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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

Евгения Атанасова-Те-
нева представи в Габрово 
книгата си „Кристо, Владо, 
Росен и Плаващите кейо-
ве”, заедно с редакторката 
на книгата Калина Гарело-
ва. Мястото на срещата с 
авторката не е случайно 
избрано - в зала 3 на  
Дома на хумора, където 
се намират изложбите 
„Кристо и Жан-Клод. Про-
екти“ и „Роден в Габрово“. 
Журналистката е автор на 
текстовете в изложбата 
„Роден в Габрово“, в която 
са представени ранните 
години на Христо Явашев 

в града. Атанасова-Тенева 
е автор и на някои от фи-
лмите, посветени на Крис-
то и Жан-Клод, които бяха 
част и от съпътстващата 
програма към двете из-
ложби в Габрово.

Евгения Атанасова-Те-
нева е запалена изследо-
вателка на творчеството 
на Кристо и Жан-Клод. 
Прави документални фил-
ми и пише статии, посве-
тени на техните произве-
дения. Повече от десети-
летие наблюдава отблизо 
творбите на Кристо и мно-
гократно се е срещала с 
художника. Двамата разго-
варят както за конкретни-

те му произведения, така 
и за неговия живот. Тези 
интервюта и изследвания 
ще бъдат част от предсто-
яща пълна биография на 
Кристо. 

„Научих в Габрово 
много неща за живота на 
Кристо от неговите съв-
ременници. Той е личност, 
която поражда много въ-
проси, дори в тази книга, 
посветена на Плаващите 
кейове, могат да се наме-
рят отговори на въпросите 
за неговата личност. Мо-
жем да не го заобичаме 
повече, но със сигурност 
ще го разберем малко 
повече. Заедно с Калина 

Гарелова, която освен ре-
дактор, е и съмишленик, 
заедно подредихме този 
пъзел.”

Калина Гарелова каза, 
че за пръв път работи с 
журналистка, очарована е 
от начина, по който жур-
налистите наблюдават и 
дават един обективен и 
страничен поглед.

Как се е породил ин-
тересът й към личността и 
проектите на Кристо, раз-
казва Евгения Атанасова: 
„Той първо ме заинтригува 
като творец, впечатли ме 
една картичка с обграде-
ните острови на Кристо. 
Между другото днес (4 ок-

томври) Кристо открива 
документална изложба в 
Маями за този проект - 35 
години по-късно. Запазил 
е целия архив и го излага 
отново. След обградените 
острови се появи проектът 
за опаковането на Рай-
хстага. Като журналист в 
Националната телевизия 
си казах, че с този човек 
бих искала да разговарям. 
И човек, когато си поже-
лае нещо, то се случва. 
Имах шанса да се срещна 
с неговите роднини, с брат 
му Анани Явашев, чийто 
син работи при Кристо. Те 
се оказаха много отзивчи-
ви.   стр. 8

Започва вторият ден от 
третото издание на фес-
тивала за улични изкуства 
6Fest. В петъчната вечер 
фестивалът представи тан-
цово шествие по ул. „Радец-
ка”, спектакъл на площад 
„Възраждане” и огнено шоу, 
в което участие взеха едни 
от най-добрите младежки 
арт групи в Габрово.

Днес от 10:00 до 12:00 
часа основна фестивална 
локация ще бъде ул. „Оп-
ълченска” в т. нар. Шести 
участък - пред Туристически 
информационен център, зад 
църквата „Света Троица” и 
Дечковата къща. Възрож-
денската „Опълченска” ще 
бъде оживена с живите ста-
туи на театрална формация 
„Гаргара“ към НЧ „Христо 
Смирненски - 1949” и улич-
ната магия на младежите от 
Quick Hands Project.стр. 8

Евãåíия Атаíаñова прåäñтави “Криñто, 
Влаäо, Роñåí и Плаващитå кåйовå”

6Fest прåвръща Шåñти учаñтък 
в квартал íа изкуñтвата

 В събота и неделя 
„БДЖ - Пътнически пре-
вози” ЕООД организира 
атракционни пътувания 
по различни маршрути в 
страната за любителите на 
железопътния транспорт и 
ретро подвижния състав, 
съобщиха вчера от Общи-
на Дряново. Пътуванията 
са част от инициативите 
на националния железо-
пътен превозвач по повод 
отбелязването на 130-го-
дишнината от създаване-
то на Български държавни 
железници - „130 години 
пътуваме заедно”.
 Атракционните влако-
ве ще бъдат теглени от 

парни локомотиви и ще 
представят голяма част от 
историческото наследство 
на БДЖ. В съставите им 
ще бъдат и вагони от цар-
ската композиция „Корона 
експрес”, и правителстве-
ният влак от 80-те години 
„Витоша експрес”.
 Специалните компози-
ции ще пътуват по след-
ните маршрути: На 6 ок-
томври: София - Мездра - 
Плевен - Мездра - София; 
Горна Оряховица - Шумен 
– Варна.
 На 7 октомври: София 
- Септември - Пловдив - 
Карлово - София;

продължава на стр. 2

 Областният управител 
Невена Петкова заедно с 
експерта по образование 
в Областната администра-
ция Веселина Георгиева 
взе участие в Национал-
ните дни за учене през 
целия живот. Форумът се 
проведе в Пловдив, като 
акцентът беше поставен на 
постигнатите резултати в 
сектора за учене на въз-
растни, на нови проекти, 
както и върху състоянието 
му в България, Белгия и 
Македония. Невена Петко-
ва приветства участниците 
в първата част на фору-
ма, посветен на EPALE -  
електронната платформа 
за учене на възрастни в 
Европа. Областният упра-

вител подчерта, че ученето 
през целия живот неслу-
чайно е сред европейски-
те приоритети. 
 „Живеем в динамично 
време, в което миграцията 
и урбанизацията са често 
срещани процеси. В също-
то време демографската 
ситуация във всяка една 
област у нас чертае все 
по-лоши прогнози и това 
неминуемо налага хората 
на по-зряла възраст да 
бъдат все по-адаптивни и 
да се включват активно в 
различни сфери на дей-
ност“ – каза още Петкова 
и допълни, че като об-
ластен управител за нея 
е важно да съдейства за 
осигуряване на условия за 

разработване и прилагане 
на политиката за учене 
на възрастни на областно 
ниво, както и че инициати-
вата е важна за популяри-
зирането на възможност-
ите, които всеки би могъл 
да ползва, за да развие 
собствените си умения и 
знания и да получи по-до-
бра реализация без значе-
ние от възрастта. 
 Пред участниците във 
форума Петкова застъпи 
и още една тема, която е 
част от политиката за уче-
нето през целия живот, а 
именно кариерното ориен-
тиране - „необходимо ус-
ловие и адекватен отговор 
на предизвикателствата. 

продължава на стр. 2

 „Докато народните 
представители от БСП оби-
калят страната, някои със 
служебни автомобили, за 
да представят партийната 
си „Визия за България“, 
техните колеги от местния 
парламент в Габрово де-
монстрират липса на как-
вото и да било виждане 
за развитието на града и 
къса памет за тяхното уп-
равление. 
 БСП се държат сякаш 
никога не са управлявали 
държавата и града и ся-
каш не са нанесли най-го-
лемите щети.“ Това комен-
тира общинският съветник 
от ГЕРБ Грета Господино-
ва по повод поредните 

спекулации на 
областния ръко-
водител на БСП 
Николай Григо-
ров във връзка 
със закупуване 
на автобуси за 
нуждите на „Об-
щински пътниче-
ски транспорт“. 
„Цинично е точно 
Николай Григо-
ров да отправя 
обвинения по от-
ношение на ре-
шението Община 
Габрово да заку-
пи 10 автобуса от 
Столична общи-
на. За Григоров 
е необяснимо как 

Общината може да придо-
бие автобуси на цена поч-
ти като подарък, защото 
той е свикнал с гласуване-
то си да подарява общин-
ска собственост в полза 
на частни интереси, както 
в случая с имуществото на 
„Общински пазари“, което 
преди години БСП даде в 
ръцете на едно търговско 
дружество „Пазари“ АД, а 
Григоров предложи упра-
вителя му. По тази причи-
на и до днес габровци ня-
мат добър пазар, какъвто 
заслужават.
 Цинично е точно Нико-
лай Григоров да критикува 
решения за преодоляване 
на проблемите на „Общин-

ски пътнически транспорт“, 
когато проблемите са по-
ставени от управлението 
на БСП. Цинизъм е репли-
ката на Григоров „Наря-
захме тролейбусите, за да 
купим уж електробуси…“, 
при условие, че със сред-
ствата от продажбата на 
тролейбусната мрежа са 
погасени част от дълговете 
на дружеството - дългове, 
за които БСП удобно за-
бравят, че имат основен 
принос. 
 Но Николай Григоров 
вече демонстрира, че има 
къса памет, затова нека 
му припомним.
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 Празниците на Севли-
ево – столица на тиквата, 
и тази година ще приклю-
чат с Деня на града – 
Петковден. С литургия за 
Света Петка в 8:30 часа 
ще започне празничният 
14 октомври в Севлиево. 
В 10:30 часа ще се състои 
ритуалът по издигане на 
знамената, а в 11:00 ще 
се проведе тържествена 
сесия на Общинския съвет, 
на която ще бъдат обявени 
почетните отличия.
 В последния ден от 
празниците на града от 
Община Севлиево са под-
готвили и концерт на На-
ционалната танцова група 
на Палестина „Алкаумия”  

и Ансамбъл „Развитие“, 
който ще започне в 11:00  
часа и с него ще приклю-
чат празниците на Севли-
ево – столица на тиквата, 
за 2018 година. 
 Преди празника всич-
ки жители и гости на града 
ще могат да се насладят 
на XIV празник на тиквата, 
на който организаторите 
от Община Севлиево обе-
щават много изненади. 
 Заповядайте заедно да 
отпразнуваме Деня на Се-
влиево – 14 октомври!
 Събитието се реализи-
ра с подкрепата на „Идеал 
Стандарт - Видима“, ЕНЕ-
КОД, Дилмано Дилберо, 
ЕМКА.

Снимка: Емил Михов

130 ãоäиíи Бълãарñки äържавíи жåлåзíици
В неделя през Дряново ще мине атракционен 
влак с личният вагон-салон на цар Борис III

Нåвåíа Пåткова: “Учåíåто прåз цåлия живот 
íåñлучайíо å ñрåä åвропåйñкитå приоритåти”

Общиíñкият ñъвåтíик Грåта Гоñпоäиíова: “БСП ñå äържат ñякаш 
íикоãа íå ñа управлявали и íå ñа íаíåñли íай-ãолåмитå щåти”

ОПТ-Габрово е създадено като общинско търговско дружество и 
прехвърлено от държавата през 1997 г. с натрупани задължения в 
размер на 130 млн. неденомирани лева, по време на правителството 
на Жан Виденов. И още през 1997 г. така любимата тема на Николай 
Григоров и колегите му от БСП тролейбусният транспорт в Габрово 
е носел загуби, поради което тролейбусите не са се движели събота 
и неделя, за да се реализира икономия“, коментира Грета Господи-
нова. 
 Вече стана ясно, че Общината работи по 3 процедури за осигу-

Сåвлиåво празíува íа 
14 октомври, Пåтковäåí
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рабоТа прЕдлага
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, тел. 0886/332-
968. [33, 29]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 21]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор, с цело-
годишен цикъл на работа. 
Справки на тел. 0888/329-
193 и 0885/164-955. [27, 
11]

фирМа „бЕТа бус 
11“ Еоод - гр. габро-
Во Търси да назна-
чи шофьор, каТЕ-
гория „D“. Справки 
на тел. 0897/979-763. 
[11, 10]

гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 
14]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 11]фирМа 
„балЕя Груп“ търси да 
назначи шофьор на зър-
новоз. Телефон за връзка: 
0887/297-951. [26, 10]
сТроиТЕлна фирМа 
„S&S EXPERT“ набира ра-
ботници с опит в строи-
телството. Справки на тел. 
0876/969-201, 0897/759-
795. [11, 10]

ЖЕна за почистване с 
опит се търси на тел. 
0877/735-400. [11, 9]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [14, 7]
фирМа „аеМес“ набира 
шивачки - оверлог, по-
кривна; гладачки. Стартова 
заплата: 600 лв. (нето), 
1/2 от разход за транс-
порт и допълнителни бо-
нуси. Телефон за връзка: 
0895/442-887. [22, 7]
рабоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 5]

каМЕриЕрка за хотел 
спешно се търси на тел. 
0885/896-968. [5, 5]
МЕхана „габъра“ търси 
помощник-готвач. Справ-
ки на тел. 0897/974-704. 
[11, 5]
консулТанТи сЕ търсят 
на тел. 0897/219-833. 
[11, 4]
фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781 [24, 4]
добри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 4]
общ рабоТник за ма-
шинна мазилка се тър-
си на тел. 0878/270-135. 
[11, 3]
МЕхана Търси помощ-
ник-кухня. Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [11, 2]
поМощник-кухня сЕ 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 2]

МЕхана Търси да на-
значи сервитьор/ка. За-
плата: 700 лева. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [12, 2]
каМЕриЕрка сЕ търси на 
тел. 0887/002-030. [11, 2]
сЕрВиТьор/ка сЕ тър-
си на тел. 0887/002-030. 
[11, 2]
фирМа Търси шивачка и 
шлайфист, ръчен шлайф. 
Справки на тел. 0888/201-
202- [20, 2]
пицария „Мания“ търси 
пицари. Справки на тел. 
0899/133-262. [11, 1]
фирМа оТ отрасъл „Ма-
шиностроене“ търси помо-
щен работник. Справки на 
тел. 0876/11-77-48. [11, 
1]
обЕкТ прЕдлага работа 
за пенсионер - помощник 
за нощна смяна. Справки 
на тел. 0888/619-617. [3, 
1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТудЕнТи 
задочници

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 12.11.2018 - 16.11.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на община 
Дряново: с. Малки Българени.

 В периода 05.11.2018 - 09.11.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на: община 
Дряново: с. Малки Българени.

 В периода 29.10.2018 - 02.11.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на община 
Дряново: с. Малки Българени.

 В периода 29.10.2018 - 02.11.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на град Дря-
ново: ул. „Райна Княгиня“.

 В периода 29.10.2018 - 31.10.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на община 
Дряново: с. Върбановци.

 В периода 22.10.2018 - 26.10.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на община 
Дряново: с. Върбановци.

 В периода 24.10.2018 - 26.10.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на град Дря-
ново: ул. „Райна Княгиня“.

 В периода 15.10.2018 - 19.10.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъсна-
то електрозахранването в района на община 
Дряново: с. Върбановци.
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Габровски полицаи 
претърсиха два имота – в 
селата Златевци и Ма-
лини, и иззеха зелени и 
сухи наркотични расте-
ния от вида на канабиса.
 Първото претърсване 
е направено на 2 октом-
ври т. г. На тази дата е 
задържан 35-годишен жи-
тел на Габрово, а при из-
вършените процесуални  
действия в обитавания от 
него имот в село Злате-
вци криминалистите ус-
тановили, че е засадил и 
отглежда канабис. Зеле-
ните растения се оказали 

с тегло на листната маса 
28 кг. Направеният на 
място полеви наркотест 
категорично доказал, че 
става дума за наркотич-
ното вещество канабис.
 Допълнителният обиск 
в дома на задържания 
показал, че вътре се съх-
ранява още наркотик в 
сухо състояние - 11,3 гра-
ма. Собственикът му е 
бил задържан за срок 
до 24 часа. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.
 Пред съда за произ-
водство на наркотици ще 
отговаря още един га-
бровски жител – 28-годи-

шен. Неговият имот бил 
претърсен на 3 октомври. 
Служителите на сектор 
„Криминална полиция“ от 
габровското полицейско 
управление провели спе-
циализирана операция по 
отношение на наркотици-
те. 
 В резултат задържа-
ли 28-годишния жител на 
Габрово. „При извърше-
ните процесуални дейст-
вия в обитавания от него 
имот в село Малини, об-
щина Габрово, е устано-
вено, че лицето е заса-
дило и отглежда расте-
ния от вида на конопа, с 
общо тегло на зелената 

листна маса 1020 грама, 
която при направения по-
леви наркотест реагира 
на наркотичното веще-
ство „канабис” - съобщи-
ха вчера от полицията. 
- В къщата към имота 
допълнително е намере-
на и иззета зелена суха 
листна маса с общо те-
гло 77 грама, която при 
направения полеви нар-
котест също реагира на 
наркотичното вещество 
„канабис”. На лицето е 
наложена мярка „задър-
жане“ за срок до 24 часа. 
 По случая в РУ - 
Габрово е образувано до-
съдебно производство...“

Сåли каíабиñ в Златåвци и Малиíи, ñтопаíитå íа ñъä

РЕгИОНАЛЕН съВЕт
НА КНсБ - гАБРОВО

 На 5 октомври в цен-
тралната градска част на 
Габрово Регионалният съ-
вет на КНСБ – Габрово и 
Комисията за защита от 
дискриминация проведоха 
информационна кампания 
по повод 7 октомври – 
Световния ден за достоен 
труд. 
 По време на събитие-
то всеки посетител има-
ше възможност да зададе 
своите въпроси на екс-
пертите на КНСБ и КЗД 
и да получи безплатна 
консултация във връзка 
със своите трудови, оси-
гурителни и синдикални 
права, както и по защи-
тата от дискриминация на 
работното място.
 Освен че се предос-

тавиха информационни 
материали, беше прове-
дена и анкета „Достоен 
труд”. Целта беше проуч-
ване нагласите на хората 
относно справедливостта 
на техните трудови възна-
граждения и дискримина-
цията на работното място.
Резултатите от анкетата 
сочат, че 76% от всич-
ки, взели участие, смятат, 
че работодателят им не 
оценява достойно техния 
труд. Заплатата, която  
трябва да се получава 
според работещите, е 
средно 1495 лева. Мъжете 
посочват по-висок размер 
на справедлива заплата 
– средно 1927 лева, а же-
ните по-нисък – 1167 лева.
Лицата под 50 години 
имат по-високи очаквания 
за възнаграждението за 
своя труд, като смятат, че 

трябва да получават сред-
но 1674 лева. Възрастните 
работници над 50 години 
самооценяват труда си 
средно на 1143 лева. 
 Относно дискримина-
цията на работното място 
29% от анкетираните, или 
близо 1/3, посочват, че са 
били обект на дискрими-
нация на работното мяс-
то. От тях 47% са мъжете 
и 53% са жените. 40% от 
дискриминираните са на 
възраст под 50 години, 
а тези над 50 години са 
60%. 
 Инициативата на ре-
гионалната структура на 
КНСБ е част от национал-
ната и световната кампа-
ния на синдикалната общ-
ност, която тази година 
отбелязва Световния ден 
за достоен труд под мото-
то „Промени правилата”.

КНСБ-Габрово и Комиñията за защита от äиñкримиíация отбåлязаха Свåтовíия 
äåí за äоñтоåí труä ñ иíформациоííа кампаíия и аíкåтíо проучваíå

продължава от стр. 1
Тя обясни на практика 
как се е случила разра-
ботената заедно с Реги-
оналното управление по 
образованието - Габрово 
„Програма за допълващи 
дейности към кариерното 
ориентиране на ученици-
те“. Програмата обединява 
усилията на различни ин-
ституции, фирми и орга-
низации за постигане на 
общата цел да се предиз-
вика интерес към онези 
професии, необходими за 
развитието на региона. 
„Вярвам, че по същия на-
чин може да продължим и 
с хората в различни въз-
расти като даваме шанс 
за тяхната професионална 

реализация, но съобразе-
на с нуждите на бизнеса 
в различните региони на 
страната. Защото „Ученето 
през целия живот“ трябва 
да се основава на сил-
но сътрудничество между 
бизнеса, образователните 
и социалните институции“ 
– допълни още областният 
управител на Габрово Не-
вена Петкова. 
 Националните дни за 
ученето през целия живот 
се осъществяват по про-
екта „Националните коор-
динатори в изпълнение на 
Европейската програма за 
учене на възрастни”. Фи-
нансирането е с подкрепа-
та на програмата на Евро-
пейския съюз  „Еразъм +”.

Нåвåíа Пåткова: “Учåíåто прåз 
цåлия живот íåñлучайíо å ñрåä 
åвропåйñкитå приоритåти”

   продължава от стр. 1
 Варна - Карнобат - Ст. 
Загора - Г. Оряховица.
 Атракционната компо-
зиция по маршрут Варна-
Карнобат-Стара Загора-
Горна Оряховица, която 
ще премине през Дряново 
в неделя, ще бъде тегле-
на от парен локомотив № 
16.27, а в състава й ще 
пътува личният вагон-са-
лон на цар Борис III от 
„Корона експрес” и най-
големият салонен вагон 
от царския влак. Всички 
пътуващи ще могат да раз-
гледат специално прикаче-
ните вагони, а служители 
на БДЖ ще им разкажат 
интересни факти.

130 ãоäиíи Бълãарñки 
äържавíи жåлåзíици

продължава от стр. 1
ОПТ - Габрово е създадено 
като общинско търговско 
дружество и прехвърлено 
от държавата през 1997 г. 
с натрупани задължения в 
размер на 130 млн. неде-
номирани лева, по време 
на правителството на Жан 
Виденов. И още през 1997 
г. така любимата тема на 
Николай Григоров и коле-
гите му от БСП - тролей-
бусният транспорт в Габро-
во, е носел загуби, поради 
което тролейбусите не са 
се движели събота и не-
деля, за да се реализира 
икономия“, коментира Гре-
та Господинова. 
 Вече стана ясно, че 
Общината работи по 3 

процедури за осигуряване 
на общо 34 автобуса до 
началото на лятото, 14 от 
които чисто нови, 10 броя 
употребявани, но добри 
метанови автобуси, какви-
то масово се използват 
в Западна Европа, и 10 
броя употребявани, но до-
бре поддържани автобуси 
от Столична община. Те 
ще бъдат използвани за 
резервни при авариране 
на наличните на „Общин-
ски пътнически транспорт“ 
през зимните месеци, за 
да се ограничат пропуски-
те при изпълнение на ли-
ниите.
 „ Н е к омп е т е н т н о т о 
предложение на Николай 
Григоров за закупуване 

на 2-3 „по-нови“ автобу-
са за 63 000 лева нито 
е реализуемо, нито ще 
реши проблемите на град-
ския транспорт в Габро-
во. Вероятно дори няма 
да обслужи популистките 
намерения на Николай 
Григоров и БСП, защото 
габровци са интелигентни, 
колкото и от БСП систем-
но да ги подценяват и да 
опитват да ги манипулират, 
включително и със съз-
даването на партийната 
медия „Gabrovo news“, за 
която Николай Григоров 
още не е дал обяснение 
на габровци как и с какви 
средства я е създал, ко-
ментира още Грета Госпо-
динова.

Общиíñкият ñъвåтíик Грåта Гоñпоäиíова: “БСП 
ñå äържат ñякаш íикоãа íå ñа управлявали ...
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стЕФКА БУРМОВА

- Как премина творческо-
то лято на Емил Михов?

- Това лято беше наистина 
много активно, свързано с 
двете ни основни дейности, 
които развиваме. Това са до-
кументалните и исторически 
филми, а другата ни дейност 
са новите технологии в мулти-
медиите, свързани с музейно-
то дело. 

 Покрихме голяма част от 
разкопките на БАН, с кои-
то работим. Ние заснемаме 
документацията и филмираме 
всичко, което се копае. При-
ключихме много тежки раз-
копки на Струма, за къде-
то ни предстои да създадем 
сериозен филм. Всичко вече 
е заснето, остана ни само 
пренасянето на гробницата за 
новия информационен център.

- Разкопките на Струма 
бяха свързани с много скан-
дали около изграждането на 
самата магистрала. Какво се 
случваше там?

- Скандалите бяха изкуст-
вено създадени. Самият аз 
реално видях двама човека в 
Благоевград, които по-скоро 
по политически причини ги 
създаваха и не бяха въобще 
в час какви са тези разкопки, 
какво има около тях, кой ги 
финансира и какво е тяхно-
то значение за историята. А 
разликата кое е важно за ис-
ториците и кое – за туризма, 
е голяма. Двете неща нямат 
нищо общо. 

 Ще дам пример с раз-
копките в неолитните селища, 
които копаят Чохаджиеви и 
които са уникални за исто-
рията, но туристът там нищо 
не би могъл да разбере и 
да види. Същото беше и на 
Струма – не толкова, че е 
намерено нещо уникално като 
съоръжение. Просто за първи 
път бяха направени толкова 
мащабни и скъпи разкопки 
наведнъж. Защото такъв един 
обект в редовни разкопки би 
се копал 20 години. При всяко 
едно отваряне на един зид 
той е обречен след година - 
две да се загуби. Докато тук 
може би за първи път в исто-
рията на археологията, като 
изключим Севтополис, където 
е разкопано спасително, бяха 
налети огромни средства, за 
да бъде извадено всичко на-
веднъж. И съхранено. Над 200 
човека копаеха активно там 
две години. Затова за исто-
рията това беше много по-
лезно. Но за туризма то е 
трудно за експониране, дори 
ненужно, при условие, че от-
страни – там, където все още 
не е копано, се намира вече 
градската част. Ние копахме 
в периферията едно селище, 
което е по-скоро занаятчий-
ско и в което намерихме пещи 
за керамика. И тази гробница, 
която е била извън града. Тя 
ще бъде съхранена, премес-
тена, дори ще стане още по-
атрактивна, тъй като хората, 
които пътуват, ще има къде да 
спрат в отбивката, където ще 
има информационен център, 
където ще бъдат изложени 
всички тези интересни неща. 
И покрай тях вече нагоре да 
се разширяват разкопките.

- Стана ли ясно на кой 
владетел е откритата там 
гробница?

- Не е владетел. Това е 
много интересна гробница, 
защото вътре е погребан пи-
сател. Единствените съдове, 
които бяха покрай него, бяха 
една много красива трили-
трова стъклена бутилка за 
вино с две дръжки, стъклен 
ритон, които не се виждат 
всеки ден. Имаше една мно-
го красива кания, кутийка, в 
която имаше три писала, и 
една римска свещ, зазидана 
в зида от вътрешна страна. 
Тя е горяла, докато е свършил 
кислородът. Там имаме едно 
изгаряне, което не е повреди-

ло трупа. Той е бил положен и 
след това завит в много скъпи 
дрехи. Реално имаме човек, 
който е бил много уважаван и 
много начетен. Досега не съм 
запознат от други гробници 
да се вадят такива инвентари, 
типично насочени към интели-
генцията.

- Може би е бил летопи-
сец?

- Може би, да. Говорим 
за гробница от III век, когато 
малко хора от този период са 
можели да четат, камо ли да 
пишат, за да бъде погребан 
с писала. Честно казано, не 
съм запознат с последните 
изследвания на ДНК-та оттам, 
защото от всяко едно нещо 
като плат, виното, мастило-
то, костите бяха изпратени 
за ДНК. Но това ще влезе 
във филма, който правим за 
тези мащабни разкопки, за-
щото имаме материал, който 
заснехме от самото начало, от 
гола поляна – как бяха започ-
нати разкопките, преминава-
нето през всичките перипетии. 
Остана ни само заснемането 
на вдигането на гробницата, 
което също е нещо уникално 
като технология - как ще бъде 
подкопано и вдигнато цялото 
това съоръжение. 

В момента във връзка с 
този филм ние, заедно с два-
мата археолози, с които рабо-
тихме там – доц. Димитров и 
Милена Райкова, заминаваме 
за Виена. От 10 до 14 ноем-
ври участваме в конференция, 
която се провежда на две 
години и е специализирана за 
новите технологии при експо-
ниране на археология и нови-
те технологии за музеите. За 
участие в нея не се кандидат-
ства, участието е с покана от 
страна на организаторите. Там 
се събират представители от 
цял свят, които показват най-
новите мултимедийни техно-
логии за това как едно нещо 
би могло по-лесно да бъде 
възприето от туристите.

- За демонстрации на ис-
торически находки?

- Точно. Това е част от на-
шата работа и съм много горд, 
че ще присъствам на тази 
конференция. Специално за 
Виена ние ще представим точ-
но възстановката на гробница-
та. От издигането на зидове-
те в 3D формат ще покажем 
какво е представлявала тази 
гробница. Изграждаме това 
занаятчийско село изцяло в 
3D и специално гробницата 
отвътре и отвън, защото това 
е гробница тип мавзолей. Тя е 
била висока между 8 и 10 ме-
тра, с колони, със светилище 
вътре и подземна част, където 
са били три саркофага.

- Какво е усещането от 
докосването до уникалните 
находки, свързани с отдавна 
минали събития?

- Удовлетворението е неве-
роятно. С годините като че ли 
изчезна изненадата от откри-
тото. Може би защото истори-
ците ми се обаждат и предва-
рително ме информират какво 
са открили и какво трябва 
да бъде заснето като процес. 
Въпреки това и вълнението е 
голямо. Самият аз невероятно 
обичам историята. И когато 
пред самия теб историята се 
пренаписва, когато тя пред 
теб излиза на бял свят, си 
давам сметка, че някои неща, 
които се случват пред мен, 
след 5-10 години вече ще са в 
учебниците по история. Защо-
то глобално погледнато, през 
годините част от историята 
се замиташе, не се коменти-
раше, беше пренасочвана в 
други посоки по политически 
причини. Така че сега опре-
делено вече имаме нужда от 
пренаписване на историята, 
но базирана на истинските 
факти. Дъщеря ми вече е уче-
ничка и като погледнах учеб-
ниците й по история, а и по 
другите предмети, честно ка-
зано, трудно ще намеря дума, 
която да използвам. Меко ка-
зано съм разочарован, за-
щото историята е безкрайно 
интересна и поучителна, а е 
представена много сухо, чак 

отблъскващо. А историята, ко-
гато се „хване“ за човешкия 
фактор, с дребните факти, ста-
ва вълнуваща, любопитна и 
възпитаваща. Може би това е 
комплекса и от моята работа 
– в годините да съм между ис-
ториците и туристите, особено 
във времето, в което снимах 
за „Bulgaria Travel“ и успях да 
видя почти всички музеи в 
България. Да ги опозная като 
структура и като експонати. 
Отделно е работата ми с исто-
риците. Станах част от хората, 
които са между историците и 
туристите. Затова историците 
ме ползват, когато има голям 
проект нещо да бъде извадено 
и експонирано, а самият аз 
с моя опит помагам в частта 

как то би могло да привлече 
повече туристи. И слава Богу, 
че все повече музеи в Бълга-
рия започват да се разчупват 
и да търсят подобен подход. 
В момента работим с шест 
музея, които са с изцяло нови 
експозиции, изцяло новатор-
ски. Напролет те ще излязат 
в Хасковски минерални бани, 
в Петрич се прави нов му-
зей и там ще вкараме нови 
технологии, дори в момента 
приключваме проекта с Воен-

ноисторическия музей, които 
се оказаха много гъвкави и 
търсещи новото. Разбира се, 
все още има музеи, които се 
управляват и се държат като 
феодални - те вървят назад 
и единствената им функция е 
работното време и егото на 
работодателите. А в същото 
време съществува невероятен 
глад – семейният туризъм ре-
ализира страхотен ръст, чуж-
дестранният туризъм навлезе 
във вътрешността на страната, 
той иска да вижда и да гледа. 
Примерно от Кърджалийския 
музей, с който много добре 
работим, ни казват: „Искаме 
да покажем нови неща, нови 
технологии, искаме да сме 
модерни, дайте ни ги!“. Така 

че когато човек иска, намира 
как да го направи. А когато 
иска само да отчита дейност, 
то се вижда отстрани, какво-
то и да си говорим. Вижда 
се каква е реалната работа. 
Затова съм много щастлив с 
това си посещение във Виена, 
защото оттам със сигурност 
ще донеса нови идеи, които 
ще приложа тук. Всъщност 
целта ми е да се развивам, за 
да мога да представям нови 
неща. Това е и едната част от 
дейността ни – експонирането 
на историята, на това, което 
се открива. Затова в момента 
подготвям един филм заедно 
с проф. Овчаров, който ще 
излезе следващата година. 

- Кога точно?
- Не искам да фиксирам 

дати, тъй като за сериозните 
филми е нужна много теж-
ка подготовка откъм изследо-
вателска дейност, сценарий, 

сценография, разкадроване. 
Слава Богу, че нашият екип се 
разширява, в него вече имаме 
човек, който е завършил ре-
жисура, работил е в „Бояна“, 
има този опит и дори сега със 
заснемането на габровските 
шеги, с работата ни по Гърция, 
си пролича веднага наличието 
на богат опит. 

Реално за пролетта пла-
нираме филм за Перперикон, 
който ще има съвсем раз-
лична визия – историята ще 

бъде показана художествено. 
Мога да разкрия, че засега 
за този филм е избран гласът 
на Татяна Лолова, която ще го 
озвучава.

Миналия ден ми се обади 
проф. Николай Овчаров, за 
да доработваме сценария, но 
решихме да го оставим за 
края на октомври, тъй като 
сега очакваме да дойде сръб-
ският екип, с който започва-
ме подготовката за заснемане 
на филм за Габрово и това 
евентуално ще започне през 
пролетта.

- И той ще бъде посветен 
на какво?

- Това е много личен за 
мен филм - поредното мое 
хрумване, което вече набра 

скорост. Всъщност получих 
сценарий от Сърбия, свързан 
с Първата световна война, и 
е за една окопна битка между 
българи и сърби. Но сцена-
рият е посветен на това, че 
войната не е между хората, 
а е работа на политиците. 
Там се показва как на Велик-
ден празнуват и българи, и 
сърби. Сценарият ме грабна 
с нормалните човешки диа-
лози между българи и сърби, 
които макар и в окопи един 
срещу друг, хвърлят оръжията, 
за да се веселят – разказват 
си закачливи истории, псуват 
правителствата… Единият е 
учител, другият – търговец на 
кожи, но помежду си те нямат 
конфликти, а са зарязали про-
фесиите си заради прищев-
ките на политиците. Така ние 
разказваме за обикновения 
човек, който попада в една 
месомелачка заради чужди 
интереси.

- Защо казвате, че този 
филм е много личен за Вас?

- Приемам го много лично, 
защото моето мислене е, че 
навсякъде трябва да търсим 
доброто и положителното. И 
този филм ще покаже, че Бал-
каните не са барутния погреб 
на Европа и тук живеят хора, 
които нямат проблеми помеж-
ду си и Великите сили ни 
поставят в такава ситуация 
заради други интереси. А ние 
помежду си нямаме никакви 
проблеми. От моите пътувания 
мога да кажа, че с турци, с 
гърци, със сърби, с румънци, с 
македонци работим перфект-
но. Това е театрален сцена-
рий, който ние преработихме 
за филмиране, той ще бъде 
заснет някъде в местността 
Узана и самите сърби настоя-
ха в него да има повече бъл-
гарско участие. Той е писан 
в Сърбия и отразява тяхната 
душа, затова искат и по-силно 
да се усети българската глед-
на точка чрез играта на арти-
стите. Именно по този повод 
след средата на октомври тук 
пристигат сценаристът от Сър-
бия, заедно с директора на 
Белградския театър и с един 
продуцент, с които искаме, 
след като направим филма, да 
„тръгне“ и съвместен театър 
на тази тема.  Защото сме си-
гурни, че този филм, за който 
вече имаме покани, както и за 
нестинарите - миналия ден ми 
звъняха от Босна, откъдето ни 
канят на фестивал в Сараево, 
ще стане европейски филм. 
Тъй като в него ние показваме 
другото лице на взаимодейст-
вието на сърбите и българите. 
Затова и работим упорито – 
за да покажем другото лице 
на Балканите.

Всъщност самият аз ра-
ботя, за да покажем другото 
лице на Габрово, което няма 
нужда да го изграждам. Искам 
да го извадя. Обичам своя 
град, харесвам си го и когато 
бяхме на фестивала в Ниш, 
изпитах неистовото желание 
да поканя колегите си тук. Да 
им покажа къде работя и къде 
живея, за да идват тук повече 
музиканти, повече творци от 
всички области на живота. 
Стигам дотам, че дори да си 
мечтая тук да се изгради Ки-
ноцентър, което съзнавам, че 
е лудост, но никой не може да 
ми забрани да мечтая, нали?! 
Каквото мога, ще дам на своя 
град. Спокоен съм, защото 
който дойде тук, винаги е мно-
го щастлив и казва, че Габро-
во е уникален град. Ето, сега 
покрай роднините на Бобчев, 
които идваха от Франкфурт, 
на Хаджиберов, които два ме-
сеца постоянно идват тук, ви-
дяха града в друга светлина и 
сега отново ще дойдат на 10 
октомври за откриването на 
изложбата на Държавен ар-
хив в Габрово. Така че моята 
цел наистина е да покажа, че 
Габрово е икономически и кул-
турно силен град.  

продължава на стр. 8

Емил Михов: „Мåчтая ñи в Габрово äа ñå изãраäи киíоцåíтър”

е роден на 17 март 1973 г. в Габрово. Завършил е Матема-
тическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ с профил „Ин-
форматика и програмиране“, след което и специалността 
„История“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2001 г. 
 Работил е дълги години в Националния музей на обра-
зованието в Габрово. В продължение на 30 години той се 
занимава с фотография.
 Създател е на габровския мотоклуб „Ковачите“, след 
което в продължение на три години е председател на Бъл-
гарска мотоциклетна асоциация на рокерите.
 Емил Михов, заедно с Милен Василев и Красимира 
Христова след повече от две години множество срещи, 
упорит труд, свързан с изследователска дейност, създава 
първия документален филм - „Дързостта да бъдеш първи“, 
за патриарха на габровската индустрия, невероятния 
Иван Хаджиберов. Лентата беше обявена за Събитие на 
2016 година в областта на културата от третото из-
дание на класацията, организирана от габровския Клуб на 
будителите.
 В момента Емил Михов работи в сферата на реклама-
та, туризма, студийната фотография. Снима за най-голе-
мите туристически каталози и пътеводители. 

Емил Михов
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ВЕсЕЛИН ИВ. ДИМИтРОВ

 С бързото развитие на за-
наятите и търговията през ХVІІІ 
век в Габрово се откроили не-
малко видни търговски фами-
лии. Някои от тях, спъвани от 
условията в бавно реформира-
щата се Османска империя, се 
преместили в Букурещ, Брашов, 
Москва и други европейски 
градове, но поддържали тесни 
търговски връзки с родния се 
град. А там също не липсвали 
предприемчиви габровци. Сред 
тях бил Христо Рачков, станал 
водеща фигура в габровския и 
търновския обществен и сто-
пански живот. Той е роден в се-
мейството на габровския кожу-
хар Рачко Петков в средата на 
ХVІІІ век. Бащата произхождал 
от село Зелено дърво, бил слаб 
телесно, тих и скромен човек. 
За разлика от него, жена му 
Мария, от известния тревнен-
ски търговски род Хаджийов-
чеви, била едра, яка и добре 
развита мъжкар-жена. Освен 
първородния син Христо, те 
имали още един син - Пенчо, и 
седем дъщери.
 Христо Рачков бил общи-
телен и разговорлив човек, 
обичал гуляите. Получил добро 
за времето си образование, 
научил и гръцки език. Обличал 
се добре, имал хубав кон и 
добро оръжие. Влиятелният и 
всемогъщ габровски чорбаджия 
чорбаджи Драган поддържал 
голяма въоръжена група, с коя-
то нападал турци, преминава-
щи през планината, както и 
разбойническите банди, които 
често нападали града. Хаджи 
Христо бил отличен стрелец, 
участвал винаги в тези сраже-
ния. 
 Своя талант на търговец 
Христо Рачков проявявал още 
от младини. Обичал да обикаля 
пазарите, ходел по панаирите в 
различните градове. Търговска-
та му дейност започва около 
1782 година. Тогава хаджи Велчо 
Мустаков - габровски търговец 
в Букурещ, му изпратил кати-
нари, които Христо продал на 
Узунджовския панаир. Сделката 
била много успешна, от нея той 
спечелил 100 гроша – сума, дос-
та значителна по онова време. 
Още същата година той купил в 
Търново изгодно 65 московски 
жълтици по 1/3 гроша, които 
продал в Габрово за 765 гроша. 
Тези успешни сделки му дали 
възможност да изплати големия 
дълг на баща си от 400 гроша. 
Стоките, с които той търгувал, 
били различни, но най-често, 
според записките му, това са 
шарлаган (орехово масло, осо-
бено популярно тогава) по 24 
пари оката, тютюн по 20 пари, 
брашно – 6 пари, коприна - 10-
12 пари оката, пестил, пастърма 
(която тогава се произвеждала 
в огромни количества и била 
много търсена поради своята 
трайност) и разбира се, с раз-
нообразни ножове, произведе-
ни от многобройните габровски 
ковачи. Стоките си той прода-
вал най-често по различните па-
наири. Освен всичко друго, той 
се занимавал и със сарафлък 
(търговия със златни монети).
 Очевидно още в самото на-
чало младият търговец проя-
вил добри способности, защото 
бързо се замогнал. В началото 
на деветдесетте години на ХVІІІ 
век той вече се откроявал сред 
габровските търговци.
 През 1790 година подарил 
на Метоха един дамаскин (цър-
ковна ръкописна книга, сбор-
ник с жития и проповед, обик-
новено богато украсена) за 250 
гроша, сума твърде голяма за 
това време. През 1791 година 
той за пръв път отива в Бу-
курещ. Занася скъпи кожи от 
лисици и черни котки, както и 
410 оки тютюн, които продава 
на вуйчо си хаджи Теодосий 
Хаджийовчев - габровски тър-
говец, който се бил установил 
във влашката столица.
 През 1794 година Христо се 
оженил за единствената дъще-
ря на влиятелния и всемогъщ 
чорбаджи Драган - един от 
най-богатите хора в Габрово. 

За сватбата си той купил една 
возилница вино за 25 гроша, 
4 оки кафе и едно кило захар 
за 12½ гроша и 10 оки говеждо 
месо за 53/4 гроша. На сват-
бата по обичая са му донесли 
32 овни подарък. Тези данни 
са записани в търговския му 
тефтер, който се е съхранил и 
до днес. От него черпим инфор-
мация както за сделките, така 
и за живота на Христо, а и за 
някои събития от онова време. 
Този тефтер Христо Рачков во-
дел на български език, с хубав, 
четлив почерк, в него записвал 
всичките си търговски опера-
ции. Има и записки на гръцки, 
което е указание, че той е вла-
деел и този език.
 Скоро след сватбата, при 
едно от сраженията при Монев 
дол (днес квартал на Габрово) 
чорбаджи Драган и синът му 
били убити, а Христо Рачков 
бил ранен и след това накуц-
вал. Поради това получил проз-
вището Топалът (топал = куц 
човек).
 След смъртта на чорбаджи 
Драган Христо Рачков насле-
дил всичките му имоти.
 От своите обиколки по тър-
говски дела той разбрал, че 
хановете са едно добро място 
за срещи между търговците и 
за сключване на сделки. За-
това година по-късно построил 
свой хан в Габрово. Ханът бил 
на видно място, на пазара и в 
съседство с Конака. (Конакът 
тогава бил на днешния площад 
„1 май 1876 г.“.)
 Поради големия размах на 
работата си, обаче, Христо Ра-
чков решил да се премести в 
Търново – тогава голям град, 
търговски и административен 
център. Трябва да отбележим, 
че по същото време Габрово 
било село. Затова Христо Ра-
чков прекарвал повечето си 
време в „града“, отколкото на 
„село“, където останало да жи-
вее семейството му. Все пак 
Търново било на осем часа път 
с кон и той имал възможност 
често да си идва в Габрово.
 В Търново Христо Рачков 
построил голям хан на Само-
водската чаршия - оживено и 
подходящо за търговия място. 
Нарекли го Габровския хан. По 
спомен на архитекти, ханът бил 
забележителна сграда в неоре-
несансов стил и интересна зал-
на конструкция. Не е известен 
неговият майстор-строител. 
 Към хана имало специална 
одая (стая), кантора, където  
той провеждал своите срещи с 
търговците. Освен това в хана 
бил устроен голям склад, в 
който имало голямо количество 
най-различни стоки: терзийски 
(шивашки) и галантерийни сто-
ки, чадъри, ялъци (забрадки), 
кордели, кадифе, часовници, 
пръстени, камъчета за бижуте-
рите, кутии за тютюн, текстилни 
бои и много други. Тези стоки 
той доставял от Русе, Буку-
рещ, Москва, Солун, Липиска 
(Лайпциг) и др. Заедно с това 
се занимавал и със сараф-
лък - търгувал с всички видове 
златни монети. Занимавал се е 
и с лихварство, като само за 
1800 година е отбелязал в теф-
тера си раздадени под лихва 
38 680 гроша. За събиране на 
неиздължените суми от други 
населени места използвал тур-
ски чиновници.
 В края на ХVІІІ век Христо 
Рачков със своя ум и талант на 
търговец се издигнал много в 
обществото. Той бил уважаван 
от всички в цялото воеводство, 
думата му се чувала и от тур-
ската власт, пред която имал 
силно влияние.
 Започнал да се занимава 
основно с търговия с коприна. 
Производството на пашкули и 
произвежданата от тях коприна 
по това време добило голям 
размах. Христо Рачков вече 
работел със свои представи-
тели, които обикаляли другите 
градове и села и изкупували 
за негова сметка произведена-
та коприна. Нея той продавал 
основно в Букурещ на хаджи 
Теодосий Хаджийовчев, но и 
на други търговци. Търгувал и 

с братята Априлови в Москва, 
както и с цариградски тър-
говци. Печалбите били много 
големи.
 За опознаване на обстанов-
ката посещава отново Букурещ 
през 1796 и 1799 година.
 От 1800 година Христо Ра-
чков започнал да добавя към 
името си прякора Габровали 
(Габровец), а хана му в Търно-
во хората наричали Габровския 
хан. По същото време неговият 
вуйчо Теодосий Хаджийовчев 
бил записан в търговския ре-
гистър на град Нежин (град в 
Русия със специален търговски 
статут) и добавял към името си 
думите „нежински грек“. Това 
много харесало на Христо, кой-
то също започнал да се нарича 
Христо Рачков Грек.
 От началото на новия век 
той започнал да купува много 
недвижими имоти, основно в 
Габровския край: ниви, ливади, 
гори, воденици и пр.
 Годините на прехода от еди-
ния век в другия били много 
размирни. Останали в истори-
ята като кърджалийско време, 
те се характеризирали с много 
разбойнически нападения, гра-
бежи и убийства. Много села 
били съсипани, дори Търново 
минавало от едни ръце в дру-
ги, а на 28 декември 1798 г., 
втория ден на Коледа, Габрово 
било изгорено. В своя тефтер, 
неизчерпаем източник на ин-
формация днес, Христо Рачков 
е описал тези трудни времена 
подробно. През тези години 
Христо Рачков се оттеглил в 
Казанлък, където обстановката 
била спокойна. Там, заедно с 
брат си Пенчо и други дове-
рени лица организира изку-
пуването на коприна, розово 
масло, оживено кореспондира 
с х. Велчо и х. Иванчо Мус-
такови в Букурещ (които му 
били не само добри клиенти, 
но и роднини), с търговци в 
Цариград и другаде. Служил 

си е с модерни за времето на-
чини за разплащане с полици, 
което давало по-голяма сигур-
ност през размирните времена. 
Дори изпраща образец от под-
писа си (което днес наричаме 
спесимент), за да го разпозна-
ват неговите контрагенти. Въ-
преки сложната обстановка той 
изнесъл в Букурещ само с една 
пратка 1800 оки коприна, която 
изкупувал от Търново, Севли-
ево, Свищов, Ловеч, Казанлък, 
Враца, Стара Загора, Чирпан, 
Одрин и др. Само по това мо-
жем да съдим за размаха на 
неговата дейност.
 Освен това той изкупувал 
розово масло, а през 1801 го-
дина събрал и продал над 30 
000 оки вълна. Същата година 
отива в Букурещ, като занася 
на хаджи Теодосий коприна за 
11 231 гроша, които му оставя  
под лихва 4 гроша на кесия на 
месец. (Една кесия съдържала 
500 гроша.)
 През 1803 година той из-
праща на Никифор Евст. Апри-
лов в Москва розово масло, 
за което, заедно с изпратената 
преди това коприна, получава 
21 000 гроша и 200 чифта кожи 
за 1 200 рубли.
 На 3 март 1803 г. дава 4 000 
гроша под лихва на Габровска-
та община, за да си изплати тя 
задълженията.
 Свършило смутното време 
и забогателият търговец Хрис-
то Рачков решил да отиде на 
Божи гроб в Йерусалим и да 
стане хаджия. Така се полагало 
на богатите хора, повечето от 
тях били хаджии. 
 На 12 март 1803 г. той пра-
ви опис на своето имущество 
в наличност, имоти и записи. 
Всичко възлизало на 73 507 
гроша. Освен това дал на шу-
рея си 28 496 гроша в пари и 
стока (розово масло и самуре-
ни кожи) да търгува в негово 
отсъствие. На жена си оставил  
да събира от длъжници сумата 

42 666 гроша.
 Пътят бил труден и дълъг 
и не всички поклонници се 
връщали живи от хаджилъка. 
Христо Рачков знаел това и 
затова на 1 септември 1803 г. 
предвидливо написал своето 
завещание (дията) в тефтера 
си. „Един човек смърт носи и 
ако умре в път - да се изпълни 
точно“ - записал той.
 Така била документирана 
и неговата благотворителност 
и дарителство, каквито несъм-
нено е проявявал винаги. На-
пример, през есента на 1800 
година той изгражда чешма в 
родното си село Зелено дърво, 
за което похарчил 308 гроша.
 И така в своето завещание 
той, наред с разпределението 
на имуществото си между близ-
ките си, записва и средните 
дарения:
 За школо за момчета да се 
даде от мъката ми 5 000 гроша.
 За направата на църквата 
„Св. Петка“ в Габрово 2500 гро-
ша.
 На сирачета момичета да 
се оженят 2000 гроша.
 Да се дадат под лихва 1000 
гроша и от нея да се купуват 
ежегодно по 50-60 чифта едри и 
дребни чехли за раздаване на 
сиромаси по Коледа и Велик-
ден.
 На Дряновския манастир, 
за направа на две одаи покрай 
реката – 500 гроша.
 На 40 църкви да се дадат 
за поменуването му 1000 гро-
ша.
 За поддръжка на чешмата в 
село Зелено дърво – 300 гроша.
 За калдъръми и хайряти – 
500 гроша. 
 Ако разгледаме тези някол-
ко точки от завета, ще напра-
вим следните заключения:
 На първо място това, че 
още през 1803 година Христо 
Рачков е видял голямата необ-
ходимост от едно общо учили-
ще. Може да се каже, че нему 
принадлежи всъщност идеята 
за това (тридесет години преди 
Васил Априлов) и той заделя 
значителната сума от 5000 гро-
ша за едно такова училище.
 Второ - Христо Рачков опре-
деля сумата 2500 гроша за въз-
становяване на църквата „Св. 
Петка“. Тази църква била най-
старата обществена постройка 
в Габрово, изградена още око-
ло 1231 г., след преминаване-
то на шествието с мощите на 
светицата през селището. През 
1704 г., според един публикуван 
от д-р Петър Цончев документ 
(ходжет, разрешително), църк-
вата е била ремонтирана, но 
при опожаряването на Габрово 
на 28 декември 1796 г. тя изга-
ря. Затова през 1803 г. е било 
актуално нейното възстановя-
ване, за което и Христо Рачков 
заделя тази сума. Храмът е по-
строен отново през 1804 година 

в съседство с изгорелия, но 
вече под името „Успение на Св. 
Богородица“, което име носи и 
днес.
 И така, десет дни по-късно, 
на 13 септември 1803 г. Хрис-
то Рачков тръгва на хаджилък. 
Връща се година по-късно, като 
за преживяванията си не е 
отбелязал в тефтера си нищо. 
Но започва да се нарича Хад-
жи Христо Грек, така името му 
придобило голяма тежест.
 Продължава и през след-
ващите години с успешната си 
търговска дейност, като раз-
ширява значително броя на 
своите контрагенти. Започва 
да работи пряко, без посред-
ничеството на букурещките тър-
говци, с братята Христофор и 
Никифор Априлови в Москва, 
като през 1805 г. сделките са за 
47 225 гроша, а през 1806 г. – 41 
135 гроша.
 През 1814 година той строи 
със свои средства една църква 
в Габрово, в съседство с хана 
си, на пазарния площад. Църк-
вата е изградена вече, когато 
епитропи на другите две църк-
ви, водени от страха, че прихо-
дите им ще намалеят, изпращат 
донос до властта в Търново, че 
за нея няма султански ферман. 
За щастие, Хаджи Христо нау-
чава навреме за това и когато 
идват за проверка в Габро-
во, намират в сградата коне 
и ясли. Обяснението било, че 
това не е църква, а яхър, тъй 
като дворът на хана бил тесен 
за конете на пътниците. Все 
пак, няколко години по-късно 
ферман бил получен, а църк-
вата – осветена през 1820 г. и 
посветена на „Св. Троица“.
 Като голям родолюбец ха-
джи Христо взема участие в 
подготовката на Гръцкото въс-
тание. Тогава хиляди българи са 
вярвали, че с успеха на това 
въстание ще се освободят от 
османското владичество.
 Хаджи Христо дава за въс-
танието 100 000 гроша. През 
1821 година въстанието избух-
ва, но е жестоко смазано от 
турците. Навръх Великден, 22 
април 1821 г., на портата на Ца-
риградската патриаршия е обе-
сен патриархът Григорий V. В 
Цариград е отведен и обесен и 
Търновският митрополит Йоани-
кий. Разкритията бързо напред-
ват и хаджи Христо разбира, 
че скоро ще стигнат и до него. 
По турските закони на всеки, 
вдигнал ръка срещу падишаха, 
освен смъртното наказание, се 
конфискува цялото имущество. 
За да предотврати това, през 
май 1821 г. хаджи Христо сла-
га край на живота си, като се 
отравя с опиум в хана си в Тър-
ново. Бил погребан в Търново.
 В летописния сборник на 
светогорските монаси Никифор 
и Йеротей „Повествования за 
страданията на Болгария от 
агаряните в лето 1821 г.“ е отбе-
лязано:
 „...От село же зоваемо 
Габрово, Търновски предел, 
един богат човек и славен, 
иже звавше ся именем хаджи 
Христо, от имаше сто хиляди 
сребро, дадени у Патриарщею 
Цариградскою под лихвою, не-
гда слиша о оубиение патриар-
хово, отровив себе и умре...“.
 Така завършва живота си 
хаджи Христо Рачков, един от 
най-видните габровци през Въз-
раждането.
 През годините той успял да 
натрупа значително богатство 
и да разшири търговската си 
дейност, като освен с коприна-
та, която заемала възлово мяс-
то в цялостната му стопанска 
дейност, търгувал със 122 вида 
стоки на пазари като Цариград, 
Букурещ, Москва. Хаджи Хрис-
то – търговец, кредитор, сараф, 
арендатор и предприемач с ев-
ропейски размах, един от най-
добрите примери за образа на 
ранновъзрожденския български 
търговец.
 Хора като хаджи Христо са 
били ядрото на формираща-
та се българска възрожденска 
буржоазия, носители на про-
мяната, движеща сила на об-
ществото в прехода между две 
епохи.

Продължава в събота

Õаäжи Õриñто Рачков äава за Гръцкото въñтаíиå 100 000 ãроша, хиляäи 
бълãари вярвали, чå то щå уñпåå и щå ñå оñвобоäят от оñмаíñко влаäичåñтво

Църквата „Св. Троица“, построена от хаджи Христо Рачков в 
1814 г. (възстановка).

Габрово през ХІХ век
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Кольо Марков

Продължава от бр. 225

Вåñåли и иíтåрåñíи 
ñлучки из миíалото íа 
íашата общиíа
 Голяма беше Леси-
чарска община. Земята й 
се простираше от скали-
те на Дряновския мана-
стир, а на запад стигаше 
чак до река Янтра. Села, 
селца, колиби - над 20 
на брой. По онова вре-
ме от всяка къща имаше 
по 1-2 строителни работ-
ници. А има ли строи-
телни работници, по на-
шему казано - дюлгери, 
ще има и предприемачи. 
Някои от тях бяха наис-
тина заможни - тежки 
в приказките, тежки и 
на килограми. Но имаше 
и такива, предприятията 
на които едва покриваха 
разходите с незначител-
на печалба, а понякога 
и фалираха. Но и те се 
наричаха предприемачи.
 * * *
 Ходил Пенчо с дюлге-
рите доста години. Като 
се върнал едно лято в 
родното си село Гаревци, 
радостно съобщил на 
близките си, че е станал 
вече предприемач. И как 
да не се радва - ще носи 
вече връзка и колосана 
яка на ризата. И няма 
да разнася дюлгерския 
зюмбюл по гари и стро-
ежи, а ще пътува с куфар 
и чанта. Но най-много 
се зарадвала майка му. 
Още рано на другия ден 
тя побързала да се пох-
вали на комшийката:
 - Мари, да ти кажа 
ли - наш Пенчо вече е 
предприемач. Като си 
идваше снощи, кучетата 
лаят, лаят като на пред-
приемач...
 * * *
 А наближеше ли 
зима, всички мъже се за-
връщаха в село. Младите 
се събираха по сборове 
и седянки, по чешмите, а 
по-късно и в читалищни-
те сгради. Всяка неделя 
ставаха по няколко сват-
би. 
 Любили се Иван и 
Иванка. На хорото и на-
всякъде - все заедно. Но 
родителите й не искали 
Иван за зет, че бил мно-
го беден. А Иванка тол-
кова го искала, че сън 
не я хващало, ако ден 
не го види. Затова един 
път му казала да изпрати 
сватовници час по-скоро. 
Засмян до уши, тръгнал 
Иван със сватовниците 
да я иска. Родителите й, 
нямало как, ги поканили 
вкъщи. Те знаели за как-
во са дошли и още преди 
да отворят дума сватов-
ниците, им заявили, че 
на Иван момата си не 
дават.
 - Тъкмо това дойдо-
хме и ние да ви кажем, 
че и ние не си даваме 
момчето - веднага казал 
единият от сватовниците 
и силно настъпил Иван 
да си трае.
 * * *
 В общината имаше 
седем първоначални учи-
лища. Във всяко едно 

учеха четири слети от-
деления. Известно е, че 
всички училища в око-
лията се контролираха 
само от един училищен 
инспектор. Среща той 
един ден в Габрово дас-
кал Недко от Костен-
ковци. Било пролет, а 
той още не бил идвал в 
училище да го ревизира. 
А не за пръв път е бил 
посрещан на село, както 
трябва. И двамата пове-
ли сериозен, конкретен и 
съвсем ясен разговор:
 - Маринов, тия дни 
ще дойда. Готов ли си?
 - Не съм още готов, 
господин инспекторе.
 - А кога ще станеш 
готов?
 - След 2-3 седмици. 
Аз ще се обадя. Нека 
порасте... агнето. 
 * * *
 Знае се, че габрове-
цът е гледал да се въз-
ползва от всички облаги, 
които му дава животът, 
в това число и черничо-
вите дървета. Решил бай 
Пантю от село Мичковци 
да отглежда буби. Взел 
две кутии, излюпил ги и 
започнал да ги храни. Но 
бубите ядат много листа, 
особено когато пораснат. 
И то не листа от бук, 
бряст или върба, а само 
от черница. Ошмулил чо-
векът всички клони на 
черниците в село, но пак 
не стигнали. Ядат пущи-
ните и хич не искат да 
знаят, че няма вече лис-
та. Останала само чер-
ницата на комшията, но 
как да му поиска, като 
не били в добри отно-
шения с него. Какво да 
прави. Няма да тръгне 
сега по съседните села 
в това работно време 
да търси черници. Че си 
няма друга работа...
 Връща се бай Пантю 
от къра един следобед 
вкъщи и що да види - 
половината буби лазят 
по стените. Зер, гладно 
не се стои. Ядосал се 
човекът, грабнал ситата, 
отишъл в градината на 
комшията и ги закрепил 
в клоните на черницата...
 На другия ден селя-
ните се спирали да гле-
дат оголената „до кос-
ти“ черница от гладните 
буби.
 Нужно ли е да каз-
вам, че и двамата ос-
танали много доволни. 
Радвал се бай Пантю, че 
бубите изяли до листо 
черницата на комшията. 
А последният пък се рад-
вал два пъти повече, че 
от бубите нищо не из-
лязло и трудът отишъл 
напразно.
 Засега толкоз.
 Следващия път няма 
да обикаляме по селата 
като сега, а ще ви пред-
ставим само едно лице 
- и то кръчмар от мина-
лото...

Вåñåла разхоäка из 
близкото и äалåчíо 
миíало íа моåто ñåло
 То и сега се намира 
на десетина километра 
от Габрово. Навреме-
то наброяваше стотина 
къщи, без плевните и на-

весите, беше и е най-го-
лямото село в общината. 
И така се е проточи-
ло, че като тръгнеш от 
горния му край, дока-
то стигнеш долния, няма 
да ти стигне може би 
половин час. Още през 
1848 година жителите му 
си отворили училище, от 
което засега има запазе-
но само мястото, леген-
дата, която се предава 
на поколенията, и една 
документация в Музея на 
народното образование.
 Нашенци са честни и 
предприемчиви, но някои 
доста иронични. Много 
от тях, ако ги хвърлиш в 
някой вир и потънат до 
шия, пак ще излязат сухи 
от водата. Иначе селото 
има буден революционен 
дух и подчертан инте-
рес към учението. Дали 
сме десет опълченци, 
двама политзатворници 
(един преди Девети и 
един след Девети сеп-
тември), учители, архите-
кти, офицери, само един 
професор (още жив) и 
над стотина строителни 
работници.
 * * *
 В далечното минало 
съселяните ми не знаели 
що е кражба, живеели си 
в мир и сговор, помагали 
си един на друг. Но една 
година, незнайно откъде, 
пристигнал другоселец 
с цялото си домочадие. 
Струпал набързо къщур-
ка и заживял заедно със 
селяните. Не се минало 
много време и селяните 
открили, че този човек 
краде и започнали да 
се предпазват от него. 
А един ден детето на 
другоселеца откраднало 
шапката на учителя. Из-
викан в училище, бащата 
възмутено попитал:
 - Кажи бе, даскале, 
колко ти струва шапка-
та?
 - Шапката струва 50 
гроша, но защо да кра-
де...
 - На ти сто гроша, но 
недей разваля сефтето 
на момчето - убедително 
и загрижено казал баща-
та.
 И така - от поколение 
на поколение. Затова 
тук-таме започнали да се 
появяват кражби, които 
продължават и до днес, 
например на държавно 
и кооперативно имуще-
ство.
 * * *
 По-късно училището 
се преместило в Хамба-
ра, на площада, останал 
още от турско робство. 
Било по време, когато 
учениците носели не 
само дърва в училище, 
но и храна на учителите. 
Една сутрин учителката 
поела прясната пита от 
детето и я сложила в 
разкривения от годините 
шкаф. Още не бил свър-
шил часът и едно дете 
завикало:
 - Учителко, кучето на 
Обретин измъкнало пита-
та от шкафа. 
 Учителката изпищя-
ла силно и хукнала на-
вън. Роякът деца като по 
дадена команда скочил 
през ниските прозорци 
и погнал кучето, което 

пресичало малкото пло-
щадче, захапало питата 
в уста. То тичало спокой-
но, а учителката крещя-
ла и давала команди на 
децата. Зад плетищата 
се показали селяни и 
усмихнати наблюдавали 
своеобразния крос, до-
като кучето с питата из-
чезнало из тесните кри-
ви улици.
 * * *
 Минали доста години. 
Селяните си построили 
ново светло училище, 
което и до днес стои, 
използвано за други 
цели. Като учители в 
него дошли даскал Деньо 
и жена му Райна, зер 
деца много и трудно се 
събирали в двете клас-
ни стаи. Но през Пър-
вата световна война Де-
ньо заминал за фронта 
и Райна останала сама 
да учи децата. За щас-
тие, квартирата им била 
до училището. Учителка-
та трябвало да си ходи 
непрекъснато вкъщи да 
подклада боба и кърми 
бебето (днешният габров-
ски адвокат Любен Де-
нев), отново да се връща 
и умирява стотината гър-
ла, които цепели въздуха 
в училището. Тогава тя 
се сетила за Маринчо - 
детето на хазяите, завър-
шил IV отделение преди 
2-3 години. Възложила му 
една-единствена задача 
- да поддържа нужната 
дисциплина в една от 
стаите, или в двете, кога-
то отсъства. 
 Отсякъл си Маринчо 
тояга, малко по-голяма 
от него, и влизал при 
учениците. Не му липсва-
ло самочувствие на на-
чалник, а и учениците се 
страхували от него. Зер, 
учителката живее у тях. 
„Като влезех при учени-
ците с тоягата - разказва 
и днес дядо Марин, - 
муха да бръмне, се чува-
ше.“ 
 Минали години. Уче-
ниците станали младежи, 
възрастни хора. Потря-
бвало им като строители 
да приложат аритметич-
ните действия, но някои 
от тях не можели и често 
казвали:
 - Как да знаем, бе?! 
Навремето Марин Илиев 
ни е учил...
 * * *
 Уж не е голямо село, 
но се състои от чети-
ри махали. В средната 
живееше един старец - 
дядо Симеон. Той беше 
доста оригинален. Какво-
то кажеше - на място го 
казваше. Към всеки из-
раз прибавяше „да взе-
ма“. Например - „да взе-
мем да идем, да взема 
да кажа“ и т. н. Беше по 
времето, когато немците 
отстъпваха на Източния 
фронт. Спомням си, бях 
13-14-годишен, пасях до-
битъка край село и четях 
някакъв вестник. Дядо 
Симеон мина край мене 
с биволиците и ме запи-
та какво пише във вест-
ника. Не помня какво му 
отговорих, но много до-
бре запомних той какво 
ми каза:
 - Не мога да взема 
да знам. Ама да не ме 

накарат да взема да за-
дяна пак раницата.
 Един път той се раз-
болява и в село се пуска 
слух, че няма да го бъде. 
Но не се минало много 
време и той отново под-
карал добитъка на паша. 
Някой от селяните се по-
шегувал: 
 - Ти прескочи трапа, 
дядо Симеоне.
 - Ще го прескоча, 
ами. Отде да взема да 
знам, че трябвало заяв-
ление за оня свят. Сега 
телеграма ще чакам.
 * * *
 В най-горната махала 
живееше друг, по-млад 
старец - дядо Вельо. 
Отива той един ден на 
пазар в града. После в 
една кръчма се запоз-
нава с двама търговци, 
които го запитали няма 
ли там по селата някой 
да продава мед на едро. 
Втренчил се дядо Вельо 
в мазните им зачервени 
лица, огледал се наоколо 
и отсякъл с присъщата 
му сериозност:
 - Ами аз имам на 
село стотина кошера.
 Зарадвали се търго-
вците, дълго уговаряли 
цената и накрая паза-
рили едно доста голямо 
количество. И само след 
4-5 дни, според уговор-
ката, пристигнали в село 
с кон и каруца, в която 
блестели чистите съдо-
ве. Осведомили се за 
къщата му и го открили 
в градината. Като видял 
засмените лица на търго-
вците, дядо Вельо малко 
се посмутил, но бързо 
запазил самообладание.
 - Как са пчелите? 
Приготви ли меда? - по-
питали те.
 - Кое? Мухите ли? Те 
си хвърчат из въздуха...
 - Ама нали... сто ко-
шера...
 - Може и за повече 
да има, но не съм ги 
правил още - отвърнал с 
насмешка дядо Вельо и 
им обърнал гръб.
 Та той нямал нито 
един кошер...
 * * *
 В най-малката маха-
ла живееше най-бедна-
та вдовица - баба Рада. 
Единственият й син - 
Цанко, от малък тръгнал 
с дюлгерите да печели. 
От икономия и мизерия 
той беше все болнав и 
трудно свързваха двата 
края. Затова баба Рада 
се хвалеше със своя пе-
челник на комшиите:
 - Наш Цанко е голям 
икумунист - имайки пред-
вид, че синът й иконо-
мисвал всеки лев.
 Съветваха я жените 
да не говори така, че в 
село е дошла полиция и 
за такива приказки може 
да отиде по дяволите. Но 
баба Рада още по-твърдо 
заявяваше:
 - Ако щат и на въжето 
да ме закачат - пак ще 
кажа, че Цанко от малък 
си е икумунист.
 Но само след 1-2 го-
дини, вече след Девети 
септември, Цанко освен 
че беше икономист, ста-
на и комунист - трудолю-
бив и скромен.
 * * *
 Гордост за селото 

беше и е читалищната 
сграда, която и в мина-
лото, и сега беше най-
голямата в общината. Що 
вечеринки са се дали, 
що „забави до зори“ са 
се провеждали. Читали-
щето беше истински сел-
ски дом.
 Решават младежи-
те наскоро след Девети 
септември да изнесат 
някаква пиеса, в която 
имало обесване на един 
от героите. Денят на 
представлението набли-
жавал, а младежите още 
не знаели как ще „изи-
граят“ самото обесване. 
На помощ им дошъл бай 
Стефан Бояджията - пир-
допчанин, отдавна жи-
веещ в селото. Макар и 
възрастен, но винаги ду-
ховит и оригинален, той 
набързо научил малката 
си роля и дал идея как 
да стане обесването му 
- ще го вържат с невиди-
мо въже под мишците, а 
друго въже формално ще 
закачат на шията му. 
 Вечерта на пред-
ставлението публиката 
била даже нависнала 
по прозорците. Дошъл 
моментът на обесването 
и стражарите докарали 
бай Стефан под бесил-
ката, който се покачил 
на поставеното за целта 
буре. Единият стражар 
стъпил на стълбата и 
дълго и неуверено запо-
чнал да връзва скрито-
то въже, после сложил 
примката на шията му и 
казал, отдъхвайки: „Го-
тово!“. Но когато другият 
стражар ритнал бурето, 
бай Стефан не увиснал 
на скритото въже под 
палтото, а на другото, 
което е на шията.
 Настанала суматоха. 
Едрата фигура на бай 
Стефан се загърчила и 
той не можал даже да 
извика. Двамата стра-
жари и притичалите се 
„артисти“ зад декорите 
се спуснали към него, 
хванали го за краката 
и го вдигнали нагоре. 
Едва след това се сети-
ли да спуснат завесата. 
Всеобщата уплаха била 
последвана от бурен и 
неудържим смях, който 
залял читалищния салон.
 Те, смешните исто-
рии, станали в моето 
село, нямат край. Но за-
сега трябва да спрем и 
да обещаем на нашите 
читатели, че в следващи-
те издания ще разкажем 
весели случки и за дру-
гите села в общината.

Дяäо Пåíчо
 Три бяха кръчмите в 
село Лесичарка, но тази 
на Пенчо Венков беше 
най-голяма, в нея най-
много хора се събира-

ха. Той беше най-замо-
жен, затова другите две 
кръчми едва кретаха и с 
големи усилия издържа-
ха конкуренцията. Дядо 
Пенчо беше находчив в 
търговията, ценеше сто-
тинката и имаше чорба-
джийски нрави. Колкото 
да изглежда невероятно, 
но той пееше и в църк-
вата. Негов любим израз 
беше: „Чудни хора“. Ето 
някои по-интересни случ-
ки от живота му.

И воäата ñå плаща
 Постоянен клиент 
в неговата кръчма бил 
известният местен духо-
вит и остроумен старец 
дядо Кольо Вуцето. Той 
си посръбвал от сирома-
шия и невинаги навре-
ме успявал да си плати 
борчовете. Изпие дядо 
Кольо два юза вино - 
дядо Пенчо му пише три. 
И така се събрали на 
онези пари 1000 лева ве-
ресия. Видели се много 
на бедния старец и той 
забавил плащането.
 Но дядо Пенчо го 
призовава в съда.
 - Колко ти дължи? - 
запитал делово съдията.
 - 1000 лева - веднага 
отговорил дядо Пенчо.
 - Но аз трябва да 
платя само 500 лева, за-
щото половината вино 
беше вода - пояснил не 
на шега старецът, но не 
спечелил делото, защото 
съдията и дядо Пенчо 
били стари приятели.

Откраäíали момичåто
 Близо до тезгяха, на 
рафтовете, била закаче-
на снимката на внучката 
му - младо и много кра-
сиво момиче. Влизали 
младежите в дюкяна, а 
очите им все в сним-
ката. Хвърлили око на 
момичето, докато един 
ден снимката изчезнала. 
Като разбрал, дядо Пен-
чо рекъл възмутено:
 - Чудни хора, бе! Да 
откраднат момичето от 
вкъщи.

Влакът виíовåí
 Забързал се дядо 
Пенчо към влака - един-
ственото бързо превозно 
средство по онова вре-
ме в нашия край. Когато 
наближил спирка Стой-
чевци - ето, че влакът 
пристига и спира. Но 
докато дядо Пенчо изти-
ча до него, той леко се 
плъзнал по релсите към 
града и изчезнал зад за-
воя. След като се осве-
домил, че никой не се 
качил, дядо Пенчо казал 
възмутено:
 - Чудни хора. Един 
човек да има на спирка-
та и да не го вземат.

Продължава 
следващата събота

Нåизäаäåíитå кíиãи íа учитåля краåвåä Кольо Марков
 Кольо Марков е един от най-изявените 
краеведи в Габровско. 
 Проучва всестранното минало на родния 
си край, като публикува стотици материали в 
местния и централен печат. Дълги години ра-

боти над „Речник на говора на село Велковци”, 
откупен от БАН през 1982 година. Автор е 
на четири сборника с народен хумор, които 
са предадени в Дома на хумора и сатирата - 
Габрово. 

 Има и няколко изследвания, като по-важни 
от тях са „Из миналото - легенди и истини 
от Габровския край” и „Въздържателното дви-
жение в България”.  Публикувал е много афори-
зми, епиграми и хумористични миниатюри.

Нашåíñки фолклор от извора
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оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.

„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 20]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 20]
дърВа за огрев - справ-
ки на тел. 0879/972-114. 
[33, 18]
дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени - тел. 
0896/828-147. [15, 10]

„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети; 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [27, 4]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [13, 4]
рЕЖа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
3]
рЕЖа дърВа - справки 
на тел. 0899/278-396. 
[15, 2]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб. 
Доставка веднага. Тел. 
0893/511-154. [25, 1]

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 удос-
ТоВЕрЕния.
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ коЖни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р йордЖЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

зъболЕкари
сТоМаТологичЕн ка-
бинЕТ д-р Татарлиев 
- гр. Габрово, ул. „Зе-
лена ливада“ 26. Рабо-
та със Здравната каса. 
Безплатен преглед. Тел. 
0896/349-417, 066/85-
41-85. [24, 10]

кръВодаряВанЕ
ТриМа кръВодариТЕли 
срещу заплащане се тър-
сят на тел. 0888/209-665. 
[5, 5]

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Ма-
саЖисТки - 0876/735-
596. [22, 21]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка:  0899/601-444.
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637. [23, 20]
събарянЕ и почистване 
на стари сгради - справ-
ки на тел. 0893/390-253. 
[23, 20]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 14]
кофраЖ, бЕТон, армату-
ра - тел. 0887/35070-39. 
[12, 9]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 16]

бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [17, 14]
рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
0895/810-504. [27, 11]
кърТи, пробиВа, изхвър-
ля - тел. 0895/70-70-50. 
[12, 9]
подоВи заМазки, бе-
тон, изолации, шпакловки, 
довършителни работи - 
тел. 0898/672-883. [7, 7]
рЕМонТ и направа на 
покриви от А до я, то-
пло- и хидроизолация, те-
некеджийски услуги бър-
зо и качествено - тел. 
0888/020-187. [17, 5]
подпорни сТЕни, дре-
наж, покриви, вътрешни 
ремонти - тел. 0897/390-
194. [17, 5]

кърТи, пробиВа, извоз-
ва - тел. 0878/428-125. 
[28, 4]
рЕМонТ на покриви, улу-
ци и обшивки на комини - 
тел. 0893/205-204. [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 20]
боядЖийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 3]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 3]

израбоТВа
израбоТВа МЕТални 
конструкции от ковано же-
лязо и заварка на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [12, 11]

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

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
по Всяко ВрЕМЕ. га-
ранция! Справки на тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.

дограМа
AL и PVC дограма, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 3]

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[11, 8]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254. [17, 
12]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 16]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 11]

услуги
коВач - 0892/775-774.

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.

.проМо! 
GF 858 VIP пелетна горелка с мощност от 
8 kw до 58 kw, керамична запалка, два 
подаващи шнека и автоматично механично 
самопочистване с нова цена 1590 лева.
.пакет „25 киловата“ 

Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водо-
греен котел Gf 25 + три врати + подаващ 
шнек + бункер за 210 кг пелети - цена: 
2560 лева.
.пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водогре-
ен котел Gf 35 + три врати + подаващ шнек 
+ бункер за 210 кг пелети.
.пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf52 + Водогре-
ен котел Gf48 + три врати + подаващ шнек 
+ бункер за 210 кг пелети.
.UPS за пЕлЕТни каМини и горЕлки оТ 
GOLDEN FIRE 450 V/A. За всички клиенти, 
закупили наш продукт, промоционална цена 
от 375 лева. с две години пълна гаран-
ция!

Отоплåíиå íа пåлåти - ñ цåíа и качåñтво бåз алтåрíатива
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДъРжА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

Само клиåíтитå, закупили проäукт 
íа “Голäъí файър” от ИК „Колоíåл”,  
получават ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтаíалитå при íужäа от 
ãараíциоíåí ñåрвиз трябва äа íаправят 
заявка íа тåлåфоíитå íа äоñтавчика.

цЕни за 2018 г. с ддс
.пелетна камина GF10 суха - промо цена: 1450 лв.
.пелетна камина GF18 с помпа, разширителен съд - про-
мо цена: 1850 лева. GFN18 - 1950 лв.
.пелетна камина GF24 с помпа, разширителен съд - про-
мо цена: 1950 лева, GFN24 - 2050 лв.

продаВа гроздЕ
гроздЕ - ркацители, мис-
кет, димят, мерло, кабер-
не, се продава на тел. 
0897/953-766. [5, 5]

продаВа Машини
косачка бчс се продава 
на тел. 0878/202-907. [5, 
3]

продаВа МаТЕриали
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 20]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 20]

продаВа обзаВЕЖданЕ
МЕТални ВраТи се про-
дават на тел. 0895/460-
288. [8, 1]

продаВа разни
финикоВа палМа - 30 
г., се продава на тел. 
0878/651-615. [11, 4]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 2]

ЖиВоТни продаВа
кози, ярЕТа, пръч и 
овен се продават на тел. 
0877/983-204. [12, 8]

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, 20]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [23, 20]
капаци за покрив - 
стари, се търсят на тел. 
0896/08-22-04. [1, 1]

аВТоМобили продаВа
рЕно МЕган Coach, 1.6, 
климатик, CD Plawer, 
Каско, „Гражданска от-
говорност“, цена: 1800 
лева, се продава на тел. 
0887/249-285. [14, 14]
фолксВагЕн дЖЕТа - 
1990 г., в движение, пла-
тено всичко, се продава 
на тел. 0894/946-357. 
[22, 14]
субару дЖъсТи - газ, 
1997 г., се продава на 
тел. 0878/651-615. [11, 
4]

дЖипоВЕ
дЖип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 
2006 г.; пробег 196 000 
км, се продава на тел. 
0876/200-595. [11, 1]

под наЕМ

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

рЕМаркЕТа
рЕМаркЕ с регистра-
ция се купува на тел. 
0893/703-050. [10, 6]
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се купува на тел. 
0896/635-015. [6, 3]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в идеален център за 79 
000 лева се продава на 
тел. 0888/813-710. [12, 
10]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
10]

упи В ЖК „Митко Па-
лаузов“, Севлиево, 830 
кв. м, се продава на тел. 
0887/222-588. [3, 3]
апарТаМЕнТ - 68 кв. 
м, тухла, на бул. „Трети 
март“ № 29 се прода-
ва на тел. 0890/592-948, 
0895/007-837. [11, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 20]
апарТаМЕнТ - тухла, 2-3 
етаж, до 30 000 лв., пла-
ща веднага, се купува на 
тел. 0888/317-413. [8, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 14]
поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 14]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0896/640-
697. [22, 9]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [26, 5]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [26, 5]

апарТаМЕнТ - 116 кв. 
м, тухла, обзаведен, в 
центъра на Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0897/556-676. [11, 2]
ТрисТаЕн нЕобзаВЕдЕн 
апартамент, след основен 
ремонт, кв. Русевци, цена: 
300 лв., се дава под наем 
на тел. 0884/14-99-64. 
[25, 1]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0896/640-697. 
[22, 9]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 5]

ЕроТика
прЕдлагаМ сТандарТ-
ни масажи за сериозни 
хора на мой терен, те са 
много сочни, еротични  - 
Габриела, 0895/039-942. 

[11, 3]
услуги на ниски цени 
предлага 26-годишна - 
ниска, слаба, може и на 
мой или Ваш терен - тел. 
0894/258-646. [11, 9]
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Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

даВа заЕМ
крЕдиТи - справки на 
тел. 0897/219-833. [24, 
20]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага 
на тел. 0899/377-924
ТранспорТ с каМи-
он до дВа Тона, са-
МосВал, докЕрски 
услуги - изнасяне, 
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне 
на строителни и други 
тежки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището, се предлагат 
на тел. 0898/780-448
ТранспорТ с ГАЗ 53 
- самосвал, 4 тона 
- справки на тел. 
0893/494-650. [17, 13]
ТранспорТни услуги 
със самосвал - 3.5 тона, 
2.5 тона - тел. 0895/70-
70-50. [12, 9]
ТранспорТ с обемен 
бус, самосвал и работ-
ници - тел. 0878/428-
125. [28, 4]
услуги с бус, багЕр 
и саМосВал - справки 
на тел. 0893/511-154. 
[25, 1]

уроци, курсоВЕ

учЕбЕн цЕнТър „оп-
ида 88“. курсоВЕ 
за каТЕгории а1, а, 
В, с, сЕ, D. Курсове 
по Наредба 41 - карта 
за квалификация на 
водача (превоз на то-
вари и пътници), На-
редба 40 - превоз на 
опасни товари (ARD), 
Наредба 36 - про-
ВЕЖданЕ на пси-
хологичЕски из-
слЕдВания. Справ-
ки на тел. 067/534-
900, 0898/883-358, 
0888/325-413 [33, 
16]
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Емил Михов: „Мåчтая ñи в Габрово äа ñå изãраäи киíоцåíтър”
продължава от стр. 3

- От всичко, казано дотук, 
разбирам, че учебниците по 
история не събуждат у мла-
дото поколение интереса към 
историята?

- В това съм категоричен. 
Учебниците дори отблъскват. 
Глобално погледнато, това е 
много сериозен проблем, тъй 
като израстват цели поколе-
ния, които не  знаят историята 
ни, нямат възпитанието да я 
възприемат, поради което ня-
мат отношение към бъдещето 
и към настоящето на нашата 
държава България. 

 Абсолютно категоричен 
съм, че учебниците са напи-
сани неграмотно и не с цел 
историята да възпитава, а по 
време на писането и създа-
ването на учебници се пре-
следват съвсем други цели. 
Категоричен съм за това! Кое-
то е моята болка, поради това 
чрез моята друга работа се 
опитвам да променям тази 
ситуация, тъй като определено 
историята възпитава усещане-
то и настроението за борба и 
за движение напред.

- Как ще коментирате из-
важдането от учебниците на 
„Опълченците на Шипка“, ро-
мана „Под игото“ и на дру-
ги емблематични български 
произведения, свързани с 
нашата история?

- Хората, които пишат 
учебниците, с годините се от-
къснаха напълно от духа на 
българина и влязоха в някои 
философски рамки, които са 
далеч от действителността. И 
не виждам с какво тези про-
изведения ще бъдат заменени. 
Те са крайъгълните камъни в 
нашата история. Все едно на 
американците да бъде отнет 
примерно романа „Отнесени 
от вихъра“ като литературно 
произведение. 

 „Извадените“ от учебната 

програма произведения са 
свързани дълбоко с българ-
ския бит и българския дух, 
със силата му. Днес както 
икономически, така и културно 
България се раздели. Непре-
къснато се създава халтура, а 
това е много тъжно. Да, може 
би има определени причини 
да се прави така, но считам, 
че тези автори са се откъсна-
ли от народа, на който трябва 
да повлияват и възпитават, а 
вместо това си имат някак-
ви техни „високоинтелектуал-
ни“ помисли. Днес има много 
хора, които се интересуват 
единствено от своето его и 
самочувствието, че са някои 
и вече са се самозабравили. А 
човек трябва от време на вре-
ме да се поспре и да се по-
огледа около себе си – защо 
работи, какво работи и какво 
оставя след себе си.    

- Докъде стигнахте с из-
следването на нестинарство-
то?

- Стана уникален материал 
като изследване. То приключи. 
Приключи и заснемането, кое-

то е с много уникални кадри. 
Работихме съвместно с Бурга-
ския музей, със Созополския 
музей и с музея в Малко 
Търново, където имахме добро 
сътрудничество – оттам ни 
дадоха много материали, на-
сочиха ни и къде да издирим 
нестинарите. След това посе-
тихме нестинарите в Гърция, 
които ни приеха много ра-
душно и направихме уникален 
материал. Вече всичко е при 
нас и предстои да монтираме. 

Целта ни е точно там да 
представим историята на нес-
тинарството като стара древ-
на езическа традиция, която 
се е превърнала в христи-
янска традиция. И хората да 
разберат, че християнството 
не е 15 минути огнеходене, че 
то не е атракция. Самите нес-
тинари се обиждат и ги боли 
от подобно разбиране, тъй 
като циркаджийството, което 
се налага като едно просто 
запалване на огъня и танцува-
не върху жаравата, въобще не 
показва колко сме духовни. 
Това не е театър, както видях 

една реклама миналата годи-
на, че за първи път на четири 
огъня ще играят нестинари, 
в четири часа се пали огъ-
ня, в пет започва бирфеста 
– беше направо цинично. При 
това положение защо пък да 
не пренесем и Триградското 
ждрело в центъра на София 
за атракция. Всичко се ко-
мерсиализира, за да бъдат 
прибрани едни пари по про-
екти. Започна правене на ат-
ракции от различни групи и те 
се налагат като духовност, а 
всъщност нестинарството не е 
само огнеходенето. То е много 
дълбока традиция с целогоди-
шен календар, в който самите 
дни на нестинарството от су-
трин до вечер са запълнени 
със специфични духовни на-
стройки. И като ги изключим 
– другото е просто цирк. Ето 
защо за нас беше по-важно 
да изучим именно духовното 
в нестинарството и да набле-
гнем върху него. Монтажът, 
свързан с нестинарските тра-
диции, ще бъде труден, пора-
ди което не бързаме с този 
филм, защото искаме да го 
покажем в неговата дълбочи-
на и същност. Считам, че сме 
намерили как по уважителен и 
дискретен начин да покажем, 
че хората, които се занимават 
с нестинарство, имат друга 
душевност и затова го правят.

Към филма за нестинар-
ството вече има голям инте-
рес, той е поканен за участие 
в няколко фестивала, но са-
мият аз не обичам да бързам, 
когато има пресъздаване на 
история, чрез която искам да 
възпитам отношение към ду-
ховността, скрита в родните 
традиции.

По-добре е филмът да из-
лезе по-късно и без да каз-
ваме какво сме направили, 
хората да ни разберат и да се 
вълнуват.    

Фотограф: Емил Михов

продължава от стр. 1
Преживях няколко проек-

та на Кристо, първият през 
2005 година - „Портите” в Ню 
Йорк. Той ме провокира като 
артист, като човек. Имах някол-
ко срещи с него. Той е много 
интересен човек, той има свои 
принципи, които не нарушава, 
има неща на които не е изне-
верил през целия си живот. И 
започнах да работя по неговата 
биография.

Разбрах, че той е форми-
рал в България голяма част от 
естетическите си виждания, лю-
бовта си към природата. Той си 
спомня за местността Качурите 
тук, в Габрово, където е играл 
като дете. Исках да има по-
голямо разбиране за неговата 
личност. Доколкото може да 
бъде разбран човек като него, 
той вече е във всички учебници 
по история на изкуствата по 
света. 

Всъщност тази книга „Крис-
то, Владо, Росен и Плаващи-
те кейове” трябваше да бъде 
просто една глава от тази би-
ография за Кристо. Но като 
започнах да пиша, разбрах, че 
това е друга книга. Спрях био-
графията и година и половина 
работих върху книгата за Пла-
ващите кейове. Стана много 
хубав визуален продукт, цвето-
вете на проекта са предадени 
превъзходно.

Докосването до творчество-
то и личността на Кристо доня-
къде ме промениха. Не би ми 
хрумнало при други обстоятел-
ства да си изкарам капитанско 
разрешение за управление на 
лодка. Участвах в този проект 
като работник, кандидатствах и 
ме одобриха. Работих там като 
общ работник, чисто физическа 
работа, което дотогава не бе 
ми се случвало. Живях един 
съвсем различен живот, про-

мених го ра-
дикално през 
този период. 
Човек, кога-
то вижда как 
неща, които 
изглеждат не-
възможни, ста-
ват възможни, 
това те стиму-
лира. Допирът 
с философията 
на Кристо оп-
ределено ми 
дава енергия. 
Той е толко-
ва увлечен от 
това, което 
прави. Мисля, 
че ако всеки 
обича поне 
малко нещата, 
които прави, 
вътрешно ще 
бъде по-щаст-
лив”.

Евгения Атанасова разкри 
какво се крие зад заглавие-
то на книгата „Кристо, Владо, 
Росен и Плаващите кейове”. 
„Кристо е много екипен играч. 
Преди това до него беше Жан- 
Клод. Той е достатъчно щедър 
да делегира съавторство на 
хора, които наистина вършат 
много работа за проекта и то 
неща, които наглед биха били 
невъзможни. Затова реших да 
сложа Владо и Росен до него. 
Не само защото са българи, а 
защото без тях двамата проек-
тът нямаше да бъде точно това, 
както се получи. А можеше из-
общо да не се случи. Владо е 
Владимир Явашев - племенни-
кът на Кристо. Той пое след 
Жан-Клод основната тежест 
на преговори, финансови вза-
имоотношения, логистика около 
проектите, което освобождава 
Кристо от тези задължения, за 
да може да твори. Владимир 

е роден в България, учил е 
в НАТФИЗ, после - филмова 
режисура в Ню Йорк. Става 
дясна ръка на Кристо. Покрай 
хобито на Владимир, което е 
гмуркането, се запознава с Ро-
сен. 

Той е дълбоководен водо-
лаз, в момента той е един от 
хората, които сега се занима-
ва с източването на горивото 
от потънали кораб край Созо-
пол. Той работи с много висока 
експертиза в различни проекти 
по света. Росен е не по-малко 
важен за проекта на Кристо. 
Кристо безрезервно повярва 
във Владимир и Росен и им де-
легира права да направят про-
екта така, както той го вижда, 
както го е сънувал и мечтал.”

Книгата „Кристо, Владо, Ро-
сен и Плаващите кейове” може 
да се намери в книжарница „Хе-
ликон” и на щанда за сувенири 
в Дома на хумора и сатирата.

Евãåíия Атаíаñова прåäñтави “Криñто, Влаäо, Роñåí и Плаващитå кåйовå”

продължава от стр. 1
От 10:30 часа Фолклорен 

ансамбъл „Сивек” ще ни върне 
назад във времето с историче-
ска разходка по калдъръмена-
та уличка. Така всеки ще може 
да се снима с танцьорите от 
ансамбъла и да се потопи в 
атмосферата на възрожденско 
Габрово.

Известният габровски ки-
тарист Радослав Талев ще ни 
разгорещи с китарна латино 
фиеста заедно с Музикална 
школа „Звезди в аванс”. На-
чалният час на малкия концерт 
е 11:00, а мястото - точно пред 
Туристически информационен 
център.

От 11:30 часа по улица „Оп-
ълченска” търсете и младежите 
от театралния състав „Сме-
хоранчета” към НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий 1928”. Те ще 

ни разсмеят с хумористичен 
театър.

С програмата си на 6 ок-
томври 6Fest се завръща към 
първоначалната си идея от 
създаването си през 2017 г. 
- името на фестивала „6Fest” 
(„ШестФест“) препраща към 
началото и сърцето на Габрово, 
квартал Шести участък, най-
стария квартал на града, къде-
то се ражда и развива Габро-
во. С това име са известни 
двете малки улички с възрож-
денски дух зад Дечковата къща 
и църквата „Света Троица” - ул. 
„Опълченска” и ул. „Николай 
Палаузов”. 

„Когато създавах идеята за 
фестивала 6Fest в края на 2016 
година, в проектното си пред-
ложение написах: 

„Според концепцията на 
фестивала най-старата град-

ска зона Шести участък може 
да се превърне в ядро на 
съвременните изкуства в от-
крити пространства”. Подобни 
артистични квартали има по 

цял свят, а в България успе-
шен пример за това е квартал 
Капана в Пловдив” - споделя 
фестивалният директор и съз-
дател на 6Fest Момчил Цонев.

Входът за всички събития 
от 6Fest е свободен! Фести-
валът ще бъде заснет и след 
приключването му ще бъде 
създаден документален филм 
за младежките групи на Габро-
во.

Проектът „Фестивал 6Fest 
Щастливо Габрово“ на Сдруже-
ние „Обществен комитет „Ва-
сил Левски” - Габрово” се реа-
лизира по Програма „Младеж-
ки дейности“ с финансовата 
подкрепа на Община Габрово.

6Fest прåвръща Шåñти учаñтък в квартал íа изкуñтвата
6Fest каíи роäитåли и äåца íа базар 
ñ млаäåжкитå орãаíизации в Габрово

Фестивалът за улични изкуства 6Fest кани на 6 октом-
ври на Базар на младите. Младежки организации от Габро-
во ще представят дейността си, а родители и деца ще 
имат възможност да разговарят с техни представители. 
На базара ще присъстват младежката организация ИМКА 
и ръководителите на арт формациите в града Танцова 
школа „Лиана”, Шоу-балет „Магия”, Клуб по спортни танци 
„Ритмика”, Зумба с Васи и др. 

Шатрата на базара ще бъде разположена на ул. „Оп-
ълченска” пред Туристически информационен център (зад 
църквата „Света Троица”), а паралелно с базара по улицата 
ще се случват улични изкуства - магия, театър, живи ста-
туи, музика и др.


