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РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Малко	 след	 9	 часа	 на	
15	 ноември	 бургаски	фир-
мен	 автомобил	 се	 прео-
бърна	 на	 главния	 път	 Со-
фия-Варна,	 в	 района	 на	
Севлиево.	 Пристигналите	
на	 местопроизшествието	
полицаи	 намерили	 кола-
та	 -	 „Шкода	 Октавия“,	 по	
таван	в	крайпътното	дере.
	 Пострадал	пътник,	кой-
то	 се	 возел	 на	 предната	
дясна	 седалка.	 При	 прео-
бръщането	 й	 46-годишният	
мъж,	също	от	Бургас,	счу-
пил	китката	на	дясната	си	
ръка.	 Откаран	 е	 в	 Спеш-
на	 помощ,	 без	 опасност	

за	 живота,	 съобщиха	 от	
полицията.	 Причината	 за	
произшествието	 най-веро-
ятно	 е	 мокрият	 и	 хлъзгав	
път	 и	 несъобразената	 с	
това	 скорост	 на	 „Шкода“-
та.	 Заради	 всичко	 това	
колата	излязла	от	пътното	
платно	 и	 се	 спряла	 по	
таван	 встрани.	 По	 случая	
е	 образувано	 досъдебно	
производство.
	 По	 повод	 катастрофа-
та	 началникът	 на	 сектор	
„Пътна	полиция“	 -	Габрово	
Пенчо	Пенчев	напомни	во-
дачите	 да	 приведат	 в	 ред	
колите	 си	 за	 движение	
при	зимни	условия.	
	 Вчера	в	прохода	Шип-

ка	 падна	 10-сантиметров	
сняг,	а	температурата	пад-
на	 под	 -2	 градуса.	 През		
ноември	 в	 ход	 е	 специа-
лизираната	 полицейска	
акция	 „Зима“,	 до	 15-ти	 тя	
беше	 разяснителна.	От	 15	
ноември	 „Пътна	 полиция“	
има	 право	 да	 глобява	 во-
дачите,	 чиито	 автомоби-
ли	 са	 с	 гуми	 с	 протектор	
под	4	мм.	В	такива	случаи	
глобата	е	 50	лв.	Полицаи-
те	проверяват	още	как	са	
настроени	 фаровете,	 на-
личието	 на	резервна	 гума	
и	 др.,	 както	 и	 дали	 чис-
тачките	 са	 в	 изправност.	
За	 последното	 нарушение	
глобата	е	10	лв.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 „Вода	в	чешмите	няма,	
защото	я	няма	в	Балкана“	
-	 така	 отговори	 на	 „100	
вести“	 кметът	 на	 Яворец	
Коьо	 Коев.	 Питането	 към	
него,	 а	 и	 към	 Община	
Габрово	 и	 ВиК,	 бе	 по	 по-
вод	 оплакване	 на	 жители	
на	селото,	че	от	една	сед-
мица	нямат	вода.	 	
	 „От	15	години	съм	кмет	
на	 Яворец	 и	 такава	 суша	
не	 помня.	 Като	 добавим	
и	 сечта,	 положението	 в	
Севлиевския	 балкан	 е	
трагично,	 водата	 я	 няма.	
Единствената	 ни	 надежда	
е	тръбопроводът,	който	се	
строи	 от	 габровския	 язо-

вир	 в	 посока	 Яворец.	 Ра-
ботят	 упорито	по	него	 -	 и	
в	събота,	и	в	неделя.	Вече	
подминаха	 селата	 Врани-
ловци,	 Райновци,	 Стоевци	
и	сега,	доколкото	имам	ин-
формация,	 са	 около	 Сми-
ловци.“	 Кметът	 припомни	
още,	 че	 водопроводът	 в	
село	 Яворец	 е	 изграден	
през	 1964	 г.	 и	 е	 с	 етер-
нитови	 тръби.	Те	се	пукат,	
не	 позволяват	 покачване	
на	 налягането	 и	 в	 крайна	
сметка	се	губи	голяма	част	
от	 водата,	 преминаваща	
през	 тях.	 В	 центъра,	 на-
пример,	 в	 разстояние	 на	
300	метра	водопровод	въз-
никнали	30	аварии...
	 На	 запитването	 ни	 от	

ВиК	 -	 Габрово	 получихме	
следния	отговор:	
	 „Село	Яворец	получава	
вода	 от	 ПСПВ	 „Стоките”	
и	 от	 местен	 каптаж	 „Св.	

кладенец”.	
	 Поради	 продължител-
ното	 засушаване	 на	 18	
септември	2018	г.	е	обявен	
режим	 на	 водоподаване	
за	всички	села,	захранва-
ни	от	ПСПВ	„Стоките”.	За	
съжаление,	 през	 послед-
ните	дни	дебитът	на	вода-
та	е	още	по-силно	намалял	
и	няма	ритмично	подаване	
на	вода	от	Стоките.	Зато-
ва	режимът	не	може	да	се	
спазва.	 Силно	 намален	 е	
и	 дебитът	 на	 местния	 во-
доизточник.	 Въвеждането	
на	 режим	 за	 двете	 зони	
на	селото	технически	не	е	
изпълнимо“.
	 Ще	 припомним,	 че	
през	март	 2017	 г.	Община	

Габрово	 съобщи	 за	 пред-
стоящия	 ремонт	 на	 водо-
провода	към	13	 габровски	
села.	„След	искане	на	Об-
щина	 Габрово	 в	 началото	
на	2017	г.	беше	подписано	
споразумение	с	Министер-
ството	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството,	 чрез	 което	 бяха	
осигурени	 част	 от	 сред-
ствата	за	финансиране	на	
реконструкцията	 на	 съ-
ществуващия	 водопровод	
за	захранване	на	кв.	Вой-
ново	 и	 селата	 Поповци,	
Рачевци,	Гергини,	Янковци,	
Стоевци,	Михайловци,	Рай-
новци,	 Новаковци,	 Врани-
ловци,	 Драгановци,	 Сми-
ловци,	 Драгиевци,	 Гъбене,	

както	 и	 махалите	 Никол-
чевци	и	Божковци.	За	из-
пълнението	 на	 обекта	 са	
осигурени	 500	 хил.	 лв...“,	
съобщиха	 преди	 година	
и	 половина	 от	 Община	
Габрово.
	 А	 ето	 и	 официалния	
отговор	от	Община	 Габро-
во	 на	 въпроса	 ни	 какъв	
е	 напредъкът	 по	 изпълне-
нието	на	водопровода	към	
селата	 в	 посока	 Севли-
ево?	„Основното	трасе	на	
магистралния	 водопровод,	
който	 захранва	 14	 от	 га-
бровските	 села	 в	 посока	
Севлиево,	е	изпълнено	до	
крайната	 си	 точка	 –	 село	
Гъбене.	
	 Остава	 да	 бъде	 до-

вършено	 изпълнението	 на	
водомерни	 шахти,	 откло-
нения	 за	 част	 от	 селата,	
изпитване	 на	 цялостния	
водопровод	 и	 включване	
на	 селата	 към	 новите	 от-
клонения.	 Тези	 дейности	
ще	продължат	и	през	2019	
г.	За	целта	Община	Габро-
во	очаква	още	една	целе-
ва	субсидия	от	държавата,	
с	 която	 до	 бъдат	 финали-
зирани	всички	дейности...
	 Съгласно	 ново	 спора-
зумение	с	МРРБ	през	2018	
г.	 бяха	 предоставени	 още	
900	 000	 лв.,	 с	 които	 Об-
щина	 Габрово	 продължи	
строителството	до	края	на	
календарната	година.	
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Коьо Коев, кмет на ñело Яворец: „Воäа в 
чешмите няма, защото я няма в Балкана”
От 15 години съм кмет на Яворец, такава суша не помня. Като добавим и сечта, положението в Севлиевския балкан е трагично

 Националният	 музей	
на	образованието	-	Габро-
во	 обяви	 резултатите	 от	
националната	 дарителска	
кампания	„От	ученическа-
та	чанта	до...	 училищната	
униформа“,	 проведена	 по	
повод	45	години	от	създа-
ването	на	музея.
	 Тя	стартира	в	средата	
на	януари		и	привлече	23	
дарители	 от	 цялата	 стра-
на	 -	 Габрово	 и	 областта,	
София,	 Варна,	 Пловдив,	
Шумен,	 Благоевград,	 Со-
пот.
	 Постъпиха	 453	 пред-
мета	 -	 училищни	 унифор-
ми,	 емблеми,	 монограми,	
колани,	 чанти,	 знамена,	
печати,	 удостоверения,	
учебници,	 тетрадки,	 учеб-
ни	 пособия,	 помагала	 и	
други.	

продължава на стр. 8

453 поñтъпления от националната 
äарителñка кампания на НМО - Габрово

Фирмена Шкоäа ñе преобърна край 
Севлиево, пътник ñчупи китка

	 За	 седма	 поредна	 го-
дина	 ПГТ	 „Пенчо	 Семов”	
се	 включва	 в	 Световната	
седмица	 на	 предприема-
чеството,	 чийто	 домакин	
е	 „Джуниър	Ачийвмънт”	за	
България.	 Учениците	от	 10	
„а”,	специалност	Икономи-
ка	 и	 мениджмънт	 под	 ве-
щото	ръководство	на	пре-
подавателите	 Венцислав	
Станев	 и	 Петя	 Пълевска	
подготвиха	 и	 представиха	
на	15	ноември	открит	урок		
на	 тема	 „Предприемачите	
в	 Габрово	 през	 годините”.	
Гости	 на	 събитието	 бяха	
учители	и	ученици	от	шес-
ти	и	седми	клас	на	основ-
ните	училища	в	града.

За ñеäма ãоäина Световна ñеäмица на 
преäприемачеñтвото в ПГТ „Пенчо Семов” 

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
 По	 повод	 подготвяни-
те	и	вече	проведени	про-
тестни	 действия	 вчера	от	
Областната	 дирекция	 на	
МВР	в	Габрово	припомни-
ха,	че	„законите	важат	за	
всички!“
	 „При	 нерегламентира-
ните	 протестни	 действия,	
осъществени	на	 11	 април	
на	 територията	 на	 Габро-
во,	протестиращите	са	за-
творили	в	рамките	на	два	

часа	пътя	за	връх	Шипка	
в	 района	 на	 подхода	 от	
Габрово.	 За	 това	 време	
от	 служителите	 на	 реда	
е	 организирано	 безпре-
пятственото	 преминаване	
на	автомобили	на	Спешна	
помощ	при	необходимост.	
Потокът	от	МПС	за	южна	
България	 е	 пренасочван	
през	 Трявна	 и	 Прохода	
на	 Републиката.	 За	 пред-
приетите	 мерки	 е	 уведо-
мена	ОД	на	МВР	-	Стара	
Загора,	с	цел	спиране	на	

движението	на	МПС	в	по-
сока	 Северна	 България	
през	 прохода	 Шипка	 и	
пренасочването	 му	 през	
Прохода	на	Републиката	и	
град	Трявна“,	 казаха	 вче-
ра	от	дирекцията	на	МВР	
в	Габрово.
	 И	 категорично	 заяви-
ха,	 че	законите	важат	за	
всички	 и	 няма	протест,	 в	
който	 да	 се	 разрешава	
блокирането	на	магистра-
ли	и		главни	пътища.
	 Ще	 припомним,	 че	 в	

неделя,	11	ноември,	близо	
300	автомобила	с	протес-
тиращи	блокираха	за	два	
часа	 подхода	 към	 прохо-
да,	 край	 кантон	 Любово.	
„Полицаите	 се	 държаха	
добре	 с	 нас	 -	 обобщиха	
пред	 „100	 вести“	 участни-
ци	в	протеста.	-	За	двата	
часа	 блокиране	 на	 Шип-
ка	 не	 видяхме	 някакво	
напрежение.	 Пътуващите	
даже	 изказваха	 солидар-
ност	 с	 нас.	 Е,	 имаше	 и	
някои	 несъгласни,	 но	 не	

са	правили	сцени.“	
	 А	 след	 протестите	
пред	 Община	 Габрово	 в	
началото	на	тази	седмица	
организатори	 допълниха,	
че	полицаите	са	били	 то-
лерантни	към	хората.	„Да,	
така	 беше,	 но	 очакваме	
толерантност	 от	 страна	
на	протестиращите	и	 към	
останалите	 участници	 в	
движението“,	 казаха	 сно-
щи	полицаи.		

По повод протестите и блокирането на пътищата

Габровñката полиция напомня: Законите важат за вñички!
	 В	навечерието	на	Све-
товния	 ден	 за	 възпомена-
ние	на	жертвите	от	пътно-
транспортни	произшествия	
областният	 управител,	 на-
чалникът	на	сектор	„Пътна	
полиция“	 –	 Габрово,	 Реги-
оналното	 управление	 на	
образованието	–	Габрово	и	
БЧК	 –	 Габрово	 отправиха	
апел	към	всички	да	бъдат	
внимателни	 и	 толерантни	

на	 пътя.	 Към	 тях	 се	 при-
съединиха	 и	 ученици	 от	
областта,	 които	 участваха	
в	 конкурс	 на	 тема	 „Моят	
безопасен	 път	 до	 учили-
ще“.	 От	 всички	 получени	
рисунки	30	са	селектирани	
и	 представени	 в	 изложба	
в	Областната	 администра-
ция,	която	вчера	беше	от-
крита	тържествено.	
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Показват риñунките от „Моят 
безопаñен път äо училище
в Облаñтната аäминиñтрация
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Цветелина Велчева

 Знаете ли, че в света вся-
ка година се раждат около 
15 милиона недоносени бебе-
та и че днес, 17 ноември, е 
Световният ден на недоно-
сените бебета? И аз не зна-
ех, преди да станем част от 
тази статистика. Аз и мое-
то славно момиченце юначе.
Не	вярвах	в	чудеса.
Прехвърлила	 30-те	 и	 след	

три	 неуспешни	 бременности,	
преминали	 в	 прекършени	 меч-
ти	и	 спряла	сърдечна	дейност,	
купища	 и	 купища	 изследвания,	
които	не	показват	нищо,	и	док-
торското	 отсичане:	 „Грешка	 на	
природата”,	 и	 свиване	 на	 ра-
мене…	 ето	 ме	 на	 прага	 на	
четвъртата.	 Не	 съвсем	 очак-
вано	 и	 много	 плашещо,	 малко	
поизгубила	 предишната	 сила	
или	може	би	заредена	с	много	
повече,	без	още	да	подозирам.	
Поглеждам	 надолу	 и	 виждам	
двете	чертички…
	Всички	сте	 гледали	филми	

с	 клишираните	 сцени,	 в	 които	
това	 е	 винаги	 един	 от	 най-
щастливите	 моменти	 и	 знаете	
как	майката	казва	на	мъжа	си:	
„Ще	 си	 имаме	 бебе!”	 или	 „Ще	
ставаш	 баща!”.	 След	 което	 се	
юрват	 да	 обзавеждат	 бебешка	
стая,	 да	 купуват	 бебешки	 дре-
шки	 и	 играчки…	 Всички	 сме	
виждали	 и	 клипчета,	 в	 които	
радостни	 бъдещи	 майчета	 из-
мислят	 всевъзможни	 начини,	
за	 да	 изненадат	 съпруга	 си	 с	
тази	 най-прекрасна	 вест,	 или	

пък	 двамата	 заедно	 устройват	
оригинален	 сюжет,	 чрез	 който	
да	 съобщят	 новината	 на	щаст-
ливите	 баби	 и	 дядовци.	 А	 аз	
винаги	съм	гледала	на	подобни	
сцени	 не	 само	 с	 голяма	 доза	
учудване,	 но	 и	 лека	 завист,	
защото	след	всичко	преживяно	
двете	чертички	предизвикват	 у	
мен	всичко	друго,	но	не	и	без-
грижно	 очакване,	 безоблачно	
веселие	 и	 искрена	 радост.	Тук	
ще	 прекъсна	 веднага	 вечните	
оптимисти,	 които	 нравоучител-
но	 ще	 ми	 кажат,	 че	 лошите	
мисли	привличат	лоши	събития,	
защото	 многократно	 в	 живота	
ми	 тази	 максима	 е	 издишала	
безславно	като	спукана	топка.	
Така	че	ето	ме	на	–	вгледа-

на	в	двете	чертички	и	прибрала	
страх	в	сърцето	си.	
Прескачам	 първите	 кри-

тични	 седмици,	 съпроводени	 с	
обичайния	 болничен	 престой	
около	 осмата	 седмица,	 и	 не	
вярвам	почти,	че	за	първи	път	
преминавам	успешно	през	тре-
тото	 тримесечие.	 Не	 обръщам	
внимание	 нито	 на	 киселини,	
нито	на		гадене,	нито	на	болки,	
нищо	не	ме	интересува	–	броя	
дните,	 часовете,	 минутите	 и	
секундите	 до	 следващата	 гес-
тационна	седмица.	И	докато	чу-
вам	на	всеки	преглед,	че	неща-
та	вървят	„като	по	учебник”,	си	
позволявам	малко	по	малко	да	
се	успокоя,	да	започвам	да	из-
питвам	 неописуемото	 чувство	
на	 задоволство,	 гордост,	 уми-
ление	при	мисълта,	че	истинско	
човече	от	плът	и	кръв	расте	в	
корема	 ми.	 И	 точно	 когато	 си	
позволих	 да	 бъда	 щастлива,	
дойде	 първият	 кръвоизлив,	 а	
с	 него	 и	 новината,	 че	 плацен-
тата	 не	 се	 е	 вдигнала,	 а	 дори	
е	 слязла	 още	 по-надолу	 и	 се	
установява	 като	 плацента	 пре-
вия	 тоталис.	 Бъдещи	 майчета,	
не	 започвайте	 сега	 да	 ровите	
в	 Интернет,	 за	 да	 разберете	
какво	 е	 това	 -	 ще	 прочетете	
най-ужасните	сценарии	на	све-
та,	каквито	майчиното	сърце	не	
може	 да	 понесе.	 Няма	 да	 ви	
лъжа,	че	всичко	ще	е	наред,	но	
трябва	 да	 повярвате,	 че	 всеки	
случай	е	индивидуален	и	че	ви-
наги,	винаги	има	надежда.	
Ето	 ме	 на	 прага	 на	 20-ата	

седмица,	 когато	 всичко	 се	
преобърна	 с	 главата	 надолу.	
Следват	седмици	на	мъчителен	
страх,	 кръвоизливи,	 живот	 в	
болничната	стая	и	куп	забрани:	

забрана	 да	 си	 докосвам	 коре-
ма,	за	да	не	предизвикам	кон-
тракция;	 забрана	 да	 се	 смея,	
за	да	не	предизвикам	контрак-
ция;	забрана	да	плача,	за	да	не	
предизвикам	 контракция;	 за-
брана	да	кашлям,	за	да	не	пре-
дизвикам	 контракция;	 забрана	
да	 ставам,	 да	 сядам,	 да	 се	
обръщам…	Толкова	забрани,	че	
понякога	внимавах	как	дишам.	
Вече	знаех,	че	детето	ми	ще	

се	 роди	 преждевременно.	 Въ-
просът	беше	колко	точно.	А	не	
дали.	Вече	знаех,	че	животът	и	
на	двете	ни	е	в	опасност.	Без	
преувеличение	 и	 без	 украса.	
Вече	 знаех	 и	 на	 кого	 мога	 да	
разчитам	 от	 приятелите	 си,	 от	
колегите	 си	 –	 повечето	 лице-
мерни	думи	и	нескритото	любо-
питство	 изхвърлих	 решително	
зад	гърба	си.	Вече	знаех	каква	
огромна	 подкрепа	 мога	 да	 по-
луча	от	съпруга	си,	който	не	си	
позволи	 да	 издаде	 страха	 си	
нито	веднъж;	от	мама,	която	се	
смали	 до	 точица	 бездумност;	
от	лекарите,	акушерките,	сани-

тарките,	които	ми	помогнаха	да	
се	 съхраня	 психически	 и	 фи-
зически	 до	 съдбовния	 момент,	
който	 всички	 знаехме,	 че	 ще	
настъпи	 внезапно	 и	 унищожи-
телно.	 Не	 спирах	 да	 чета	 за	
развитието	 на	 плода	 не	 прос-
то	 във	 всяка	 седмица,	 а	 във	
всеки	 ден…	 коя	 част	 от	 орга-
низма	 му	 се	 образува,	 какъв	
е	 процентът	 на	 уврежданията	
в	 съответната	 седмица,	 какви	
грижи	трябва	да	се	полагат	за	
едно	 недоносено	 дете…	 цяла	
една	непозната	Вселена,	която	
ми	 се	 беше	 случила	 и	 аз	 бях	
длъжна	 просто	 да	 се	 справя	
с	нея.	Или	да	полудея.	И	 така	
след	десетки	безсънни	деноно-
щия,	след	надупчени	от	абока-
ти	 вени,	 след	 десетки	 изтекли	
банки,	 постоянно	 следене	 на	
тоновете…	 моментът	 настъпи	
вечерта	 в	 20	 часа.	 Не	 ме	 за-
боля.	 Само	 леглото	 ми	 стана	
топло	и	мокро	–	разбрах,	че	е	
кръв	и	някак	знаех,	че	този	път	
няма	да	я	овладеят.	А	бях	в	32-
ра	гестационна	седмица.	

Много	 страх.	 Много	 пре-
глътнати	сълзи	(нали	не	можех	
да	плача).	Но	и	много	срещи	с	
Доброто,
...когато	акушерката	ме	дър-

жеше	 в	 прегръдките	 си	 (за	 да	
не	ставам),	докато	санитарките	
ми	сменят	чаршафите	от	поред-
ния	кръвоизлив.
...когато	 санитарката	 ми	

приготвяше	 различна	 закуска,	
за	да	мога	да	хапна	нещо,	за-
щото	постоянно	повръщах.
...когато	 същата	 тази	 сани-

тарка	 и	 още	 две	 акушерки	 ми	
помогнаха	да	се	изкъпя.
...когато	лекуващият	ми	док-

тор	 идваше	 всеки	 ден	 да	 ме	
види.
...когато	акушерката	ми	поз-

воли	 да	 спя	 в	 сестринската	
стая,	защото	не	можех	да	миг-
на	 от	 хъркането	 на	 една	 „съ-
квартирантка”	вече	трета	нощ.
Знаете	ли	какво	е	да	съзна-

ваш,	 че	 буквално	 в	 ръцете	 на	
друг	 човек	 е	 животът	 на	 най-
скъпото	 ти	 и	 ти	 просто	 нямаш	
друг	избор,	освен	да	се	прими-
риш?	И	молиш.	
Акушер-гинекологът	ми	има-

ше	 90	 секунди,	 за	 да	 извади	
дъщеря	 ми,	 иначе	 рискът	 от	
увреждания	 се	 увеличаваше	
главоломно!	
Операцията	продължи	близо	

2	 часа	 в	 борба	да	 се	овладее	
кървенето.
Анестезиологът	 не	 се	 отде-

ли	от	леглото	ми	в	реанимация-
та	до	сутринта.	
Акушерките	 от	 предишното	

ми	 отделение	 идваха	 да	 ме	
виждат	 в	 реанимацията,	 защо-
то	последните	месеци		от	живо-
та	си	бяхме	прекарали	заедно.	
Всички	бяха	приели	присър-

це	 случая	 ми.	 И	 ни	 стискаха	
палци.
Началникът	 на	 отделението	

по	 неонатология	 не	 се	 отдели	
24	 часа	от	 дъщеря	ми,	 защото	
положението	й	беше	критично.			
Не	 се	 изкъпа.	 Не	 си	 смени	
дрехите.	Не	се	прибра	при	де-
цата	си.
Идваха	 всякакви	 лекари	 и	

акушерки,	 за	 да	 ме	 държат	
в	 течение	 за	 състоянието	 на	
дъщеря	 ми.	 Посочвам	 го	 като	
доброта,	защото	са	длъжни	да	
ми	дават	информация	неонато-
лозите	 два	 пъти	 на	 ден.	 Само	
че	 не	 идваха	 само	 те.	 Идва-
ха	 всички,	 които	 бяха	 станали	
част	от	живота	ни,	излизаха	от	
своето	 отделение,	 за	 да	 видят	

бебето	 ми,	 и	 идваха	 при	 мен	
в	реанимация,	за	да	ми	кажат	
как	е.
Знаете	 ли,	 че	 най-трудното	

започна	 след	 излизането	 от	
реанимацията…	 прохождането	
с	атрофирали	мускули,	борбата	
с	психическия	стрес,	ужасът	да	
видя	 детето	 си	 интубирано	 и	
нямащо	 силички	 да	 си	 отвори	
очичките.	
Знаете	ли	какво	е	да	види-

те	 най-мъничкото	 създание	 на	
света	със	сила,	много	по-голя-
ма	от	вашата?	С	воля	за	живот.	
В	борба	за	всяка	глътка	въздух.	
В	борба	за	задържане	на	всеки	
натрупан	грам	тегло.
Знаете	ли	какво	количество	

беше	 първото	 хранене	 на	 дъ-
щеря	ми	от	спринцовка	с	млек-
це	 –	 1.5	 милилитра.	 И	 каква	
радост	само,	че	е	успяла	да	ги	
обработи!
Знаете	ли	какво	значи	пър-

вото	 погалване	 на	 крачето	 в	
кувьоза?
После	 първата	 прегръдка	

-	 очаквана,	 мечтана	 и	 изстра-
дана.
Едно	 неочаквано	 пътешест-

вие,	което	ни	изпрати	съдбата,	
но	 през	 което	 не	 преминахме	
сами	със	страха	си,	а	с	подкре-
пата	на	много	хора.
Искам	 да	 кажа	 на	 всички	

бъдещи	майки,	които	в	момента	
преживяват	 патологична	 бре-
менност	 –	 вярвайте	 в	 добрата	
развръзка!	 Вярвайте	 в	 силата	
на	 своето	 дете,	 не	 подозира-
те	 колко	 голяма	 е	 всъщност!	
Вярвайте	 в	 лекарите!	 В	 един	
свят,	в	който	хората	се	надпре-
варват	да	ги	обиждат,	нагрубя-
ват,	 удрят…	 вярвайте,	 че	 има	
такива,	 които	 губят	от	 съня	си	
за	 вашето	 добро,	 приемат	 със	
сърцето	 си	 отговорността	 за	
вашия	 живот.	Те	 не	 просто	 са	
лекари,	 те	 са	 творци	 на	 съд-
бата	ви.	Вярвайте,	че	ги	има	и	
дано	да	ги	срещнете.
Днес	моето	Щастие	е	на	две	

опашки	и	ме	нарича	„мамо”.
А	аз	вярвам	в	чудеса.

С благодарност към целия 
екип на болница „Шейново”.

С благодарност и обич към 
доктор Румен Велев. 

С благодарност и обич към 
доктор Донка Узунова. 

И всички останали лекари, 
акушерки и санитарки Човеци, 
които участваха в сбъдването 
на едно Чудо. 

17 ноември - Световен äен на неäоноñените бебета

Вярвайте в ñилата на ñвоето äете, не поäозирате колко ãоляма е тя 

 Продължаваме поредицата от занимателни 
географски и исторически тестови въпроси, пред-
ложени от Христо Кичиков и Павел Вълчев. Въпро-
сите имат за цел по интересен и оригинален начин 
да проверите и обогатите вашите знания.
 Нашите въпроси ще бъдат в малко нетрадицио-
нен вид „10+1“. Последният въпрос ще бъде с по-
особено съдържание.
 В началото предлагаме поредица от въпроси, 
любопитни факти, легенди и предания и снимки за 
най-дългата българска планина – Стара планина.
 Вашите въпроси и предложения можете да 
изпращате на имейл: 100vesti@stovesti.info или 
kichikov@abv.bg, или в редакцията на „100 вести“ - 
Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.
 Верните отговори ще бъдат публикувани след-
ващата събота.

Стара планина 
– чаñт 1
Стара планина е символ 
на българите и българ-
ския дух. Няма отминала 
епоха, нито век, които 
да не са оставили следи 
тук. А Вие познавате ли 
планината?
 Знаете ли какво са и 
къде са: Пеещите скали, 
Козята стена, Мараги-
дик, Царичина, Виканата 
скала?

1. Стара планина е най-
дългата българска пла-
нина. Колко километра е 
нейната дължина?

 около	330	км
 около	530	км
 около	830	км
 около	1000	км

2. Най-високият старо-
планински връх е Ботев 
– 2376 м н.в., а кой е вто-
рият по височина връх в 

планината – 2276 м?
 Ком
 Вежен
 Голям	Кадемлия
 Левски

3. Знаете ли колко ста-
ропланински върха над-
хвърлят 2000 м?

 5
 10
 30
 50

4. С кое от изброените 
имена не е именуван 
връх Ботев?

 юмрукчал

 Фердинандов	връх
 Хемус
 юмрючал

5. В геоложко отноше-
ние Стара планина е най-
младата планина на Бал-
каните. А коя е най-ста-
рата българска планина?

 Родопи
 Руй
 Осогово
 Беласица

6. Най-високият старо-
планински водопад е 
Райското пръскало – око-
ло 124 м, а кой е вторият 
по височина – 120 метра?

 Видимско	пръскало
 Голям	Джендем
 Кадемлийско	пръскало
 Черното	пръскало

7. В Стара планина са из-
градени около 80 хижи. 
Коя е разположена на 
най-голяма надморска 
височина (1850 м)?

 Узана
 Левски
 Планински	извори
 Ком

8. през планината пре-
минават над 30 прохо-
да. Кой е най-високият 
(1525 м)?

 Троянски
 Петрохански
 Рибаришки
 Твърдишки

9. Еделвайсът е рядко ен-
демично растение, сим-
вол на туризма. В Ста-
ра планина се среща в 
района на Козята стена 
и мазалат. В коя друга 
българска планина расте 
също?

 Рила
 Славянка
 Пирин
 Родопи

10. маршрутът „Ком-Еми-
не” е най-дългият марки-
ран туристически марш-
рут в България. Идеята е 
спомената първоначално 
от Алеко Константинов, а 
е осъществена и описана 
през 1933 г. от големия ор-
ганизатор на туризма, пе-
щерното дело, алпинизма, 
общественик и географ:

 Асен	Златаров
 Павел	Делирадев
 Димитър	Чорбаджийски	

-	Чудомир
Лалю	Маринов	–	Ламар

11. Името на кое много 
рядко, защитено цвете, 
срещано в Централна 
Стара планина, е пропус-
нато в текста на тази лю-
бима песен на туристите?

Там далече в планината
в царството на вечния сняг
... цъфти усамотен
всред дивния вълшебен мир.
Пътник нивга не минава
край теб любим и нежен 
цвят.
..., защо така цъфтиш
на никому ненужен ти.

ХРистО КичиКОВ
	 Между	връх	Ботев	и	масива	
Триглав,	където	в	планината	се	е	
образувало	понижение	–	седло-
вина,	преминава	от	незапомнени	
времена	 път,	 свързващ	 земите	
от	север	и	юг	на	древния	Хемус.
Това	 е	 Русалийският	 проход	
между	 градовете	Калофер	и	Ап-
рилци.
	 За	 наименованието	 Русалка	
и	 Русалийски	 проход	 има	 най-
различни	предания...	Много	чес-
то	се	твърди,	че	те	имат	митоло-
гичен	произход	и	се	свързват	с	
обаятелния	 образ	 на	 русалките	
самодиви.	 Тук,	 в	 недостъпните	
планински	 усои,	 те	 устройва-
ли	 своите	 игри...	 Нощно	 време	
виели	 кръшни	 хора	 из	ширните	
поляни,	 а	 през	 лунните	 нощи	
се	 къпели	 в	 сребристите	 ручеи	
и	 сини	 вирове.	 Тежко	 щял	 да	
си	 изпати	 този,	 който	 наруша-
вал	 тишината	 и	 спокойствието	
на	 тяхното	 потайно	 русалско	
царство.	 Горко	 на	 всеки,	 който	
пристъпвал	 в	 него...	 Милост	 и	
пощада	нямало.
	 Със	 своята	 млада	 женска	
страст	 и	 красота	 подмамвали	 и	
прилъстявали	закъснелите	млади	
мъже,	 които	случайно	минавали	
из	техните	поля	и	долини.	Опи-
вали	ги	с	чудни	песни	и	танци...	
Отвличали	ги	и	уви	–	заплащали	
те	 скъпо	 за	 своето	 безразсъд-
ство.	 Не	 ги	 убивали,	 но	 ги	 ли-
шавали	 от	 разума	 им,	 принуж-
давайки	 ги	 сами	 да	 скочат	 от	
високите	 скали	 или	 пък	 да	 се	
удавят	в	дълбоките	води.	Никога	
не	се	любили	и	 	не	живеели	с	
тях,	а	единствено	ги	изигравали	
да	загинат.	Умрелите	си	жертви	

само	 веднъж	 целували	 и	 после	
ги	заравяли	все	на	едно	място.	
Онази	от	 тях,	 която	имала	най-
много	 гробове,	 я	 избирали	 за	
царица...
	 Местните	хора	ги	обезсмър-
тили	 в	 Русалийската	 поляна,	
Русалийските	 гробища,	Русалий-
ското	игралище...
	 Връх	 Марагидик	 –	 1890	 м	
(до	 1942	 г.	 –	 връх	 Русалка),	
е	 магнетичен,	 уникално	 красив	
и	 примамлив	 старопланински	
връх.	 Неземно	 красива	 е	 и	 па-
норамата	 от	 него	 към	 Ботев,	
Кадемлията,	 Северен	 Джендем,	
Видимското	 пръскало,	 Предбал-
кана...	 За	 името	 на	 върха	 има	
различни	 легенди.	 Всяка	 от	 тях	
е	свързана	с	красотата	и	силата	
на	 българката.	 Най-често	 името	
Марагидик,	 „хубавата	Мара”,	 се	
свързва	 с	 легендата	 за	 княгиня	
Мара	 (Тамара),	 сестра	 на	 цар	
Иван	Шишман.	
	 Било	в	онези	тежки	години,	
когато	 се	 решавала	 съдбата	 на	
българската	държава.	Идвали	от	
юг	 войските	 на	 завоевателите.	
Превземали	земите	български	...	
За	да	спечели	благоволението	и	
милостта	 на	 нашественика,	 цар	
Иван	 Шишман	 се	 принудил	 да	
стане	 васал	 на	 султан	 Мурад,	
а	залог	за	временния	мир	била	
красивата	княгиня	Мара.
	 Обречена	за	султанския	ха-
рем,	на	път	за	Одрин,	премина-
вайки	 през	 този	 висок	 проход,	
княгинята	пожелала	за	последно	
да	погледне	към	своето	любимо	
Отечество.	Изкачила	се	на	върха	
и	разказват,	че	от	очите	й	поте-
кли	сълзи...	
	 От	тях	се	родила	и	се	спус-

нала	 с	 буйни	 води	 надолу	 река	
Тъжа,	 а	 върха	 и	 прохода	 на	
изток	от	него	нарекли	Марагидик	
и	Марин	проход.
	 Друго	предание	разказва	за	
епичния	 герой	 Крали	 Марко	 и	
неговата	 сестра	 Мара.	 При	 на-
шествието	 на	 турците	 с	 остра	
сабя	и	пушка-бойлия	отбранявал	
той	прохода.	Помагала	му	в	боя	
и	 сестра	 му,	 но	 загинала	 там	
сред	 скалите...	 Зажалил	 горко	
юнакът.	Сълзи	потекли	от	очите	
на	 тъй	 храбрия	 мъж.	 Те	 дали	
началото	на	река	Жална,	а	вър-
ха	 предците	 ни	 нарекли	 Жални	
връх.
	 Има	 и	 една	 друга	 легенда.	
Живяла	в	подножието	на	плани-
ната	 чудно	 красивата,	 но	много	
капризна	 мома	 Мара...	 Всички	
момци	 по	 нея	 копнеели.	 Всеки	
искал	 да	 бъде	 негова...	 Най-по-
сле	 капризната	 мома	 обещала,	
че	ще	пристане	на	 този	момък,	
който	на	ръце	я	изнесе	на	висо-
кия	и	непристъпен	връх.	
	 Намерил	 се	 такъв	 млад	 и	
силен	 юнак.	 Понесъл	 я	 той	 на	
ръце	 нагоре.	 Достигнал	 дори	
върха,	 но	 паднал	 там	 мъртъв	
на	 земята.	 Сърцето	 му	 за	 миг	
се	 пръснало...	 Загинал	 той	 за	
любовта.	Не	могъл	да	се	нарадва	
на	 голямата	 моминска	 красота.	
Останала	там	завинаги	и	хубава-
та	мома	Мара...
	 Идете	 и	 вие	 там,	 горе,	 на	
този	 неземно	 красив	 връх.	 На-
сладете	се	на	тази	магия.	Послу-
шайте	 легендите...	 Оставете	 мо-
нета	 за	 здраве...	 Преценете	 коя	
от	легендите	е	най-вярна.	Тогава	
и	вие	завинаги	ще	се	влюбите	в	
този	край.
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стЕФКА БУРМОВА

 - Завършил сте Технику-
ма по дървообработване и въ-
трешна архитектура, какво Ви 
насочи към него, г-н Бонев?
	 -	Баща	ми	е	завършил	Тър-
говската	 гимназия	 в	 Търново.	
Той	е	бил	абитуриент	през	1942	
г.	и	както	сега,	така	и	тогаваш-
ните	ученици	са	си	правили	по	
този	повод	албуми.	Но	техният	
албум	е	 уникален	–	със	стихо-
ве,	с	рисунки,	той	е	като	книга.	
Със	снимка	на	всеки	ученик	и	
за	всеки	е	написано	стихотво-
рение	от	съучениците.	За	баща	
ми	беше	написано:	 „Младеж	с	
голи	 още	 бузи,	 събрал	 на	 по-
мощ	всички	блузи,	разправяше,	
че	 нищо	 не	 чете,	 но	 да	 знае	
повече	от	него	нямаше	в	наший	
клас	и	затова	аз	хващам	се	на	
бас“.	За	един	друг	негов	съуче-
ник	–	футболист,	стихчето	беше	
следното:	 „Този	 футболист	 от	
класа	що	разбираше	от	фаса“,	
и	така	за	всеки	един	от	техния	
випуск.	И	съм	ги	запомнил,	за-
щото	познавам	хората.
	 Но	 разказах	 за	 класа	 на	
баща	ми,	за	да	усетите	свобо-
долюбивия	 дух	 на	моите	 роди-
тели,	 на	 семейството,	 в	 което	
съм	 израснал,	 и	 да	 разберете	
защо	 никой	 не	 ми	 е	 повлиял	
върху	избора	ми	къде	да	завър-
ша	средното	си	образование.	
	 В	Техникума	съучениците	ми	
бяха	дошли,	за	да	научат	зана-
ят.	 Разбира	 се,	 и	 аз	 понаучих	
нещо	от	него,	но	там	научих	и	
много	 други,	 важни	 за	 живота	
постулати.	Защото	попаднах	на	
много	добри	учители,	които	ма-
кар	и	перфекционисти,	обръща-
ха	 внимание	 и	 на	 емоционал-
ното	 състояние	 на	 всеки	 един	
от	 нас,	 научиха	 ни	 да	 имаме	
различен	поглед	към	света	нао-
коло.	
 - Този занаят полезен ли 
Ви е в живота, макар днес да 
сте специалист в съвсем раз-
лична област?
	 -	 Е,	 мога	 да	 правя	 някои	
дребни	 ремонти	 вкъщи,	 които	
не	 изискват	 кой	 знае	 какви	
умения,	като	да	оправя	бравата	
на	 вратата	 или	 нещо	 от	 този	
род.	 Мога	 да	 рендосвам,	 да	
режа,	да	конструирам	дори.	Да	
не	говорим	за	изграждането	на	
естетическите	критерии.	
	 Имах	 невероятни	 учители	
-	 и	 курсовият	 ми	 ръководи-
тел,	 и	 учителите	 по	 практика,	
и	 всички	 други	 мои	 учители	
от	 „Тревненска	 школа“	 помня	
и	 до	 днес.	 И	 по	 специалните	
предмети,	 и	 по	 общообразова-
телните.	А	и	на	мен	ми	се	уче-
ше.	 Дори	 на	 една	 родителска	
среща	класният	ми	вика:	„Кажи	
сега	по	колко	време	учиш,	ина-
че	 ще	 те	 накажа?“	 –	 защото	
все	 пак	 трябваше	 по	 някакъв	
начин	 да	 се	 стимулират	 и	 ос-
таналите	да	учат.	Не	да	гледат	
само	 усвояването	 на	 занаята.	
А	те	се	стремяха	да	се	усъвър-
шенстват	в	работата	на	ръцете	
си.	Голяма	част	от	тях	и	сега	си	
изкарват	хляба	с	този	занаят.	С	
някои	 от	 тях	 и	 досега	 поддър-
жам	 връзка.	 Пет-шест	 човека	
от	 моя	 курс	 завършиха	 в	 Ин-
ститута	за	учители	по	дървооб-
работване	 в	 Станкето	 (Дупни-
ца),	 както	 казвахме	 тогава,	 и	
след	 това	 станаха	 преподава-
тели	там,	други	се	реализираха	
в	Търновско,	в	Русенско.	Което	
означава,	 че	 нашето	 училище	
създаваше	качествени	кадри.
 - От Вашите съученици 
имаше ли изявени творци, 
които по-късно да са станали 
известни?
	 -	 Имахме	 двама,	 които	 по-
късно	 изчезнаха	 от	 полезре-
нието	ми.	Имах	съученици,	кои-
то	рисуваха	невероятно,	черта-
еха,	но	за	съжаление,	нищо	не	
мога	 да	 кажа	и	 за	 тях.	Макар	
да	не	бяхме	голямо	училище	и	
да	 се	 познавахме	 –	 един-два	
курса	 преди	 мен	 и	 толкова	
след	 мен.	 Тогава	 нашият	 тех-
никум	 не	 беше	 толкова	 попу-
лярен.	Хората	предпочитаха	да	
учат	 в	 гимназията,	 но	 самият	
аз	 никога	 дори	 за	миг	 не	 съм	
съжалявал,	 че	 съм	 завършил	
това	училище.
 - То дава различен инте-
лектуален багаж?
	 -	 И	 не	 само,	 а	 и	 заради	
срещите	 с	 други,	 по-различни	
хора.	А	със	съучениците	от	ос-

новното	училище	все	още	под-
държаме	своите	взаимоотноше-
ния.	Владо	Пенчев,	който	беше	
зам.-министър	на	отбраната,	ми	
беше	 съученик,	 Стефан	 Джа-
гаров,	 Сашо	 Калугеров,	 чийто	
баща	 беше	 зъболекар,	 беше	
много	кадърен.
 - Но защо все пак се насо-
чихте към правото?
	 -	 Точните	 науки	 –	 матема-
тика,	 физика,	 не	 ми	 бяха	 при-
сърце.	 Предпочитах	 разказ-
вателните	 предмети,	 както	 им	
казвахме	 едно	 време.	 Понеже	
баща	 ми	 беше	 счетоводител,	
съм	кандидатствал	и	в	Свищов.	
Тогава	 имахме	 възможността	
да	кандидатстваме	на	две	мес-
та.	 На	 приемните	 изпити	 имах	
добри	 оценки	 и	 бях	 приет	 не	
само	в	Свищов	в	СА	„Димитър	
Ценов“,	 но	 и	 право	 в	 СУ	 „Св.	
Климент	 Охридски“	 –	 тогава	
единствено	 там	 се	 подготвяха	
бъдещите	 юристи,	 по-късно	 се	
нароиха	 институтите,	 предлага-
щи	изучаване	на	право.	Помня,	
когато	 отидох	 да	 си	 изтеглям	
документите	 от	 Свищов,	 пър-
воначално	 отказваха	 да	 ми	 ги	
дадат:	 „Как	 така	 се	 отказвате	
от	 най-престижното	 учебно	 за-
ведение	 в	 страната?“	 –	 се	 оп-
итваха	да	ме	откажат	жените	в	
канцеларията,	 въпреки	 отгово-
ра,	че	съм	приет	на	друго	мяс-
то.	И	едва	когато	разбраха,	че	
вместо	в	Свищов,	ще	уча	право	
в	 СУ,	 заявиха,	 че	 така	 може.	
Което	 за	 мен	 означаваше,	 че	
оценяват	избора	ми.	
 - И все пак, защо право?
	 -	 Наистина	 тогава	 не	 съм	
търсил	 специалността	 заради	
своето	 бъдеще,	 а	 само	 зара-
ди	 факта,	 че	 е	 хуманитарна	
специалност.	 Самият	 аз	 имам	
афинитет	 към	 точните	 неща,	
всичко	да	е	в	ред.	А	в	универ-
ситета	попаднах	на	невероятни	
преподаватели,	 на	 невероятни	
колеги.
 - Имахте ли си любим пре-
подавател?
	 -	 Слушал	 съм	 лекции	 на	
акад.	Любен	Василев	–	неверо-
ятен	специалист	по	гражданско	
право,	 акад.	 Петко	 Стайнов	 –	
административно	 право,	 проф.	
Иван	Ненов	–	наказателно	пра-
во,	акад.	Стефан	Павлов,	проф.	
Ненова	–	семейно	право,	проф.	
Кожухаров	 –	 облигационно	
право.	Мога	 да	 изредя	 всички	
свои	 преподаватели,	 защото	
са	 невероятни	 учени,	 корифеи	
в	 правото.	 И	 сега	 учебниците	
на	Стефан	Кожухаров	са	в	ос-
новата	на	тези	дисциплини,	не	
са	 се	 променили	 правилата	 в	
това	отношение.	И	Слава	Богу,	
запазиха	 Закона	 за	 задълже-
нията	и	договорите	недокоснат,	
въпреки	 че	 другите	 закони	 са	
променени.
 - Като юрист считате ли, че 
е необходима толкова честа 
промяна в българските зако-
ни, макар за някои от тях да 
е нужна актуализация в зави-
симост от промените в обще-
ството, за да са адекватни към 
времето, в което живеем?
	 -	Тази	 масовост	 на	 проме-
ните	 не	 я	 разбирам.	 Имайте	
предвид,	че	голяма	част	от	най-

старите	дори	разпоредби	могат	
да	вършат	работа	и	сега.	
 - Не считате ли, че поня-
кога се играе на законотвор-
чество и какво означава това 
– демонстрация на активност 
или за облекчаване живота на 
обществото?
	 -	 Не,	 не.	 Самият	 аз	 имам	
друго	 чувство	 –	 че	 става	дума	
за	пространствата,	за	посоките	
в	 развитието	 на	 обществото.	
Дали	са	наляво,	дали	са	надяс-
но	или	в	центъра.	Виждате,	че	
като	се	промени	болшинството	
в	 Парламента,	 започват	 да	 се	
променят	закони.
 - Да разбирам ли, че чес-
то в правото се търси осигу-
ряване на удобството, вместо 
практичността?
	 -	Има	норми,	които	са	акту-
ални	още	от	римско	време	и	те	
съществуват	 в	 нашето	 нацио-
нално	 право.	 Облигационното	
и	 гражданското	 право,	 слава	
Богу,	не	ги	пипат.
 - Казват, че в развитите де-
мокрации законодателството 
не се променя?
	 -	 Гражданският	 кодекс	 на	
французите	 е	 още	 от	 Наполе-
оновото	 време.	 В	 законода-
телството	 трябва	 да	 се	 „бута“	
нежно.	
 - Липсата на корекции в 
областта на законодателство-
то символ на стабилна демо-
крация ли е според Вас?
	 -	 По-скоро	 –	 да.	 Защото	
там,	 където	 нормата	 е	 добра,	
няма	смисъл	да	се	„бута“,	неза-
висимо	от	пулсациите	на	обще-
ството.
 - Как определяте промени-
те в българското законодател-
ство през годините, добри ли 
са?
	 -	В	първите	години	след	де-
мокрацията	 законодателството	
се	движеше	много	 –	 тези	дой-
дат	на	власт,	след	това	онези.	
Сменят	 едно,	 след	 това	 друго.	
Тези	казват	така,	другите	–	ина-
че.	Ако	 отворите	 някой	 закон,	
ще	видите,	че	е	променян	мно-
гократно.
 - Защо е така, защо про-
дължават тези пулсации в за-
конодателството?
	 -	 За	 да	 е	 удобно	 някому.	
Когато	 дойде	 едно	мнозинство	
–	121	депутати	ще	вдигнат	ръка	
и	ще	го	променят.	Но	дали	то	е	
най-доброто?!
 - Като завършихте право, 
къде постъпихте на работа?
	 -	Първото	ми	работно	мяс-
то	 беше	 съдия	 в	 Габровския	
районен	съд.	Тогава,	благодаре-
ние	на	Марин	Чернев,	лека	му	
пръст,	който	беше	шеф	на	съда,	
и	на	Димитър	Димитров	научих	
много.	Това	са	двамата	юристи,	
на	които	много	дължа	и	в	про-
фесионално,	 и	 в	 лично	 отно-
шение.	Те	ме	научиха	на	много	
неща	в	занаята	и	не	мога	да	ги	
забравя	никога.
 - Кое е най-важното за 
един съдия, както е казал 
пенчо Славейков ли - „Криво 
седи – право съди“?
	 -	 Да	 познава	 добре	 зако-
нодателството	 и	 да	 го	 прилага	
спрямо	 фактите,	 които	 са	 до-
казани	 в	 един	 процес.	Това	 е	

моето	 виждане,	 възможно	 е	
и	 да	 не	 съм	 прав,	 но	 страни-
те	 във	 всеки	 един	 процес	 се	
опитват	 да	 представят	 исти-
ната	 такава,	 каквато	 е	 според	
тях.	За	съжаление,	понякога	се	
подменят	документи,	съобразно	
обстоятелствата.	А	съдията	като	
отвори	 кориците	 на	 делото,	 е	
длъжен	 да	 работи	 на	 предста-
вената	 му	 материално-доказа-
телствена	 база.	 Ако	 знакът	 е	
плюс,	 ти	 не	 можеш	 да	 го	 на-
правиш	минус,	нали?!
 - Казвате, че понякога 
и право да седи, пак криво 
ще отсъди съдията, в зави-
симост от представеното? 
	 -	 Не	 мога	 да	 кажа	 точно	
така,	 тъй	 като	 не	 ми	 прилича. 
 - Но все пак съдията от-
съжда на база представените 
доказателства, нали?
	 -	Така	е,	но	това	не	е	в	ре-
зултат	на	кривото	му	седене,	а	
на	кривините,	които	са	събрани	
между	кориците	на	делото.

 - А често ли се срещат по-
добни кривини?
	 -	 По	 едно	 време	 имаше	
много.
 - Балансирана ли е полити-
ката в областта на правото?
	 -	Може	би	има	и	нещо	дру-
го.	Хората,	които	работят	в	сис-
темата,	се	деполитизираха,	а	и	
с	 натрупването	 на	юридически	
стаж	човек	вижда	резултата	от	
прилагането	 на	 закона.	 И	 се	
стреми	да	не	се	отделя	от	него,	
защото	е	най-правилно,	а	и	по-
лесно.
 - Не е ли и резултат на 
по-сериозното отношение от 
страна на юристите към себе 
си?
	 -	О,	да.	И	това,	разбира	се.	
На	 самия	 колега,	 който	 гледа	
дадено	дело,	му	е	по-лесно	да	
отвори	 съответния	 закон	 и	 на	
място	 да	 отсъди	 прилагането	
му.	И	да	правораздаде.	Самият	
аз	 много	 уважавам	 колегите	
прокурори,	които	по-рано	също	
стояха	 на	 съдийската	 маса,	
горе,	 на	 пиедестала.	 Имаше	
един	лаф,	че	дърводелецът	се	е	
объркал	като	е	прибавил	проку-
рорската	маса	към	съдийската.	
А	прокурорът	е	страна	в	проце-
са.	Той	е	обвинителят.
	 Адвокатът	също	е	страна	в	
процеса,	а	съдът	е	този,	който	
отсъжда	 това,	 което	 трябва.	
Прокурорът	обвинява	извърши-
теля,	а	адвокатът	иска	да	дока-
же	 обратното.	 Затова	 мястото	
на	прокурора	не	е	горе	при	съ-
диите.	Разбира	се,	нямам	нищо	
против	 колегите	 от	 прокурату-
рата,	но	всеки	 трябва	да	знае	
къде	е	мястото	му.	Така	че	сега	
долу	на	банките	от	едната	стра-
на	 е	 прокурорът,	 а	 от	 другата	
–	 адвокатът.	 В	 телевизионните	
репортажи	 от	 съдебните	 зали	
ясно	 се	 вижда,	 че	 прокурорът	
е	долу	на	банката.	И	влиза	от	
вратата,	 която	 води	 директно	
към	 коридора,	 а	 не	 от	 съдий-
ската	стаичка.
 - Тоест има отчетливо раз-
деление на властите - проку-
рорска и съдебна?
	 -	Това	 не	 е	 разделение	 на	
властите,	 тъй	 като	 властта	 е	
една	 –	 съдебна.	 Лично	 моето	
мнение,	макар	да	е	крайно,	е,	
че	прокуратурата	не	трябва	да	
бъде	в	съдебната	власт.	Проку-
ратурата	трябва	да	бъде	самос-
тоятелна	институция.	Тя	е	стра-
на	 в	 процеса.	 Нима	 и	 адвока-
турата	ще	сложим	в	съдебната	
власт?!	Това	са	равнопоставени	
страни	в	един	процес	–	единият	
обвинява,	а	другият	защитава.	

 - Случват ли се поняко-
га конфликти по този повод? 
	 -	Те	са	инцидентни	или	как-
то	казвам	аз	–	за	случая.
 - Вие сте бил и съдия, а 
сега и адвокат, къде сте се 
чувствал по-добре?
	 -	Съдийският	занаят	е	мно-
го	 тежък,	 много	 отговорен.	 От	
бивш	съдия	много	зор	се	става	
адвокат.
 - Вие как успяхте да се 
пречупите?
	 -	 Може	 би	 поради	 практи-
ката	ми,	в	резултат	на	дългого-
дишния	ми	опит	и	т.	н.
 - Кой е бил най-тежкият 
Ви процес като съдия, който 
винаги ще помните?
	 -	 Имал	 съм	 дела	 с	 по	 20-
ина	подсъдими.	Как	се	чувства	
човек,	когато	срещу	него	заста-
нат	толкова	жени.	Тежко	е,	са-
мата	практическа	обстановка	е	
тежка.	Специално	по	това	дело	
обвиняемите	 са	 били	 следе-
ни	 две	 години,	 представяте	 ли	

си?!	Защо	толкова	дълго	време,	
само	 да	 се	 хвалим,	 че	 сме	
осъдили	 20	 човека?!	 Това	 са	
дивотии	 –	извинете	 за	израза.	
Неправилно	 е	 така	 и	 не	 бива	
да	се	допуска	подобно	нещо.
 - Днес не се ли допускат 
подобни грешки?
	 -	Днес	нямам	поглед	върху	
всичко.
 - Кои са най-интересните 
по Ваша преценка дела, които 
сте гледал?
	 -	 Едното	 беше	 свързано	
със	 злоупотреби	 от	 страна	 на	
габровски	бензинаджийки,	кое-
то	 беше	 преди	 промените.	 Но	
през	 мен	 са	 преминали	 мно-
жество	 дела	 и	 в	 момента	 не	
бих	могъл	да	отсея	кое	от	тях	е	
било	най-интересно.
 - Бил ли сте съдия по дела, 
свързани с убийства, осъждал 
ли сте някого на смърт?
	 -	Дело	 за	 убийство	не	 съм	
гледал.	 Тези	 дела	 бяха	 при-
оритет	 за	 председателите	
на	 съдилищата.	 Такава	 беше	
практиката	 –	 председателите	
на	 съдилищата	 да	 гледат	 най-
сложните	и	трудни	дела.	Иначе	
когато	сме	били	тримата	съдии,	
делата	не	са	се	подреждали	по	
инстанции,	 а	на	всеки	 каквото	
се	падне.	Много	често	са	били	
обвинявани	 колегите,	 че	 опре-
делено	 дело	 се	 насочва	 към	
някого,	макар	никога	да	не	сме	
давали	повод	за	подобни	изво-
ди.	 Сега	 „другарят“	 компютър	
разпределя	 делата,	 а	 и	 така	
трябва	да	бъде.
	 Но	съм	си	задавал	въпроса	
дали	 бих	 могъл	 да	 осъдя	 на	
смърт	 някого.	 И	 съм	 си	 отго-
варял	 положително	 –	 ако	 до-
казателствата	сочат,	 че	 трябва	
да	 бъде	 приложена	 крайната	
мярка.	Макар	 да	 си	мисля,	 че	
подобна	присъда	би	ме	подло-
жила	на	много	терзания.	
 - Имал ли сте случаи, за-
ради които не сте успявал да 
спите нощем?
	 -	По-скоро	съм	преживявал	
делата	 предварително.	 Искал	
съм	за	себе	си	да	изясня	всич-
ко,	което	е	скрито	между	двете	
корици	на	делото.	Понякога	се	
е	 случвало	 и	 аз	 да	 допускам	
грешки	–	имал	съм	някои	отме-
нени	актове.
 - Какво е да виждаш как се 
проваля един човешки живот, 
примерно?
	 -	 Имал	 съм	 и	 подобни	 мо-
менти.	 Но	 това	 чисто	 човешко	
преживяване	 не	 бива	 да	 дава	
отражение	 върху	 крайното	 ре-
шение.

 - питам не за крайното 
решение, не за безпристраст-
ността, а за предварителното 
преживяване на дадено дело. 
при Вас не е ли като при ар-
тистите – дори в живота им да 
има трагично събитие и сърце-
то, душата им да ридаят, но на 
сцената не бива да показват 
своите чувства?
	 -	 Сравнението	 е	 интересно	
-	 артист	 и	юрист.	При	 съдията	
са	налице	две	функции	-	той	и	
режисира,	 и	 участва	 в	 самото	
дело,	 в	 така	 нареченото	 съ-
дебно	 представление.	 Но	 вър-
ху	 плещите	 на	 съдията	 лежи	
изключително	 голяма	 отговор-
ност.
 - Тази отговорност нанесла 
ли е поражения върху Вашата 
психика?
	 -	 Някои	 дела	 не	 се	 забра-
вят.	Те	остават	трайно	в	съзна-
нието.	 Скоро	 срещнах	 човек,	
когото	 съм	 съдил	 за	 убийство.	
Живее	 в	 Габрово,	 беше	 дос-
та	 години	 в	 затвора.	 И	 сега,	
когато	 ме	 срещне,	 този	 човек	
ми	 казва:	 „Добър	 ден!“.	 Един	
ден	 се	 заприказвахме	 и	 той	
ми	 каза:	 „Аз	 съм	 си	 виновен	
за	 всичко!	 Сега	 съм	 друг	 чо-
век“.	 Това	 е	 преосъзнаването.	
Тогава,	 при	 извършването	 на	
деянието,	нещата	от	живота	са	
били	 за	 него	 едни,	 а	 сега	 са	
съвсем	различни.
 - Не е ли затворът най-го-
лемият шамар?
	 -	 Не	 знам.	 Един	 път	 съм	
ходил	 в	 затвора	 на	 служебно	
посещение.
 - Но е жестоко човек да 
знае и ежедневно да усеща с 
всички свои сетива, че не е на 
свобода?
	 -	Тази	 тема	е	много	 тежка.	
Много	съм	чувал	и	съм	видял	и	
не	бих	искал	да	говоря	на	тази	
тема.
 - Бяхте съдия, сега сте ад-
вокат, кога решихте да пре-
минете от другата страна на 
съдебната зала?
	 -	 През	 1990	 г.	 бях	 избран	
във	 Върховния	 съд.	 Тогава	 не	
отидох,	 поадвокатствах	 малко.	
Но	ще	кажа,	че	от	един	съдия	
трудно	 се	 става	 адвокат.	 Съ-
дийството	 ми	 е	 в	 сърцето,	 то	
е	 моят	 занаят.	 То	 е	 резултат	
от	 образованието	 ми.	 Затова	
лично	 за	 мен	 –	 като	 емоция,	
като	 отношение,	 като	 позиция,	
като	 практика,	 като	 начин	 на	
работа,	е	да	бъда	съдия.	Но	по	
Конституция	 след	 навършване-
то	 на	 65-та	 си	 година	 съдията	
няма	право	да	бъде	съдия.
 - Бяхте съдия и в Апелатив-
ния съд във Велико Търново, 
удовлетворително за Вас ли 
беше участието Ви в него?
	 -	Апелативните	 съдилища	 в	
България	са	пет,	едно	от	които	
е	 във	 Велико	 Търново.	 И	 да,	
работата	 там	 е	 по-интересна,	
колегите	 бяха	 на	 ниво.	 При	
нас	 бяха	 дела	 на	 Окръжния	
съд,	които	са	първа	инстанция,	
търговските	 дела	 с	 по-висок	
материален	 интерес,	 за	 много	
милиони,	 наказателните	 дела	
са	 значително	 по-тежки.	 По-
широкообхватна	 е	работата	 на	
апелативния	 съдия.	 Същевре-
менно	 е	 по-натоварена,	 по-от-
говорна.
 - получавал ли сте заплахи 
за Ваши решения?
	 -	Не.	
 - Сега като адвокат какво 
съветвате хората, които Ви се 
доверяват?
	 -	 Първо	 казвам,	 че	 искам	
да	знам	истината.
 - Вашите клиенти доверя-
ват ли Ви я?
	 -	 Някой	 път	 могат	 да	 из-
кривят	 нещо,	 но	 го	 разбирам	
по-късно.	 Усещам,	 когато	 ня-
кой	 преиначава,	 за	 да	 докаже	
в	 своя	 полза	 дадени	 обстоя-
телства,	 които	 касаят	 неговия	
материален	 интерес,	 неговата	
личност.	
 - Как пречупихте психика-
та си на съдия, за да адвокат-
ствате - все пак това е голяма 
промяна? 
	 -	Не	става	дума	за	пречуп-
ване,	 а	 за	 пренагласа.	 Не	 е	
лесно	един	съдия	да	стане	ад-
вокат.	 Старая	 се	 сега	 да	 бъда	
конкретен,	 да	 не	 залитам,	 да	
не	 използвам	 нападки	 срещу	
другата	страна.	Това	е	излишно	
в	 един	 процес,	 защото	 хората	
не	трябва	да	се	озлобяват.

Бончо Бонев: „Съäийñкият занаят е тежък и отãоворен”

е роден на 23 октомври 1949 г. в Трявна. Завършва тогаваш-
ния Техникум по дървообработване и вътрешна архитекту-
ра, днес НГПИ „Тревненска школа“, сред което и право в СУ 
„Св. Климент Охридски“ в София.  
 Започва работа като съдия в габровския Районен съд 
през 1974 година, бил е негов председател, а след това и 
съдия в Окръжен съд - Габрово. По-късно е съдия във вели-
котърновския Апелативен съд, от юли 2009 година е негов 
заместник-председател и ръководител на Търговско отде-
ление.
 Бончо Бонев е носител на Почетен златен личен знак – 
първа степен, на Висшия съдебен съвет за безупречно и ви-
соко професионално изпълнение на служебните си задълже-
ния по всички показатели за постигане бързина и качество 
на постановените актове. 
 В момента Бончо Бонев работи като адвокат.

Бончо Бонев
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Продължава  от бр. 261
	 Започнали	 балканските	
войни	 и	 поради	 стеклите	 се	
неблагоприятни	 обстоятелства	
църквата	 все	 още	 стояла	 така	
недовършена.	Но	поне	бил	на-
правен	подът	–	сложили	дюше-
ме	през	същата	1910	г.
	 След	 Балканските	 войни,	
през	 1914	 г.	 настоятелството	
упълномощава	 свои	 енориаши	
да	събират	помощи	в	съседни-
те	 енории	 –	 Габрово,	Жълтеш,	
Боженци,	Баланите,	Новата	ма-
хала	 и	 пр.,	 за	 довършване	 на	
храма.	Трябвало	да	се	направи	
иконостас	 и	 тронове,	 да	 се	
набавят	 още	 църковни	 книги	 и	
утвар	и	пр.	
	 Същата	година	хаджи	Влаю	
Стоянов	се	отказва	от	лихвата	
и	дарява	на	църквата	дадената	
сума	от	2000	лв.	След	смъртта	
му	той	бил	погребан	с	почести	
в	църковния	двор.	Гробът	му	е	
там	и	досега.	(Хаджи	Влаю	по-
чинал	на	19	юли	1916	г.)
	 През	есента	на	1915	г.	све-
щеникът	 Иван	 Илиев	 загубил	
гласа	си	и	не	можел	да	служи.	
Тъй	 като	 трябвало	 да	 му	 се	
направи	 операция	 в	 София,	
а	 той	 нямал	 никакви	 пари	 за	
това,	църковното	настоятелство	
му	 отпуска	 50	 лв.	 помощ.	 От	
София	 той	 се	 завръща	 след	
големи	 физически	 страдания,	
тъй	 като	 гърлото	му	 било	 опе-
рирано	 на	 два	 пъти.	 Нуждаел	
се	от	почивка	и	добра	храна	и	
тъй	като	нямал	и	стотинка,	на-
стоятелството	 му	 отпуска	 още	
50	лева	помощ.
	 През	 1916	 година	 за	 пръв	
път	 отпразнували	 деня	 на	 Св.	
Иван	Рилски	на	1	ноември	–	по	
новия	стил,	въведен	същата	го-
дина.	Времето	било	военно,	ня-
мали	пари	 и	 затова	 празникът	
минал	 много	 скромно.	 Повече	
били	панихидите	за	убитите	на	
фронта	мъже	от	енорията.
	 На	27	юни	1921	г.	църковно-
то	 настоятелство	 сключва	 до-
говор	 с	 известните	 по	 онова	
време	майстори	Георги	Христов	
Садъча,	Кольо	Садъча	и	Христо	
Садъча	 от	 с.	 Киевци	 и	 Къньо	
Илиев	Тумбалов	от	с.	Гачевци,	с	
който	договор	им	възлага	стро-
ителството	 на	 каменна	 артика	
(преддверие).	Уговорената	сума	
е	12	500	лева.	Изискванията	по	
договора	 са	 големи:	 камъните	
да	 са	 от	 определена	 кариера	
(същите	като	тези	на	църквата),	
да	 бъдат	 здрави	 и	 да	 нямат	
жълти	 петна,	 а	 работата	 да	
бъде	 изкусна	 и	 чиста!	 Даден	
е	 срок	 за	приключване	на	ра-
ботата	 до	 1	 септември	 същата	
година,	 т.	 е.	 само	 два	месеца,	
който	 майсторите	 спазват	 точ-
но.	 С	 новата	 артика	 храмът	
придобива	 по-издължен	 и	 по-
внушителен	вид.	Стълбището	за	
емпорията	вече	било	закрито	и	
се	оформил	още	един,	страни-
чен	 вход.	 Над	 артиката	 върху	
квадратна	основа	се	извисява-
ла	 стройна	 камбанария,	 която	
отново	завършвала	с	луковица.	
На	камбанарията	вече	била	за-
качена	и	втора	камбана.
	 През	1921-1923	г.	в	храма	са	
служили	двама	руски	свещени-
ци-белоемигранти	 -	 протойере-
ите	 Евгений	 Яржемский	 и	 Фе-
одор	Каракулин.	Както	няколко	
десетки	 други	 руски	 белоеми-
гранти,	 те	 се	 били	 установили	
в	 Бичкинята,	 където	 повечето	
от	тях	намерили	и	своето	пре-
питание.	По	тяхно	време	създа-
деният	Руски	хор	често	вземал	
участие	в	богослуженията.
	 На	1	септември	1922	 г.	под	
председателството	 на	 прото-
йерей	 Евгений	 Яржемский	 на-

стоятелството	 в	 състав	 Христо	
Георгиев,	 Васил	 Димитров	 Та-
баков,	 Никола	 Илев	 и	 Милчо	
Георгиев	взема	решение	да	на-
прави	 най-после	 темпло	 (ико-
ностас)	 на	 храма.	 Одобрили	
проекта	 на	 инж.	 юрковский,	
който	 според	 направената	
сметка	 щял	 да	 струва	 30	 000	
лева.	Проектът	е	одобрен	и	от	
търновската	 митрополия	 и	 се	
започва	събирането	на	пожерт-
вования	 за	 целта.	 За	 съжале-
ние,	 това	намерение	на	насто-
ятелството	 се	 отлага	 за	 дълго,	
защото	 се	 явили	 по-спешни	
работи.
	 През	1923	г.	руските	свеще-
ници	напуснали	България	и	два	
месеца	 енорията	 била	 обслуж-
вана	от		габровски	свещеници.
	 На	17	октомври	1923	г.	све-
щеник	 Христо	 поп	 Серафимов		
подава	 молба	 до	 Търновския	
митрополит	Филип	да	бъде	на-
значен	 в	 свободната	 енория	
в	 село	 Бичкиня.	 Писмо	 в	 под-
крепа	 на	 тази	 молба	 изпраща	
и	църковното	настоятелство	на	
храма	 „Св.	 Иван	 Рилски“	 и	 на		
23	октомври	1923	г.	той	е	въдво-
рен	от	митрополита	за	предсто-
ятел	на	храма.
	 Христо	 поп	 Серафимов	 е	
роден	през	1886	г.	в	село	Жъл-
теш.	 Баща	му	 е	 бил	 свещеник	
в	 същото	 село	 в	 храм	 „Свети	
Атанасий”.	 Участва	 в	 Първата	
световна	 война,	 след	 която	 е	
ръкоположен.	До	идването	си	в	
храма	в	село	Бичкиня	служи	в	
град	Лясковец
	 На	 27	 януари	 1924	 г.	 под		
председателството	 на	 свещ.	
Христо	 поп	 Серафимов	 е	 из-
брано	 ново	 настоятелство	 на	
храма	 в	 състав:	 Васил	 Дими-
тров	 Табаков,	 Нено	 Димитров,	
Донко	Йонков,	Христо	Митев	и	
Иван	Ст.	Драганов.	
	 След	 като	 се	 запознал		
подробно	 със	 състоянието	 на	
църковната	сграда	и	след	една	
тежка	 зима,	 новият	 свещеник	
Христо	 поп	Серафимов	 свиква	
на	8	юни	1924	г.	църковното	на-
стоятелство,	 за	да	решат	един	
важен	 въпрос.	 Оказало	 се,	 че	
поради	 местоположението	 на	
църквата	и	формата	на	покрива	
плочите,	с	които	била	покрита,	
се	 разместили,	 а	 някои	 от	 тях	
дори	 паднали.	 По	 време	 на	
бури	или	сняг	навява	вътре	на	
тавана	 и	 водата	 тече	 в	 църк-
вата.	 Решили	 да	 препокрият	
сградата	 с	 ламарина,	 а	 смет-
ките	 показали,	 че	 за	 това	 са	
необходими	40	000	лева.	Имали	
24	 000	 лева	 „готови	 пари“,	 но	
пресметнали,	че	като	продадат	
плочите,	 ще	 вземат	 още	 15-16	
хиляди	лева	и	така	ще	се	реши	
финансовият	въпрос.	Разчитало	
се	и	на	помощ	от	енориашите	в	
пари	и	дървен	материал,	а	ра-
ботата	щяла	да	се	извърши	по	
стопански	начин.	И	така	взели	
следните	решения:
	 1.	Да	се	започне	незабавно	
препокриването	 на	 църковното	

здание.
	 2.	Препокриването	да	стане	
по	стопански	начин.
	 3.	Да	се	употребят	готовите	
пари,	 да	 се	 започне	 събиране	
на	 помощи,	 а	 от	 пощенския	
влог	 да	 се	 изтегли	 цялата	 на-
лична	сума.
	 4.	 Да	 се	 сключи	 временен	
заем	до	12	000	лева	от	Кредит-
ната	кооперация	в	с.	Бичкиня.
	 5.	За	погашение	на	кредита	
или	 разхода	 да	 се	 продадат	
плочите	от	сегашния	покрив	на	
църквата.
	 През	 1925	 г.	 Радка	 Илиева	
Илева	 подарява	 на	 църквата	
един	 кивот	 на	 стойност	 6000	
лева.
	 През	същата	1925	 г.	 неумо-
римият	 отец	 Христо	 влиза	 във	
връзка	 с	 казанлъшката	 рабо-
тилница	„Ателие	Галвано“,	която	
се	занимавала	с	производство-
то	 на	 всички	 видове	 църковни	
предмети,	иконостаси	и	пр.	От-
там	 предложили	 два	 варианта	
за	иконостас	(темпло):	първият	
–	 с	 три	 реда	 икони,	 царските	
с	 височина	 1.60	 м,	 втори	 ред	
–	 легнали,	 с	 височина	 0.40	 м,	
и	трети	ред	с	височина	1.20	м.	
Така	 целият	 иконостас	 щял	 да	
е	 висок	 в	 средата	 7.70	 м	 и	 с	
квадратура	52	кв.	м.	Цената	на	
този	вариант	била	175	000	лева.
Вторият	 вариант	 бил	 без	 лег-
налите	 икони,	 с	 височина	 6.50	
м	и	с	цена	137	000	лв.	Ставало	
въпрос	 само	 за	 изработката	
на	 дървената	 резбована	 част	
на	 темплото,	 а	 иконите	 тряб-
вало	 да	 се	 поръчат	 отделно.	
Избрали	по-скъпия	иконостас	и	
започнали	 да	 събират	 парите.	
През	 1935	 г.	 иконостасът	 бил	
закупен	 и	 	 по	 препоръка	 на	
Търновския	 митрополит	 Соф-
роний	 сключили	 договор	 с	 ху-
дожниците	 иконописци	 Георги	
Желязков	 и	 Атанас	 Велев	 за	
иконите.	 Първият	 изографисал	
кубето	и	предната	част	на	бал-
кона,	а	вторият	–	Атанас	Велев,	
нарисувал	 всичките	 икони	 за	
готовия	вече	иконостас.	Атанас	
Димитров	 Велев	 е	 известен	
търновски	 иконописец.	 Роден	
е	в	Одрин	на	21	ноември	1883	

г.	 в	 семейството	 на	 кафеджия,	
който	 бил	 избран	 за	 кмет	 на	
българската	 одринска	 общи-
на	 след	 нейното	 учредяване.	
Атанас	 притежавал	 талант	 да	
рисува.	 От	 малък	 рисувал	 по	
белите	 стени	 кучето,	 котката,	
образите	на	баща	си,	на	майка	
си	 и	 пр.,	 като	 предизвиквал	
възхищението	на	околните.		За-
вършва	 четвърти	 гимназиален	
клас	 на	 Одринската	 българска	
гимназия,	 но	 е	 принуден	 да	
я	 напусне	 поради	 смъртта	 на	
баща	си	през	1900	г.	Поема	ра-
ботата	в	кафенето,	но	заедно	с	
братята	си	е	и	активист	на	Ма-
кедоно-одринската	организация	
и	подготовката	на	Преображен-
ското	 въстание.	 След	 неговия	
разгром	преминава	в	България.	
Препитава	 се	 като	 заедно	 с	
още	 един	 зограф	 реставрира	
икони	 и	 стенописи	 в	 различни	
църкви.	Бързо	навлиза	в	тънко-
стите	на	иконописта.	На	1	март	
1910	г.	го	приемат	в	Софийско-
то	 художествено	 иконописно	
ателие	 „Св.	 Лука“.	Там	 усъвър-
шенствал	своите	умения	и	още	
на	 следващата	 година	 станал	
един	от	главните	майстори.
	 Участва	 във	 войните	 1912-
1913	 г.,	 където	 е	 ранен.	 След	
излекуването	 си	 се	 установя-
ва	 в	 Търново,	 където	 създава	
семейство.	 Със	 съпругата	 си	
Райна	имат	две	деца	–	Иванка	
и	Димитър.
	 Атанас	 Велев	 участва	 и	 в	
Първата	 световна	 война.	 След	
нея	 започва	 да	 се	 занимава	
активно	с	иконопис.
	 Автор	 е	 на	 стенописите	 на	
над	 40	 църкви	 и	 на	 иконите	
на	 над	 35	 иконостаса.	 Автор	
е	 на	 иконостасните	 икони	 на	
катедралната	църква	„Рождест-
во	 Богородично“	 във	 Велико	
Търново,	 като	 освен	 това	 е	
рисувал	и	част	от	стенописите.	
Автор	 е	 и	 на	 стенописите	 и	
иконите	на	търновската	църква.	
„Св.	 Марина“.	 Заедно	 с	 проф.	
Кожухаров	стенописва	Свищов-
ската	 катедрала	 „Св.Троица“.	
През	1944	г.	Атанас	Велев	рес-
таврирал	стенописите	на	църк-
вата	 „Св.	 Благовещение“	 в	 Га-
бровския	девически	манастир.
	 През	 пролетта	 на	 1930	 г.	
бил	 основан	 постоянен	 църко-
вен	хор	от	бичкински	младежи-
хористи	 под	 ръководството	 на	
диригента	Ст.	Проданов.
	 На	3	май	1937	 г.	Радка	Ил.	
Илева,	съпруга	на	индустриале-
ца	Илия	Илев,	 дарява	 големия	
полилей,	 както	 и	 средствата,	
необходими	 за	 изографисване	
на	стените	на	цялата	църква.
	 	 Тъй	 като	 трябвало	 да	 се	
извършат	 някои	 подготвител-
ни	 работи,	 свещ.	 Христо	 поп	
Серафимов	 свикал	 разширено	
заседание	на	30	май	1937	г.,	на	
което	 освен	 членовете	 на	 на-
стоятелството,	 били	 поканени	

общинският	 кмет,	 директорът	
на	 училището,	 представители-
те	 на	 разните	 организации	 в	
селото,	 техници	 и	 вещи	 лица,	
съставляващи	 една	 комисия,	
която	 да	 определи	 какви	 ре-
монти	 трябва	 да	 се	 направят	
преди	да	се	пристъпи	към	изог-
рафисването.	Взели	се	следни-
те	решения:
	 1.	 Да	 се	 препокрие	 кубето	
на	 църквата	 с	 бакърена	 лама-
рина,	панирана	мансард.
	 2.	Да	се	изградят	комини	за	
печките.
	 3.	Да	се	направи	нова	стъл-
ба	за		женското	отделение.
	 4.	Да	се	инсталира	електри-
ческо	осветление.
	 5.	Троновете	и	някои	врати	
и	прозорци	да	се	поправят.
	 6.	Да	се	иззидат	някои	мес-
та,	стени	и	прозорци.
	 7.	Да	се	измажат	стените	и	
кубето	с	вар	и	пясък.
	 Според	 вещите	 лица	 тези	
ремонти	 ще	 струват	 около	
40	 000	 лева.	 Настоятелство-
то	 разполагало	 с	 готови	 пари	
25	000	лева	и	затова	решили	да	
сключат	заем	от	20	000	лв.
	 На	 следващата	 1938	 г.	 ико-
нописецът	Стефан	Иванов	изог-
рафисал	 стените	 на	 западната	
част	 на	 наоса,	 на	 артиката	
и	 вътрешните	 помещения,	 две	
стенни	 икони,	 както	 и	 сводо-
вете	 на	 северната	 и	 южната	
стена	 с	 известни	 евангелски	
сюжети.
	 В	 края	 на	 1939	 г.	 се	 въз-
лага	 на	 известния	 столичен	
художник-декоратор	 проф.	 Ха-
раламби	 Тачев	 да	 изографиса	
останалата	 част	 от	 стените	 на	
църквата.
	 До	ноември	1940	г.	проф.	Та-
чев,	 подпомаган	 от	 свой	 асис-
тент	и	студенти,	декорира	всич-
ки	арки,	 както	и	прозоречните	
ниши	 с	 прекрасни	 колоритни	
орнаменти.	Тази	 високообемна	
работа	е	извършена	от	профе-
сора	с	голяма	прецизност.
	 Най-накрая	 храмът	 доби-
ва	много	 красив	и	 тържествен	
вид.
	 Проф.	Хараламби	Конст.	Та-
чев	 е	 роден	 в	 Пловдив	 на	 19	
юли	 1875	 г.	 Завършва	 първия	
випуск	 на	 Държавното	 рису-
вално	 училище.	 През	 1900	 г.	
по	 препоръка	 на	 проф.	 Иван	
Мърквичка	 му	 е	 възложено	
да	 изработи	 	 герба	 на	 Со-
фия,	 който	 се	 използва	 и	 до	
днес	с	малки	изменения.	През	
следващите	 години	 се	 изявява	
в	 различни	 области	 на	 изоб-
разителното	 изкуство.	 Рисува	
пейзажи,	прави	илюстрации	за	
вестници	и	календари,	проекти	
на	 банкноти	 и	 пощенски	 мар-
ки.	 Занимава	 се	 с	 приложна	
графика	 –	 поздравителни	 ад-
реси,	 оформление	 на	 книги,	
афиши	 и	 покани,	 с	 църковна	
стенопис	и	 хералдика.	Автор	е	
на	художественото	оформление	
на	 българските	 павилиони	 на	
световните	 изложения	 в	 Лиеж	
(1905	 г.),	Милано	 (1906	 г.),	Лон-
дон	(1907	г.)	и	др.
	 През	1908-1910	г.	изработва	
декоративното	копие	на		Мани-
феста	за	обявяване	на	незави-
симостта	на	България.
	 Тачев	 е	 създател	 на	 деко-
ративната	 украса	 на	 ембле-
матични	 за	 столицата	 сгради.	
Сред	 тях	 са	 патриаршеската	
катедрала	 „Свети	 Александър	
Невски”,	 Централната	 мине-
рална	 баня,	Централните	 хали,	
Синодалната	палата,	Богослов-
ският	 факултет	 на	 Софийския	
университет,	мавзолеят	на	княз	
Александър	І.	Освен	това	изра-
ботва	 проекти	 за	 фасадите	 на	
къщата	 музей	 „Христо	 Ботев”	
в	 Калофер,	 двореца	 „Врана”	

и	 църквата	 „Света	 Марина”	 в	
Пловдив.	 Проектира	 стъклопи-
сите	 за	 Ректората	 на	 Софий-
ския	университет	 (1930	 г.)	и	за	
сградата	на	Министерството	на	
обществените	сгради,	пътищата	
и	 съобщенията	 (днес	Столична	
библиотека)	(1930-1931	г.).
	 За	 заслугите	 си	 към	 бъл-
гарското	 изкуство	 е	 награден	
с	 орден	 „Свети	 Александър”	 V	
степен	 (1920	 г.)	 и	 с	 орден	 „За	
гражданска	 заслуга”	 ІV	 степен	
(1921	г.).
	 През	 1935	 г.	 печели	 първо	
място	 в	 конкурса	 за	 герб	 на	
Габрово,	 но	 проектът	 му	 не	 е	
осъществен.	Работата	в	църква-
та	„Св.	Иван	Рилски“	е	негова-
та	лебедова	песен.
	 Умира	на	13	април	1941	г.
	 През	 декември	 1939	 г.	 бич-
кинската	 енория	 се	 разделя	
на	две	и	 като	 втори	свещеник	
е	назначен	Йоаким	Пеев	от	с.	
Новата	 махала.	 Той	 е	 роден	
на	 27	 март	 1910	 г.	 Ръкополо-
жен	е	на	7	октомври	1933	г.	от	
Знеполският	епископ	Софроний	
(по-късно	 търновски	 митропо-
лит)	и	от	15	октомври	1933	г.	е	
въдворен	за	енорийски	свеще-
ник	 на	 с.	 Поповци,	 Габровско.	
Оглавява	 втората	 енория	 в	 с.	
Бичкиня	през	декември	1939	г.
	 От	 1	 януари	 1940	 г.	 свещ.	
Христо	 поп	 Серафимов	 е	 ос-
вободен	 от	 поста	 председател	
на	 църковното	 настоятелство	
и	 за	 такъв	 е	 назначен	 новият	
свещеник	 Йоаким	 Пеев.	 На	 1	
декември	 1940	 г.	 Търновският	
митрополит	 Софроний	 извърш-
ва	 обред	 „обновление“,	 като	
осветява	 новоизписания	 храм.	
Почетен	гост	на	тържеството	е	
и	 индустриалецът	Илия	Илев	 –	
най-големият	дарител	на	храма.
	 През	 март	 1943	 г.	 църков-
ното	 настоятелство	 закупува	
облигации	 	 за	 20	 000	 лева	 от	
Държавния	 заем	 за	 народна-
та	 	 отбраната.	През	 1943	 г.	 се	
взема	решение	да	се		направи	
масивна	 каменна	 ограда	 на	
църковния	 двор.	 Това	 се	 осъ-
ществява	през	1945	 г.	от	пред-
приемача	Стоян	Керчев.
	 На	 30	 септември	 1946	 г.	
свещ.	 Христо	 поп	 Серафимов	
подава	 оставка	 поради	 пенси-
ониране	и	на	негово	място	Тър-
новският	митрополит	Софроний	
назначава	свещ.	Генчо	Тодоров	
Боев	 от	 Дряново,	 който	 дото-
гава	 е	 служил	 в	 свищовската	
църква	 „Св.	 Димитър“(от	 1	 но-
ември	1946	г.).
	 На	22	декември	1947	г.	све-
щеник	 Йоаким	 (Яким)	 Пеев	
–	 председател	 на	 църковното	
настоятелство,	починал	от	сър-
дечно	 заболяване.	 От	 15	 март	
1948	 г.	 	 председател	 на	 храма	
е	 свещ.	 ГенчоТодоров	 Боев.	
На		20	януари	1948	г.	за	втори	
свещеник	 е	 назначен	 Христо	
Иванов	Смилов	от	с.	Батошево,	
Севлиевско.	 Новият	 председа-
тел	възлага	на	арх.	Гръблев	да	
изработи	 проект	 за	 цялостен	
ремонт	 на	 храма,	 но	 поради	
високата	стойност	е	подменено	
само	дюшемето.
	 През	1960	г.	прогнилата	дър-
вена	камбанария	е	заменена	с	
нова,	 а	 на	 следващата	 1961	 г.	
се	подменя	и	целият	ламаринен	
покрив	в	нов.
 Днес		„Св.	Иван	Рилски“	е	в	
много	 добро	 състояние.	 Вярно	
на	 стремежите	 на	 своите	 пред-
шественици,	 настоятелството	
очевидно	 полага	 големи	 грижи.	
В	 момента	 се	 подменя	 подово-
то	 покритие	 и	 християните	 се	
призовават	 да	 подпомогнат	 с	
дарения	начинанието.	Ако	се	съ-
берат	 средства	 и	 се	 освежат	
прекрасните	 стенописи,	 храмът	
ще	заблести	с	цялата	си	красота.

Öърквата „Св. Иван Рилñки” в Габрово

Свещеник Христо поп Сера-
фимов (1883 – 1980 г.) Архив 
на автора

Свещеник Йоаким Пеев (1910 
– 1947 г.).  Архив на автора
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Те	са	искали	да	се	помогне	
на	 човечеството	 и	 да	 се	
премахнат	 неправдите	 от	
земята.	Нещо,	което	и	сам	
Исус	Христос	е	искал.
	 Всички	 тия	 учители	 на	
социализма	 са	 си	 давали	
сметка,	 че	 за	 да	 настане	
справедливост	 и	 щастие	
на	 земята,	 необходимо	 е	
хората,	всички	хора	да	ста-
нат	 по-добри	 и	 да	 разбе-
рат,	 че	 всички	 трябва	 да	
работят	усилено,	да	си	по-
магат	взаимно	и	чак	тогава	
да	 очакват	 общи	 блага	 за	
всички.	Здрава	мисъл,	коя-
то	ще	се	осъществи	само,	
когато	 хората	 се	 възпитат	
и	 станат	 наистина	 добри	
един	към	друг.
	 Обаче	злото	и	тук	над-
ви,	 лошото	 у	 човека	 пак	
изплува.	 Колкото	 повече	
нужди	и	поквара	се	явяват	
у	 човечеството,	 толкова	
по-зле	 почна	 да	 се	 тъл-
кува	 учението	 на	 първите	
социалисти	 и	 комунисти.	
Ето	защо	най-големите	со-
циалистически	 и	 комунис-
тически	движения	започват	
тогава,	 когато	 народите	
са	 се	 намирали	 в	 упадък,	
когато	 моралът,	 религия-
та,	 националното	 чувство	
са	изпадали	на	най-големи	
унижения.
	 ...	Такива	хора	в	Бълга-
рия	 не	 са	 милиони,	 у	 нас	
всеки	има	земя	и	капитал.	
Но	колкото	и	да	бъдат	 те,	
тяхното	 мизерно	 същест-
вувание	 показва,	 че	 има	
наистина	една	обществена	
несправедливост,	едно	зло,	
което	 обаче,	 тъй	 както	 е	
било	 по-рано	 робството,	
или	 крепостното	 право,	
е	 вече	 премахнато	 у	 нас.	
Новото	 законодателство	
ограничи	хищничеството	на	
капитала,	облекчи	положе-
нието	 на	 трудещите	 се,	 а	
положението	 на	 слабите	
материално	е	чувствително	
подобрено	и	то	само	чрез	
правото	 на	 закона.	 Сле-
дователно	 излишна	 и	 без-
целна	 става	 диктатурата	
на	 пролетариата,	 понеже	
е	опасно	да	се	дава	право	
само	 на	 един	 обществен	
клас	да	бъде	върховен	ръ-
ководител	 със	 съдбата	 на	
всички	жители	в	страната.
	 ...	Никой,	никога,	в	име-
то	 на	 нищо	 не	 бива	 да	
бъде	 тиранин.	 Никой,	 ни-
кога,	в	името	на	каквото	и	
да	 било	 не	 бива	 да	 гледа	
на	 човека	 като	 на	 роб,	
като	 на	 предмет	 за	 при-
нуждение	и	 насилие.	А	 ко-
мунистите	искат	с	насилие,	
революция	 и	 принуждение	
да	 наложат	 волята	 си	 на	
всички.	 Всички	 трудолю-
биви	 учени	 и	 не	 учени,	
граждани	 и	 селяни	 трябва	
да	пазят	свободата	си.
	 Успее	 ли	 комунизмът,	
тогава	 няма	 свобода	 на	
мисълта,	на	волята,	на	жи-
вота,	на	имота,	на	всичко.	
И	 затова	 всички	 разумни	
хора	трябва	да	се	борят	и	
преследват	комунизма.

Средствата на комунисти-

те за борба
 Комунистите	не	се	сте-
сняват	пред	никакви	сред-
ства,	за	да	постигнат	целта	
си,	 те	 имат	 едно	 правило	
-	 „целта	 оправдава	 сред-
ствата“.	И	наистина,	за	да	
достигнат	 целта	 си,	 те	 си	
служат	 с	 пропаганда	 (аги-
тация),	 атентати,	 револю-
ции,	терор	и	подкупи.
	 Първите	 две	 средства	
служат,	 за	 да	 подготвят	
почвата	за	революцията.
	 Пропагандата	 се	 със-
тои	в	съчиняване	или	раз-
пространяване	 на	 подхо-
дящи	 позиви	 и	 книги,	 тай-
но	 или	 явно,	 в	 агитиране	
устно	 (явно	 или	 тайно)	 за	
борба	срещу	държавата,	в	
създаване	 на	 разни	 син-
дикати,	 дружества	 и	 ор-
ганизации,	 които	 в	 края	
на	 краищата	 имат	 за	 цел	
да	 печелят	 привърженици,	
тайно	да	 увеличат	редове-
те	на	комунизма	и	така	да	
лишат	 държавата	 от	 въз-
можност	и	средства	да	се	
брани,	 било	 в	 парламента	
или	 във	 въоръжената	 бор-
ба	по	улицата.
	 Агитаторът	 обещава	
всичко	на	безимотните	на-
ивни	хора:	богатства,	пари,	
земя,	добитък,	избиване	на	
имотните	хора,	премахване	
на	 войната	 и	 пр.,	 и	 пр.	
Той	е	често	пъти	в	състоя-
ние	да	обещае	дори	неща	
невъзможни,	 всичко	 дава,	
защото	нищо	няма,	а	който	
нищо	няма,	иска	всичко.
	 ...	 Едно	 от	 най-звер-
ските	 средства,	 с	 които	
си	 служат	 комунистите,	
са	 атентатите,	 избиването	
на	ония	българи,	които	им	
пречат	 най-много.	 Заедно	
с	 това	 те	 не	 се	 стесняват	
да	избиват	и	невинни	деца,	
жени,	 старци	 и	 баби,	 ка-
къвто	беше	случаят	с	атен-
тата	 в	 софийската	 черква	
„Св.	Неделя“.	За	тях	човеш-
кият	живот	не	значи	нищо.	
Те	дори	не	се	срамуват	да	
устройват	 разбойничества	
по	 друмищата,	 да	 избиват	
и	 ограбват	 невинни	 хора.	
И	всичко	 това	вършат,	 за-
щото	мислят,	 че	отслабват	
държавата,	 отслабват	 Бъл-
гария.	
	 ...	Около	20	 години	ко-
мунистите	 работиха	 у	 нас	
-	да	тровят	душата	на	наив-
ните	деца	в	училищата,	на	

лековерните	работници	във	
фабриките,	 работилници-
те,	 занаятчийниците	 и	 пр.	
След	като	пръснаха	измеж-
ду	тях	маса	отровни	книж-
ки	за	пропаганда	и	хвърли-
ха	през	последните	години	
грамадно	 количество	 бол-
шевишко	 злато,	 те	 успяха	
да	 подкупят	 много	 млади	
наивници,	които	чакаха	да	
им	 дойде	 богатата	 плячка	
от	„българската	буржоазия“	
и	 извършиха	 революцията	
през	месец	септември	1923	
година.	
	 Комунистите	 очакваха,	
че	 ще	 намерят	 в	 казар-
мата	 хора,	 които	 ще	 ги	
слушат	 като	 агнета,	 щом	
им	 заговорят	 за	 избиване	
на	 офицери,	 избиване	 на	
„думбази“,	 разпределение	
на	 богатства	 и	 пр.,	 и	 пр.	
Но	вместо	това	те	намери-
ха	в	казармите	хора,	които	
не	 бяха	 забравили	 Бога,	
съвестта	 си,	 клетвата,	 Ро-
дината	 си.	 Българският	
войник	не	се	поддаде.
	 ...	Първата	им	цел	беше	
да	 убият	 Българския	 Цар	
Бориса	 III!	 ...	 Да	 убият	
Царя,	 който	 жертва	 всич-
ко,	 каквото	 има,	 за	 наро-
да,	комуто	той	принадлежи	
всецяло	и	който	живее	на-
пълно	 със	 страданието	 на	
нуждающите	се.
	 На	14	април	1925	г.	ко-
мунистите	 изпратиха	 про-
дажници	на	един	от	стръм-
ните	завои	на	Араба-Кона-
къ	(южно	от	Орхание);	там	
гдето	 автомобил	 не	 може	
да	се	движи	бързо	и	през	
гдето	 трябвало	 да	 мине	
Негово	 Величество.	 След	
обяд	към	4	часа,		Н.	В.	ми-
нал	тъкмо	там.	Обикновено	
Н.	В.	сяда	на	предното	се-
далище	 редом	 с	шофьора.	
Но	Бог	 не	 забравил	измъ-
ченото	 ни	Отечество,	 този	
ден	внушил	на	царя	да	не	
сяда,	 както	 обикновено,	 а	
да	седне	на	задното	седа-
лище.	 Щом	 се	 приближил	
автомобилът,	разбойниците	
открили	огън	по	шофьора	и	
другаря	му,	предполагайки,	
че	 там	 е	 Царят.	 Те	 уби-
ват	шофьора	и	стоящия	до	
него	 човек.	 Негово	 Вели-
чество	останал	здрав,	сли-
за	от	автомобила,	слизат	и	
останалите	 му	 придружни-
ци	 и	 почват	 престрелка	 с	
разбойниците.	 По	 молбата	

на	 другарите	 си,	 Царя	 се	
прикрил	 до	 близкия	 завой	
контузен	 по	 лицето,	 а	 в	
това	 време	 още	 един	 от	
другарите	 му	 паднал	 мър-
тъв.	Негово	Величество	се	
качил	 на	 друг	 един	 авто-
мобил,	 който	 пристигнал	
по	 това	 време	 с	 пътници,	
идещи	 от	 Охрание,	 сам	
подкара	 този	 автомобил	 и	
отишъл	обратно	в	Орхание.	
	 ...	 Нашето	 селско	 и	
градско	население	и	здра-
вомислещо	 и	 то	 знае,	 че	
само	в	честния	мирен	труд	
е	неговото	спасение,	а	за-
едно	 с	 това	 и	 на	 цяла	
България.	Случаите,	 когато	
комунистите	се	опитаха	да	
вдигнат	 ръка	 и	 с	 оръжие	
да	почнат	да	рушат	държа-
вата,	 бяха	 лесно	 смазани	
от	 нашата	 малка,	 но	 пре-
дана	и	достойна	за	народа	
армия.	
	 Най-голямото	 основа-
ние	 на	 социалисти	 и	 ко-
мунисти,	 за	 да	 изградят	
своето	 учение,	 е	 тежкото	
икономическо	 положение.	
Специално	 за	България	 то	
най-много	 се	 използва	 за	
пропаганда,	 за	 подстрека-
телство,	 за	 атентати,	 за	
революция	 и	 за	 какво	 ли	
не	още.
	 Няма	защо	да	се	крие.	
България	днес	се	намира	в	
извънредно	тежко	положе-
ние.	Днес	у	нас	има	много	
страдащи	 хора,	 които	 ня-

мат	средства	за	прехрана,	
такива	има	между	работни-
ците,	 селяните,	 граждани-
те,	чиновниците,	учителите,	
офицерите	 и	 пр.	 Не	 му	 е	
тук	 мястото	 да	 излагаме	
по	 какъв	 начин	ще	 се	 из-
цери	 злото,	 което	 ни	 на-
несе	 Ньойският	 договор	 и	
Добро-поле.	 Затова	 имаме	
държавни	 мъже,	 които	 се	
грижат	и	мислят	постоянно	
да	 подобрят	 положението.	
Ние	 само	 трябва	 да	 зна-
ем,	 че	 онзи,	 който	 прави	
заговори	 срещу	 България,	
е	неин	враг	и	него	българ-
ският	 войник	 е	 длъжен	по	
дълг,	 убеждение	 и	 клетва	
да	 преследва	 и	 унищожа-
ва.	
	 ...	България	не	е	първа-
та	след	Русия,	 която	 тряб-
ва	 да	 стане	 касапница	 за	
своите	 синове,	 да	 стане	
тор	 за	 едни	 учения,	 които	
всяка	 държава	 отбягва	 и	
преследва	 и	 които	 нито	
един	 истински	 и	 сериозен	

българин	 не	 разбира	 и	 не	
споделя.

Дружбашество
	 Дружбашеството	 е	
едно	 друго	 недоразумение	
в	нашата	страна.	Неразум-
ни	хора	счетоха,	че	нашата	
страна	 трябва	 да	 се	 дели	
на	 съсловия	 и	 занаяти	 и	
всеки	 да	 се	 стреми	 към	
властта,	 с	 цел	 да	 създаде	
облаги	само	за	своето	съ-
словие	за	сметка	на	целия	
народ.	Най-силната	 такава	
група	у	нас	бяха	тъй	наре-
чените	 „дружбаши“,	 които	
са	едно	по-крайно	течение	
от	 земелската	 партия,	 тъй	
както	и	комунистите	стана-
ха	 клон	 от	 социалистиче-
ското	дружение.	
	 ...	 Дружбашеството	 е	
наистина	 едно	 недоразу-
мение	 у	 нас.	 Никой	 разу-
мен	 българин	 не	 може	 да	
откаже	големите	заслуги	и	
права	 на	 селянина	 в	 дър-
жавата.
	 ...	 Когато	 комунистът	
иска	 да	 се	 сприятели	 със	
селянина,	 той	 върши	 това	
само	 за	 да	 го	 използва	 и	
след	 това	ще	 го	 изхвърли	
от	 редовете	 си,	 защото	 е	
капиталист	-	имотен.	Всяко	
приятелство	 между	 селото	
и	 комунизма	 е	 пакостно	
както	 за	 самите	 селяни,	
така	и	за	България.

Антимилитаризъм

	 Антимилитаризмът	 е	
учение	 против	 войната	 и	
против	войската.	
	 ...	Именно	защото	све-
тът	е	 такъв,	 зъл	и	опасен,	
за	 да	 живеем	 в	 мир	 и	
сигурност,	трябва	да	имаме	
кой	да	ни	пази,	трябва	ни	
армия.	

Анархизъм
	 Анархизмът	 е	 учение	
против	 законите,	 според	
него	 над	 човека	 не	 тряб-
ва	да	се	прилагат	никакви	
закони	 и	 следователно	 не	
трябва	 да	 съществува	 ни-
каква	 държавна	 власт.	 За	
него	 държава,	 семейство,	
ред	 в	 страната,	 всичко	
това	 е	 безцелно	 и	 нену-
жно.	

Борба срещу противодър-
жавните идеи.
Идейна борба
	 Противодържавните	
идеи	у	нас	се	появиха	най-
много	след	войните.	Хора-
та	 се	 озлобиха.	 Явиха	 се	
престъпници,	 разбойници,	
нещастия,	 явиха	 се	 алчни	
хора	 за	 богатства,	 било	
чрез	 грабеж,	 било	 с	 екс-
плоатация	 или	 чрез	 други	
средства,	 намериха	 се	 и	
слаби	 хора,	 които	 повяр-
ваха	 на	 съблазнителните	
противодържавни	учения.
	 ...	Държавата	работи	и	
ще	работи,	 за	 да	 подобри	
възпитанието	в	семейство-
то,	 казармата,	 училището,	
учрежденията,	 улицата,	 но	
не	 заработим	 ли	 и	 ние	
сами	върху	себе	си	и	върху	
близките	си,	нищо	няма	да	
достигнем,	 защото	 никой	
друг	няма	да	ни	помогне.

Закон за защита на дър-
жавата

(С направените измения)
	 Увеличаването	 на	 про-
тиводържавниците	 у	 нас	
накара	 властта	 да	 вземе	
по-специални	 мерки	 и	 по-
сериозно	 да	 се	 загрижи,	
за	 да	 осигури	 безопас-
ността	и	спокойствието	на	
населението.	 Освен	 зако-
ните,	 които	 имаше	 от	 по-
рано,	 тя	 създаде	 нов	 за-
кон,	 наречен	 „За	 защита	
на	държавата“.
	 ...	 Няколко	 думи	 върху	
Закона	 за	 защита	 на	 дър-
жавата.	
	 ...	 Добрият	 български	
гражданин	 и	 честно	 слу-
жащият	 войник	 никога	 не	
се	нуждаят	от	строги	зако-
ни,	 тъй	 като	 те	 никога	 не	
вършат	 беззакония.	 Стро-
гите	 закони	 са	 направени	
за	преследване	на	лошите	
хора,	за	размирниците.	

Армията и борбата с родо-
отстъпниците
	 Армията	 е	 училище	 за	
всички	човешки	и	граждан-
ски	 добродетели.	 Там	 по-
стъпват	хора	от	най-затън-
тените	краища	на	България	
и	от	най-големите	градове.	
Когато	тези	хора	се	завър-
нат	 в	 родното	 си	 огнище,	
те	трябва	да	занесат	здра-
ви	мисли.	Те	не	само	тряб-
ва	да	 знаят	 какво	нещо	е	
отечество	 и	 какви	 блага	
има	в	него,	но	и	да	са	сил-
ни	и	готови	да	се	жертват	

за	него.	
	 ...	 Враговете	 на	 Бълга-
рия	искат	да	 убият	вярата	
на	 войника	 към	 неговия	
началник	 -	 офицера.	 Те	
си	 казват:	 „щом	 войникът	
стане	 непослушен,	 щом	
той	 почне	 да	 мрази	 своя	
началник	 -	 подофицер	 и	
офицер,	 тогава	 вече	 ар-
мия	няма	да	има.	Тогава	и	
държавата	 ще	 се	 събори.	
Тогава	 целият	 народ	 ще	
ни	бъде	плячка“.	А	 за	вра-
говете	на	България	 това	е	
много	 важно.	Те	 искат	 на	
всяка	цена	да	убият	вярата	
на	 войника	 към	 неговите	
началници	 и	 ако	 не	 могат	
да	 сторят	 това,	 готови	 са	
дори	 сами	 да	 избият	 офи-
церите.	
	 ...	Действия	на	войски-
те	 при	 размирици.	 В	 по-
добни	 случаи	 обикновено	
войската	 се	 повиква	 да	
съдейства,	 да	 потуши	 бун-
товниците.	 Войникът	 тряб-
ва	да	знае	как	да	действа	
в	подобни	моменти.	Много	
пъти	 се	 е	 случвало,	 гдето	
войската	 не	 е	 действала	
внимателно	 и	 с	 умение	 и	
са	 пострадвали	 невинни	
хора.	 Действията	 срещу	
тълпа,	 разярена	 тълпа	 са	
по-особени	и	опасни.	Вой-
никът	 трябва	 да	 гледа	 на	
тях	много	сериозно.	
	 ...	Нима	има	някой	ис-
тински	 българин,	 бил	 той	
от	 казармата,	 от	 селото	
или	 града,	 който	 да	 не	
знае,	 че	 последователите	
на	тези	идеи	носят	в	себе	
си	 отрова,	 която	 най-на-
пред	 е	 отровила	 техните	
собствени	 души	 и	 души-
те	 на	 техните	 семейства?	
Нима	 има	 разумни	 хора,	
които	 да	 не	 знаят,	 че	 по-
добни	идеи	струват	на	Ру-

сия	 повече	 от	 30	 милиона	
здрави	нейни	синове	и	че	
всеки	ден	се	увеличават	с	
нови	хиляди	и	хиляди	убий-
ства	и	без	причини?
	 Нашите	 закони	 дават	
пълна	 свобода	 на	 всеки	
работник	и	селянин	да	жи-
вее	 в	 град,	 ако	 пожелае,	
да	се	просвещава,	ако	има	
способности,	 да	 богатее,	
ако	може.	Никой	не	го	спи-
ра,	никакво	разрешение	от	
никого	не	е	нужно.	
	 ...	Лъжат	простия	народ	
онези,	 които	му	 обещават,	
че	можало	всички	да	бъдат	
равни,	 да	 нямало	 бедни	
и	 богати.	 Това	 никъде	 и	
никога	не	е	бивало	и	няма	
да	бъде.	Ако	можеше,	защо	
това	не	стана	в	болшевиш-
ка	Руся?	Там	заплатата	на	
министрите	дали	е	еднаква	
с	 тази	 на	 писарите	 и	 на	
слугите,	 които	 им	 чистят	
канцелариите?	 Ами	 само	
това	 ли	 е	 неравенството.	
Ами	 у	 нашите	 бивши	 ко-
мунисти	 имаше	 ли	 равен-
ство?	
	 ...	 Хиляди	 и	 хиляди	 са	
примерите,	 които	 разкри-
ват	 заблудата.	 А	 истина-
та	 е,	 че	 в	 България	 няма	
роби	 и	 всеки	 е	 свободен	
да	 бъде	 какъвто	 пожелае.	
А	от	 това	следва,	 че	няма	
никакъв	смисъл	от	вражда	
и	 борба	 между	 селяни	 и	
граждани,	 между	 бедни	 и	
богати.	 Никога	 не	 трябва	
да	 се	 забравя,	 че	 всички	
ние	 сме	 едно	 цяло,	 един	
народ	и	че	нашите	интере-
си	ще	бъдат	най-добре	за-
пазени,	ако	не	ни	разяжда	
взаимната	 вражда.	 Само	
когато	има	пълно	съгласие,	
взаимна	 обич	 и	 доверие,	
когато	са	сплотени	в	едно	
-	селяни	и	граждани,	бедни	
и	богати,	само	тогава	наро-
дът	ще	благоденства.	

VI. Отечествена геогра-
фия.
Встъпление
	 Отечествената	 геогра-
фия	 е	 наука,	 която	 ни	 за-
познава	 и	 описва	 нашето	
Отечество,	неговите	хубос-
ти	 и	 богатства,	 благосъс-
тояние,	нужди	и	пр.

VII. Българска военна ис-
тория
Встъпление
	 Българската	 военна	
история	 ни	 запознава	 с	
войните,	които	българският	
народ	 е	 водил	 в	 далечно	
и	 близко	 минало.	 Тя	 ни	
посочва	 бойните	 дела	 на	
дедите	ни,	за	да	се	горде-
ем	 с	 победите	 им,	 да	 ни	
служат	 за	 насърчение	 и	
пример,	а	от	неуспехите	им	
да	 черпим	 поуки	 и	 сила.	
Военната	 история	 ясно	 ни	
показва	 как	 в	 много	 слу-
чаи	 българинът	 е	 бил	 го-
тов	да	мре	за	Отечеството	
си	 и	 благодарение	 само	
на	 тази	 готовност	 той	 е	
побеждавал	 и	 е	 запазвал	
съществуванието	 си	 като	
народ.	 Военната	 история	
отбелязва	 и	 ще	 отбелязва	
имената	на	онези	българи,	
които	със	славните	си	дела	
във	 войни	 и	 боеве	 заслу-
жават	 вечна	 благодарност	
и	признателност	на	народа	
и	името	герои.
	 Както	 вече	 се	 каза	 в	
Отечествената	 история,	
преди	 хиляди	 години	 в	
сегашна	 Тракия,	 Северна	
България	 и	 Моравско	 са	
живели	 неславянските	 на-
роди	-	тракийци,	илирийци,	
а	 в	Македония	 -	 македон-
ци.	Тракийците	 и	 македон-
ците	 били	 големи	 народи,	
но	били	военно	слаби,	по-
неже	се	делели	на	племе-
на,	 биели	 се,	 разорявали	
се	 взаимно	 и	 не	 се	 под-
чинявали	 на	 една	 власт.	
От	 това	 се	 възползвали	
римляните	 и	 в	 150	 г.	 пре-
ди	Р.	 Хр.	 завладели	 целия	
Балкански	полуостров.
Продължава следващата 
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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“  прода-
Ва  дърва	 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.

нарЯзани - 80	 лв.,	
се	 продават	 на	 тел.	
0988/816-628
сухи дърВа в	чували	-	6	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0897/00-11-14.
дърВа за огрев	 -	 тел.	
0879/972-114.	[33,	16]
рЕжа дърВа -	 тел.	
0894/692-701.	[25,	11]
дърВа за огрев	 -	 наря-
зани,	нацепени	и	метрови,	
реални	 количества	 -	 тел.	
0879/988-131,	 0883/553-
304.	[24,	14]
БукоВ паркЕТ за	 огрев	
и	 разпалки	 -	 5	 лв./чу-
вал,	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/195-494.	[11,	11]
дъБоВи изрЕзки -	 45	
лв./куб.	м,	се	продават	на	
тел.	 0885/422-700.	 [17,	
9]
рЕжа дърВа -	 справки	
на	 тел.	 0899/278-396.	
[12,	8]

продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети.	Отлично	ка-
чество.	Безплатна	достав-
ка.	 Тел.	 0879/21-23-25.	
[24,	9]
нарЯзани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв./куб.,	 дос-
тавка	 веднага,	 чувал	 дър-
ва	 -	 5	 лв./брой	 -	 тел.	
0893/511-154.	[24,	8]
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	-	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[24,	5]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Тел.	 0898/690-606,	
066/80-80-53.	[26,	4]
дърВа В чували	 -	 5	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/777-987.	[4,	2]
дърВа В чували	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0899/052-
010.	[11,	1]

лЕкари
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	 -	 тел.	 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа -	 кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/544-
046.
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 ТраЯна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
Филна Болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрологиЯ и 
психиаТриЯ „сВЕТи 
науМ“ - гр. соФиЯ, 
приЕМа В каБинЕТ 
за психично здра-
ВЕ	 -	 Габрово,	 ул.	
„Омуртаг“	1.	За	запис-
ване:	 тел.	 0887/33-
95-51.	[20,	17]

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни Масажи -		
0876/731-419.	[22,	16]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически	 масаж	
-	Монката,	тел.	0883/256-
793.	[24,	8]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363.
чисТЯ ТаВани, стаи,	
мази,	 дворове,	 извърш-
вам	 всякакви	 строителни	
работи	от	А	до	Я.	Телефон	
за	връзка:		0899/601-444.
рЕМонТ на покриви,	нап-
рава	на	нови,	хидроизола-
ция,	саниране,	улуци,	дре-
наж	и	др.	-	0895/810-504.	
[19,	10]
покриВни рЕМонТи, 
измазване,	 комини,	 капа-
ци,	 хидро-	 и	 топлоизола-
ция.	 Бързо	 и	 качествено.	
Справки	на	тел.	0888/020-
187.	[17,	5]
изгражданЕ на под-
порни сТЕни, дрЕна-
жи,	 покриви	от	А	до	Я	 -	
справки	на	тел.	0897/390-
194.	[17,	5]
ФирМа съБарЯ, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[24,	5]

МайсТор (проФЕсиона-
лисТ) фаянс,	 теракота,	
гипсокартон	 и	 шпаклов-
ка	 -	 тел.	 0899/702-795.	
[22,	4]
ШпаклоВки, Мазилки, 
замазки,	 довършител-
ни	 работи,	 бетон	 -	 тел.	
0898/672-883.	[8,	4]
Бригада изВърШВа 
ремонт	 на	 покриви,	 хи-
дро-	 и	 топлоизолации,	
улуци,	 довършителни	 въ-
трешни	ремонти	и	др.	Тел.	
0899/638-875.	[13,	1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
БЕзпраШно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
ШпаклоВка, БоЯдисВа-
нЕ -	тел.	0895/386-650.
БоЯдисВанЕ ,  из -
олациЯ, картон	 -	 тел.	
0878/855-920.	[33,	31]

изолации
алпинисТи - тел.	
0898/907-400
алпинисТи - тел.	
0899/321-190

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	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
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	-	справки	на	
тел.	 0888/279-846.	 [22,	
15]

почисТВанЕ
чисТЯ къЩи -	 тел.	
0894/533-115.	[11,	1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване	-	тел.	0894/602-
701.	[20,	11]

под наЕМ
ВиШка сЕ дава	под	наем	
на	 тел.	 0889/909-727.	
[11,	10]

аВТоВиШка
услуги с вишка	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0889/909-727.	
[11,	10]

услуги
коВач - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни	дър-
вета	-	тел.	0894/602-701.	
[20,	11]

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

градини, БасЕйни

ландШаФТЕн ди-
зайн, оФорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на дВорни МЕсТа,	
озеленяване,	 водопа-
дни	 и	 езерни	 форми,	
скални	 кътове,	 барбе-
кюта.	 Справки	 на	 тел.	
0888/942-335.

Отопление на пелети
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 в. „100 вести“

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SeAc Sub,	 нов	
-	 170	 лева,	 употребяван,	
отлично	 състояние	 -	 100	
лева,	 харпун,	 нов	 Seac	
Sub,	 75	 см	 -	 100	 лева.	
0898/535-793	[33,	10]

продаВа МаТЕриали
горноорЯхоВски циг-
ли с	два	канала	се	про-
дават	 на	 тел.	 0897/220-
386.	[20,	15]
каМЕнни плочи -	 8	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0895/752-838.	 [24,	
5]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел.	
мотори	и	други	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[24,	5]

пласТМасоВи цисТЕр-
ни единица	 се	 продават	
на	тел.	0888/942-095.	[6,	
4]

жиВоТни продаВа
дВЕ прасЕТа за	 клане	
продава	 0899/624-149.	
[25,	7]
коза сЕ продава	на	тел.	
0888/812-901.	[5,	3]
кози, ЯрЕТа, овен	 и	
пръч	 се	 продават.	 За	
справки:	 тел.	 0877/983-
204.	[11,	1]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват	
на	 тел.	 066/88-21-13,	
0884/156-497,	 срещу	
„Капитан	Дядо	Никола“.
сТара наФТа се	 купу-
ва	на	тел.	0895/752-838.	
[24,	5]
сТаринни прЕдМЕТи, 
стари	 броеници	 и	 герда-
ни,	монети,	банкноти,	ча-
совници,	писалки,	ордени,	
саби	 и	 друг	 антиквариат	
се	купува	в	блок	„Чайка“,	
вх.	 Г	 -	 партер,	 центъра,	
тел.	0889/211-957.	[6,	5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.	[24,	5]

аВТоМоБили продаВа
сЕаТ алхаМБра -	 1999	
г.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0895/093-912.	[11,	2]
рЕно МЕган сцЕник 1.9 
dci - дизЕл, 120 к.	 с.,	
отлично	 състояние,	 нови	
зимни	гуми	и	акумулатор,	
септември	 2004	 г.,	 177	
000	 км,	 цена	 по	 догова-
ряне,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/807-256.	[20,	1]

джипоВЕ
джип NiSSAN X-TRAIL	
2,2;	 136	 к.	 с.;	 4х4;	

2006	 г.;	 пробег	 196	 000	
км,	 се	 продава	 на	 тел.	
0876/200-595.	[22,	5]

аВТоМоБили 
под наЕМ

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

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	5]

гуМи
4 ноВи зимни	 гуми,	
195/60/15,	 се	 продават	
на	тел.	0877/264-300.	[5,	
5]

 ЦениТе на обявиТе 
във весТник „100 ве-
сТи“ са: 15 стотинки на 
дума, 30 ст. на дума - в 
рамка, 40 ст. на дума - в 
рамка със сива подложка, 
без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване. Мо-
жете да използвате спе-
циалните отстъпки за 
годишни обяви, ако Ва-
шата обява излиза през 
цялата 2018 година. При 
текущите обяви всяка 
11-та е безплатна. 
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даВа заЕМ
крЕдиТи - справки	 на	
тел.	 0897/219-833.	 [22,	
4]

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

ки	 товари,	 извозване	 на	
ненужна	покъщнина,	стро-
ителни	отпадъци	до	смети-
щето,	се	предлагат	на	тел.	
0898/780-448.
ТранспорТ с бус	 -	 0.45	
лв./км,	 се	 предлага	 на	
тел.	0894/004-045.
услуги с бус,	 багер	 и	
самосвал	-	тел.	0893/511-

154.	[24,	8]

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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и дру-
ги	 -	 ново	 строителство,	
в	 идеален	 център,	 по	 се-
бестойност	 и	 договаря-
не	 се	 продават	 на	 тел.	

0888/447-096.	[12,	3]
апарТаМЕнТ В цен-
търа	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/140-415.	[11,	1]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/929-080.	[26,	15]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в	кв.	Трендафил-2,	напъл-
но	 обзаведен,	 350	 лв.,	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0885/597-746.	[13,	10]

гарсониЕра на ул.	„Лю-
бен	 Каравелов“,	 обза-
ведена,	 за	 200	 лева	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0899/312-100	[10,	4]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	 тел.	 0895/752-838.	
[24,	5]

Търси под наЕМ
кВарТира сЕ търси	 на	
тел.	0884/606-356.	[11,	4]

зЕМи

изкупуВа ниВи -	
тел.	 0879/888-388.	
[26,	5]

ноЩуВки
ноЩуВки В топ	 цен-
тър	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0876/731-419.	[22,	16]
ноЩуВки В центъра	 се	
предлагат	 -	 справки	 на		
тел.	 0878/515-080.	 [26,	
15]

раБоТа прЕдлага

„инна Транс“ оод - 
гр. сЕВлиЕВо Търси 
да назначи МЕжду-
народни ШоФьори 
за ВъТрЕШЕн Транс-
порТ В ЕВропа.	 За	
контакти	 и	 информа-
ция:	 тел.	 0888/585-
170.	[10,	9]

Фирма	 търси	 мебелист	 и	
монтажник.	 Справки	 на	
тел.	0898/626-781
БисТро „карТал“ търси	
хигиенистка/чистачка	 за	
събота	 и	 неделя.	 Пове-
че	 информация	 на	 тел.	
0889/319-654.	[11,	11]
БисТро „карТал“ тър-
си	 да	 назначи	 кухненски	
работник/мияч.	 Пове-
че	 информация	 на	 тел.	
0889/319-654.	[11,	11]

„сТс принТ“ ад 
Търси да назначи 
пЕчаТар.	 Справки	
на	 тел.	 066/817-131,	
066/817-132.	[11,	5]

Магазин за хранител-
ни	 стоки	 търси	 прода-
вачка.	 Справки	 на	 тел.	
0895/521-858.	[30,	8]
сЕрВиТьор/ка, МожЕ и	
почасово,	се	търси	на	тел.	
0887/002-030,	 0888/310-
981.	[11,	7]
каМЕриЕрка до 50	 го-
дини	 от	 8.30	 до	 17.00	
часа	 се	 търси	 на	 тел.	
0888/310-981.	 [11,	 7]за-
ВЕдЕниЕ Търси	 серви-
тьор/ка,	готвач/ка.	Справ-
ки	 на	 тел.	 0899/319-114.	
[7,	5]
Магазин „Билла“ в	Те-
рамол	търси	служител	от-
дел	 „Деликатеси“.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0887/950-088.	
[5,	4]
заВЕдЕниЕ В центъ-
ра	 търси	 нощен	 пазач.	
Справки	на	тел.	0897/97-
47-04.	[11,	2]

БисТро „карТал“ тър-
си	 сервитьор/ка	 за	 пе-
тък	 и	 събота	 вечер.	 По-
вече	 информация	 на	 тел.	
0889/319-654.	[11,	4]
Винарна „рачо Ко-
вача“	 търси	 майстор	
готвач	 с	 опит	 и	 серви-
тьорки.	 Справки	 на	 тел.	
0876/683-768.	[13,	4]
грил-паВилион прЕд 
магазин	„Кауфланд“	търси	
да	 назначи	 продавач-кон-
султант.	 Справки	 на	 тел.	
0887/907-032.	[14,	3]
рЕсТоранТ В центъра	
търси	 миячка	 за	 втора	
смяна.	 Справки	 на	 тел.	
0883/501-986.	[6,	2]
ТаксиМЕТроВи Шо-
Фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0887/587-354.	[11,	2]
пЕрсонал за работни-
чески	стол	и	лавка	в	град	
Севлиево	се	търси	на	тел.	
0884/077-557.	[7,	1]

раБоТа Търси
ТърсЯ си работа	 спеш-
но	 -	 тел.	 0878/555-841.	
[6,	3]

доМаШни люБиМци
коТЕнца сЕ подаряват	
на	 тел.	 066/87-04-68.	
[5,	5]
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 - Г-жо Калчева, добра 
среща отново в Габрово.
	 -	 Благодаря.	 Идвам	 и	
свиря	 тук	 с	 много	 обич,	
много	желание	и	нетърпе-
ние	да	се	срещна	с	коле-
гите	 от	 оркестъра	 и	 него-
вия	 диригент	 Иван	 Стоя-
нов,	 с	 чудесната	 публика.	
Да	 знаете	 откога	 чакам	
това	идване!	Тук	е	и	моята	
учителка	 от	 Средното	 му-
зикалното	 училище	 „Пана-
йот	Пипков”	в	Плевен	Ири-
на	 Комитска,	 която	 девет	
години	 е	 част	 от	 Габров-
ския	 камерен	 оркестър.	
Като	 всяко	 малко	 дете	 и	
аз	започнах	с	пиано.	
	 Голямата	цигулка	-	кон-
трабасът,	се	появи	именно	
благодарение	 на	 нея.	 Бях	
на	 9	 години,	 когато	 срещ-
нах	 моята	 красива,	 мила,	
излъчваща	 доверие	млада	
учителка	Ирина	Комитска.	
Много	 бързо	 свързах	 ин-
струмента	 с	 нея	 и	 започ-
нах	 да	 свиря	 на	 контра-
бас.
	 От	всички	срещи	с	пуб-
ликата	 в	 Габрово	 усещам	
възрожденския	 дух,	 запа-
зен	 през	 изминалите	 го-
дини.	 И	 забележителната	
атмосфера,	в	която	хората	
тук	 наистина	 носят	 духа	
на	Възраждането,	 духа	на	
будителите.	Не	 така	 често	
се	 среща	 публика,	 която	
разбира	и	желае	да	слуша	
музика.	

 - Този път изборът Ви 
на произведения бе во-
ден от какво?
	 -	 Последната	 ни	 сре-
ща		с	габровската	публика	
беше	 преди	 три	 години.		
Тогава	 изпълних	 Концерт	
за	 контрабас	 и	 оркестър	
от	 австрийския	 компози-
тор	 Дитерсдорф	 и	 от	 съ-
щия	 композитор	 и	 един	
много	красив	дует	за	вио-
ла	и	контрабас.	
	 Сега	 поканата	 дойде	
във	връзка	със	110-годиш-
нината	 на	 Марин	 Големи-
нов,	чието	име	остава	из-
писано	със	златни	букви	в	
историята	 на	 българската	
музикална	 култура.	 Тази	
вечер	свирих	едно	от	мал-
ко	 изпълняваните	 негови	
произведения	 -	 „Концерт	
за	 контрабас	 и	 струнен	
оркестър”.	 Имах	 голямата	
чест	да	го	изпълня	за	пър-
ви	 път	 в	 България	 лично	
с	автора	през	1994/1995	г.	
Един	 много	 мил	 спомен.	
От	неговата	ръка	имам	пи-
сани	 ноти,	 добавени	щри-
хи	 върху	 това,	 което	 сме	
свирили.
	 Свиренето	 с	 компо-
зитора	 е	 голяма	 емоция.	
Дали	 ще	 изпълня	 автор-
ските	 виждания	 в	 досега	
с	 него?	 В	 същото	 време	
той	бе	много	земен	човек.		
Напътствайки,	даваше	сво-
бода	 да	 изпълня	 по	 своя	
начин	 неговата	 музика.	

Сега	 всъщност	 възраж-
даме	 този	 концерт.	 Труд-
ността	идва	от	това,	обик-
новено	 инструментът	 е	 в	
оркестровата	група,	а	сега	
съм	 отпред	 като	 солист.	
С	 колегите	 се	 справихме	
чудесно	 и	 се	 радвам,	 че	
публиката	ни	прие	отново.
	 Относно	 първата	 в	
концерта	 пиеса	 от	 Бах,	
това	е	една	необикновена	
трактовка.	 В	 последните	
години	 реших	 да	 посегна	
към	 партията	 на	 втората	
цигулка,	 аранжирана	 за	
контрабас,	за	да	може	по		
някакъв	начин	и	аз	да	се	
докосна	 до	 този	 концерт,	
който	 много	 харесвам.	
Концерта	 за	 две	 цигулки	
и	 оркестър	 в	 ре	 минор	
вече	го	изпълних	в	София	
и	Плевен	с	различни	соли-
сти.	 Тази	 вечер	 свирих	 с	
вашия	 изключителен	 цигу-
лар	 Христофор	 Михайлов.	
С	 него	 сме	 учили	 заедно	
още	в	Музикалното	учили-
ще	в	Плевен.	
	 Нотите	 на	 произведе-
нието	 получих	 от	 много	
известния	 контрабасист	
Енчо	 Радоканов,	 който	
от	 много	 години	 живее	 в	
Стокхолм,	Швеция.	
 - Оркестърът на БНР 
има нов диригент. Как се 
развива репертоарът?
	 -	 Да,	 имаме	 нов	 ди-
ригент	 -	 Марк	 Кадин,	 с	
когото	 започнахме	 втори	

сезон.	 Украинец	 по	 рож-
дение.	 Учил	 е	 в	 Москва.	
Там	е	семейството	му.	Той	
дойде	 от	 Литва,	 където	 е	
бил	 диригент	 на	 оперно-
музикален	 театър.	 Много	
се	радвам,	че	се	съгласи	и	
дойде	да	поеме	кормилото	
на	 нашия	 оркестър.	 Той	
се	 чувства	много	 добре	 в	
България.	
	 Сега	 сме	 в	 70-ти	юби-

леен	 сезон	 на	 оркестъ-
ра.	 На	 1	 февруари	 под	
диригентството	 на	 Марк	
Кадин	ще	изпълним	и	този	
„Концерт	 за	 контрабас	 и	
оркестър”	 от	 Марин	 Голе-
минов.	Допада	ми	неговия	
начин	 на	 работа	 като	 му-
зициране.	 Познаваме	 се	
повече	 от	 16-17	 години.	
Той	 е	 гостувал	 на	 нашия	
оркестър	 всяка	 година.	
Повечето	програми	с	бъл-
гарска	музика	се	дирижи-
рат	от	него	в	момента.
	 Програмният	 реперто-
ар	на	оркестъра	не	винаги	
идва	 от	 страна	 на	 дири-
гента.	 Паралелно	 върви	
концертната	ни	и	звукоза-
писна	дейност.

	 Симфоничният	 оркес-
тър	 е	 част	 от	 Музикал-
на	 къща	 БНР	 (биг	 бенд,	
смесен	 хор,	 народен	 ор-
кестър,	 детски	 радиохор),	
който	 се	 ръководи	 от	 ди-
ректора	Теодосий	 Спасов.	
Някои	 от	 програмите	 ни	
са		поръчкови	 -	 с	 автори,	
които	 ще	 бъдат	 включени	
в	 концертния	 сезон.	 Ще	
честваме	 и	 композитора	

Георги	Минчев		(на	1	фев-
руари),	който	е	ученик	на	
Марин	Големинов.
 - Работили сте про-
дължително в симфонич-
ния оркестър на град Ка-
назава. С какво Япония 
Ви впечатли?
	 -	Последните	девет	го-
дини	професионалният	ми	
и	 личен	 живот	 бе	 раз-
пределен	 между	 Япония	
и	 България.	 Наистина	 бях	
по	време	на	 трагедията	с	
ядрената	 електроцентрала	
във	Фукушима	(2011	г.).
	 Японската	 традиция	 е	
възпитала	хората	в	такава	
самоотверженост,	 дисци-
плина	 и	 солидарност,	 че	
наистина	японците	са	бор-

бен	народ.	
	 Пътувах	в	посока	Япо-
ния,	 когато	 всички	 евро-
пейци	се	връщаха,	бягайки	
към	 родните	 места.	 Бях	
единствената	 европейка	
в	 самолета.	 Около	 мен	
бяха	 само	 японци,	 които	
ме	гледаха	с	възхищение.	
	 Град	 Каназава,	 с	 на-
селение	 повече	 от	 2	млн.	
души,	 е	 разположен	 на	

най-големия	остров	Хоншу	
(на	 Японско	 море	 между	
Япония	 и	Корея)	 и	 се	 на-
мира	 на	 300	 км	 от	 Токио	
и	на	356	км	от	Фукушима.	
Рибарското	 селище	 наб-
лизо	 е	 заминало	 в	 океа-
на.	 Радиационният	 облак	
е	 отишъл	 в	 друга	 посока.	
Японците	 се	 прекланят	
пред	 европейците,	 които	
оставаха	 в	 онзи	 момент.	
Бяха	 организирали	 добро-
волчески	отряди.	
	 Всеки,	доброволно	же-
лаещ	 японец	 (музикант,	
лекар,	 учител…),	 бива	 три	
дни	 командирован	 във		
Фукушима	 да	 помага.	 Да	
разнася	храна,	вода,	да	се	
грижи	 за	 деца,	 възрастни	
хора…	Много	от	добровол-
ците	се	разболяват	от	ра-
диацията	 и	 умират.	 Лично	
аз	 познавам	 поне	 трима	
души,	които	отидоха	и	сла-
ва	 Богу,	 при	 тях	 всичко	
е	 наред.	 Самите	 японци	
не	 говорят	 за	 тези	 неща.	
Моите	колеги	от	оркестъра	
не	говорят.	Не	се	коменти-
ра.	Всички	вървят	с	гордо	
вдигнати	 глави,	 без	 ни-
какъв	 стрес,	 без	 никакви	
притеснения….
	 Оперно-симфоничният	
оркестър		в	Каназава	е	от	
около	 50	 души	 музиканти.	
В	година	се	поставят	поне	
4-5	 опери,	 включително	
японски,	от	Верди,	Моцарт	
и	 др.	 Емил	Табаков	 също	
гостува	 и	 дирижира.	 Сви-
рила	съм	неговия		Концерт	
за	контрабас	и	оркестър.
 - Нови Ваши проекти в 
България?
	 -	Много	камерна	музи-
ка,	 много	 солови	 концер-
ти.	В	началото	на	ноември	
свирих	 в	 моя	 роден	 град	
Плевен	 -	 два	 концерта	 с	
Велислава	 Шойкова,	 кон-
церт	 за	 контрабас	 и	 кла-
ринет	 с	 Данчо	 Радевски,	
бях	 солистка	и	на	симфо-
ниета	 „София”	 с	 концерта	
на	 Бах.	 След	 Габрово	 е	
концертът	 с	 радиооркес-
търа	 в	 зала	 „България”.	
Очаква	ни	турне	в		южна	
Корея	 с	 пет	 концерта	 и	
диригент	Марк	Кадин.

Марãарита Калчева, ãоñт-ñолиñт: „Уñещам 
възрожäенñкия äух на ãабровñката публика”

ВЕЛА ЛАзАРОВА

 ноемврийското начало на камерните концерти бе отново 
с програма избрано от публиката. акценти бяха: произведе-
ние от късния барок - бах, „концерт за две цигулки и струнен 
оркестър” (вариант за цигулка и контрабас) с гост-солист 
Маргарита калчева – контрабас, и Христофор Михайлов - 
цигулка; „адажието из симфония № 5” на Густав Малер, 
композитор  от новогерманската романтична школа; Марин 
Големинов - „концерт за контрабас и оркестър”, една от по-
следните творби на композитора с преобладаваща носталгия 
и др. солистите и Габровския камерен оркестър посветиха 
концерта от 7 октомври на виолончелистката елена вълкова 
с пожелания за здраве и да продължи да радва с присъща все-
отдайност към изкуството. 
 солистката Маргарита калчева, една от най-изявените 
български контрабасисти, водач на контрабасовата група в 
симфоничния оркестър на бнР, която габровската публика 
очакваше, бе любезна да сподели за читателите своите впе-
чатления от гостуванията си, настоящи и бъдещи изяви.

453 поñтъпления от националната 
äарителñка кампания на НМО

продължава от стр. 1
Наградният	 фонд,	 обявен	
при	стартирането	на	кам-
панията,	 се	 разпределя	
между	 Царинка	 Тасева	
и	 Цвятко	 Тачев,	 дарили	
най-много	 материали.	 Го-
ляма	 част	 от	 предметите	
са	 включени	 в	 дарител-
ска	 изложба	 под	 същия	
наслов	 -	 „От	 ученическа-
та	чанта	до...	 училищната	
униформа“,	 която	 може	

да	 бъде	 видяна	 в	 зала-
та	 за	 временни	 изложби	
на	 НМО.	 Националният	
музей	 на	 образованието	
благодари	 на	 учителите,			
училищните	 колективи	
и	 гражданите,	 които	 се	
включиха	 в	 	 кампанията.	
Всички	те	получават	Сви-
детелства	за	дарение.
 На снимката: Дарители-
те снежана сидерова, Цвят-
ко Тачев и Царинка Тасева

продължава от стр. 1
Общата	 стойност	 на	 ин-
вестицията	е	над	1	500	000	
лв.	 Водоснабдяването	 на	
голяма	 част	 от	 габровски-
те	села	в	посока	Севлиево	
от	години	е	сериозен	про-
блем,	 особено	 в	 летните	
месеци	 и	 в	 периоди	 на	
безводие.	Те	се	захранват	
чрез	 водопровод,	 който	 е	
силно	 амортизиран	 и	 с	
малък	 диаметър.	 След	 не-
говата	 реконструкция	 ще	
бъде	 осигурена	 възмож-
ност	за	тяхното	водоснаб-
дяване	от	 габровския	язо-
вир	„Христо	Смирненски“.
	 В	 официалните	 доку-
менти	 село	 Яворец	 не	 се	
споменава,	 но	 жителите	
му	са	уверени,	че	няма	да	
бъдат	 оставени	 в	 безво-
дие.	
	 Вчера	 кметът	 Коев	 е	
получил	 уверение	 от	 Об-
щина	 Габрово,	 че	 се	 ра-
боти	 по	 нов	 проект	 на	
водопровод,	 включващ	 и	
Яворец,	с	вода	от	габров-
ския	 язовир.	 В	 момента	
технически	 групи	 от	 ВиК	
обхождат	 селото	 и	 оглеж-
дат	 авариите	 по	 вътреш-
ната	мрежа,	защото	„и	да	
има	вода,	каква	ще	е	пол-
зата,	ако	изтича	по	спука-
ни	тръби,	преди	да	стигне	
до	 потребителите“,	 смята	
кметът	Коев.	

Коьо Коев: „Воäа в 
чешмите няма, защото 
я няма в ...Балкана”

продължава от стр. 1
Връчени	 бяха	 три	 награ-
ди	 и	 една	 специална	 на	
Елица	 Чукова	 от	 ОУ	 „Ран	
Босилек“	 -	 Габрово,	 Нели	
Лалева	от	СУ	„Васил	Лев-
ски“	 -	 Севлиево,	 Елица	
Петкова	 и	 Милица	 Каса-
бова	от	СУ	„Отец	Паисий“.	
Всички	 рисунки,	 получени	
в	рамките	на	конкурса,	ще	
останат	до	края	на	месец	
ноември	 в	 заседателната	
зала	 на	 администрацията,	
за	 да	 може	 да	 напомнят	
на	възрастните,	че	 трябва	
да	 бъдат	 внимателни	 на	
пътя.	
	 Областният	 управител	
Невена	 Петкова	 благода-
ри	 на	 присъстващите	 и	
сподели,	 че	 това	 е	 една	
хубава	 инициатива	 на	Об-
ластната	 комисия	 по	 без-
опасно	движение	по	повод	
Световния	 ден	 за	 възпо-
менание	 на	 жертвите	 от	
пътнотранспортни	 произ-
шествия,	 която	 тя	 привет-
ства	и	напълно	подкрепя.	
	 „Много	 се	 говори	 по	
темата,	 но	 аз	 смятам,	 че	
всички	ние	заедно	–	пред-
ставители	 на	 институции,	
родители,	 деца,	 трябва	да	
продължаваме	да	работим	
за	 това	жертвите	 по	 пътя	
да	 стават	 все	 по-малко.	
Днес	 откриваме	 една	 из-
ложба,	 която	 на	 всички	
ще	 ни	 покаже,	 че	 децата	

знаят	 как	 да	 се	 движат	
безопасно.	 Нека	 всички	
тези	 детски	 рисунки	 по	
стените	ни	и	присъствието	
Ви	тук	да	се	приеме	като	
наш	 своеобразен	 призив	
към	шофьорите“	–	допълни	
още	Петкова.	В	изказване-
то	си	пред	децата,	техните	
родители	и	 учители	 тя	 ак-
центира	и	върху	това	кол-
ко	 важен	 е	 личният	 при-
мер,	 от	 който	 се	 учат	 те.	
Тя	призова	„да	не	мислим	
толкова	за	лошите	статис-
тики,	 които	 показват	мно-
го	 жертви	 и	 катастрофи,	
а	да	се	постараем	да	ми-
слим	за	това	какво	трябва	
да	правим,	за	да	намалее	
броят	 на	 лошите	 новини“.	
„Пожелавам	 ви	 вашият	
безопасен	път	до	училище	

да	се	превърне	във	вашия	
безопасен	път	в	живота	и	
света	 на	 възрастните.	 И	
когато	пътувате,	не	забра-
вяйте,	 че	 някой	 ви	 обича	
и	 ви	 чака“	 –	 каза	 още	
областният	 управител	 на	
Габрово	 Невена	 Петкова.	
И	 след	 като	 и	 наградите	
бяха	 раздадени,	 а	 излож-
бата	 разгледана,	 всички	
присъстваха	 на	 беседа	 с	
пътния	 полицай	 Момчил	
Григоров,	 който	 напомни	
някои	 важни	мерки,	 свър-
зани	 с	 пътната	 безопас-
ност	и	предстоящия	зимен	
сезон.	 Учениците	 имаха	
възможност	да	разговарят	
още	с	доброволци	на	БЧК	
и	 да	 наблюдават	 демон-
страция	 за	 оказване	 на	
първа	помощ.

Показват риñунките от конкурñа 
„Моят безопаñен път äо училище” в 
Облаñтна аäминиñтрация - Габрово


