
0896/152-589. [6, 4]
ТаксиМЕТроВ аВТоМо-
Бил се продава на тел. 
0896/644-577. [11, 1]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
7]

аВТоМоБили 
под наЕМ

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

аВТоМоБили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 1]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 17]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ със саМос-
Вал до 2 тона се предла-
га на тел. 0886/604-711.
ТранспорТ - 3 броя 
самосвали, 2.5 - 3.5 - 
5 тона, с аВТокран 
се предлага на тел. 
0887/357-039. [22, 16]

ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до сме-
тището, се предлагат на 
тел. 0898/780-448
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 10]

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

даВа заЕМ
крЕдиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [33, 
25]
заЕМ днЕс - справки 
на тел. 0898/970-820. 
[22, 7]

запознансТВа
руМЕн БончЕВ Енчев, на 49 г., работя в кметството 
в с. Царева ливада. Имам средно образование. За-
вършил съм СПТУ по МВ - Дряново. Свиря на устна 
хармоника. Пуша, но не пия. Търся добра домакиня 
между 40-50 години. Тел. 0884/734-764. [11, 5]
пЕнсионЕр Търси свободна  - 0877/243-413. [5, 3]
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ЖЕНиНА ДЕНЧЕВА
 - През лятото музе-
ите работят усилено, ча-
кат посетители, предла-
гат нови атракции, какво 
интересно се случва във 
вашия музей?
	 -	 Освен	 изложбата	
„Дунавска	 карикатура“	
през	юли	 и	 лятното	 кино,	
което	 организираме	 през	
август,	ние	се	фокусираме	
все	 повече	 към	 детската	
аудитория.	 Имаме	 разра-
ботени	 две	 нови	 детски	
програми	за	ателиета.	
	 Стартираме	 и	 една	
нова	услуга	за	града	-	дет-
ски	 рожден	 ден	 в	 музея.	
Целта	е	празникът	да	бъде	
толкова	 развлекателен,	
колкото	 и	 образователен	
за	 децата.	 Детският	 рож-
ден	 ден	 в	 музея	 предла-
га	 занимания,	 които	 са	
забавни,	 интересни	 и	 са	
свързани	 с	 изложбите,	
които	 показваме.	 Това	 е	
работещ	 формат,	 убедили	
сме	се	в	 това,	 че	децата,	
докато	 се	 забавляват,	 мо-
гат	 да	 научат	 много	 нови	
неща.	Адресирали	сме	по-
каната	към	деца	между	6	и	
12-годишна	възраст.	
	 Това	 е	 наистина	 неза-
бравимо	преживяване	-	да	
отпразнуваш	 рождения	 си	
ден	 в	 музея.	 Предлагаме	
приключенска	обиколка	на	
изложбите	 с	 търсене	 на	
„скрити”	 символи,	 а	 също	
така	 и	 творчески	 занима-
ния,	 базирани	 на	 различ-
ните	художествени	техники	
в	 изложбите,	 предизвика-
телства	за	млади	открива-
тели	в	изложбата	„Изобре-
тенията”	на	Детски	научен	
център	„Музейко”,	която	ни	
гостува	 тази	 година.	 Раз-
бира	се,	ще	има	подаръци,	
ще	има	почерпка,	осигуре-
на	от	родителите,	а	от	нас	
е	декорирана	маса	и	зала.
	 Готови	 сме	 вече	 с	
членските	карти	„Приятели	
на	музея”.	Те	са	насочени	
към	 габровци	 и	 хора	 от	
региона.	 Членската	 карта	
е	 едногодишна,	 може	 да	
бъде	индивидуална,	семей-
на	и	детска.	С	тези	карти	
човек	 може	 да	 посеща-
ва	 музея	 цяла	 година,	 да	
вижда	 безплатно	 излож-
бите,	а	от	филмовата	про-
грама	и	детските	ателиета	
получава	 отстъпка	 20	 на	
сто.	Индивидуалната	карта	
е	 10	 лв.,	 семейната	 -	 16	
лв.,	и	детската	-	5	лв.
	 Опитваме	 се	 да	 пред-
лагаме	 все	 по-разноо-
бразни	 сувенири.	 На	 су-
венирния	 щанд	 можете	
да	 откриете	 доста	 повече	
артикули.	 Проучваме	 въз-
можността	 за	 развитие	
на	 онлайн	 сувенирен	 ма-
газин.	 Ако	 някой	 не	 ни	

изпревари,	това	ще	е	пър-
вият	 в	 страната	 онлайн	
музеен	 магазин.	 Голямото	
предизвикателство	 в	 тази	
задача	 е	 добрият	 марке-
тинг.
 - Какво представляват 
детските ателиета?
	 -	 Свързани	 са	 с	 те-
матиката	 на	 музея,	 т.	 е.	
габровският	хумор	от	една	
страна,	 а	 от	 друга	 -	 кар-
навалът.	 Едновременно	 с	
това	 се	 опитваме	 всяка	
изложба,	 която	 правим,	
да	 намерим	 начин	 чрез	
разказ	 и	 дейности	 да	 я	
преведем	на	езика	на	де-
цата.	Така	имаме	ателиета,	
които	 са	 за	 по-амбициоз-
ните	 ни	 временни	 излож-
би,	като	тази	за	Кристо	и	
Жан-Клод	 или	 изложбата	
на	Тодор	 Цонев.	 В	 атели-
етата	 правим	 две	 неща	
-	фокусираме	се	върху	тех-
ники	 на	 работа	 от	 една	
страна,	 а	 от	 друга	 -	 анга-
жираме	 децата	 с	 идеите,	
които	 стоят	 зад	 творчест-
вото	на	даден	автор.	Така	
те	 разбират	 и	 осмислят	
по	 свой	 начин	 изкуството	
и	намират	своя	път	да	ин-
терпретират	предложената	
тема.	 Бягаме	 от	 механич-
ната	имитация	-	примерно,	
Кристо	 опакова,	 хайде	 да	
накараме	 децата	 и	 те	 да	
опаковат.	 Предизвикваме	
ги	 да	 разсъждават,	 да	 си	
задават	въпроси,	да	наме-
рят	своя	начин	да	се	изра-
зят,	 като	 използват	 някоя	
конкретна	техника.
	 През	 активния	 сезон,	
от	 септември	 до	 май,	 ко-
гато	децата	са	на	училище,	
има	ателиета	минимум	два	
пъти	 в	 месеца,	 през	 по-
чивните	 дни.	 Разказваме	
за	 авторите,	 които	 пред-
ставяме,	 по	 достъпен	 на-
чин.	За	децата	е	важно	да	
имат	 образи	 и	 личности,	
които	 да	 ги	 вдъхновяват.	
Голям	успех	постигнахме	с	
две	 конкретни	 ателиета	 -	
„Пейзаж-колаж”,	вдъхнове-
но	от	изложбата	за	Крис-
то	и	Жан-Клод,	и	„Глинени	
глави”,	посветено	на	сати-
ричната	пластика	на	Тодор	
Цонев.	Във	второто	ателие	
децата	 работят	 с	 глина,	 а	
наши	колеги	им	помагат	и	
им	 показват	 основни	 тех-
ники	 в	 скулптирането	 на	
човешки	 бюст.	 Ателиетата	
са	 за	 деца	 над	 6	 години,	
макар	че	са	идвали	и	по-
малки,	 които	 се	 справят	
доста	 добре.	 Имаме	 ре-
довни	 посетители,	 които	
са	били	на	всички	ателие-
та.	
	 Има	 още	 по	 какво	 да	
работим	 -	 една	 от	 целите	
ни	е	ателиетата	да	са	се-
мейно	 занимание,	 родите-
лят	не	само	да	доведе	де-

тето	си,	а	да	остане	и	да	
участва	заедно	с	него.	Ро-
дители	и	деца	имат	нужда	
от	време	заедно,	а	музеят	
е	 много	 добра	 неутрал-
на	територия,	в	която	ние	
ги	 ангажираме	 да	 правят	
нещо,	 различно	 от	 еже-
дневието	им.
 - Освен към туристи-
те, към кого е отправено 
Вашето послание за посе-
щения на Дома на хумора 
и сатирата?
	 -	Вече	казах	за	детска-
та	 аудитория,	 но	 другото	
ни	предизвикателство	е	да	
убедим	 габровци	да	идват	
при	 нас	 по-често.	Именно	
затова	 стартирахме	 про-
грамата	 за	 членски	 карти	
„Приятели	 на	 Музея”.	 Ис-
каме	 да	 насочим	 конкрет-
ни	 събития	 към	 различ-
ни	 аудитории.	 Подготвяме	
програма,	 която	 ще	 стар-
тира	 през	 есента	 и	 ще	 е	
насочена	към	възрастните	
хора	 в	 града,	 които	 вече	
не	ходят	на	работа	и	имат	
доста	 свободно	 време.	Те	
имат	 нужда	 от	 подкрепа,	
за	 да	 поддържат	 активен	
социален	живот.	За	нас	те	
са	 ценна	 аудитория,	 имат	
много	 спомени,	 много	
знания,	 много	 капацитет.	
Няма	 да	 откриваме	 топ-
лата	 вода,	 ще	 продължим	
това,	 което	 и	 досега	 сме	
правили,	но	под	нова	фор-
ма,	в	определени	дни	и	с	

по-целенасочена	 реклама	
именно	 към	 третата	 въз-
раст.	 В	 момента	 се	 опит-
ваме	да	разберем	техните	
потребности,	 какво	 би	 им	
харесало.	 По	 тази	 ини-
циатива	 мисли	 и	 работи	
колежката	Венета	Козаре-
ва.	 Есента	 ще	 можем	 да	
кажем	подробности.
 - Какво интересно и 
незабравимо се случи 
през първите 6-7 месеца 
на годината в Дома на ху-
мора и сатирата?
	 -	 Три	 са	 нещата,	 на	
които	 бих	 се	 спряла.	 Из-
ложбата	 на	 Тодор	 Цонев		
-	 това	 е	 първата	 голяма,	
ретроспективна	 изложба,	
която	 представя	 различ-
ни	 жанрове	 на	 изкуство-
то,	 което	 той	 прави.	 За	
пръв	път	от	 края	на	 70-те	
години	 се	 показва	 сати-
ричната	 му	 пластика.	 С	
тази	изложба	имаме	само-
чувствието,	 че	 показваме	
нещо	ново	не	само	на	пуб-
ликата,	но	и	на	специали-
стите.	 Издадохме	 и	 ката-
лог	с	биографична	студия,	
написана	 по	 дневниците	
на	Тодор	Цонев,	 които	 се	
пазят	 в	 Държавен	 архив.	
Направихме	и	лимитирана	
серия	 сувенирни	 реплики	
на	 две	 скулптури	 -	 глава	
на	Тодор	Живков	и	скулп-
тура	на	котка,	които	могат	
да	 се	 купят	 в	 сувенирния	
ни	магазин.

	 „Изобретенията”	 на	
Детския	 научен	 център	
„Музейко“	 е	 другата	 зна-
чима	изложба,	която	пред-
ставяме.	 Посветена	 е	 на	
някои	 от	 големите	 откри-
тия	в	науката	и	 техниката	
през	 изминалия	 век.	 Цен-
ното	 в	 нея	 е,	 че	 децата	
не	 съзерцават,	 а	 участ-
ват,	 тествайки	 различни	
изобретения.	 Когато	 са	
ангажирани	с	действие,	те	
научват	 и	 запомнят	много	
по-лесно.
	 Третата	 изложба,	 с	
която	особено	се	гордеем,	
е	 необичайна	 -	 първата	 в	
страната	музейна	изложба	
на	компютърни	игри,	които	
са	форма	на	изкуство	и	са	
превъплъщение	на	сатира-
та	 в	 областта	 на	 компю-
търните	игри.	
	 Сантиментален	момент	
за	 нас	 бе,	 че	 изложбата	
за	 годишнината	 на	 Райко	
Алексиев	 бе	 посетена	 от	
сина	му.	
	 Опитваме	 се	 да	 гле-
даме	 назад	 във	 времето,	
да	отдаваме	необходимото	
внимание	 на	 важни	 авто-
ри	 като	Райко	Алексиев	и	
Тодор	 Цонев,	 за	 да	 знае	
обществото	 за	 тяхното	
творчество	и	то	да	не	бъде	
забравено.	 Същевременно	
се	 опитваме	 да	 бъдем	 с	
активните	 в	 момента	 ав-
тори,	 да	 показваме	 това,	
което	 те	 правят.	 Следим	
много	 активно	 какво	 се	
случва	 днес	 в	 полето	 на	
карикатурата	 и	 имаме	 са-
мочувствието,	 че	 участ-
ваме	 в	 неговото	 разви-
тие.	 Предлагаме	 вестника	
„Прас	 прес“	 на	 щанда	 си	
и	работим	върху	програма	
от	 карикатурни	 изложби	
за	есента.
 - Какво ново през но-
вия сезон? 
	 -	Най-значимото	ни	съ-
битие	 през	 новия	 сезон	
ще	 бъде	 карикатурната	
програма.	Тя	ще	бъде	впе-
чатляваща.
 - Наскоро се завър-
нахте от Китай, какви са 
впечатленията Ви?
	 -	 Участвах	 в	 обучите-
лен	 семинар	 за	 туризъм.	
Той	се	проведе	на	остров	
Хайнан,	 намира	 се	 на	
запад	 от	 Хонг	 Конг	 и	 в	
момента	 се	 развива	 като	
голямата	морска	 курортна	
дестинация	 на	 Китай.	 По-
сетихме	 Шанхай	 и	 Саня	
-	нов	скъп	морски	курорт.	
Там	 видяхме	 изкуствени	
острови,	 които	 се	 строят.	
Бяхме	 в	 институт	 по	 пер-
лите.	 Посетихме	 селище,	
тип	етнографски	резерват,	
което	 донякъде	 наподобя-
ва	 нашите	музеи	 „Етър“	 и	
„Боженци”.	 То	 представя	
начина	 на	 живот,	 препи-

тание,	 занаяти	 и	 обичаи	
на	две	малцинства	 -	Ли	и	
Мяо.	 Наблюдавахме	 обра-
ботка	на	сребро.
	 След	политиката	на	от-
варяне	 на	 Китай,	 която	
се	развива	постепенно,	но	
устойчиво	 вече	 40	 годи-
ни,	 жизненият	 стандарт	 е	
много	увеличен,	интересът	
и	възможността	на	хората	
да	пътуват	-	също.	Вътреш-
ният	и	международен	тури-
зъм	в	Китай	се	разрастват	
в	пъти.
	 Обучението	 бе	 много	
полезно.	 Стана	 ясно,	 че	
за	да	можеш	да	развиваш	
туризъм	 с	 една	 толкова	
далечна	 и	 различна	 дър-
жава,	 трябва	 да	 разби-
раш	какви	са	очакванията	
на	 тези	 хора.	 В	 момента	
се	 изгражда	 работна	 гру-
па,	 която	 е	 от	 балкански	
страни,	за	да	се	излезе	с	
обща	 стратегия.	 Не	 може	
само	 един	 град	 или	 една	
държава	да	мотивира	едно	
такова	 дълго	 посещение,	
трябва	 да	 се	 работи	 па-
кетно,	да	се	предложи	се-
рия	от	дестинации.	Всички	
китайци,	 на	 които	 дадох	
габровски	 шеги,	 ги	 раз-
глеждаха	 с	 любопитство,	
забавляваха	се	на	шегите.	
Добро	 начало	 е,	 мислим	
за	 превод	 на	 китайски.	
Аз	 носех	 освен	 рекламни	
материали	на	Дома	на	ху-
мора,	така	и	материали	за	
Етъра,	 за	 Габрово,	 както	
и	 за	 региона	 -	 Севлиево,	
Трявна	и	Дряново.
 - Успявате ли в Дома 
на хумора да привлечете 
повече туристи?
	 -	 Сравнено	 със	 същия	
период	 на	 миналата	 годи-
на,	посетителите	на	музея	
са	с	пет	процента	повече.	
По-показателно	е,	че	инди-
видуалните	 туристи	 идват	
в	Дома	на	хумора,	защото	
знаят	 какво	 ще	 видят.	 Те	
не	 идват	 просто	 да	 посе-
тят	музея,	защото	си	пред-
ставят,	 че	 нещо	 смешно	
ще	им	се	случи,	а	защото	
са	 чули,	 че	имаме	излож-
ба	за	Кристо	и	Жан-Клод,	
че	имаме	 голяма	изложба	
на	Тодор	Цонев	или	знаят,	
че	 „Музейко“	 е	 при	 нас.	
Посетителят	 идва	 с	 очак-
ване	 за	 нещо	 конкретно,	
което	 прави	 престоя	 му	
много	по-смислен.	Активно	
рекламираме	 Музея	 и	 из-
ложбите,	но	рекламата	не	
дава	мигновени	резултати,	
всеки	 има	 своя	 график	 и	
планове.
 - По какви проекти ра-
боти Домът на хумора и 
сатирата?
	 -	 Българската	 театрал-
на	 режисьорка	 Гергана	
Димитрова,	 шведската	 хо-
реографка	Веера	Гримберг	

и	 турската	 художничка	
Гюнеш	 Теркол	 бяха	 нас-
коро	 на	 творческа	 рези-
денция	при	нас	в	рамките	
на	 проекта	 „Прекрачване	
на	 граници“.	 Това	 е	 про-
ект,	 по	 който	 работим	 с	
партньори	 от	 седем	 дър-
жави	 и	 основната	 му	 цел	
е	 да	 тестваме	 хумора	 и	
изкуството,	 базирано	 на	
участие	на	публиката	като	
инструмент,	 с	 който	 да	
адресираме	 сложни	 про-
блеми	 като	 най-тежкия	 и	
нееднозначен	 за	 момента	
в	Европа	-	този	за	мигра-
цията.	
	 Артистките	 имаха	 по-
редица	от	срещи	в	София	
с	 различни	 организации,	
държавни	 агенции,	 непра-
вителствени	 организации,	
които	работят	за	регистри-
ране,	подслон	и	 грижа	за	
бежанци.	 В	 Габрово	 те	
бяха	 почти	 една	 седмица,	
имаха	 презентация,	 която	
направихме	 в	 новия	 клуб	
на	 Камъка.	 В	 Дневния	
център	 за	 възрастни	 хора	
с	 увреждания	 организи-
рахме	 ателие,	 водено	 от	
шведската	 хореографка.	В	
работата	 си	 тя	 често	 из-
ползва	танцови	техники	за	
интегриране	 на	 хора	 със	
специални	потребности.
				 Трите	 артистки	 подгот-
вят	 художествен	 проект,	
който	 най-вероятно	 ще	
бъде	под	формата	на	пър-
форманс-инсталация.
	 Другият	проект,	по	кой-
то	работим,	е	насочен	към	
картографиране	 и	 архиви-
ране	на	паметници	и	пуб-
лични	пространства,	които	
са	забравени,	занемарени	
и	 изоставени.	 Става	 дума	
за	 паметници	 и	 архите-
ктурни	обекти,	въплъщава-
щи	определена	идеология,	
която	 вече	 не	 е	 актуална	
и	 това	е	причината	да	не	
бъдат	поддържани.	Големи-
ят	обект	близо	до	Габрово	
е	паметникът	на	Бузлуджа.	
Той	получава	много	голямо	
международно	 внимание	
като	 алтернативен	 обект	
за	 туризъм.	 Паметникът	
привлича	чужденците	с	ви-
зуално	 нестандартната	 си	
форма	 и	 внушителното	 си	
разположение	на	върха.
	 	 	 	В	рамките	на	проекта	
картографираме	 20-30	 та-
кива	 различни	 паметници	
и	 архитектурни	 комплекси	
от	 онова	 време.	 Целта	 е	
да	 се	 създаде	 една	 ев-
ропейска	 карта	 с	 такива	
обекти,	 един	 забравен	 и	
изчезващ	 пласт	 от	 исто-
рията	ни.	Предвидили	сме	
серия	творчески	намеси	с	
артисти,	 художници,	 тво-
рци,	 които	 интерпретират	
темата,	свързана	с	такива	
паметници.

Мàрãàритà Доровñкà: “Прåз новия ñåзон очàквàйтå в 
Домà нà хуморà впåчàтлявàщà кàрикàтурнà проãрàмà”

		 С	 дефиле	 от	 Старин-
ната	част	на	Трявна	до	НЧ	
„Пенчо	 Славейков	 1871“	 и	
изпълнения	 на	 трите	 от-
крити	 сцени	 пред	 Даска-
лова	къща,	площад	„Капи-
тан	Дядо	Никола“	и	парка	
пред	Районен	съд	–	Трявна	
започна	 Международни-
ят	 фолклорен	 фестивал	 в	
града	 на	 зографите	 през	
миналата	 седмица,	 съоб-
щиха	 от	 пресцентъра	 на	
кметската	 администрация.	
Фестивалът	е	част	от	Кул-
турния	календар	на	Трявна	
за	 тринадесета	 поредна	
година	 и	 се	 организира	
от	 CIOFF	 (Международен	
съвет	 на	 организаторите	
на	 фестивали	 за	 фолклор	
и	 традиционни	 изкуства),	
Фондация	 „Междуна-
родни	 фолклорни	 фести-
вали“	 и	 Община	 Трявна.	 
Тази	 година	 всички	 почи-
татели	 на	 традиционната	
фиеста	 имаха	 възможност	
да	се	насладят	отблизо	на	

част	 от	 фолклорното	 бо-
гатство	 на	 Русия	 и	 Коста	
Рика.	Фолклорен	ансамбъл	
„Ла	 Койолера”	 от	 Коста	
Рика	 внесе	 особен	 коло-
рит	 в	 концертната	 про-
грама	 като	 представи	 три	
големи	региона	на	страна-
та	–	провинция	Гуанакасте,	
Лимон	и	Пунтаренас.
	 Националният	 фолкло-
рен	 ансамбъл	 „Калинка”	
от	 Новозибков,	 Брянска	
област,	е	сред	най-извест-
ните	 формации	 в	 Русия	 и	
е	 носител	 на	 множество	
национални	и	чуждестран-
ни	 награди.	 Пълната	 кон-
цертна	 програма	 на	 ан-
самбъла	 включва	 над	 50	
хореографски	композиции.	
По	традиция	във	фолклор-
ната	 фиеста	 се	 включи	 и	
ТА	 „Трявна“	 към	 НЧ	 „Пен-
чо	 Славейков	 1871“,	 кой-
то	 тази	 година	 отбелязва	
своята	 63-та	 година.	 Про-
фесионализмът,	 с	 който	
представят	 богатството	 и	

традициите	 на	 българския	
фолклор,	 е	 резултат	 от	
симбиозата	между	таланта	
на	хореографи	и	танцьори.
Кметът	 на	Община	Трявна	
приветства	представители-
те	на	Коста	Рика	и	Русия	
на	родните	им	езици	пре-
ди	 началото	 на	 концерта	
на	трите	формации,	участ-
ващи	 в	 тазгодишното	 из-
дание	на	фестивала.	Трев-
ненци	 и	 гостите	 на	 града	
имаха	 възможността	 да	
се	 насладят	 на	 красотата	
и	 богатството	 на	 танците,	
традиционните	 костюми	
и	 прекрасната	 музика	 на	
Русия,	 Коста	 Рика	 и	 Бъл-
гария.	 След	 концертната	
програма	 кметът	 Дончо	
Захариев	 връчи	 на	 учас-
тниците	в	международната	
фолклорна	фиеста	подаръ-
ци,	 които	 да	им	напомнят	
за	 красотата	 на	 Трявна	
и	 прекрасните	 емоции	 от	
гостуването	 им	 в	 китна	
Трявна.

СТЕФКА БУРМОВА
	 Осмото	 издание	 на	
„Да	 разлюлеем	 Балкана“	
изпълни	 с	 красотата	 на	
българския	танц	старопла-
нинския	град	Плачковци	в	
събота.	
	 Двадесет	 и	 една	 фор-
мации	 от	 София,	 Варна,	
Горна	 Оряховица,	 Велико	
Търново,	 Трявна,	 Бузов-
град	и	други	краища	на	ця-
лата	 страна	 показаха	 ма-
гията	 на	 родния	 фолклор	
и	доказаха,	че	България	и	
Тревненският	 край	 пазят	
своите	традиции.
	 Борислав	 Борисов	 -	
кмет	 на	 Плачковци,	 даде	
старта	 на	 фолклорното	
надиграване	с	думите,	от-
правени	към	всички	учас-
тници:	 „Вие	 сте	 пазители	
на	 българското	 народно	
творчество	 и	 носители	
на	 най-скъпото	 наслед-
ство	 на	 народа	 -	 негова-
та	 идентичност“,	 подчерта	
той	 и	 допълни,	 че	 целта	

на	този	фестивал	е	да	ни	
накара	 да	 се	 завърнем	
към	нашите	корени	и	тра-
диции,	 както	 и	 че	 обще-
ството	ни	днес	има	нужда	
точно	 от	 носителите	 на	
уникалната	 българска	 ду-
ховност.
	 Първи	 поведе	 пали-

трата	 от	 народни	 танци	
ФТФ	 „Илинден“	 в	 Плач-
ковци,	 всяка	 от	 форма-
циите	 представи	 по	 два	
танца.	 За	 финал	 публика	
и	 участници	 се	 хванаха	
на	кръшно	българско	хоро	
на	площад	„Илинден“	пред	
Кметство	Плачковци.

	 Организатори	 на	 „Да	
разлюлеем	 Балкана“	
бяха	НЧ	„Пробуда	1924“	в	
Плачковци	и	плачковска-
та	 Фолклорна	 танцова	
формация	 „Илинден“,	 със	
съдействието	 на	 кмета	
на	града	Борислав	Бори-
сов.
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