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	 Значи	 няма	 такова	
нещо	 -	 поне	 в	 България	
няма	 опасна	 зима.	 Зима-
та	 е	 красива,	 естествена,	
здравотворна!	
	 През	зимата	вали	сняг,	
студено	е,	нормално	е.	Ако	
беше	 лято	 и	 валеше	 сняг,	
щеше	да	е	ненормално.
	 Опасно	е	внушаването	
на	ненормален	страх	спря-
мо	 нормални	 за	 сезона	
условия.
	 Щели	да	паднат	темпе-
ратурите	до	минус	15!	
	 Ми	 колко	 да	 станат	
температурите,	да	се	качат	
до	плюс	30	ли?:-)	И	тогава	
ще	е	хубаво	времето	ли?:-)
	 Шантава	 работа,	 само	
побъркват	хората.

Водеща íовиíа от деíя 
- “опаñíа зима”

Женина денЧева

		 Инициативата	 „Приеми	
ме	 на	 село“	 получи	 Евро-
пейската	 награда	 за	 пре-
венция	за	2018	г.	на	група-
та	„Помпиду“	на	Съвета	на	
Европа	 за	 сътрудничество	
в	 борбата	 срещу	 злоупо-
требата	и	незаконния	тра-
фик	 на	 наркотици.	Той	 бе	
отличен	заедно	с	още	два	
проекта	от	Гърция	и	Турция	
измежду	 18	 кандидати	 от	
7-членно	 жури,	 съставено	
от	млади	хора	на	възраст	
от	16	до	21	години.
	 Габриела	 Йосифова,	
председател	 на	 Общин-
ския	 съвет	 по	 наркотич-

ни	 вещества	 в	 Габрово,	
един	от	организаторите	на	
инициативата,	 коментира:	
„Радващо	 е,	 че	 журито	 е	
оценило	идеята	и	смисъла	
на	 „Приеми	 ме	 на	 село“	
като	програма	за	позитив-
на	 превенция	 -	 проактив-
на,	креативна,	разкриваща	
и	 подкрепяща	 детския	 и	
младежки	 потенциал	 чрез	

търсене,	 стимулация	 и	 ус-
тановяване	 на	 позитивни	
социални	 умения	 и	 отно-
шения.	Тя	помага	на	учас-
тниците	да	осъзнаят	колко	
важна	 е	 принадлежнос-
тта	 към	 общността,	 като	
ги	 връща	 към	 корените	 и	
традиционните	 български	
ценности	-	семейство,	ува-
жение	 към	 възрастните,	

трудолюбие,	 родолюбие,	
толерантност.	 В	 „Приеми	
ме	на	село“	децата	и	мла-
дежите	 опознават,	 търсят	
и	откриват,	имат	право	на	
избор	 и	 свобода,	 а	 всяка	
една	 дейност	 преминава	
през	ръцете	и	сърцата	им.	
Защото	както	е	казал	Ма-
хатма	 Ганди:	 „Един	 грам	
практика	струва	повече	от	
един	тон	с	проповеди“.
	 Плакетът,	 диплома-
та	 и	 чек	 за	 5	 000	 евро	
бяха	връчени	на	Вероника	
Йосифова.	 Европейската	
награда	 за	 превенция	 е	
учредена	 през	 2004	 г.	 и	
се	присъжда	на	всеки	две	
години.

„Приеми ме íа ñело
“
 ñ европейñка íаãрада и  5000  ЕUR

мартина грУева,
община габрово

	 Фондация	 „Узана“	
беше	учредена	от	Община	
Габрово	 и	 Българска	 фон-
дация	 „Биоразнообразие“.	
Тя	е	със	статут	на	юриди-
ческо	 лице	 с	 нестопанска	
цел.	Основната	й	задача	е	
съдействието	за	развитие-
то	на	местността	Узана		и	
прилежащия	 й район	 като	
дестинация	за	природен	и	
екологичен	туризъм.
	 Дейността	 й	 включва	
разработването	и	изпълне-
нието	 на	 природозащитни	
и	 образователни	 проекти	
и	 програми,	 организира-
нето	 на	 различни	 съби-
тия,	 развиването	 на	 поз-

навателен	 и	 алтернативен	
туризъм,	 маркетингови	 и	
рекламни	дейности	за	уве-
личаване	на	интереса	към	
Узана,	 участие	 в	 изложе-
ния,	поддръжка	на	онлайн	
платформа,	 представяща	
Узана	 и	 възможностите,	
които	предоставя	тя.
	 Учредителният	 акт	
беше	 подписан	 от	 кмета	
на	 Община	 Габрово	 Таня	
Христова	 и	 Румяна	 Ива-
нова,	изпълнителен	дирек-
тор	 на	 Българска	 фонда-
ция	 „Биоразнообразие“.	 В	
Управителния	 съвет	 към	
момента	 на	 подписване-
то	са	Нела	Рачевиц,	Лена	
Георгиева,	 Диана	 Гатева,	
Румяна	 Иванова,	 Росен	
Василев.	

	 Общинското	 помеще-
ние	 за	 временно	 настаня-
ване	на	бездомни	хора	от	
Габрово	вече	е	отворено	и	
в	момента	там	са	настане-
ни	седем	души.	Осигурени	
са	 им	 дрехи,	 бельо	 и	 за-
вивки,	 санитарни	 матери-
али.	 Създадена	 е	 органи-
зация	 със	 Спешна	 помощ	
за	 преглеждане	 на	 без-
домните,	 преди	 да	 бъдат	
настанени,	 а	 също	 така	 и	
с	полицията,	с	оглед	спаз-
ване	на	вътрешния	ред.	
	 Храната	на	част	от	на-
станените	 е	 поета	 от	 Об-
ществената	 трапезария,	 а	
отказалите	се	през	летния	
период	поетапно	ще	бъдат	
включвани.	
	 Капацитетът	 на	 поме-
щението	е	15	души.

	 Част	от	екипа	на	ЕМО	
„Етър”	 представя	 „Учили-
ще	за	коледари”	пред	уче-
ници	 от	 Габрово.	 Според	
българската	 традиция	 в	
него	 могат	 да	 се	 включат	
само	момчета,	 а	 след	 ко-
ледуването	те	могат	да	се	
оженят.	 Любомира	 Ивано-
ва	 –	 педагог	 в	 музея,	 и	
информаторите	Анна	Алек-
сандрова	 и	 Елена	 Мин-
ковска	посетиха	през	тази	
седмица	различни	класове	
от	Национална	Априловска	

гимназия,	 за	 да	 разкажат	
за	„Училище	за	коледари”,	
което	 се	 провежда	 всяка	
година	 през	 декември	 в	
ЕМО	„Етър”.
	 Момчетата	се	обучават	
в	продължение	на	няколко	
седмици,	 след	 което	 пра-
вят	генерална	репетиция	–	
обикновено	на	Игнажден.
	 На	 26	 декември	 учас-
тниците	в	„Училище	за	ко-
ледари”	 ще	 пресъздадат	
обичая	 в	 Етнографски	 му-
зей	на	открито	„Етър”.

 Времето в Габрово е облачно, 
вали слаб сняг, температурата на въздуха е -7 градусa, влаж-
ността - 89%. Всички снегопочистващи фирми и дружества 
работят за обработване на пътищата и улиците. Снежната по-
кривка в централната градска част е 8-10 см. Проходът Шипка 
е проходим при зимни условия, снежната покривка е 15 см, 
температурата – минус 14 градуса. Пътната настилка е заснеже-
на и опесъчена. Остава в сила забраната за движение на МПС 
с маса над 12 т. Пътищата в областта са почистени, проходими 
при зимни условия в областта. ОП „Благоустрояване“ обработва 
градската улична мрежа, фирма „Димас“ - пътищата към селата. 
Пътят към Узана е почистен, снежната покривка там е 10 см, 
температурата е -12 градуса. Видимостта е намалена до 100 
метра поради мъгла. Основните дейности относно транспорт, во-
доснабдяване, снабдяване на населението с хранителни и други 
основни стоки сe изпълняват в рамките на нормалната дейност.
 От ТЕЦ - Габрово уведомяват, че поради авария в късния 
следобед вчера временно е било прекратено топлоподаването. В 
момента се възстановява.
 Всички ученици от селата, подлежащи на задължителен уче-
бен процес, са транспортирани 
до учебните заведения.

Учредяваíето íа фоíдация „Узаíа” вече е факт „Училище за коледари” 
започва в ЕмО „Етър”

Помещеíието за 
бездомíи хора 
вече работи

светозар гатев

	 В	 неделя	 приключва	
есенният	 полусезон	 за	
юношите	 на	 „Янтра	 1919“,	
състезаващи	 се	 в	 Елит-
ната	 група	U19.	В	послед-
ния	кръг	от	първия	дял	на	
шампионата	 воденият	 от	
Николай	 Василев	 тим	 ще	
приеме	 на	 стадион	 „Ап-
рилов“	 състава	 на	 ЦСКА	
-	София.	„Червените“	са	на	
4-та	 позиция	 във	 времен-
ното	класиране	с	актив	от	
28	точки,	а	„Янтра	1919“	е	
на	12-то	място	с	11	точки.
	 Габровският	 тим	 е	 в	
неприятна	 серия	 от	 три	
поредни	 поражения.	 Сто-
личани	 пък	 се	 представят	
много	 силно	 напоследък	
и	нямат	загуба	от	края	на	

август	 насам.	 В	 послед-
ния	кръг	възпитаниците	на	
Ивайло	 Станев	 направиха	
равенство	 с	 лидера	 „Чер-
но	море“	(Варна),	а	преди	
това	записаха	поредни	по-
беди	 над	 „Монтана“,	 Пи-
рин“	(Благоевград)	и	„Лев-
ски“	(София).
	 Николай	Василев	няма	
да	 може	 да	 използва	 в	
мача	Павел	Павлов,	който	
получи	червен	картон	при	
гостуването	 на	 „Пирин“	 в	
Благоевград	 преди	 седми-
ца.	Ръководството	на	сре-
щата	 е	 поверено	 на	 тър-
новска	 съдийска	 тройка.	
Главен	 арбитър	 ще	 бъде	
Михаел	Павлов,	с	асистен-
ти	Кристиян	Минков	и	Еду-
ард	 Кендерян.	 Началният	
час	на	мача	е	14.00.			

„Яíтра 1919” поñреща ÖСКА - София 
в поñледíия кръã íа Елитíата U19

рУЖа лЮбенова

	 Четирима	мъже	-	68-го-
дишен	 тревненец	 и	 трима	
габровци,	на	61,	69	и	77	го-
дини,	са	дали	на	телефон-
ните	 измамници	 само	 за	
два	дни	около	14	000	лева.	
Любопитното	 при	 един	 от	
случаите	 в	 Габрово	 е,	 че	
мошениците	 се	 върнаха	
към	 една	 стара	 схема	 –	
пари	за	пострадал	близък,	
който	 уж	 се	 нуждаел	 от	
лечение.	
	 Точно	 по	 тази	 схема	
е	излъган	най-възрастният	
габровец.	 На	 28	 ноември	
т.	 г.	 той	 подал	 в	 габров-
ската	 полиция	 жалба,	 че	
ден	 преди	 това,	 по	 обяд,	
по	 домашния	 телефон	 му	
се	обадил	непознат	човек.	

Представил	се	за	лекар	и	
му	 заявил,	 че	 трябва	 да	
приготви	30	000	лева.	Тол-
кова	щяла	да	струва	ампу-
тацията	на	крака	на	дъще-
ря	 му,	 която	 уж	 внезапно	
била	претърпяла	инцидент.	
Габровецът	се	стреснал	от	
лошата	вест	и	много-много	
не	 помислил.	 Събрал	 как-
вото	 можал	 –	 4	 300	 лева,	
и	ги	предал	на	човека,	из-
пратен	от	мнимия	доктор.	
	 Другите	 трима	 изма-
мени	 мъже	 –	 габровците	
на	 61	 и	 69	 години,	 както	
и	 68-годишният	 тревненец,	
станали	 жертва	 на	 теле-
фонните	 измамници	 на	 27	
и	 29	 ноември,	 съобщиха	
вчера	 от	 Областната	 ди-
рекция	на	МВР	-	Габрово.

Измамеíите мъже ñтаíаха четирима, 
за два дíи им взеха 14 000 лева

В
ероника Йосифова, автор на идеята и доброволец в 
Младежкия съвет по наркотични вещества, приема 
наградата по време на 17-ата министерска конфе-
ренция на групата „Помпиду“. Форумът се състоя на 
27 и 28 ноември 2018 г. в норвежкия град Ставангер. 

Присъстваха членове на мрежата, представители на местни 
и национални власти, кметът на града домакин и министъ-
рът на здравеопазването на Норвегия.
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 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.

тест 3

Стара плаíиíа
1.	Стара	планина	се	дели	
на	 три	 дяла	 (западна,	
средна	 и	 източна),	 които	
от	своя	страна	се	поделят	
на	отделни	части	-	плани-
ни.	Какъв	е	броят	им?

а)	10
б) 20
в)	30
г) 40

2.	В	 коя	 от	 изброените	
планини	 има	 най-много	
върхове,	по-високи	от	2000	
метра	(13)?

а)	Троянска
б)	Калоферска
в)	Шипченска
г) Етрополска

3.	 Понор	 означава	 кар-
стова	 релефна	 форма,	 но	
в	 Стара	 планина	 това	 е	
име	и	на...

а)	планина

б) река
в)	връх
г) хижа

4.	 Кой	 от	 изброените	
обекти	в	Стара	планина	е	
име	на	планина?

а) Боатин
б) Мургаш
в)	Царичина
г)	Узана

5.	 Скътани	 в	 старопла-
нинските	 гънки	са	редица	
български	манастири.	Кой	
от	 изброените	 манастири	
не	е	в	Стара	планина?

а)	Соколски
б) Черепишки
в)	Седемте	престола
г) Бачковски

6.	 В	 кой	 старопланински	
проход	 хан	 Крум	 разгро-
мява	 византийската	 вой-
ска	 и	 пленява	 император	
НикифорI?

а)	Твърдишки
б)	Върбишки
в)	Златишки
г)	Троянски

7.	 „На	17	май	1876	 г.	 тук	
беше	обезглавен	от	турци-
те	организаторът	и	вождът	
на	Априлското	въстание	в	
село	Кръвеник.“	Това	е	за-
писано	 на	 паметния	 знак	
на	 лобното	място	 в	мест-

ността	 Плочата	 близо	 до	
връх	 Зелениковец.	 Кой	 е	
този	боец	за	свобода?

а)	Бачо	Киро	Петров
б)	Дядо	Фильо	Радев
в)	Цанко	Дюстабанов
г) Никола	Войновски

8.	 Кое	 от	 изброените	
растения	 -	ендемит,	расте	
единствено	 в	 света	 в	 ра-
йона	на	връх	Ботев	и	до-
лината	на	река	Соколна?

а) Орфеево	цвете
б)	Силивряк
в)	Див	божур
г) Балканска	 розова	 иг-
лика

9.	 Гордият	 старопланин-
ски	първенец	винаги	е	бил	

привлекателен	за	смелите	
мъже.	 През	 коя	 година	 е	
осъществено	 първото	 ор-
ганизирано	 изкачване	 на	
връх	Юмрукчал?

а)	1892
б)	1902
в)	1914
г)  1956

10.	 По	 кои	 склонове	 на	
Стара	планина	се	появява	

поривистият	 топъл	 вятър	
тип	„Фьон“?

а)	Южни
б)	Северни
в)	Стръмни
г) Източни

11.	 Знаете	 ли	 името	 на	
чешмата	от	тази	песен	и	в	
коя	 част	 на	Стара	 плани-
на	се	намира?

Налегне ли тъга,
в твойта морна душа.
В Балкана ти ела,
чуй как славей сладко пей.

На............ чешма
мъката си разпилей.
Ела да видиш ти
тоз прекрасен край.

1. б)
2. в)
3. а)
4. а)
5. г)
6. в) 

Верни отговори 
на теста от бр. 273:

7. б)
8. в)
9. б)
10. а)
11. Шипка

продължава от стр. 1
	 И	 тримата	 смятали,	
че	 помагат	 на	 полицията	
уж	 да	 лови	 измамници,	
а	 всъщност	 ги	 захранили	
със	солидни	пачки.
	 Тревненецът	се	жалвал	
в	полицията	около	14	часа	
на	27-ми.	Обяснил,	че	 три	
часа	 преди	 това	 неизвес-
тен	 човек,	 представяйки	
се	 за	 полицай,	 го	 изма-
мил	и	го	накарал	да	даде	
наличните	 си	 пари	 –	 1700	
лева.
	 Същия	ден	към	17	часа	
се	 оплакал	 габровецът	 на	
местните	полицаи.	Заявил,	
че	 е	 измамен	 да	 си	 даде	
парите	 по	 гореописаната	
схема	 –	 уж	помощ	на	по-
лицията	 за	 задържане	 на	
банда	 мошеници.	 Той	 пък	
събрал	и	дал	на	неизвест-
ния	им	куриер	2000	лева.
	 Най-пресният	 случай	е	
от	 29	 ноември	 т.	 г.	Тогава	
61-годишен	 мъж	 от	 Габро-
во	 обяснил	 в	 полицията,	
че	 около	 9	 часа	 сутрин-
та	 получил	 обаждане	 уж	
от	 полицай,	 оказало	 се	
впоследствие	 капан.	 Мал-

ко	 по-късно	 той	 предал	
на	 непознат	 4	 600	 лева	
и	 550	 евро,	 смятайки,	 че	
така	 помага	 на	 полицията	
да	задържи	телефонни	из-
мамници.		
	 И	 по	 четирите	 случая	
са	 образувани	 досъдебни	
производства.	
	 От	 МВР	 отново	 обяс-
ниха,	 че	 хората	 не	 бива	
да	се	страхуват,	че	са	на-
блюдавани	 или	 проучва-
ни	 от	 извършителите.	 Те	
подбират	 жертвите	 си	 на	
случаен	принцип.	Телефон-
ните	 измамници	 са	 много	
изобретателни,	 с	 тренира-
ни	 психологични	 умения,	
които	 по	 време	 на	 теле-
фонния	 разговор	 се	 ори-
ентират	 за	 възрастта	 на	
набелязаните	жертви	и	се	
възползват	от	първоначал-
ния	 шок	 от	 споделената	
им	 информация,	 за	 да	 ги	
манипулират.	Те	често	сме-
нят	 сценариите	 и	 обикно-
вено	 търсят	 жертвите	 си	
сред	 възрастните	 хора.	 А	
искането	 на	 пари	 е	 сигу-
рен	 белег,	 че	 става	 дума	
за	измама.

Измамеíите мъже ñтаíаха четирима, 
за два дíи им взеха 14 000 лева

рУЖа лЮбенова

	 Жители	 на	 Богатово,	
чиито	 къщи	 са	 в	 ниската	
част	 на	 селото,	 се	 опла-
каха	 от	 влага	 в	 домовете	
им	 вследствие	 непочисте-
ни	и	 затлачени	шахти.	На	
всичкото	 отгоре	 близката	
общинска	 поляна	 запри-
личала	 на	 тресавище	 за-
ради	 тежките	 камиони	 и	
складирането	 на	 трупи	 от	
дърводобивна	фирма.	
	 Потърсихме	отговорни-
те	-	кметът	на	селото	Иван	
Борисов	 и	 шефът	 на	 дър-
водобивната	фирма	Миро-
слав	 Георгиев.	 Снимките	
показват	 сегашното	 със-
тояние	на	споменатата	об-
щинска	 поляна.	 „Стараем	
се	 да	 създаваме	 колкото	
се	може	по-малко	неудоб-
ства	на	жителите	на	село	
Богатово	 -	каза	Мирослав	
Георгиев,	 шеф	 на	 дърво-
добивната	 фирма	 МЕМС,	
която	 използва	 общинска-
та	 поляна	 за	 складиране	
на	 добитите	 борови	 дър-

вета.	 -	 Използваме	 чакъ-
лирания	път,	който	минава	
зад	къщите,	а	не	пътя,	по	
който	 се	 движат	 колите	 и	
хората	 от	 Богатово.	 Има-
ме	 разрешение	 от	 кмета	
да	ползваме	този	обходен	
маршрут	 покрай	 дерето.	
Целта	 ни	 е	 да	 не	 правим	
коловози,	 да	 не	 цапаме	
улиците	и	да	не	изсипваме	
кал	 край	 къщите	 на	 хора-
та.	
	 Дърветата,	 които	 се-
чем	 и	 транспортираме	
до	 Богатово,	 имат	 всич-
ко	 необходимо	 по	 закон	
-	контролна	горска	марка,	
превозен	билет	и	т.	н.	Ра-
ботим	 в	 4-5	 горски	 имота	
и	 вероятно	 до	 месец	 ще	
приключим.	 Тогава,	 обе-
щавам,	 ще	 възстановим	
общинската	 поляна	 в	 Бо-
гатово,	 която	 сега	 полз-
ваме.	 Фирмата	 разполага	
с	 багер	 и	 ще	 почистим	 и	
заравним	площта.“		
	 Потърсихме	 и	 кмета	
на	 селото	 Иван	 Борисов.	
По	 въпроса	 с	 общинска-

та	 поляна	 той	 потвърди,	
че	 е	 дал	 разрешение	 за	

ползването	й,	като	обясни,	
че	кметството	не	получава	

наем,	 а	 с	 дърводобивната	
фирма	 си	 правели	 вза-

имни	 услуги.	 Помагали	 в	
правенето	на	пътища,	раз-
ривали	 селското	 сметище	
и	 т.	 н.	 След	 приключване	
на	 работата	 й	 обаче	 щял	
да	следи	поляната	да	бъде	
почистена	 и	 заравнена.	
Иначе	 към	 снегопочиства-
нето	 нямали	 отношение,	
договорите	 се	 сключвали	
с	 други	 фирми,	 на	 ниво	
Община	 Севлиево,	 уточни	
Борисов.	
	 По	въпроса	за	влагата	
в	 къщите	 кметът	 заяви,	
че	 това	 не	 е	 от	 вчера	 и	
че	 всеки	 сам	 трябва	 да	
си	 помогне.	 Първо	 –	 да	
си	 почисти	 тревата	 край	
дома.	 А	 шахтите	 нямали	
нищо	 общо	 с	 влагата	 в	
къщите,	вадата	вървяла	от	
другата	 страна	 на	 улица-
та.	Вярно,	една	от	къщите	
била	 постоянно	 във	 вода,	
която	постоянно	извирала.	
„Но	 каква	 е	 -	 изворна,	
подпочвена,	 не	 е	 ясно“,	
каза	 кметът.	 Засегнатите	
трябвало	 да	 си	 изкопаят	
отводнителни	 канали,	 да	

видят	откъде	идва	водата,	
а	със	съвременните	изола-
ционни	материали	можели	
да	 си	 решат	 окончателно	
въпроса.	А	влагата	можело	
и	да	е	 конденз	в	една	от	
къщите	 -	 санирана,	 про-
дължи	да	размишлява	кме-
тът.	 И	 допълни,	 че	 влага	
имало	 и	 в	 неговата	 къща,	
но	как	да	е	другояче,	като	
била	вкопана	един	метър	в	
земята.	„Ще	отводнявам	и	
аз!“,	 категоричен	 е	 кметът	
Борисов.
 На	молбата	ни	все	пак	
да	 почисти	 шахтите,	 той	
обясни,	 че	 няма	 пари	 за	
такава	 дейност.	 Особено	
сега,	в	края	на	годината.	
	 В	 Богатово	 постоянно	
живеели	 357	 души.	 Поло-
вината	 село	 –	 южната,	
имала	 канализация,	 но...	
Какви	 ти	 шахти	 –	 всичко	
върви	в	дерето,	а	оттам	–	
в	река	Росица.	Другата	по-
ловина	 нямала	 и	 това,	 но	
имала	готов	проект	за	ка-
нализация.	 Само	 че	 пари	
за	реализацията		нямало...	

За кал и влаãа в къщите ñе жалят жители íа Боãатово
Ще следя дърводобивната фирма да почисти общинската поляна, но влагата в къщите не е от 
непочистени шахти и трябва сами да се погрижат, отговори кметът на селото Иван Борисов

 Министерски	 съвет	 одо-
бри	допълнителни	разходи,	
трансфер	 от	 резерва	 за	
непредвидени	и	неотложни	
разходи	 за	 предотвратя-
ване	 и	 преодоляване	 на	
последиците	от	бедствия.	
	 Средства	има	и	за	Га-
бровска	 област,	 информи-
ра	 народният	 представи-
тел	Николай	Сираков.	
	 52	 322	 лв.	 ще	 бъдат	
осигурени	 на	 Община	
Трявна	 за	 укрепване	 на	
пътно	 платно	 и	 корекция	
на	 дере	 в	 кв.	 Ковачевци,	
гр.	 Плачковци.	 Други	 бли-
зо	 5000	 лв.	 са	 предвиде-
ни	 за	 възстановяване	 на	
последици	 от	 нанесени	
щети	 вследствие	 на	 сру-
тена	маса	в	междугарието	
Царева	 ливада	 -	 Трявна,	
става	ясно	от	постановле-
нието	на	Министерски	съ-
вет.	

Женина денЧева
 
	 Общинският	 съвет	 в	
Габрово	прие	на	първо	че-
тене	Наредба	за	определя-
нето	 и	 администрирането	
на	 местните	 такси,	 цени	
на	услуги	и	права	на	тери-
торията	 на	 община	 Габро-
во.	 Предложението	 за	
приемане	 на	 новата	 На-
редба	 е	 от	 страна	 на	 об-
щинска	администрация	и	е	
продиктувано	от	извършен	
контрол	по	отношение	за-
конността	и	действията	на	
актовете	на	администраци-
ята	 от	 страна	 на	Районна	
прокуратура	-	Габрово.
	 Констатирани	 са	 по-
роци	 в	 процедурата	 по	
приемането	на	сега	дейст-
ващата	 на	 наредба,	 като	
в	 Административен	 съд	 -	
Габрово	е	подаден	протест	

срещу	 наредбата.	 Част	 от	
пороците	 са	 отстранени	 с	
приемането	 на	 Наредбата	
за	 изменение	 и	 допълне-
ние	 на	 Наредба	 за	 опре-
делянето	 и	 администрира-
нето	 на	 местните	 такси,	
цени	 на	 услуги	 и	 права	
на	територията	на	община	
Габрово,	приета	с	решение	
№	 87/31.05.2018	 година	 на	
Общински	съвет	-	Габрово.
	 Таксите,	които	се	съби-
рат	 в	община	 Габрово,	 са	
за	битови	отпадъци;	полз-
ване	на	пазари,	 тържища,	
панаири,	тротоари,	площа-
ди,	улични	платна	и	терени	
с	 друго	 предназначение;	
за	 ползване	 на	 специа-
лизирани	 институции	 за	
предоставяне	на	социални	
услуги,	 детски	 ясли,	 дет-
ски	 кухни,	 детски	 гради-
ни,	 лагери,	 общежития	 и	

други	 общински	 социални	
услуги;	 за	 технически	 ус-
луги;	 за	 административни	
услуги;	 за	 притежаване	
на	куче;	 за	откупуване	на	
гробни	 места;	 други	 мест-
ни	 такси,	 определени	 със	
закон.	 От	 дебатите	 стана	
ясно,	 че	 цените	 за	 зони-
те	 за	 платено	 паркиране	
съгласно	 изискванията	 на	
Наредба	за	реда,	 престоя	
и	 паркиране	 на	 превозни	
моторни	средства	на	тери-
торията	 на	 община	 Габро-
во	 не	 могат	 да	 влязат	 в	
сила,	 докато	 окончателно	
не	 бъде	 приета	 тази	 на-
редба.	 За	 прилагането	 на	
наредбата	 не	 се	 изисква	
допълнителен	 финансов	
ресурс.
	 Проектът	 на	 наредба-
та,	мотиви	за	нейното	при-
емане,	 методика	 за	 фор-

миране	 на	 таксите,	 както	
и	 самите	 финансови	 обо-
сновки,	са	публикувани	на	
сайта	 на	Община	 Габрово	
на	 15	 октомври	 2018	 го-
дина.	 Заинтересованите	
лица	 са	 информирани	 от-
носно	 проекта	 на	 норма-
тивния	акт,	както	и	са	ука-
зани	формата	 и	 срокът,	 в	
който	могат	да	извършват	
своите	 предложения	 или	
да	 изразят	 своите	 мне-
ния	 и	 възражения	 пред	
общинска	 администрация	
-	съставител	на	норматив-
ния	 акт.	 В	 така	 посоче-
ния	срок	не	са	постъпили	
предложения,	 становища,	
възражения	 от	 страна	 на	
граждани	и	организации.
	 Общинските	 съветни-
ци	приеха	актуализация	на	
бюджета	на	Община	Габро-
во	за	2018	г.		

Общиíñкият ñъвет прие íа първо четеíе íова 
Наредба за меñтíите такñи и цеíи íа уñлуãи

Съñ ñвое
поñтаíовлеíие

рУЖа лЮбенова
	 Севлиевски	 поли-
цаи	 претърсиха	 магазин	
и	 къща	 в	 града	 и	 откри-
ха	 107	 кутии	 цигари	 без	
задължителния	 бандерол.	
Обискът	 е	 направен	 на	
26	 ноември.	Претърсените	
магазин	 и	 къща	 са	 на	 ул.	
„Светлина“	в	Севлиево.	За	
престъплението	ще	 търсят	
отговорност	от	56-годишна	
жителка	на	същия	град.
	 При	друг	случай,	пак	с	
нелегална	 акцизна	 стока	
–	 рязан	 тютюн,	 е	 уличен	
39-годишен	 жител	 на	 с.	
Агатово.	 Малко	 след	 16		
часа	 на	 24	 ноември	 той	
бил	 спрян	 от	 габровски	
полицаи	 и	 митничари	 в	
района	на	кантон	Любово.	
Обискът	 на	 колата	 му	 -	
„Фолксваген	 Пасат“,	 изка-
рал	на	бял	свят	пет	найло-

нови	торби	с	рязан	тютюн,	
и	те	без	необходимия	бан-
дерол.	Колата	на	мъжа	от	
Агатово	била	съпроводена	
до	 полицейското	 управле-
ние	 в	 Габрово,	 където	 й	
направили	 щателен	 оглед.	
Претеглили	 и	 нелегалния	
тютюн	-	5	кг.	39-годишният	
мъж	 отива	 на	 съд	 по	 чл.	
234	 от	 НК.	 По	 закон	 не-
легалната	 акцизна	 стока	
се	 конфискува,	 този,	 кой-
то	 я	 продава	 или	 държи,	
„в	 немаловажни	 случаи	
се	наказва	с	лишаване	от	
свобода	от	1	до	6	г.	и	гло-
ба	 до	 10-кратния	 размер	
на	пазарната	цена	на	про-
даваните	стоки“,	както	и	с	
лишаване	 от	 определени	
права.	Ако	престъплението	
е	 повторно,	 наказанието	
е	лишаване	от	свобода	от	
две	до	осем	години.

Нелеãалеí тютюí в колата íа мъж 
от Аãатово и циãари - в Севлиево
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стеФка бУрмова
 
 - Господин Бошнаков, раз-
кажете как попаднахте в IT-
магията? 
	 -	 В	 детството	 си	 бях	 палав	
и	 не	 много	 добър	 ученик.	 На	
родителите	 ми	 им	 се	 искаше	
да	ме	научат	да	бъда	по-добър	
ученик,	 но	 така	 си	останах	 по-
свободолюбив.	Учех	онова,	кое-
то	ми	харесваше,	а	не	каквото	
трябваше	–	наистина	бях	доста	
вироглав.	 Но	 след	 осми	 клас,	
благодарение	 най-вече	 на	 май-
ка	ми,	успях	да	си	взема	добре	
изпитите	и	ме	приеха	в	Матема-
тическата	гимназия.	Факт,	който	
се	оказа	доста	ключов	за	моето	
бъдещо	 развитие.	 Убеден	 съм,	
че	 ако	 не	 бях	 там	 и	 средата,	
в	 която	 попаднах,	 подкрепата	
на	заобикалящите	ме	там	хора,	
които	 много	 ми	 помогнаха,	 ня-
маше	да	успея	да	стигна	дотук	
днес.	 Защото	 когато	 влязох	 в	
Математическата	 гимназия,	 пак	
бях	слаб	ученик,	пак	ме	„гонеха“	
магариите	 и	 имах	 проблеми,	
но	 в	 11-12-ти	 клас	 постепенно	
у	 мен	 се	 събуди	 интереса	 към	
IT-технологиите,	 може	 би	 бла-
годарение	 на	 Галя	 Неделчева,	
моят	 учител	 по	 математика,	 на	
която	съм	много	благодарен.	С	
нея	се	видяхме	скоро	и	се	смя-
хме,	 че	 в	 десети	 клас	 въобще	
не	 се	 разбирахме,	 дори	 кому-
никацията	 между	 нас	 вървеше	
много	 зле.	 Проблемът,	 разбира	
се,	беше	в	мен.	Но	в	11-12	клас	
у	мен	се	запали	интереса,	който	
тя	успя	да	канализира.	И	осъз-
нах,	че	именно	това	е	нещото,	с	
което	искам	да	се	занимавам.		
	 	 Може	 би	 тогава	 за	
първи	 път	 в	 живота	 си	 видях	
нещо,	 което	 намирам	 за	 свое,	
което	 запалва	 интереса	 ми	 и	
бих	се	занимавал	с	него.	Дори	
в	 12-ти	 клас	 успях	 да	 отида	 и	
на	 няколко	 състезания	 по	 про-
грамиране.	 Нямах	 завоювани	
първи	места,	но	представянията	
ми	 бяха	 доста	 добри.	 И	 благо-
дарение	на	тях	ме	бяха	приели	
без	 изпити	 в	 габровския	ТУ,	 в	
Шуменския	 и	Пловдивския	 уни-
верситети.	Само	в	СУ	„Св.	Кли-
мент	Охридски“	не	бях	приет	за-
ради	постигнатите	ми	резултати	
по	 време	 на	 състезанията.	А	 в	
11-ти	 и	 12-ти	 клас	 успях	 да	 се	
стегна	 и	 по	 другите	 предмети,	
наблегнах	 и	 на	 математиката,	
тъй	 като	 имах	 желание	 да	 уча	
в	 Софийския	 университет,	 във	
Факултета	по	математика	и	ин-
форматика	 и	 тогавашната	 спе-
циалност	 „Компютърни	 науки“,	
която	 към	 момента	 беше	 една	
от	елитните,	от	най-желаните	в	
България.	Доста	 трудно	влязох,	
макар	на	изпита	по	математика	
да	изкарах	много	добра	оценка.	
Тогава	напливът	там	беше	много	
сериозен,	 летвата	 беше	 много	
висока.	
 - Като студент по-сериозно 
ли се отнасяхте към учебния 
процес?
	 -	И	 там	не	започнах	много	
добре.	Летвата	рязко	се	вдигна	
–	 много	 повече	 от	 това,	 което	
очаквах	на	онзи	етап	от	живота	
си.	Нищо,	че	се	бях	постегнал,	
установих,	че	там	всичко	е	дос-
та	 по-сложно.	 Цял	 живот	 съм	
се	 занимавал	 с	 компютърните	
игри,	 спортувам,	 не	 отделях	
много	време	за	ученето	–	така	
продължи	и	в	София.		
 - Какво спортувате, мом-
четата обикновено се насоч-
ват към футбола?
	 -	Занимавал	съм	се	с	много	
спортове	 –	 волейбол,	 баскет-
бол	и	топка	съм	ритал,	но	най-
много	 съм	 играл	 бокс.	 Боксът	
винаги	 ми	 е	 харесвал	 много.		
А	и	 спортът	 изгражда	не	 само	
физиката,	 но	 калява	 и	 психи-
ката	на	човека,	което	за	мен	е	
много	важно.	Смятам,	че	лично	
на	мен	спортът	много	ми	пома-
га	в	работата	ми.	
 - Грешка ли е, според Вас, 
че в училищата днес е сравни-
телно занижено вниманието 
към спорта?
	 -	 Според	 мен	 е	 огромна	
грешка.	Доста	хора	подценяват	
това,	 което	 спортът	 дава	 на	
човека.	 Той	 калява	 характера,	
възпитава	 на	 дисциплина,	 учи	
на	 търпение,	на	упоритост.	За-
щото	 спортът	 учи	 на	 това,	 че	

без	 труд,	 постоянство	 и	 амби-
ция	 в	 живота	 нищо	 не	 се	 по-
стига.	 А	 възпитаните	 благода-
рение	 на	 спорта	 качества	 са	
абсолютно	необходими.	Затова	
имам	 призив	 към	 всички	 мои	
приятели,	познати,	а	и	непозна-
ти,	 особено	 към	 онези,	 които	
имат	деца,	да	ги	насочат,	да	ги	
запишат	 да	 тренират	 някакъв	
спорт	 –	 независимо	 какъв.	 Но	
спорт,	 който	 децата	 харесват,	
тъй	 като	 спортът	 наистина	 из-
гражда	 постепенно	 и	 последо-
вателно	множество	полезни	за	
живота	качества	у	човека.
 - И така, започнахте да учи-
те в Софийския университет, 
какво се случи по-нататък?
	 -	По-нататък,	на	база	на	по-
сочените	вече	от	мен	фактори,	
първоначалното	ми	присъствие	
не	беше	много	успешно.	Докато	
не	се	стигна	до	един	повратен	
момент,	 когато	 във	 втори	 курс	
не	успях	да	си	взема	изпитите.	
И	 прекъснах	 за	 една	 година.	
Тогава	 трябваше	 да	 взема	 ня-
какво	 решение	 за	 своя	 живот	
по-нататък.	 Казах	 си,	 че	 или	
ще	се	провалям,	или	трябва	да	
продължа	 напред.	 Майка	 ми	
много	се	тревожеше	за	мен.	Тя	
ме	издържаше	да	уча	в	София,	
даваше	 мило	 и	 драго	 да	 се	
изуча,	а	аз	се	провалям,	разо-
чаровам	я.
 - И се укорявахте за своите 
действия?
	 -	 Абсолютно.	 Не	 й	 е	 било	
никак	 лесно	 да	 ми	 осигурява	
средства	 за	 моето	 образова-
ние,	 както	 и	 за	 издръжката	
ми	 в	 София.	 И	 аз	 по	 никакъв	
начин	 не	 би	 трябвало	 да	 по-
стъпвам	така.	Пътят	беше	един	
-	 да	 се	 оправям	 сам.	 Въпро-
сът	 беше	 дали	 ще	 се	 върна	 в	
Габрово	 и	 тук	 да	 си	 търся	 ра-
бота,	и	то	нискоквалифицирана.	
Защото	знания	и	умения	нямах	
почти	никакви.
 - Изпитвал сте и вина, 
това чувство какво въздейст-
вие оказа върху Вас – стиму-
лиращо, мобилизиращо или 
предизвика усещане за безна-
деждност?
	 -	 Всичко	 зависи	 от	 харак-
тера	 на	 човека.	 При	 мен	 това	
чувство	 на	 100	 процента	 беше	
мотивиращо.	 Има	 едно	 кли-
ше,	 че	 когато	 ножът	 опре	 до	
кокала,	 трябва	 да	 се	 действа.	
Попаднал	 в	 такава	 ситуация,	
самият	аз	се	мобилизирах	мак-
симално,	 усетих,	 че	 животът	
е	 в	 моите	 ръце.	А	 и	 майка	 се	
беше	отчаяла	и	ми	каза	 точно	
това,	 както	 и	 че	 съм	 вече	 го-
лям	и	 сам	 трябва	 да	решавам	
накъде	 ще	 вървя.	 Осъзнах,	 че	
съм	 длъжен	 да	 взема	 своето	
решение.	 Тогава	 имаше	 мно-
го	 самообучителни	 програми	
в	 Интернет,	 безплатни	 видеа	
и	 записи	 на	 фирма	 „Телерик“,	
която	 вече	 не	 се	 нарича	 така,	
имаше	 академии,	 курсове	 и	
различни	 други	 обучения,	 на	
които	аз	се	записах.	И	в	про-
дължение	на	шест	месеца	учих	

упорито.	 Посещавах	 и	 курсове	
в	Академията,	 но	 продължавах	
да	живея	в	София.	Трябваше	да	
си	намеря	работа,	за	да	не	съм	
в	 тежест	 на	 моята	 майка,	 тъй	
като	се	срамувах	от	себе	си.	
	 Започнах	да	кандидатствам	
на	 различни	 места	 за	 работа.	
Бях	 си	 подготвил	 CV	 и	 канди-
датствах	 абсолютно	 за	 всички	
обявени	 свободни	 позиции	 в	
IT-сферата.	 И	 един	 дъждовен	
ден	–	явно	наистина	е	валидно	
пожеланието	 „Да	 ти	 върви	 по	
вода“,	 попаднах	 в	 тази	 фир-
ма,	 която	 тогава	 се	 нарича-
ше	 „Пропийпъл“	 (преди	 да	 се	
обедини	 с	 други	 фирми,	 които	
оформиха	днешната	FFW).
	 Там	 попаднах	 на	 най-ни-
ската	позиция,	може	би	дори	в	
най-слабия	 в	 техническо	 отно-
шение	отдел,	свързан	с	тества-
нето	и	проверката	на	софтуера,	
който	 се	 изработва.	 И	 аз	 за-
почнах	 на	 стажантска	 позиция	
там.
 - Да тествате новоразрабо-
тените програми?
	 -	 Да.	 И	 това	 за	 мен	 беше	
много	 добър	 вариант,	 тъй	 като	
все	още	нямах	достатъчно	зна-
ния,	 а	 и	 преценявах,	 че	 все	
още	 нямам	 необходимите	 ка-
чества	 за	 друга	 позиция.	 Бях	
много	щастлив	от	стажантското	
си	място,	 и	 то	 на	 изпитателен	
срок,	 както	 и	 на	 минимална	
заплата	 за	 София	 и	 за	 този	
бранш	 като	 цяло.	 И	 за	 мен	
това	беше	малък	празник.
 - Вероятно още от малък 
сте свикнал да цените всяка 
стотинка?
	 -	 По-скоро,	 да.	 Никога	 не	
съм	 имал	 всичко.	 Имал	 съм	
необходимото,	 никога	 не	 съм	
бил	 презадоволен.	 По-скоро	
моите	приятели	и	съученици	са	
имали	 повече.	 Понякога	 дори	
съм	си	казвал:	„Ех,	защо	и	аз	
нямам!“.	Така	тази	сума	за	мен	
беше	 като	 усещане	 за	 пълно	
щастие.	Дотогава	никога	не	се	
бях	радвал	толкова,	колкото	то-
гава	 –	 когато	 получих	 първата	
си	заплата.	Моята	баба,	Бог	да	
я	прости,	ми	викаше:	„Ама	как,	
толкова	пари!	И	ти	ги	дадоха?!	
Браво,	браво,	бабе!	Продължа-
вай	все	така!“.	А	и	аз	се	радвах	
много,	защото	това	щеше	да	ми	
даде	 самостоятелността,	 която	
търсех.
	 Започнахме	 с	 още	 трима	
стажанти,	които	бяхме	на	едно	
ниво	и	имаше	известно	съпер-
ничество	между	нас.	Но	въпре-
ки	 това	 ми	 беше	много	 прият-
но,	ходех	с	желание	на	работа,	
макар	фирмата	да	беше	далеч	
от	нас.	Пътят	ми	беше	час	и	10	
минути	 с	 градския	 транспорт,	
сменях	 два	 автобуса	 и	 вървях	
малко	 пеш.	 Обаче	 желанието	
ми	 беше	 страхотно,	 радвах	 се	
много.	Благодарен	бях,	 че	 съм	
попаднал	 там,	 и	 давах	 всичко	
от	себе	си.	
	 Може	 би	 след	 повече	 от	
половин	 година	 във	 фирмата	
дойде	 един	 от	 най-големите	

проекти,	по	който	трябваше	да	
работим	–	свързан	с	електрон-
ното	 правителство	 на	 Дания.	
За	мой	късмет,	избраха	мен	за	
човека,	 който	ще	 тества	 рабо-
тата	 на	 екипа	 по	 този	 проект.	
А	 екипът	 беше	 тогава	 най-до-
брият	 и	 силен	 в	 София,	 което	
за	 мен	 беше	 страхотен	 шанс.	
Както	 и	 страхотно	 изпитание,	
тъй	 като	 работата	 върху	 този	
проект	 беше	 много	 сложна.	
Случвало	ми	се	е	да	работя	и	
събота,	 и	 неделя,	 да	 работя	 и	
до	 късно	 вечер.	 Без	 никой	 да	
ме	кара	да	правя	така.	Защото	
самият	 аз	 усещах,	 че	 трябва	
да	 съм	 по-добър	 и	 да	 давам	
повече	на	екипа.	А	екипът	беше	
от	 големи	 специалисти,	 които	
разчитаха	малко	или	много	на	
мен.	Тогава	осъзнах,	че	и	сама-
та	работа	ми	се	отдава,	защото	
въпреки	и	екипът	да	беше	мно-
го	 силен,	 успявах	 да	 намеря	
много	 грешки	 с	 моята	 работа	

да	 проверявам.	 Наистина	 ги	
засипвах	с	проблеми,	открити	в	
направеното	от	тях.
 - Работили сте с корифеи 
в IT-областта във времето на 
все още недоизградено само-
чувствие, как успявахте да на-
ложите своята воля така, че 
опитните специалисти да ко-
ригират допуснатите си греш-
ки?
	 -	Замислял	съм	се	и	върху	
това,	 особено	 след	 време,	 ко-
гато	 станах	 мениджър	 на	 този	
отдел	 и	 трябваше	 да	 помагам	
на	 своите	 подчинени	 и	 да	 им	
дам	 този	съвет.	Нещата	става-
ха	 някак	 си	 от	 само	 себе	 си.	
Аз	 съм	 откровен	 човек,	 доста	
директен.	Не	 обичам	много	 да	
използвам	 някакви	 задкулисни	
действия	 или	 да	 избягвам	 да	
посочвам	 проблема	 какъвто	 е	
той	в	действителност	по	дирек-
тен	начин.	И	точно	това	в	един	
момент	 се	 оцени	 от	 всички	
тези	хора.	
 - Точно тогава са се срещ-
нали Вашата подготовка с оч-
акванията на ответната страна 
– така  ли да разбирам?
	 -	По-скоро	фактът,	че	отде-
лът,	в	който	започнах	в	самото	
начало,	 беше	 много	 подценя-
ван.	 „Айде	сега,	 какви	са	 тези	
хора,	 които	 на	 нас	 ще	 опра-
вят	 грешките	 –	 коментираха	
от	 останалите	 отдели.	 –	 Какво	
ли	 разбират	 пък	 те?!“	 Едва	 ли	
не	 ние	 сме	 по-кофти	 колегите,	
които	ходим	и	търсим	грешките	
на	 останалите.	 А	 и	 наистина,	
погледнато	 от	 този	 ъгъл	 и	 ка-
зано	 така,	 звучи	 доста	 кофти.	
Но	 въпросът	 е	 как	 ще	 го	 на-
правиш	–	аз	 гледах	да	не	съм	
човекът,	 който	 казва:	 „Ей	 тука	
има	проблем,	оправяй	се!“.	По-
скоро	се	опитвах	да	разбирам	
всеки	 един	 от	 проблемите,	 да	
го	 описвам	 по	 възможно	 най-
добрия	 начин,	 дори	 да	 пред-
лагам	 варианти	 за	 решението	
и	 да	 им	 го	 обяснявам.	Отивах	
при	тях	винаги	на	крака,	за	да	
им	 обясня	 защо	 се	 е	 появил	
този	 проблем,	 за	 да	 не	 чувст-
ват,	че	съм	човек,	който	непре-
къснато	им	прави	забележки	и	
се	 прави	 на	 важен.	 Имах	 към	
всички	 приятелско	 отношение.	
А	може	и	физиката	ми	да	ги	е	
респектирала.	 Рядко	ме	 отряз-
ваха.	 Когато	 си	 добре	 сложен	
физически,	предполагам	оказва	
влияние.	
	 Но	 хората	 бяха	 уникални.	
Приеха	ме	много	добре.	Някои	
от	тях	си	бяха	поставили	за	цел	
да	 ми	 помогнат	 да	 се	 развия.	
Двама	 от	 най-добрите	 специа-
листи	 във	 фирмата	 към	 тога-
вашния	момент	видяха	нещо	в	

мен	 и	 ми	 подадоха	 ръка.	 Бук-
вално	ме	взеха	под	крилото	си	
и	ми	помагаха	да	се	развивам.	
И	по	моя	преценка	израснах	с	
нереални	темпове.	Може	би	за	
половин	година,	докато	работих	
с	 този	 екип,	 хората,	 с	 които	
вече	 бях	 започнал	 в	 началото	
като	 стажант,	 ги	 бях	 задминал	
в	 пъти.	 Оттам	 насетне	 израс-
нах	много	 бързо.	 Започвам	 да	
изпреварвам	 дори	 моите	 ръ-
ководители	 в	 отдела.	 Тогава,	
когато	 ръководството	 видя,	 че	
се	 справям	 много	 добре,	 ми	
даде	 още	 по-голям	 шанс	 за	
развитие.	
 - Самият Вие тогава ли 
усетихте, че „сакото“, което 
сте облякъл, вече Ви е отесня-
ло?
	 -	Може	би,	да.	Най-малкото	
имах	много	работа.	А	когато	се	
справяш	добре,	където	и	да	си,	
особено	в	нашата	сфера,	полу-
чаваш	повече	работа.	И	в	един	

момент	 усетих,	 че	 бих	 могъл	
да	 взема	 със	 себе	 си	 човек,	
с	 когото	 да	 работим	 заедно.	А	
имаше	едно	момче	от	Габрово,	
което	 тъкмо	 завършваше	 и	 с	
което	 много	 се	 разбирах	 –	 с	
него	и	основахме	офиса	тук,	с	
Тони	Колев	–	бях	сигурен,	че	и	
той	ще	се	справи.	Познавах	го	
от	доста	време,	имаше	и	много	
добри	 основни	 знания,	 дадоха	
ми	шанс	и	взех	Тони	при	себе	
си.	Той	много	бързо	навлезе	в	
работата,	 стана	 силен	 в	 про-
фесията.	 След	 това	 взех	 още	
едно	момче	 и	 още	 едно	 –	 все	
габровци.	 И	 по	 стечение	 на	
обстоятелствата	самият	аз	ста-
нах	мениджър	на	отдела.	Взеха	
такова	решение	–	явно	на	база	
обстоятелствата	 съм	 станал	
най-подходящият	човек	за	тази	
позиция.	Мениджърът	ми	Румен	
Йорданов	тогава	стана	шеф	на	
офиса	 в	 България,	 а	 аз	 ста-
нах	 мениджър	 на	 отдела.	Това	
беше	 и	 шанс,	 и	 до	 известна	
степен	риск	от	страна	на	ръко-
водството	 на	 компанията,	 тъй	
като	самите	те	не	бяха	съвсем	
сигурни	дали	самият	аз	съм	го-
тов	да	поема	подобна	отговор-
ност.	Все	пак	бях	работил	едва	
две-три	 години	 и	 изведнъж	 да	
поема	 мениджърството	 на	 цял	
един	 отдел.	 Но	 все	 пак	 ми	
беше	 даден	 поредният	 шанс,	
на	който	аз	много	се	зарадвах.	
Приех	работата	си	много	сери-
озно.	 И	 успях	 за	 една	 година,	
след	 като	 поех	 ръководството,	
да	 развия	 този	 отдел	 до	 ни-
вото	 на	 най-добър	 отдел	 във	
фирмата.	 Нещо,	 което	 беше	
прецедент	 към	 тогавашния	 мо-
мент.	Отделът,	който	беше	сред	
най-слабите	и	приеман	едва	ли	
не	като	отдел	на	аутсайдерите,	
да	стане	един	от	отделите	във	
фирмата	като	цяло.		
 - Кога компанията майка 
реши, че може да бъде открит 
офис в Габрово, Вие ли бяхте 
инициатор или ръководството 
на фирмата взе решението?
	 -	 Точно	 една	 година,	 след	
като	 поех	 ръководството	 на	
отдела,	 беше	 взето	 това	 ре-
шение.	 Освен	 това	 самият	 аз	
имах	 желание	 да	 организирам	
определена	дейност	в	Габрово,	
за	 да	 направя	 нещо	 за	 своя	
роден	град.	А	след	като	станах	
мениджър	на	отдел,	 следващо-
то	стъпало	беше	да	бъда	мени-
джър	на	офиса	в	София,	което	
тогава	 нямаше	 как	 да	 стане.	
Освен	 това	 уважавам	 изклю-
чително	 много	 Румен	 Йорда-
нов	и	за	мен	това	не	би	било	
приемливо.	 Самият	 аз	 имам	
силно	заложено	в	себе	си	чув-
ство	 кое	 е	 правилно	 и	 кое	 не	

е.	 Затова	 прецених,	 че	 никога	
не	 бих	могъл	 да	 ухапя	 ръката,	
която	 ме	 храни.	 И	 тогава	 ми	
хрумна	 идеята	 за	 откриване	
на	офис	в	Габрово.	Видях	въз-
можност	за	това	–	имаше	вече	
готови	 хора	 като	 кадри,	 сгра-
дата,	в	която	сме	сега,	току-що	
се	завършваше,	имаше	и	други	
благоприятни	 фактори,	 които	
предполагаха	развитието	на	по-
добна	идея.	Имам	чувството,	че	
първоначално	започнахме	като	
на	майтап	да	коментираме	тази	
възможност,	а	след	това	стана	
и	много	сериозно.	И	в	един	мо-
мент	всички	казаха:	„Защо	пък	
не!“.	Един	от	нашите	технически	
специалисти	 в	 София,	 който	
е	 родом	 от	 Добрич,	 живял	 е	
във	 Варна,	 после	 е	 работил	 в	
София,	 се	 съгласи	 да	 дойде	 с	
мен	 в	 Габрово,	 да	 организира	
заедно	с	мен	офиса	и	да	живее	
тук.	И	така	Христо	дойде	с	мен,	
установи	 се	 тук	 и	 му	 хареса	
да	 живее	 в	 нашия	 град.	 През	
април	ще	станат	три	години,	от-
както	сме	тук	и	смятам,	че	той	
е	 поне	 три	 пъти	 по-щастлив,	
отколкото	 беше	 в	 София.	 По-
мотивиран	е	и	работи	изключи-
телно	много,	 а	 това	е	 човек	с	
над	10	години	опит.
 - Какво намира младият 
специалист в малкия, макар и 
областен град – спокойствие, 
красота на природата, чист 
въздух или хората са това, 
което го кара да реши тук да 
се развива?
	 -	Всичко	това	взето	заедно.	
Лично	 аз	 съм	 се	 върнал	 тук,	
защото	 имам	 определени	 сан-
тименти	 към	 родния	 си	 град.	
Освен	 това	 ценя	 много	 здра-
вето	 си	 и	 предпочитам	 чистия	
въздух,	 красотата	 и	 спокойния	
град.	Свободното	време,	 което	
спестявам	 от	 дългото	 пътуване	
в	 София,	 по-хубавите	 храна	 и	
вода	дори.	Сънят	ми	е	по-добър	
тук.	Разбира	се,	на	първо	мяс-
то	бяха	сантиментите.	А	Христо	
дойде	тук	най-вече	заради	мен,	
заради	 приятелството	 ни.	 Той	
не	 беше	 идвал	 в	 Габрово,	 не	
знаеше	дали	ще	му	хареса,	но	
си	мисля,	че	видя	в	мен	човек,	
на	 когото	 може	 да	 разчита,	
който	не	се	отказва	пред	нищо	
и	 който	 ще	 направи	 всичко	
възможно	 това	 начинание	 да	
е	успешно.	И	на	него	също	му	
се	отвори	добър	шанс	–	да	ста-
не	 технически	 ръководител	 на	
офиса,	а	дотогава	беше	ръково-
дител	на	екип	в	София.				
	 В	 самото	 начало	 бяхме	
шест	 човека.	 Намерихме	 хора	
от	 Габрово,	 които	 работят	 в	
София,	 и	 други,	 които	 по	 раз-
лични	причини	са	останали	тук,	
и	успяхме	да	сформираме	екип	
от	шестте	 човека.	 Разбира	 се,	
давахме	си	сметка,	че	все	още	
сме	малки	и	слаби.	
 - Амбицията ли Ви помогна 
да стигнете дотук?
	 -	Ако	навремето	съм	показ-
вал	 завидни	 амбиции	 и	 жела-
ние	 за	 развитие,	 откакто	 съм	
в	 Габрово,	 виждам	 уникални	
хора,	 които	 имат	 невероятна	
мотивация	за	работа.	Вероятно	
е	 доза	 късмет,	 че	 успяхме	 да	
намерим	такива	хора,		които	да	
работят	тук,	в	габровския	офис	
на	фирмата.
 - Излиза, че Габрово е 
град, пълен с млади таланти, 
които търсят възможности за 
изява?
	 -	 Наистина	 е	 така	 и	 аз	
всекидневно	 се	 убеждавам,	 че	
градът	 ни	 наистина	 е	 пълен	 с	
таланти,	 които	 търсят	 възмож-
ност	 за	 изява.	 И	 когато	 не	
могат	 да	 я	 намерят,	 напускат	
града.	Според	мен	до	стъпване-
то	на	нашата	фирма	в	Габрово	
добри	условия	в	IT-сферата	тук	
нямаше.	 Това	 е	 моето	 лично	
мнение	 и	 смятам,	 че	 наистина	
от	 момента,	 в	 който	 ние	 дой-
дохме,	 а	 вече	 сме	 27	 човека,	
е	 явно,	 че	 хората	 са	 търсили	
възможности,	 но	 не	 са	 ги	 на-
мирали.	А	при	нас	има	и	хора,	
които	 дори	 не	 са	 от	 Габрово,	
но	дойдоха	да	работят	тук.	И	са	
щастливи.	
	 И	 да,	 силата	 на	 града	 са	
наистина	младите	и	талантливи	
хора,	които	е	важно	да	останат	
тук,	 за	 да	развиват	родния	 ни	
град.					

Силата íа Габрово ñа младите и талаíтливи хора
анфас

е роден в Габрово на 17 май 1971 г. Завършва основното и 
средното си образование в Габрово в Шесто основно учили-
ще „Иван Вазов“ и в Математическа гимназия „Акад. Иван 
Гюзелев“. През 2010 година е приет в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ във Факултета по математика и информатика по 
специалността „Компютърни науки“. Започва работа в со-
фийския офис на FFW компанията, стъпила в България през 
2005 година. Преди две години и половина създава офис на 
IT-фирмата в Габрово, а днес е ръководител освен на габров-
ския, и на великотърновския FFW-клон на компанията.

Божидар Бошíаков
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Преди	известно	време	
на	 страниците	 на	 вестник	
„100	 вести“	 (бр.	 57	 от	 12	
март	 2016	 г.)	 запознахме	
читателите	 с	 един	 извес-
тен	 габровски	 род	 –	 Зла-
теви.	

През	 първата	 полови-
на	на	ХІХ	век	в	семейство-
то	на	табака	Злати	Петков	
в	 габровската	 Йени	 мах-
леси	 (Лъката)	 се	 раждат	
синовете	му	Васил,	Петко,	
Нено	 и	 Никола.	 Получили	
добро	образование.

Един	 от	 братята	 –	Ва-
сил,	 станал	 търговец	 на	
жито	 и	 брашно.	 Бил	 по-
блазнен	 от	 големите	 въз-
можности,	 които	 давали	
плодородните	 тракийски	
земи,	 и	 още	 преди	 Осво-
бождението	 се	 преселил	
в	Железник	(така	българи-
те	 наричали	 тогава	 Стара	
Загора).	Там	 бързо	 се	 за-
могнал	 и	 скоро	 при	 него	
дошъл	 и	 брат	 му	 Нено.	
Постепенно	двамата	братя	
станали	 едри	 земевладел-
ци,	 притежавали	 водени-
ци	 и	 търгували	 с	 жито	 и	
брашно.	Били	от	най-бога-
тите	хора	в	Стара	Загора.	
Преживели	по	чудо	старо-
загорското	 клане,	 устро-
ено	 от	 Сюлейман	 паша	
през	юли	1877	г.,	те	бързо	
се	 съвзели	 и	 продължили	
със	 своята	 дейност.	 Ва-
сил	 така	 и	 не	 се	 оженил.	
Бил	дарител,	както	и	брат	
му,	 и	 завещал	 на	 родния	
си	град	Габрово	бащината	
си	 къща	 и	 значителната	
сума	от	5000	лева,	с	които	
Габровската	 община	 по-
строила	 Боровския	 мост	
в	 1905	 година.	 (Този	 мост	
първоначално	бил	наречен	
„Васил	 Златев“	 на	 името	
на	дарителя.)

Нено	 и	 съпругата	 му	
Радка	 имали	 двама	 сина	
-	 Злати	 и	 Никола,	 и	 дъ-
щеря	 -	 Мария.	 Синовете	
получили	 отлично	 образо-
вание	 в	 чужбина	 и	 поели	
работата	 на	 баща	 си.	Ос-
новали	 търговско-банкер-
ската	 къща	 „Бр.	 Златеви“.	
Но	 докато	 Злати	 продъл-
жил	да	търгува	със	зърно,	
Никола	 скоро	 станал	 ин-
дустриалец.	 Първоначално	
започва	 търговия	 с	 вино,	
но	след	Първата	световна	
война	 заедно	 с	 брат	 си	
стават	собственици	на	пи-
воварната	 „Тракия“	 (днес	
„Загорка“)	 в	 Стара	 Заго-
ра.	 В	 следващите	 години	
Никола	 е	 собственик	 на	

локала	„Алказар“	в	София,	
на	 тютюневи	 складове	 в	
Пловдив,	 на	 цигарената	
фабрика	 „Енидже-вардар“	
в	 София,	 както	 и	 на	 ка-
меновъглените	 мини	 „Чу-
мерна“.

Единствен	 Петко,	 най-
големият	 от	 братята,	 ос-
танал	 в	 Габрово	 и	 про-
дължил	 занаята	 на	 баща	
си.	С	жена	си	Неда	имали	
един	син	-	Злати.	Злати	не	
пожелал	да	става	табак	и	
още	 като	 младеж	 се	 пре-
селил	 при	 чичовците	 си	
в	 Стара	 Загора,	 станал	 и	
той	търговец	на	зърно.

Оженил	 се	 за	 дъще-
рята	 на	 един	 от	 габров-
ските	 търговци	 на	жито	 и	
брашно	 –	 Никола	 (Колчо)	
Илиев	Самсонов	 –	Йонка.	
Била	 комшийско	 момиче,	
Самсонови	живеели	на	ул.	
„Отец	 Паисии“.	 Устроили	
се	в	Стара	Загора,	където	
им	 се	 раждат	 три	 дъще-
ри	 –	 Надежда,	 Цветана	 и	
Велика.	Семейството	било	
образовано,	 музикално,	
свирело	се	на	пиано,	гово-
рел	се	немски	език,	имали	
голяма	библиотека.

В	 началото	 на	 ХХ	 век	

се	 преселват	 в	 София.	
Живеели	 на	 улица	 „Граф	
Игнатиев“.

Едно	от	трите	им	деца	
–	 Цветана	 (родена	 на	 7	
юни	1899	г.),	от	малка	про-
явявала	артистична	дарба,	
пеела,	 танцувала,	 свирела	
на	пиано.	На	шест	 години	
я	 записали	 в	 курс	 по	 ба-
лет	 при	 известния	 тогава	
първи	 български	 хорео-
граф	Пешо	Радоев.

(Пешо	 Иванов	 Радо-
ев	(1876–1956)	е	български	
балетмайстор,	балетен	пе-
дагог,	 хореограф,	 един	 от	
създателите	 на	 балетното	
изкуство	в	България.)

В	 следващите	 пет	 го-
дини,	 макар	 и	 с	 прекъс-
вания,	тя	се	обучавала	на	
балет	и	станала	добра	ба-
лерина.	

Била	на	11	години,	ко-
гато	постъпила	в	частното	
хореографско	 училище	 на	
Руска	 Колева.	 Родителите	
на	Цветана	не	били	много	
съгласни	 с	 новото	 й	 по-
прище	 и	 в	 крайна	 сметка	
й	 било	 забранено	 да	 се	
занимава	 с	 балет.	 Пък	 и	
съученичките	я	подиграва-
ли	и	казвали,	че	само	ло-
шите	 момичета	 играят	 на	
сцената.	 Все	 пак	 тя	 про-
дължила	 да	 се	 обучава,	
често	пъти	–	тайно.	Казва-
ла,	че	учи	уроците	си	при	
Руска	 Колева,	 която	 била	
и	нейна	учителка	в	Първа	
девическа	 гимназия,	 пък	
била	и	приятелка	на	майка	
й.	 Включили	 я	 в	 балета	
на	 операта,	 където	 участ-
вала	 в	 оперите	 „Продаде-
на	 невеста“	 на	 Сметана,	
„Кармен“	 от	 Бизе,	 „Аида“	
от	 Верди	 и	 др.	 	 В	 някои	
случаи	имала	и	солови	из-
пълнения.	Играла	и	в	мно-
го	 детски	 представления,	
които	 операта	 подготвяла	
в	определени	случаи.

В	 1917	 г.	 известният	
вече	 певец	 и	 режисьор	
Ангел	 Сладкаров	 (1892	 –	
1977	г.)	започва	да	събира	
трупа,	 с	 намерението	 да	
основе	 в	 София	 оперетен	
театър.	 Неговата	 сестра	
Иванка	 Сладкарова	 била	
съученичка	 на	 Цветана	 и	
бързо	 я	 придумала	 да	 се	
включи	 в	 трупата.(Иванка	
–	Жана	Сладкарова,	е	из-
вестна	 оперетна	 актриса.)	
Приели	я	веднага,	тъй	като	
Сладкаров	 добре	 позна-
вал	 нейните	 възможности	
от	 операта.	 Провеждали	
репетициите	 в	 Рисувално-
то	училище,	а	Цветана	хо-
дела	 тайно	 от	 родителите	
си.

На	 10	 февруари	 1918	
г.	 в	 салона	 на	 софийския	
кинотеатър	 „Одеон“	 бил	
представен	първият	опере-

тен	спектакъл	в	България	-	
„Шансонетката“	от	Рудолф	
Делингер,	 прекръстена	 от	
Сладкаров	на	„Маркиз	Бо-
нели“,	на	името	на	главния	
герой,	 който	 той	 играел.	
В	 тази	 оперета	 участвала	
и	 Цветана,	 като	 имала	 и	
солово	 изпълнение	 –	 „Ап-
ашки	 танц“.	 Успехът	 бил	
огромен.

Цветана	 започнала	
да	 играе	 редовно	 в	 тру-
пата	 на	 Сладкаров	 като	
амплоато	 й	 било	 ролята	
на	субретката.	(Субретката	
е	 комедиен	 персонаж	 в	
театъра,	 една	 от	 важните	
роли	 в	 една	 постановка,	
обикновено	 наперена,	 ос-
троумна	 и	 находчива	 слу-
гиня.)	 Танцувала	 и	 пеела	
във	всички	оперети,	които	
Сладкаров	поставял.

Тук	 се	 запознава	 и	 с	
Борис	 Руменов,	 вече	 из-
вестен	 по	 това	 време	 ре-
жисьор	и	актьор.

През	1919	 година	уми-
ра	 бащата	 на	 Цветана	 -	
Златю	 Петков.	 Съпругата	
му	 Йонка	 изпада	 в	 много	
трудно	 материално	 поло-
жение.	Ето	защо	тя	побър-
зала	 да	 омъжи	 дъщерите	
си.	Най-голямата	-	Надеж-
да,	 се	 омъжила	 за	 Вили	
Шпетер	 –	 син	 на	 Самуел	
Шпетер	 -	 собственик	 на	
голяма	фирма	 за	 внос	 на	
метали	 и	 метални	 изде-

лия,	а	по-късно	единствен	
представител	 на	 автомо-
билната	фирма	„Форд	Мо-
тор	Къмпани“	за	България.

Другата	 дъщеря	 –	 Ве-
лика	 (наричали	я	Весела),	
се	омъжила	за	Тончо	Вака-
релски,	брат	на	известния	
български	 етнограф	 проф.	
Христо	Вакарелски.

Цветана	 Златева	 се	
омъжила	 за	 Борис	 Руме-
нов,	с	когото	имала	щаст-
лив	брак.

Майка	 им	 Йонка	 се	
завръща	 в	 Габрово	 при	
родителите	 си,	 а	 две	 го-
дини	 по-късно	 -	 в	 1921	 г.,	
се	 омъжва	 за	 известния	
габровски	занаятчия	и	тър-
говец	Сава	Върбов.

И	 така	 Цветана	 пое-
ма	 своя	 самостоятелен	
път	 в	 живота.	 Съпругът	 й	
Борис	 Руменов	 бил	 вече	
известен.	Роден	през	1884	
година	 в	 Цариброд,	 той	
бил	 артистична	 личност.	
Завършва	 Първа	 мъжка	
софийска	 гимназия,	 след-
ва	 известно	 време	 лите-
ратура	 в	 Софийския	 уни-
верситет,	 но	 	 след	 това	
продължава	 образование-
то	си	във	Виена	и	Загреб,	
където	 завършва	 театрал-
на	 школа	 -	 драматургия	
и	 актьорско	 майсторство.	
Стажува	 известно	 време	

в	театъра	в	Риека.	Изявен	
вече	като	актьор,	след	за-
връщането	 си	 в	 България	
влиза	в	трупата	на	Народ-
ния	театър.	

Не	 след	 дълго	 става	
главен	 редактор	 на	 из-
вестното	 тогава	 хуморис-
тично	списание	„Барабан“.	
Кръгът	 около	 списанието	
включва	 известни	 лично-
сти	 като	 Чудомир,	 Райко	
Алексиев,	 Александър	 Бо-
жинов,	 Димчо	 Дебелянов,	
Христо	 Смирненски,	 Геор-
ги	 Каназирски	 –	 Верин	 и		
други.	 Бил	 популярна	 и	
много	 известна	 личност.	
Списанието	има	 голям	ус-
пех	 със	 своя	 свеж	хумор,	
духовна	 разкрепостеност	
и	свобода.	

Някъде	 по	 това	 време	
Борис	 Руменов	 получава	
своя	 псевдоним	Борю	Зе-
взека,	 с	 който	 остава	 в	
историята.	Завършил	Шко-
лата	 за	 запасни	 подофи-
цери,	той	участва	и	в	три-
те	 войни	 за	 национално	
обединение,	 раняван	 е	 и	
е	 награден	 с	 три	 ордена	
за	 храброст.	 На	 фронта	
организира	Полеви	военен	
театър,	който	внася	разно-
образие	в	живота	на	вой-
ниците	 и	 повдига	 бойния	
им	 дух.	 За	 целта	 напис-
ва	 „Балканска	 комедия“,	
която	 има	 изключителен	
успех.	В	1919	 г.	Борис	Ру-

менов	 възстановява	 спи-
санието	 „Барабан“	 вече	
като	 издател,	 но	 поради	
кризата	то	прекратява	съ-
ществуването	 си	 в	 1921	
година.

Животът	 на	 младото	
семейство	 е	 подчинен	 из-
цяло	 на	 театъра.	 Двамата	
играят	в	трупата	на	Слад-
каров,	 където	 Борис	 е	 и	
режисьор.

В	1920	година	в	София	
се	основава	театър	„Рене-
санс“.	Сградата	се	намира	
на	 площад	 „Възраждане“.	
Театърът	 е	 под	 ръковод-
ството	 на	 Борис	 Руменов	
и	Ангел	 Сладкаров	 и	 има	
комедийно-вариететен	 ха-
рактер.	Оперетата	е	също	
добре	 застъпена.	 Тук	 из-
грява	 звездата	 на	 извест-
ната	оперна	певица	Мими	
Балканска.

Цветана	 Руменова	 не-
изменно	играе	във	всички	
постановки.	Участва	в	опе-
ретите	 „Феята	 и	 карнава-
ла“,	 „Кралят	 се	 весели“,	
„Любов	 в	 снега“,	 „Гейша“,	
„Една	 нощ	 в	 рая“	 и	 други	
актуални	 по	 това	 време	
произведения.	Създава	се	
и	 хумористичен	 отдел,	 къ-
дето	 се	 играят	 оперети	 с	
текст	 на	 Борис	 Руменов,	
много	 често	 с	 политиче-
ски	 подтекст.	 Бай	 Ганьо	

редовно	 присъства	 като	
персонаж.	Понякога	 обект	
на	тези	представления	бил	
и	 министър-председателят	
Александър	Стамболийски.	
Веднъж	 по	 време	 на	 ре-
петиция	 в	 театъра	 идва	
секретарят	 на	 Стамболий-
ски	 и	 пита	 кой	 е	 авторът	
на	 една	 такава	 осмиваща	
оперета.	 Всички	 се	 стре-
снали,	 най-много	 Борис	
Руменов,	 който	 се	 опитал	
да	 се	 скрие	 по-назад,	 но	
бил	 изтикан	 от	 другите.	
Тогава,	 пребледнял,	 той	
едва	промълвил:	„Аз	съм“.	
Тогава	 секретарят	 казал:	
„Г-н	Стамболийски	е	много	
доволен	 от	 оперетата	 Ви,	
която	гледал	снощи	инког-
нито,	 и	 Ви	 изпраща	 тези	
1000	 лева	 да	 почерпите	
трупата“.	 (По	 спомен	 на	
Цветана	Руменова.)	

Когато	 партньорът	 на	
Цветана	 в	 оперетата	 Ге-
орги	Миленов	 заминал	 за	
Америка,	срещнали	голямо	
затруднение	 да	 намерят	
нов	 артист.	 Цветана	 раз-
казва	 в	 своите	 спомени:	
„Веднъж	влизаме	с	Борис	
в	 ресторант	 „Бохеми“	 на	
ул.	 „Клементина“.	 Виждам	
на	една	маса	заспал	мла-
деж.	 Казах	 на	 мъжа	 си:	
„Ето	 моя	 „апаш“.	 Помоли-
хме	 келнера	 да	 го	 събуди	
и	 да	 го	 доведе	 при	 нас.	
Той	 дойде	 и	 смутено	 се	
представи:	 „Борис	 Леви-
ев“.	Попитах	 го	дали	умее	
да	 пее	 и	 танцува	 и	 той	
отговори:	„Да“.

Поканили	го	в	театъра,	
той	 благодарил	 много	 и	
споделил,	 че	 е	 в	 много	
лошо	материално	 положе-
ние.

С	него	Цветана	играла	
до	1924	година,	когато	той	
заминал	 да	 учи	 музика	 в	
Германия.

(Борис	Левиев	е	много	
известен	 български	 музи-
кант,	 който	 се	 изявява	 в	
джаза	 и	 оперетата.	 Дири-
гент	 е	 във	 всички	 оперет-
ни	 театри	 в	 София,	 а	 от	
1948	до	1958	година	е	гла-
вен	диригент	в	Държавния	
музикален	 театър	 „Стефан	
Македонски“.	 Като	 компо-
зитор	 е	 автор	 на	 11	 опе-
рети,	 филмова	 музика	 и	
много	 шлагери.	 Дирижира	
и	 режисира	 над	 200	 опе-
рети.)

Цветана	играе	и	в	но-
вооснования	 „Кооперати-
вен	театър“.

Това	 продължава	 до	
1925	година,	когато	семей-
ството	 заминава	 за	 Бер-
лин.	Тази	емиграция	е	на-
ложена	 по	 странен	 начин	
от	 атентата	 в	 столичната	
църква	„Св.	Неделя“	на	16	
април	1925	г.	Ангел	Сладка-
ров,	 който	 се	 увличал	 по	
това	време	от	 киното,	 за-
снемал	уличния	живот	точ-
но	в	момента	на	атентата.	
Заснел	и	всички	действия	
на	 властта	 в	 следващите	
часове.	По-късно	той	мон-
тира	филма	 и	 го	 подготвя	
за	 прожекция.	 Узнали	 за	
това,	 полицейските	 вла-
сти	 искат	 филма	 да	 им	
бъде	 предаден,	 но	 Слад-
каров	 отказва.	 Заплашен	
с	арест,	той	успява	да	на-
пусне	 България	 и	 отива	 в	
Германия	заедно	с	филма.	
Там	филмът	се	прожектира	
в	 кината	 и	 този	 факт	 е	
основание	 Сладкаров	 да	
бъде	 осъден	 задочно	 на	
смърт.

Поради	 голямата	 си	
близост	 с	 него	 семей-
ство	 Руменови	 също	 било	
притеснявано,	 поради	 по-
дозрението,	 че	 притежа-
ва	 копие	 от	 филма.	 Това	
става	 причина	 за	 тяхната	
емиграция.

В	Берлин	 те	 се	 чувст-
ват	 добре.	 И	 Цветана,	 и	
Борис	 владеят	 немски	
език,	 което	 много	 улесня-
ва	 тяхното	 пребиваване	
там.	 Цветана	 посещава	
курсове	 по	 класически	
танци	и	балет	и	участва	в	
четири	 скреч-филма.(Сце-
нариите	 на	 тези	 филми	
се	създават	в	процеса	на	

заснемането.)
В	 1927	 година	 се	 за-

връщат	в	България.	Борис	
Руменов	 създава	 хумо-
ристична	 театрална	 трупа,	
която	 обикаля	 на	 гастро-
ли	 в	 страната	 и	 има	 го-
лям	 успех.	 Представят	 се	
предимно	 оперети,	 между	
които	„Баядерка“,	„Тримата	
мускетари“,	 „Разбойникът	
Роналдо“	 и	 др.,	 както	 и	
комедии	 и	 куплети	 на	 Ру-
менов.

След	 завръщането	
си	 в	 София	 трупата	 дъл-
го	 време	 играе	 в	 цирка	
на	 „Пиротска“,	 когато	 там	
няма	спектакли.

В	 края	 на	 двайсетте	
години	 на	 ХХ	 век	 Борис	
Руменов	 заснема	 филма	
„Весела	 България“	 по	 не-
гов	 сценарий	и	режисура.	
Участват	 той,	 Мими	 Бал-
канска,	Цветана	Руменова,	
Никола	 Балабанов,	 Коста	
Армянов	и	др.

През	1930	година	в	се-
мейството	 на	 Цветана	 и	
Борис	 се	 ражда	 дъщеря	
им	 Ани.	 През	 тези	 годи-
ни	 се	 създава	 Журналис-
тическия	 квартал	 в	 Со-
фия,	където	на	ул.	„Добри	
Войников“	 29	 Борис	 по-
строява	 семейния	 дом.	 В	
дома	 им	 чести	 гости	 са	
били	 Елин	 Пелин	 (който	
живеел	 наблизо),	 Кръс-
тьо	 Сарафов,	 Александър	
Балабанов,	 Дечко	 Узунов,	
Борис	 Денев,	 Константин	
Щъркелов,	Сирак	Скитник,	
Теодор	 Траянов,	 Димитър	
Пешев	и	много	други	пред-
ставители	 на	 интелектуал-
ния	елит.

През	трийсетте	години	
Борис	 Руменов	 е	 редак-
тор	 на	 литературните	 и	
хумористичните	 страници	
на	 вестниците	 „Дневник“,	
„Заря“	 и	 „Утро“,	 които	 са	
под	 шапката	 на	 най-голя-
мата	 вестникарска	 компа-
ния	у	нас.	Увлича	се	и	по	
модерното	 птицевъдство,	
създава	 софийското	 дру-
жество	 „Птица“,	 участва	
в	 множество	 междуна-
родни	 изяви	 по	 темата	 в	
Рим,	 Варшава,	 Нови	 сад.	
Пропагандира	 модерно-
то	 птицевъдство	 в	 цялата	
страна.(По	това	време	и	в	
Габрово	се	създава	друже-
ство	„Птицевъд“.)

Идва	 преломната	 дата	
9	 септември	 1944	 г.	 Из	
София	с	автомат	в	ръка	се	
разхождал	след	два	месе-
ца	 престой	 в	Балкана	 не-
успелият	 поет	 Станислав	
Бъчваров,	 с	 поетичен	
псевдоним	 Вихров.	 Поне-
же	много	искал	да	пробие	
в	 литературния	 свят,	 той	
често	 представял	 на	 ре-
дактора	Руменов	свои	тво-
рения,	 които	 неизменно	
отивали	в	кошчето.	Вихров	
не	 забравил	 това.	 На	 10	
октомври	1944	г.	той,	заед-
но	с	един	помагач,	отива	в	
дома	на	Борис	Руменов		и	
му	съобщава,	че	е	аресту-
ван.	 Да	 си	 вземе	 одеало	
и	 да	 тръгва.	 Застрелял	 го	
в	 Борисовата	 градина,	 а	
тялото	 изхвърлили	 в	 Пер-
ловската	река.

Така	 приключил	 зем-
ният	 път	 на	 Борьо	 Зевзе-
ка	–	талантливият	писател,	
артист,	хуморист.

Този	 трагичен	 момент	
завинаги	сложил	тежък	от-
печатък	 върху	 живота	 на	
семейството.	

Дъщерята	 Ани	 имала	
музикален	 талант.	 Оти-
ва	 да	 учи	 в	 тогавашната	
Германска	 демократична	
република,	 а	 след	 това	
остава	 там	 като	 оперна	
певица.

Цветана	 завършва	
земния	 си	 път	 през	 1989	
година	в	Социален	дом	за	
артисти-ветерани	в	София.	
Започнахме	 разказа	 за	
нейния	 живот,	 но	 	 разка-
захме	 и	 за	 нейния	 съпруг	
Борис	 Руменов,	 защото	
съдбите	 им	 са	 сплетени	
здраво	 и	 не	 могат	 да	 бъ-
дат	отделени.
Всички снимки са от Ли-
тературен музей - София.

Öветаíа Златева-Румеíова - едíа ãабровка íа ñофийñка ñцеíа

Цветана и Борис Руменови

Семейство Руменови

Семейство Руменови пред дома си в София
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	 Най-юначния	 и	 опи-
тен	 избирали	 за	 войвода.	
Имали	червено	или	зелено	
хайдушко	знаме.	 ...	Хайду-
тите	 в	 онези	 беззащитни	
времена	 били	 единстве-
ните	 защитници	 и	 закрил-
ници	 на	 измъчената	 рая	
-	 българите.	 Преследвани	
били	 постоянно	 от	 поте-
ри	 войници	 и	 заптиета.	
В	 многобройни	 хайдушки	
песни	 народът	 е	 възпял	
от	благодарност	юнашките	
дела	на	различни	хайдуш-
ки	 войводи	 като	 Страхил,	
Мануш,	 Чавдар,	 Стоян,	
Ненчо	и	др.
	 Хайдутували	 и	 жени	 -	
Тодорка	 и	 Сирма	 войвод-
ки.
	 От	 18	 века	 насам	 Ав-
стрия	и	Русия	почнали	да	
надвиват	 турците	и	посте-
пенно	 ги	 отблъсквали	 към	
Дунава.
	 Когато	 руските	 войски	
наближавали,	много	бълга-
ри	се	присъединявали	към	
тях,	например	във	войната	
през	1774	г.	Подполковник	
Коразин,	 българин	 на	 ру-
ска	служба,	събрал	добро-
волци	българи	и	начело	с	
тях	влязъл	в	бой	с	 турци-
те.	 Когато	 войната	 била	
подновена	 (през	 1787	 г.),	
българите	 пак	 взели	 дея-
телно	участие	в	нея,	но	с	
това	си	навлекли	гнева	на	
турците	 и	 десетки	 хиляди	
от	 тях	 били	 принудени	 да	
се	 изселят	 във	 Влашко	 и	
Русия.
	 Турция	в	същото	време	
стигнала	до	пълно	вътреш-
но	разложение	и	безсилие.	
Много	 управители	 и	 паши	
се	 разбунтували	 и	 се	 яви-
ли	 кърджалиите.	 Те	 били	
разбойници,	 които	 образу-
вали	 многочислени	 конни	
орди,	 съставени	 от	 буйни	
и	 жестоки	 хора	 от	 всички	
народности	 и	 вери.	 Кръс-
тосвали	 надлъж	 и	 нашир	
Балканския	 полуостров.	
Ограбвали	селата	и	градо-
вете	и	избивали	жителите.	
Градовете	Копривщица,	Па-
нагюрище,	Калофер,	Елена,	
Арбанаси,	Трявна,	Тетевен,	
Станимака	 и	 много	 други	
били	обезлюдени	и	разоре-
ни	от	тях.
	 Когато	 турците	 здраво	
ги	 притиснали,	 те	 се	 при-
съединили	към	разбунтува-
лия	 се	 паша	 Пазвантоглу.	
Той	 превзел	 Видин,	 укре-
пил	го,	събрал	голяма	вой-
ска	 -	 конница	и	пехота,	и	
се	обявил	против	Султана.	
Неговите	 разбойнически	
шайки	 продължавали	 да	
грабят	 България.	 Той	 раз-
бил	 султанските	 войски,	
които	 като	 отстъпвали,	
действали	 като	 същински	
разбойници.
	 Макар	XVIII	век	да	бил	
най-тежкото	време	от	роб-
ството,	 все	 пак	 българ-
ският	 народ	 започнал	 да	
напредва,	да	се	пробужда	
от	робския	си	сън.
	 За	 пробуждането	 на	
българския	 народ	 дос-
та	 спомогнали	 и	 войните,	

които	Русия	водила	с	тур-
ците,	а	така	също	и	въста-
нията	на	околните	народи.
	 Българите	 участвали	 в	
редовете	 на	 руските	 вой-
ски,	 а	 заедно	 с	 въстани-
ците	на	Румъния,	Сърбия	и	
Гърция	 са	 се	 били	 против	
турците,	 за	 да	 помогнат	
на	едноверците	съседи	за	
освобождението	 им.	 До-
броволческите	 отряди	 на	
Румъния	 се	 състояли	 по-
вече	 от	 българи.	 Навред	
по	Балканския	полуостров,	
където	 се	 развявало	 зна-
ме	 за	 свобода,	 българите	
първи	 заставали	 под	 него	
и	 проливали	 изобилно	
кръвта	си	за	свободата	на	
съседите,	 като	 очаквали,	
че	 и	 съседите	 след	 това	
ще	им	помогнат.
	 Сърбите,	 гърците	и	ру-

мъните,	като	били	по	краи-
щата	на	Турската	империя,	
не	 били	 тъй	 потъпкани,	
както	 българите	 и	 затова	
могли	 по-рано	 да	 се	 съв-
земат	и	да	въстанат.
	 Първи	 се	 заловили	
за	 оръжие	 сърбите	 (1804	
г.).	На	страната	на	сърби-
те	 взели	 участие	 хиляди	
български	 хайдути,	 между	
които	бил	хайдут	Велко	от	
Зайчарско	 и	 сливненецът	
Кондьо.	От	главите	на	пад-
налите	около	Ниш	българи	
и	сърби	турците	издигнали	
паметник,	 който	 и	 днес	
съществува.	
	 Това	сръбско	въстание	
увлякло	и	Русия	във	война	
против	 Турция.	 Раздвижи-
ли	 се	 мнозина	 българи,	 а	
особено	 емигрантите.	 Об-
разувани	 били	многоброй-
ни	 доброволчески	 отряди,	
някои	 от	 които	 имали	 пе-
чат	-	„печат	на	българска-
та	войска	1810	г.“.	Руските	
войски	 обсаждали	 кре-
постта	Шумен,	но	не	могли	
да	я	превземат.	След	отте-
глянето	 на	 русите	 отново	
много	българи	се	изселили	
в	Русия.
	 След	 сърбите	 въста-
нали	 и	 гърците	 (1821	 г.).	
Нашият	 народ	 нарекъл	
това	 въстание	 „Заверя“,	
т.	 е.	 борба	 за	 вяра	 и	 с	
това	 българско	 име	 то	 се	
наричало	 и	 в	 Гърция.	 За	
подготовката	 и	 водене	 на	
въстанието	 се	 образували	
навред	 в	 България	 тайни	
дружества.	 Членовете	 на	
дружествата	 в	 България	
били	 с	 десетки	 хиляди.	 В	

самата	Гърция	имало	мно-
жество	 доброволци	 бълга-
ри	из	Македония,	Тракия	и	
България.	Имало	и	българ-
ски	 войводи	 като	 Хаджи	
Христо	 от	 Стара	 Загора,	
Хаджи	 Стефчо	 от	 Охрид,	
Марко	Божар	 (Боцари)	 от	
Воден,	 Хаджи	 Михаил	 от	
Копривщица,	 Хаджи	 Хрис-
то	 от	 Пловдивско,	 Сем-
ко	от	Търново,	Бакал	Гого,	
полководецът	 Хаджи	 Пе-
тър	и	др.	Под	началството	
на	 гърка	 Сава	 Коменаре	
имало	8000	българи	и	сър-
би,	а	двамата	му	помощни-
ци	 -	хаджи	Генчо	и	хаджи	
Продан,	 били	 българи	 от	
Шумен.
	 Хаджи	 Христо	 бил	 на-
чалник	на	българската	ка-
валерия,	 а	 хаджи	 Стефчо	
-	 на	 българската	 пехота.	

За	Бакал	Гого	гърците	каз-
вали:	 „Дето	 е	 Гого,	 там	 е	
победата“.
	 Когато	 въстанието	
било	 на	 задушаване,	 Ру-
сия	 пак	 се	 притекла	 на	
помощ	 на	 гърците.	 Руски-
те	 войски	 преминали	 Ду-
нава,	 превзели	 Варна	 и	
Силистра,	 разбили	 турци-
те	 при	 село	 Кюлевча	 и	
обсадили	 Шумен.	 Генерал	
Дибич	 преминал	 Балкана	
(„Дибич	 Задбалкански“) 
и	 почти	 без	 бой	 влязъл	 в	
Одрин.	 Българите	 му	 ока-
зали	 голяма	 помощ	 със	
своята	 разузнавателна	 и	
продоволствена	служба.
	 Според	Одринския	мир	
нашите	съседи	се	освобо-
дили,	а	българите	не	полу-
чили	 нищо.	 Хиляди	 бълга-
ри	били	принудени	пак	да	
бягат	 и	 да	 се	 заселват	 в	
Румъния	и	Русия.	
	 ...	 В	 1835	 година	 бил	
направен	първият	опит	 за	
общо	 българско	 въстание.	
В	 руско-турската	 война	
през	 1829	 година	 участ-
вал	 и	 котленецът	 Георги	
Стойков	 Мамарчев.	 Той	
бил	 капитан	 от	 руската	
армия,	 който	 началствал	
българските	 доброволци.	
За	 храбростта	 му,	 заедно	
с	 доброволците	 при	обса-
дата	 на	 Силистра	 руският	
император	 го	 наградил	 с	
голям	 орден	 и	 скъпа	 са-
бля.	 Русите	 му	 попречили	
да	 дигне	 още	 тогава	 въс-
тание	в	България,	но	след	
одринския	мир	той	подгот-
вил	 въстанието	 с	 център	
град	Търново.	Един	от	 во-

дителите	 бил	 търновският	
първенец	 Велчо	Атанасов.	
Според	 него	 това	 движе-
ние	 се	 нарича	 „Велчова	
завера“.	 Друг	 водител	 е	
бил	 Димитър	 Софиянецът,	
инженер,	който	с	2000	бъл-
гари	 работници	 поправял	
варненската	 крепост.	 Въс-
танието	 не	 могло	 да	 из-
бухне,	понеже	намерил	се	
измамник,	 който	 предал	
заговора	 и	 главните	 заго-
ворници	били	обесени.	
	 ...	 След	 Кримската	
война	 (1853-1856	 г.)	 някол-
ко	 български	 бунтовници	
от	Търновския	окръг	се	съ-
брали	 около	Дядо	Никола	
и	 като	 образували	 чета	
от	около	350	души,	влезли	
в	 бой	 с	 турските	 войски	
при	 Габрово.	 Четата	 била	
разбита.	 Паднал	 и	 Дядо	
Никола.	 На	 мястото	 днес	
е	 издигнат	 паметник.	 Съ-
щото	 сполетяло	 в	 Бело-
градчишко	 и	 друга	 чета	
от	около	400-500	души	под	
водителството	 на	 Дими-
траки	 от	 Търново,	 който	
през	Кримската	война	бил	
произведен	офицер	от	ру-
ската	армия.
	 До	 тази	 война	 въс-
танията	 и	 борбите	 били	
частични,	 разпокъсани	 и	
без	 план.	 След	 Кримска-
та	 война	 народният	 дух	
силно	 се	 пробудил.	Явили	
се	български	дейци,	които	
заработили	усилено	за	ос-
вобождението	 на	 народа	
от	 турското	 иго.	 Грамадна	
заслуга	 в	 това	 отношение	
има	 котленецът	 Георги	 С.	
Раковски.	 Много	 умен,	 с	
неизчерпаема	 енергия,	

смел,	 неустрашим	 до	 са-
мопожертвуване,	 който	
просвещавал	народа	с	цел	
да	го	сплоти.	
	 Той	 влязъл	 в	 споразу-
мение	 със	 сръбския	 княз	
Михаил	 и	 групирал	 около	
себе	 си	 българските	 вой-
води-хайдути,	 други	 мла-
дежи,	 които	 се	 намирали	
в	Белград	 -	Илю	войвода,	
дядо	 Иван	 Кулин,	 Кара-
джата,	Левски,	Христо	Ма-
кедонски,	 В.	 Друмев,	 Ив.	
Касабов	и	др.	Постарал	се	
да	 подреди	 действията	 на	
четите	в	Балкана	по	опре-
делен	план	и	то	не	да	хай-
дутствуват	 за	 отмъщение,	
а	да	се	бият	за	„свободата	
на	България“.
	 Раковски	 водел	 пре-
говори	 със	 съседните	 на	
България	 държави	 за	 об-
разуване	 на	 федерация	
(съюзени	държави	в	обща	

държава),	 ала	 съседите	
скритом	 си	 правели	 смет-
ка	 кой	 по-голям	 къс	 да	
вземе	от	България.

Оñвободителíата войíа 
през 1877-1878 ã.
	 Русия	 от	 векове	 се	
стреми	 към	 Цариград	 и	
Средиземното	море.	Имен-
но	затова	тя	е	водила	мно-
го	 войни	 с	 Турция,	 една	
от	 които	 е	 войната	 през	
1877	 г.,	 на	 която	 дължим	
нашето	освобождение.	Об-
щонародното	 въстание	 в	
България	 в	 1876	 г.	 бе	 по-
тушено	 с	 нечувани	 жесто-
кости	и	разорения.	Целият	
свят	заедно	с	християнска	
Русия	 се	 възмути	 и	 ужаси	
от	изтреблението,	грабежи-
те,	 разоренията	 и	 мъките,	
на	 които	 бе	 изложен	 бъл-
гарският	 народ.	 Великите	
сили,	 а	 най-много	 Русия,	
поискаха	от	Турция	да	даде	
автономия	 на	 България,	
обаче	Турция	 не	 се	 съгла-
си.
	 Тогава	 руският	 цар	
Александър	II,	като	е	имал	
предвид	 и	 интересите	 на	
Русия,	от	милост	за	 хрис-
тияните,	през	пролетта	на	
1877	 година	 обяви	 война	
на	Турция	за	освобождава-
нето	на	всички	християни,	
на	 първо	 място	 на	 бълга-
рите.
	 Към	края	на	1876	г.	част	
от	 турската	 армия	 била	
вече	 мобилизирана.	 През	
март	 1877	 г.	 тази	 армия	
била	разположена	в	Южна	
Русия,	 достигнала	 до	 160	
000	души.	Войната	с	Турция	
е	 обявена	 през	 април.	До	
края	 на	 май	 армията	 се	
увеличила	до	260	000.	Към	
армията	били	придадени	и	
6000	 българи	 „опълченци“.	
Румъните	 също	 помогнали	
с	50	000	души.
	 Българското	опълчение	
се	 образувало	 в	 гр.	 Ки-
шинев	 (Южна	 Русия)	 от	
български	 доброволци,	
пристигнали	 от	 Румъния,	
Сърбия	и	България.
	 Както	 вече	 видяхме,	
хиляди	 доброволци-бълга-
ри	бяха	взели	участие	във	
войната	 между	 Сърбия	 и	
Турция	 през	 1876	 г.	 Щом	
се	 прекратили	 действия-
та,	 много	 от	 българските	
доброволци	 заминали	 за	
Русия	и	Румъния,	за	да	се	
присъединят	 към	 руските	
войски.	
	 От	 всички	 доброволци	
били	образувани	3	дружи-
ни	по	две	роти.	Облечени	
в	мундири	и	панталони	от	
тъмнозелено	 сукно,	 черен	
калпак	 със	 зелено	 дъно	
и	 бронзов	 кръст,	 вместо	
кокарда	 и	 сив	шинел.	 Въ-
оръжени	с	пушка	„Шаспо“	
с	 тесак.	 Строевите	 заня-
тия	 веднага	 започнали	
усилено.	 На	 12	 април	 на	
парада	 пред	 Императора	
се	 представили	 в	 отли-
чен	 вид.	 С	 обявяването	
на	 войната	 започнали	 да	
пристигат	 още	 добровол-
ци	българи,	та	числото	им	
всеки	ден	се	увеличавало,	
вследствие	на	което	опъл-
чението	било	 	развърнато	
до	6	дружини	от	по	5	роти.	
Дружините	 образували	 3	

бригади	 от	 по	 две	 дружи-
ни.	 За	 началник	 на	 оп-
ълчението	 бил	 назначен	
генерал-майор	 Столетов.	
По-късно	била	образувана	
и	 една	 българска	 конна	
сотня	 (ескадрон)	 към	 оп-
ълчението.	 В	 състава	 на	
опълчението	влизали	и	10-
12	млади	офицери-българи	
на	руска	служба.
	 С	 пристигането	 на	 оп-
ълчението	 в	 Плоещ	 нови	
1000	 доброволци	 българи	
влизат	в	състава	му.	След	
това	 други	 доброволци	
продължават	 да	 пристигат	
-	 дърводелци,	 градинари,	
овчари	 -	 българи	 из	 Ру-
мъния.	 Между	 тях	 имало	
60-65-годишни	 старци	 и	
14-15-годишни	момчета.
	 На	 6	 май	 жителите	 на	
гр.	Самара	(Русия)	подари-
ли	 на	 опълчението	 знаме	
-	 трицветно	 -	 бяло,	 але-
но	 и	 синьо	 -	 по	 среда-
та	 черен	 кръст,	 в	 средата	
на	кръста	 -	образа	на	Св.	
Богородица,	 а	 от	 другата	
страна	 -	 образите	 на	 бъл-
гарските	 светители	 Кирил	
и	 Методий.	 Освещаването	
на	 знамето	 станало	 много	
тържествено	 в	 присъстви-
ето	на	 главнокомандващия	
и	 било	 подарено	 на	 3-та	
дружина.
	 До	 1	 юни	 числото	 на	
опълченците	 във	 всяка	
рота	 достигнало	 200	 души	
-	 всичко	 6	 дружини	 по	 5	
роти	-	6000,	с	тези	сили	се	
турила	 основата	 на	 бъде-
щата	българска	войска	на	
Третото	ни	царство.
 Преминаването през 
Дунава.
 В	първата	половина	на	
месец	 май	 главната	 ру-
ска	 армия	 била	 събрана	
в	 Румъния	 на	 югозапад	
от	 Букурещ.	 Русите	 реши-
ли	 да	 минат	 Дунава	 при	
Свищов.	 Всички	 пригото-
вления	 станали	 тайно	 за	
турците.	 За	 да	 заблудят	
турците	за	мястото	на	ми-
наването,	 в	 началото	 на	
юни	русите	минали	Дунава	
при	 Галац,	 Браила	 (Ма-
чин),	 а	 артилерията	 им,	
която	 се	 намирала	 срещу	
Русе	 и	 Никопол,	 открила	
силен	огън.
	 С	много	 смели	 и	 дори	
дръзки	 нападения	 руските	
флотски	 команди	 успели	в	
късо	 време	 да	 изчистят	 и	
потопят	 по-голямата	 част	
от	 турската	 дунавска	 фло-
та.
	 След	като	всичко	било	
разучено	 и	 приготвено,	
на	 14	 срещу	 15	 юни	 ру-
сите	 преминали	 Дунава	
при	 гр.	 Свищов,	 източно	
от	 него,	 срещу	 устието	
на	 река	 Текир-Дере.	 Пре-
минаването	 станало	 под	
ръководството	 на	 генерал	
Драгомиров.	Прехвърляне-
то	 започнало	 посред	 нощ	
на	големи	лодки	(понтони).	
Турските	 постове	 по	 бре-
га	 на	 Дунава	 забелязали	
наближаващите	 се	 пон-
тони	 едвам	 когато	 били	
на	 няколкостотин	 крачки	
от	 брега.	 Открили	 огън,	
но	 русите	 успели	 да	 из-
лязат	 на	 брега,	 изгонили	
турските	 постове	 и	 заели	
караулката.	Турците	 късно	
запалили	сигналната	веха,	
за	 да	 предизвестят	 свои-

те	 части	 от	 Свищов	 и	 с.	
Вардим.	Последните	обаче	
пристигнали	бързо.	Започ-
нал	се	жесток	бой.	Руски-
те	части	продължавали	да	
минават	Дунава	и	да	усил-
ват	 своите,	 но	 и	 турците	
получавали	 подкрепления.	
Към	обяд	цялата	14-та	пех.	
дивизия	 и	 4-та	 стрелкова	
бригада	преминали	Дунава	
и	 в	 2	 часа	 сл.	 пл.	 заели	
свищовските	 височини.	 В	
3	часа	руските	войски	без	
бой	влезли	в	Свищов.	Тур-
ците	 отстъпили	 към	 Нико-
пол,	Търново	и	Русе.
	 Загубите	 на	 русите	 по	
преминаването	 на	 Дунава	
възлизали	 до	 30	 офицери	
и	780	войника.
	 След	няколко	дни	били	
построени	 понтонни	 мо-
стове,	 по	 които	 минали	 и	
останалите	части	от	руска-
та	армия.
	 Българското	опълчение	
тръгнало	на	30	май	от	Пло-
ещ.	Минало	през	Букурещ	
и	на	21	срещу	22	юни	пре-
минава	 Дунава	 по	 моста.	
Радостта	 на	 опълченците	
била	голяма	-	те	целували	
българската	 земя	 от	 обич	
и	умиление.
	 Веднага	 започнали	 да	
прииждат	маса	българи-до-
броволци	 с	 молба	 да	 по-
стъпят	в	опълчението	и	да	
вземат	 участие	 в	 борбата.	
Затова	 от	 всяка	 дружина	
била	 отделена	 по	 една	
рота	за	кадър	и	в	Свищов	
се	 образували	 още	 6	 дру-
жини	 -	 от	 7-ма	 до	 12-та,	
които	 взели	 участие	 във	
войната	към	края	й.
	 След	преминаването	на	
Дунава	 русите	 настъпили	
в	 три	 посоки:	 1.	 предният	
отряд	-	към	Търново;	2.	за-
падният	отряд	 -	 към	Нико-
пол	 -	Плевен,	 и	 3.	 русчук-
ският	отряд	-	към	р.	Янтра,	
Кара-Лом	и	на	изток.

Преминаването 
през Балкана.
 Предният	отряд	под	ко-
мандата	 на	 генерал	 Гурко	
е	 бил	 около	 10	 000	 души.	
В	състава	му	влизало	бъл-
гарското	 опълчение.	 От-
рядът	 трябвало	 да	 мине	
през	Търново,	да	завладее	
проходите	 на	 Балкана,	 да	
вдигне	 въстание	 в	 Тракия	
и	 да	 разпръсне	 турските	
отряди	там.
	 Предният	 отряд	 срещ-
нал	 по	 пътя	 си	 слабо	 съ-
противление.	 Българското	
население	радостно	посре-
щало	освободителите,	така	
че	 пътят	 на	 отряда	 бил	
като	празнично	шествие.	
	 След	 усилена	 прес-
трелка	 на	 25	юни	 отрядът	
влязъл	 във	 Велико	Търно-
во.	 Старата	 столица	 на	
България	 едвам	 след	 500	
години	 видяла	 и	 тържест-
вено	 посрещнала	 българ-
ски	войници.
	 Турската	войска,	която	
отбранявала	Средния	Бал-
кан	 от	Шипка	 до	 Сливен,	
била	 около	 13	 000	 души,	
пръсната	 на	 няколко	 мес-
та.
	 Генерал	 Гурко	 пратил	
конница	 по	 посока	 на	
Шипченския,	 Тревненския	
и	Твърдишкия	 проходи,	 за	
да	 заблуди	 турците.	 Тур-
ците	 считали	 Хаимбоазкия	
проход	 за	 непроходим	 и	
не	 го	 охранявали.	 Генерал	
Гурко	 избрал	 тъкмо	 него,	
за	да	премине,	и	изпратил	
пионери	 да	 го	 поправят.	
Местните	 жители	 българи	
около	прохода	с	готовност	
доставяли	 месо	 и	 хляб	 на	
войските.
	 Отрядът	 благополуч-
но	 минал	 през	 прохода	
и	 слязъл	 в	 долината	 на	
р.	 Тунджа.	 На	 другия	 ден	
три	 табора	 турци	 настъ-
пили	 откъм	 Нова	 Загора.	
Против	 тях	 настъпили	 два	
полка	 конница,	 12	 оръдия	
и	1-а	и	3-а	български	опъл-
ченски	дружини.	

Продължава в събота

51 декември 2018 г.

Най-ñтарата кíиãа в моята библиотека
Поучеíия за Войíика Граждаíиí

под редакцията íа полковíик Соларов, издадеíа 1928 ã., печатíица “Спаñ Попов” - Шумеí 
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оТоплЕниЕ
„раЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брикети, 
дърва - ниски цени, без-
платен транспорт, се про-
дават - справки на тел. 
066/805-642, 0897/892-
903.

нарЯзани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628.
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 28]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/692-701. [25, 19]
продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 21]
нарЯзани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 20]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТЯ Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 16]

сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 17]
разпалки В чували се 
продават - справки на 
тел. 0887/328-036. [15, 
10]
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 9]
цЕпЯ дърВа - тел. 
0896/926-407. [4, 4]
нарЯзани и нацепени 
дърва - 80 лв., дърва в 
чували - големи, 5 лв. 
Тел. 0878/47-22-37. [22, 
3]
разпалки оТ буков пар-
кет и за огрев - 5 лв./
чувал, се продават на тел. 
0899/195-494. [11, 1]
сухи дърВа и разпалки - 
5 лв. Тел. 0899/052-010. 
[11, 1]

лЕкари

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]

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логиЯ, гр. Габрово, ул. 

„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.
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.

козМЕТика, Масаж
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 20]
рЕлаксиращи Масажи 
-  0876/735-596. [22, 3]
проФЕсионални Ма-
сажисТки -  0876/731-
419. [22, 3]

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.
покриВни рЕМонТи, 
измазване, комини, капа-
ци, хидро- и топлоизола-
ция. Бързо и качествено. 
Тел. 0888/020-187. [17, 
17]
изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 17]
ФирМа събарЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 17]
МайсТор (проФЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка 
- тел. 0899/702-795. [22, 
16]
сТроиТЕлни дЕйносТи 
- тел. 0897/765-110. [5, 
5]

бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
улуци, довършителни въ-
трешни ремонти и др. Тел. 
0899/638-875. [13, 13]
рЕМонТ на стари покри-
ви, подмяна на улуци и 
варови мазилки и почист-
ване на комини и мръсни 
канали - тел. 0876/416-
716. [11, 7]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боЯдисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
боЯдисВанЕ, шпаклоВ-
ка, изолация, плочки - 
0889/930-948. [5, 4]

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

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

Ел. инсТалации
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.

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

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 5]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 19]

аВТоВишка
сТроиТЕлна дЕйносТ с 
автовишка и др. - тел. 
0889/909-727. [25, 11]

услуги
коВач - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 19]
попраВЯМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[30, 8]

Отоплеíие íа 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“

ЕкипироВка риболоВ
нЕопрЕн Seac Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 22]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 
лв./кв., и дялан камък 
- 35 лв., продава тел. 
0895/752-838. [24, 17]

продаВа обзаВЕжданЕ
почТи ноВа електриче-
ска вентилаторна печка 
„Елит“ се продава на тел. 
0887/633-112. [25, 3]
запазЕна пЕчка духал-
ка, италианска, се прода-
ва на тел. 0887/633-112. 
[25, 3]
почТи ноВ маслен ра-
диатор „Домо“ с вграден 
вентилатор за бързо под-
гряване и 24-часов про-
граматор се продава на 
тел. 0887/633-112. [25, 
3]

продаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-

ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 17]
коТЕл чугунЕн, 24 ки-
ловата, Solitech Plus, 
цена по договаряне - 
0897/932-028 [20, 9]
добрЕ запазЕна ка-
феварка за шварц кафе 
„Филипс“, вместимост - 
до 15 чаши, се продава 
на тел. 0887/633-112. 
[25, 3]

продаВа коМпюТри
коМпюТър LG и компю-
търно бюро - цена: 150 
лв., се продават на тел. 
0879/101-887. [5, 5]

жиВоТни продаВа
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 19]
ТЕлЕТа и прасета за 
месо се продават на тел. 
0884/460-274. [5, 3]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0988/990-288. [11, 2]

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, 17]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 17]

аВТоМобили продаВа
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, 13]
субару ФорЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всич-
ко платено, за 4000 
лв. се продава на тел. 
0898/535-793. [20, 11]
ТаксиМЕТроВи аВТо-
Мобили се продават на 

тел. 0896/644-577. [11, 
10]

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, 17]

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, 17]

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕБЕЛИ 

мЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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ЕроТика
сЕкс с мен, Теди - за 30 мин. 50 лв., за 1 час 100 
лв. Тел. 0886/394-667. [1, 1]
сЕкс услуги - тел. 0893/907-266. [6, 1]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 

0897/219-833. [22, 16]

доМашни любиМци
7-годишно Мъжко ку-
че-пазач търси стопанин. 
Сериозно, добро, средно 
голямо, пазело е селска 
къща. Тел. 0887/478-
397. [17, 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 предлага 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, 20]
ТранспорТни услуги с 
бус - тел. 0888/939-431. 
[11, 3]

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

иМоТи продаВа
гараж - 25 кв. м, на ул. 
„Свищовска“ 65, се про-
дава. Телефон за контакт: 
0898/680-599. [13, 7]

нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики за 21 000 
евро се продава на тел. 
0884/743-754. [11, 5]
дВорно МЯсТо в село 
Торбалъжи спешно се 
продава на тел. 0897/915-
462. [3, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
обзаВЕдЕна гарсони-
Ера се дава под наем на 
тел. 0889/235-265. [5, 5]

жилищЕ под наем 
в идеален център - тел. 
0896/349-417, 066/85-41-
85. [12, 4]
обзаВЕдЕна къща се 
дава под наем - справки 
на тел. 0876/11-12-75. [5, 
3]
гарсониЕра до „Билла“ 
се дава под наем - справ-
ки на тел. 066/80-45-34. 
[5, 4]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 17]

зЕМи

изкупуВа ниВи 
- справки на тел. 
0879/888-388. [26, 
17]

рабоТа прЕдлага

сладкарски цЕх 
обЯВЯВа сВободна 
позициЯ за слад-
кар, поМощник-
сладкар и чоВЕк 
за произВодсТВо 
на дрЕбни сладки. 
За информация: тел. 
0889/989-755. [12, 5]

ФирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 20]
ТаксиМЕТроВи шоФьо-
ри се търсят - справки на 
тел. 0896/644-577. [11, 
10]

хоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
КАМЕРИЕРКА за зимния 
сезон (може и пенсио-
нер). Справки на тел. 
0888/009-001. [17, 9]
ЕксТрудЕрисТи - 2 
броя, се търсят на тел. 
0887/396-371. [11, 3]
ФирМа „аеМес“ набира 
шивачки - оверлог, по-
кривна. Стартова заплата: 
600 лв.(нето), 1/2 от раз-
ход за транспорт и допъл-
нителни бонуси. Телефон 
за връзка: 0895/442-887. 
[20, 4]
ТърсЯ чоВЕк с опит в 
НАМОТАВАНЕ НА ЕЛ. ДВИ-
ГАТЕЛИ почасово, може 
и пенсионер. Справки на 
тел. 0882/519-666. [22, 3]
ФирМа „ЕлВи“ ООД - с. 
Велковци търси рабоТни-
ци ВъВ ФЕрМа. Справки 
на тел. 0893/308-416. [5, 
3]
рабоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 2]

ФирМа с ВодЕщо 
присъсТВиЕ на бъл-
гарскиЯ пазар В 
сВоЯ бранш Търси 
да назначи гла-
ВЕн счЕТоВодиТЕл. 
аТракТиВно запла-
щанЕ. CV изпращайте 
на адрес: gllkelement@
gmail.com до 10 де-
кември 2018 г. С 
кандидатите ще бъде 
проведено събеседва-
не, за което ще бъдат 
уведомени с e-mail. 
[11, 4]

организаТор продаж-
би и доставки търси да 
назначи тел. 066/80-81-
87. Изисквания: 1. Компю-
търна грамотност; 2. Ак-
тивен водач на превозно 
средство. [7, 2]
„Експал българиЯ“ АД 
търси шофьор (вътрешно-
заводски превоз). Изиск-
вания: средно образова-
ние, правоспособност кат. 
„С“, трудов стаж минимум 

5 години (може и пенсио-
нер). За информация: тел. 
0878/263-828. [11, 2]
„Експал българиЯ“ АД 
търси огняр на парни и 
водогрейни котли. Изиск-
вания: актуална правоспо-
собност за котли с високо 
и ниско налягане (може и 
пенсионер). Работа на две 
смени. За информация: 
тел. 066/81-98-86. [11, 2]
добри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 1]

грижа за дЕца
глЕданЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 11]
глЕданЕ на деца - тел. 
0878/555-841. [12, 3]

бизнЕс и инВЕсТиции
разрабоТЕн бизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 11]
разрабоТЕн бизнЕс - 
пицария, се продава на 
тел. 0899/161-663. [11, 8]
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 - Г-жо Кондова, пово-
дът да сте в Габрово?
	 -	 Важният	 повод	 -	 ми-

сия	 да	 сме	 тук,	 е	 специ-
алната	 церемония	 за	 наг-
раждаване	 участниците	 в	
конкурса	 за	 съвременна	
приказка	на	името	на	Яна	

Максимова.	 Усетих	 атмос-
ферата	 около	 тази	 жена,	
останала	 част	 от	 каузата	
Габрово.	 Да	 не	 бъде	 заб-
равена.	 Да	 бъде	 продъл-

жена	 светлината,	 която	
витаеше	около	нея.
 - Били сте рецензент 
на представените кон-
курсни работи?

	 -	С	Елена	Христова	от	
Община	 Габрово	 не	 сме	
имали	 никакви	 разногла-
сия.	 Наградени	 бяха	 три	
момичета	 от	 Априловска	
гимназия.	 Прохожда	 един	
конкурс	 за	 млади	 хора,	
ученици.		На	тях	чакаме.		
 - Какъв е смисълът на 
конкурсите?
	 -	Била	съм	и	от	двете	
страни	 -	 участник	и	жури.			
Специално	 този	 конкурс	
е	жизнеутвърждаващ,	све-
тъл.
	 Когато	 това	 се	 случ-
ва	 между	 млади	 хора,	 аз	
съм	сигурна,	че	това	не	е	
състезание.	 Талантливите	
хора	 се	 срещат.	 Събират	
се.	 Те	 разбират	 другия	
смисъл.
 - Честита награда на 
името на Дора Габе. Как-
во е тя за Вас?
	 -	 Без	 излишна	 скром-
ност,	 малко	 е	 притесни-
телна.	 Това	 е	 номинация,	
която	 няма	 конкурсен	 ха-
рактер,	не	зависи	от	мен.	
Предпочитам	 да	 мисля	
като	за	признание	от	род-
ния	ми	град…
 - От какво имат нужда 
поетите?
	 -	Като	нормални	хора,	

като	 всички	 останали	 и	
от	споделени	думи.	Разго-
ворът	 с	 публиката,	 която	
открива	думите	ни	по	свой	
начин…	 Когато	 след	 про-
читане	на	твоето	стихотво-
рение	всеки	е	взел	какво-
то	 му	 е	 нужно.	 Поезията	
е	 необходима	 на	 душата.	
Тя	 е	 камерно	 изкуство.	
Тя	винаги	ще	има	бъдеще,	
както	и	минало.
 - Голям професиона-
лен завой сте направи-
ли?
	 -	 Последните	 годи-
ни	 усетих	 значението	 на	
това	да	се	занимаваш	със	
съвсем	 други	 неща.	 Дру-
га	 стилистика,	 която	 е	 не	
по-малко	 изкуство.	 Про-
фесионален	 готвач.	 Пред	
себе	си	имам	 голям	плот.	
Много	 	 е	дълъг,	много	ми	
е	 хубав,	 цели	 17	 метра.	
Готвенето	е	друго	предиз-
викателство.	 Адреналин.	
Твори	се.	В	пъти	по-инте-
ресно	е	да	го	правя.	Пове-
че	от	изкуство…
 - Първата Ви книга е 
„Повод за живот”, пред-
ния път гостувахте с „Те-
първа ще се уча на жи-
вот”. Продължавате ли да 
учите?

	 -	Това	е	една	закачка.	
Продължавам	да	го	изуча-
вам	този	живот,	защото	не	
го	 разбирам.	 Поезията	 е	
отговор	в	прекия	смисъл.
 - Прекият път пред 
Вас?
	 -	 Любов	 и	 нищо	 по-
малко.
 - Срещата в Габрово 
ще отключи ли нови пое-
тични строфи?
	 -	 Сигурно.	Те	 няма	 да	
са	 по	 конкретен	 повод.	
Идват	с	натрупване.
 - Работили сте в 
Габрово. Как намирате 
днес града? 
	 -	Бях	тук	съвсем	в	на-
чалото	 на	 90-те	 години.	
Синът	 ми,	 малко	 момче	
имаше	 нужда	 от	 въздуха	
на	планината.	Бях	свърза-
на	и	с	театъра.
	 Тук	са	моите	приятели.	
Много	от	тези	хора,	с	кои-
то	живях	 в	 онези	 години,	
вече	не	са	тук.	
	 Габрово	 винаги	 е	 бил	
буден	 и	 духовен	 град.	
Радвам	 се,	 че	 в	 Габро-
во	 беше	 премиерата	 на	
стихосбирката	 „Неделята,	
която	беше	в	понеделник”.	
Книга,	 която	 още	мирише	
на	печатница.

Камелия Коíдова: „Габрово виíаãи е бил будеí и духовеí ãрад”
Една от най-талантливите съвременни български поете-

си гостува в Габрово след десет години. И отново със свои 
стихове от най-новата й книга „Неделята, която беше в 
понеделник”.  

Родена в Добрич (1969), Камелия Кондова е определяна 
за „явление в българската литература”. Била е журналист в 
радиото и регионалния вестник. Автор на осем стихосбирки, 
тя е носител на многобройни награди от национални конкур-
си. Едва 19-годишна получава голямата награда на нацио-
налния конкурс „Петя Дубарова”, два пъти печели голямата 
награда от националния конкурс „Веселин Ханчев” и др. 

През октомври е удостоена с националната литератур-
на награда „Дора Габе”, учредена от Община Добрич, която 
се връчва на пет години. 

Тя е от творческата линия на поетеси като Ваня Пе-
ткова, Миряна Башева, Маргарита Петкова. Поезията й 
е преди всичко интимна. Основна тема в стиховете й е 
любовта във всичките й аспекти и проявления. Любовта - 
продължител на самия живот, която окриля човека, вдъхва 
му сили и воля.

По думите й, поезията скъсява дистанцията между хо-
рата, прави приятелства от раз, а интернет е една голяма 
виртуална книжарница, в която има всичко.

Обича много да готви, да посреща приятелите си.
На поетичната среща в Регионална библиотека „Априлов 

- Палаузов” Камелия Кондова чете свои стихове, отговори на 
въпроси на публиката.

Тя бе любезна да разговаря за читателите на „100 ве-
сти”.

вела лазарова

	 И	 в	 Габрово	 бе	 пред-
ставена	 първата	 книга	 на	
Румяна	 Халачева	 „Дълби-
ните	на	древността”.	В	хо-
ровата	 зала	 на	 Народно	
читалище	 „Априлов-Пала-
узов”	 на	 27	 ноември	 бе	
провокирано	желанието	за	
възраждане	на	българския	
дух	от	страниците	на	една	
„необикновена	 книга”.	 Ав-
торът	в	художествен	текст	
задълбочено	 се	 е	 трудил	
над	 историческите	 факти	
в	 търсене	 на	 истината	 за	
изгубения	български	дух.
	 Книгата	 бе	 представе-
на	 от	 Диана	 Стефанова,	
която	 познава	 Румяна	 Ха-
лачева	 и	 семейството	 й	
-	хора	с	успешен	бизнес	и	
здрав	български	дух.	
	 „В	 друг	 свят	 -	 изтъкна	
тя,	 -	 четейки	 „Дълбините	
на	древността”,	открих	от-
говори,	 които	 са	 вълну-
вали	 душата	 ми.	 Това	 ме	
разтърси	 дълбоко.	 Спом-
них	 си.	 Беше	 удивително.	
Светът	 се	 променя	 бавно	
и	 сигурно	 с	 новата	 енер-
гия,	 която	 блика	 във	 все-
лената.	 Дълбок	 поклон	 за	
труда	 и	 мъдростта	 на	 Ру-
мяна.	 Румяна	 Халачева	 е	
съвременен	будител.”

	 Книгата	е	представена	
вече	 в	 Дряново,	 Ловеч	 и	
Севлиево	 при	 голям	 инте-
рес	и	многобройна	публи-

ка.
	 „Оставих	 писането	 по-
вече	 от	 двадесет	 години…	
Бях	 излязла	 от	 форма	 за	

писане.	 После	 с	 вдъхно-
вение	 мащабната	 картина	
сама	 се	 разви.	 Исках	 да	
върна	 читателя	 към	онези	

моменти	 от	 българската		
история,	довели	до	липса-
та	 на	 обща	 цел	 и	 че	 сме	
разединени.	 Да	 докажа	

защо	сме	стигнали	до	това	
положение	днес.	В	романа	
главната	 героиня	 Радина	
(43	 г.)	 пътува	 три	 месеца	
на	 Изток.	 Среща	 много	
хора.	Задава	си	много	въ-
проси,	 които	 кореспонди-
рат	 със	 сънищата	 й.	 Тя	
иска	да	се	върне	в	мина-
лото,	 за	 да	 обясни	 днеш-
ното	състояние	на	народа,	
падналия	 дух.	 Мечтае	 да	
направи	три	филма	за	ис-
торията	на	България.
	 В	 книгата	 има	 много	
исторически	препратки.	За	
богомилството	 -	 чистото	
християнско	 учение…	 На-
дявам	 се	 с	 тази	 и	 след-
ващите	 книги	 да	 събудя	
много	 хора,	 които	 са	 ми	
в	 главата.	 Да	 осъзнаем	
каква	огромна	сила	имаме	
като	народ	и	колко	зависи	
от	нас	самите.	
	 Книгата	 е	 много	 сери-
озна,	с	много	информация,	
която	 трябваше	 да	 осмис-
ля,	да	я	предам.	Писана	е	
пет	 години	 предимно	 но-
щем,	 когато	 никой	 не	 ме	
търси	за	нищо.	Текстът	има	
десетина	пълни	редакции	и	
множество	частични.
	 Доволна	съм	от	диало-
га	 с	 публиката	 тук.	 В	 Ло-
веч	 се	 разгърнаха	 много	
спорове	 за	 църквата	 като	

институция,	религията,	цар	
Борис	покръстител.	Завър-
заният	 спор	 бе	 с	 посе-
тители,	 силно	 привързани	
към	църквата	и	църковния	
канон.	 Провокацията	 към	
книгата	ме	държи.	В	живо-
та	 има	провокации	 колко-
то	искате.	Тази	книга	няма	
повече	да	се	развива	във	
времето.	 В	 замислените	
други	 две	 книги	 ще	 има	
достатъчно	 провокация,	
духовни	послания,	 не	 тол-
кова	известни	тайни	теми.	
Да,	 в	 книгата	 има	 много	
езотерика.	
	 Предадена	в	художест-
вен	текст,	в	нея	оживяват	
личности	от	дълбока	древ-
ност	до	наши	дни.”
	 Румяна	Халачева	 сама	
издава	 книгата	 и	 сама	 я	
разпространява.
	 На	срещата	Димка	Гос-
подинова	 прочете	 отзив	
на	читател	на	вестник	„100	
вести”	 за	 книгата:	 „Тази	
книга	 се	 чете,	 когато	 сте	
в	мир	със	себе	си.	Тя	носи	
послание	към	всеки,	който	
може	да	го	чуе”.
	 Авторката	 раздаде	 ав-
тографи	 на	 всички,	 които	
се	 интересуват	 и	 търсят	
отговор	на	въпроси,	скри-
ти	 в	 дълбините	 на	 древ-
ността.

„Дълбиíите íа древíоñтта” - кíиãа за изãубеíия бълãарñки дух

Женина денЧева

	 Изящни	 захарни	 изде-
лия	 с	 коледна	 украса	 -	
Дядо	 Коледа	 с	 подаръци,	
джуджета,	 красиви	 зимни	
картини,	библейски	мотиви	
от	Рождество	Христово,	са	
само	 част	 от	 експонатите	
в	изложбата	 „Моята	слад-
ка	 Коледа“,	 подредена	 в	
Тера	Мол.
	 Събитието	 е	 органи-
зирано	 от	 Задругата	 на	
габровските	сладкари,	Об-
щина	Габрово		и	Тера	Мол.	
	 Празничното	 издание	
е	 своеобразно	 продъл-
жение	 на	 „Моето	 сладко	
Габрово“	-	уникалната,	ста-
нала	 изключително	 попу-
лярна	изложба,	която	през	
месец	май	показа	Габрово	
и	 габровци	 чрез	 сладкар-
ското	майсторство.
	 	 	Участници	в	изложбата	
има	 от	 Габрово,	 Пловдив,	
Стара	 Загора,	 Димитров-
град,	 Севлиево	 и	 София.	
Коледната	 изложба	 е	 сът-
ворена	 от	 майсторските	
ръце	 на	 Мария	 Влади-
мирова-Озтюрк,	 Албена	

Божидарова,	 Йорданка	
Тошкова,	 Диана	 Петраки-
ева,	Мария	Гечекова,	Нели	
Христова,	 Светла	 Павло-
ва,	 Чочис	 Кейк,	 Дарина	
Карафизиева,	Рени	Цанко-
ва,	 Павлина	 Колева,	Анна	
Петрова	 и	 Христина	 Ни-
колова
			„За	втори	път	имам	удо-
волствието	 да	 открия	 та-
кава	 сладка	 изложба.	 Да-
мите,	сътворили	красивите	
захарни	изделия,	създават	
изкуство,	което	радва	очи-
те	и	сърцето	и	са	едно	не-
повторимо	 преживяване.	
За	 да	 може	 всички	 ние	
да	 си	 доставим	 коледен	
подарък,	който	не	е	мате-
риален,	а	е	емоция,	топло,	
смислено	 преживяване.	
Тази	 изложба	 е	 точно	 та-
кова	 събитие“,	 каза	 при	
откриването	 зам.-кметът	
на	Габрово	Нела	Рачевиц.		
	 	 Една	 от	 най-активните	
участници	 в	 дейността	 на	
задругата	 е	 съдия	 Диана	
Петракиева.	„Нашите	твор-
би	 са	 на	 коледна	 праз-
нична	 тема.	 Използва	 се	
предимно	 захарно	 тесто,	

белтъчна	 глазура,	 фондан	
и	други	сладкарски	консу-
мативи.	
	 Всичко	 е	 ръчна	 изра-
ботка,	 прави	 се	 детайл	
по	 детайл,	 отнема	 страш-
но	 много	 време.	 В	 мо-
ята	 торта	 съм	 показала	
зимна	 картина	 „Коледа	 в	
гората“,	направата	ми	отне	
две	седмици,	работя	само	
вечер.	 Много	 е	 важна	
декорацията	 на	 тортата.	
Изложбата	 ще	 остане	 до	
края	на	декември.	В	дните	
преди	 Коледа	 се	 очаква	
още	 едно	 интересно	 съ-
битие.	 Нашата	 приятелка	
от	Турция	Мария	Владими-
рова-Озтюрк	 ще	 изработи	
на	място	една	двуметрова	
торта-елха.	 След	 това	 тя	
ще	 бъде	 разрязана	 и	 ще	
почерпим	всички	 гости	на	
събитието.“
	 	 Съпругът	 на	 Диана	
Петракиева	-	Иво	Минков,	
не	само	не	скучае,	докато	
вечер	жена	му	твори	кра-
сиви	 торти,	 но	 помага	 с	
каквото	 може,	 а	 и	 хапва	
това,	което	остане.	„Наши-
ят	 семеен	 уют	 се	 поддър-

жа	от	една	забележителна	
майсторка	 на	 тортените	
изделия,	шеф	Дида.	В	тези	
студени	 зимни	 вечери	 си	
стоим	 вкъщи,	 пускам	 ко-
ледна	 музика	 и	 музата	 й	
идва.	 Аз	 се	 явявам	 кура-
тор,	 транспортер,	 консул-
тант,	 осветител,	 вижда	 се	
LED	 осветлението	 на	 ней-
ния	 макет	 на	 изложбата“,	
казва	той.
	 Скоро	няколко	 габров-
ски	представителки	се	за-
върнаха	 от	 най-голямото	
изложение	 на	 тортена	 де-
корация	 в	 Европа,	 което	
се	 проведе	 в	 английския	
град	 Бирмингам	 -	 Cake	
International.	Тази	година	е	
било	 неговото	 25-то	 юби-
лейно	издание,	събрали	са	
се	 сладкари	 от	 цял	 свят,	
показани	 са	 около	 2000	
експоната.	 Диана	 Петра-
киева,	Мария	Гечекова,	Ал-
бена	Божидарова	са	пред-
ставили	 Габрово,	 всички	
са	 отличени	 с	 награди.	
Декорацията	 „Дон	 Кихот	
и	Санчо	Панса“	 на	Диана	
Петракиева	 е	 спечелила	
сребърен	медал.

	 	 	Многобройните	 посети-
тели	на	изложбата	остана-
ха	 възхитени	 от	 творбата	
на	родената	в	Габрово	Ма-
рия	 Владимирова-Озтюрк	
-	захарен	макет	на	Желяз-
ната	 православна	 църква	
в	 Истанбул	 „Свети	 Сте-
фан“.	 Повод	 за	 неговото	
създаване	 е	 официалното	
откриване	 на	 реставрира-
ната	 българска	 църква	 на	
7	 януари	 2018	 г.	 Захарни-
ят	 шедьовър	 на	 Мария	 е	
сътворен	 само	 за	 16	 дни,	
размерите	 са:	 височина	
95	 см,	 дължина	 100	 см	 и	
ширина	 -	 65	 см.	 Макетът	
е	 покрит	 с	 30	 кг	 захарен	
фондан.	 Мария	 е	 шеф-де-
коратор	 на	 националния	
отбор	 на	 Федерацията	 на	
сладкарите	в	Турция,	член	
на	 гилдията	 на	 Британ-
ското	 захарно	 изкуство.	
Отличена	 е	 с	 множество	
награди	 от	 международни	
тортени	 изложения.	 През	
май	2018	г.	тя	за	пръв	път	
показва	в	България	макета	
на	 Желязната	 църква	 на	
изложбата	 „Моето	 сладко	
Габрово.“

„моята ñладка Коледа” радва очите и ñърцето


