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• Bulgarian homes network •

	 Остават	9	дни	до	стар-
та	 на	 Летния	 мотивацио-
нен	лагер,	организиран	от	
Сдружение	 „Обсерватория	
за	идеи	–	2Д“	с	партньор-
ството	 на	 ИМКА	 -	 Габро-
во	 и	 Общински	 съвет	 по	
наркотични	 вещества	 към	
Община	Габрово.
	 В	 лагера	 ще	 участват	
деца	 от	 Габрово	 на	 въз-
раст	между	10	и	15	години.	
	 В	 рамките	 на	 4	 дни	 в	
приятна	 обстановка	 сред	
красива	 старопланинска	
природа,	 далеч	 от	 шумо-
вете	на	града	деца	и	въз-
растни	ще	общуват	заедно	
на	теми,	свързани	с	бъде-

щето.	В	тези	занимания	и	
свободни	 разговори	 край	
вечерния	лагерен	огън	ще	
се	включат	специалисти	от	
различни	области.
	 „Нашата	 амбиция	 е	
тази	 инициатива	 да	 се	
провежда	 всяка	 година,	
като	 започнат	 да	 се	 ка-
нят	деца	и	специалисти	не	
само	 от	 други	 български	
градове,	 но	 и	 от	 чужби-
на,	разказа	за	„100	вести“	
Ивайло	 Раднев,	 координа-
тор	 на	 сдружението.	 Бла-
годарение	 на	 тази	 идея	
базата	ни	край	Габрово	ще	
се	 превърне	 в	 споделено	
пространство	 за	 творене,	

общуване	и	работа.“
	 Първият	 ден,	 8	 ав-
густ,	 лагерното	 занима-
ние	 ще	 започне	 с	 преход	
от	 Габрово	 до	 базата	 на	
сдружението	 с	 електриче-
ски	 велосипеди.	 Преходът	
ще	бъде	заснет	с	дрон.
	 	 	 	 8-ми	 включва	 разгръ-
щане	 на	 базовия	 лагер.	А	
темата	край	лагерния	огън	
вечерта	 ще	 е	 „Силата	 на	
общността”.
	 Втория	 ден,	 петък,	 е	
планиран	преход	по	пред-
варително	 зададен	 марш-
рут	към	Витите	скали.
				Идеята	е	да	се	преда-
дат	 и	 придобият	 основни	

умения	за	оцеляване	сред	
дивата	 природа.	 Вечерна-
та	 тема	 ще	 е	 „Мотива-
ционни	истории	на	успели	
хора”.
	 На	 10	 август	 лагерни-
ците	 ще	 се	 ангажират	 с	
обновяване	 на	 местната	
детска	площадка	(снимката	
вдясно)	 и	 грижи	за	 зелен-
чуковата	 градина.	 Темите	
край	 лагерния	 огън	 про-
дължават,	 третата	 вечер	 е	
„Животът	през	2049	г.”.
	 В	 неделя,	 последния	
ден,	 е	 предвидено	 приби-
ране	 на	 лагера	 и	 почист-
ване.	

продължава на стр. 3  

Оáñåрвàтория зà иäåи 2Д трåñкàво 
поäãотвя пàлàтков лàãåр крàй Гàáрово

    - Имате ли вече ново 
попълнение осмокласни-
ци в гимназията?
	 	 	 -	 В	 гимназията	 учат	
630	 ученици,	 приемат	 се	
132	 нови	 ученици	 всяка	
година.	 Всички	 бройки	 са	
запълнени,	 обявили	 сме	
само	две	свободни	места.	
Сформират	 се	 пет	 пара-
лелки,	 три	 езикови,	 една	
с	 хуманитарен	 профил	 и	
една	с	професионален	-	в	
нея	 учениците	 ще	 изуча-
ват	бизнес	администрация	

и	 професията	 офис	 мени-
джър.	 Акцентът	 е,	 че	 ис-
каме	формиране	на	добри	
комуникационни	умения	на	
нашите	ученици	в	областта	
на	български	език	и	лите-
ратура	 и	 английски	 език.	
Тази	 паралелка	ще	 изуча-
ва	 интензивно	 английски	
от	осми	клас.
	 Особено	 предпочитана	
е	паралелката	с	изучаване	
на	 английски	 и	 испански.	
Децата	 са	 много	 мотиви-
рани.	 	  стр. 8

Снåжàнà Рàчåвиц: "Нàционàлнàтà Априловñкà 
ãимнàзия проäължàвà ñтàáилно нàпрåä"

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 За новия прием на осмокласници в Националната Апри-
ловска гимназия, за успешното приключване на учебната 
година, за значимите събития през този период разказва 
директорът на училището Снежана Рачевиц. 

СВЕтозАр ГАтЕВ

Три	 първи	 места	 за-
воюваха	 пилотите	 на	 га-
бровския	 „Екстрийм	 Рей-
синг“	 в	 петия	 кръг	 от	 Ре-
публиканския	 шампионат	
по	 хард	 ендуро,	 проведен	
във	 Велико	 Търново.	 Те-
одор	 Кабакчиев	 и	 Габри-
ела	 Мартинова	 записаха	
нови	 победи	 в	 класовете	
си,	а	Габриел	Тотев	постиг-
на	първи	успех	за	сезона	
при	„Сеньори“-те.

Шампионът	 на	 Бълга-
рия	за	последните	няколко	
години	 Теодор	 Кабакчиев	
(КТМ)	 оглави	 класиране-
то	 в	 най-сериозния	 клас	

„Профи“	 в	 четвърти	 поре-
ден	старт.	

Подпомаганият	 от	
WINBET	 габровски	 пилот	
спечели	 с	 повече	 от	 час	
аванс	 70-километровата	
навигация,	а	след	това	де-
монстрира	класата	си	и	в	
ендурокроса	на	затворено	
трасе.	

Това	 му	 донесе	 нов	
пълен	 актив	 от	 40	 точки	
и	 той	 увеличи	 още	 пред-
нината	 си	 на	 върха	 в	 ге-
нералното	 класиране	 за	
сезона.	Втори	 във	Велико	
Търново	 завърши	 Искрен	
Генов	 (WinBet	 Хард	 рай-
дърс,	 Gas	 Gas),	 следван	
от	Любомир	Иванов	(KTM,	

МСК	Препараторите).	Два-
мата	 са	 след	 Тедо	 и	 в	
генералното	 подреждане,	
с	изоставане	съответно	от	
60	и	77	точки.

Победа	 постигна	 и	
Габриел	 Тотев	 (КТМ)	 в	
клас	 „Сеньори“	 и	 тя	 беше	
първа	 за	 него	 в	 кръг	 от	
шампионата	през	този	се-
зон.	Състезателят	на	„Екс-
трийм	рейсинг“	спечели	37	
точки	във	Велико	Търново,	
с	 4	 повече	 от	 основния	
си	 конкурент	 и	 лидер	 в	
генералното	 подреждане	
Стоян	 Пачарозов	 (WinBet	
Хард	 райдърс,	 КТМ).	
Габриел	 беше	 най-бърз	 в	
65	 километровата	 навига-

ция,	 а	 Пачарозов	 полу-
чи	 30	 минутно	 наказание,	
което	 го	 смъкна	 от	 втора	
на	4-та	позиция.

В	ендурокроса	Пачаро-
зов	взе	реванш	и	завърши	
първи	в	двата	състезател-
ни	 манша,	 но	 в	 крайното	
подреждане	 от	 кръга	 по-
бедата	беше	за	Тотев.	Тре-
тото	 място	 с	 актив	 от	 30	
точки	 зае	 Радостин	 Геор-
гиев	 (KTM	 300,	 Crazy	 job).	
В	генералното	подреждане	
Пачарозов	 остава	 начело	
със	 124	 точки,	 Георгиев	 е	
втори	със	106	т.,	а	Габриел	
Тотев	заема	третата	пози-
ция	с	99	т.

продължава на стр. 2

"Екñтрийм рåйñинã" ñ три първи мåñтà

СтЕФКА БУрМоВА
 
	 Пет	 компании	 от	 об-
ластта	са	включени	в	кла-
сациите	на	„Капитал“,	кои-
то	 изданието	 прави	 всяка	
година.	 Това	 са	 севлиев-
ските	„Идеал	Стандарт-Ви-
дима“	АД,	 „АББ	 България“	
и	„Балджиеви	89“,	„Дзалли“	
от	Габрово	и	ЕМКО	в	Тряв-
на.
	 В	 Топ	 100	 по	 измене-
ние	 на	 печалбата	 за	 2018	
година	 спрямо	 2017	 г.	 на	
56-та	 позиция	 е	 „Идеал	
Стандарт-Видима“	АД.	Дру-
жеството	 е	 реализирало	
приходи	 през	 2017	 година	
в	 размер	 на	 414	 677	 хи-
ляди	 лева,	 а	 през	 2018	
година	 са	 достигнати	 435	

396	хил.	лева,	като	постиг-
натата	от	дружеството	пе-
чалба	за	миналата	 година	
е	в	размер	на	2	430	хиляди	
лева.
	 На	 67-мо	 място	 сред	
стоте	 най-големи	 компа-
нии	 у	 нас	 е	 „АББ	 Бълга-
рия“,	която	има	поделения	
в	 София,	 Пловдив,	 Раков-
ски,	 Варна,	 Петрич	 и	 Се-
влиево.	
	 През	 2018	 година	 ком-
панията	 има	 оборот	 от	
почти	 377	 612	 хил.	 лв.	 и	
печалба	 от	 14	 827	 хиляди	
лева.
	 Фирма	„Балджиеви	89“,	
чиято	дейност	е	в	сферата	
на	селското	стопанство,	е	
реализирала	 печалба	 за	
2018	 година	 от	 8	 314	 хил.	

лева	и	е	на	98-ма	позиция	
в	класацията.
	 В	Топ	 50	 по	 рентабил-
ност	на	печалбата	на	10-та	
позиция	 е	 тревненското	
дружество	 за	 специално	
производство	 ЕМКО	 с	
приходи	 от	 153	 819	 хил.	
лева	 и	 печалба	 в	 размер	
на	50	355	лева.	А	„Дзалли“	
-	 Габрово	 е	 на	 41-ва	 по-
зиция	в	Топ	50	по	ръст	на	
приходите.	
	 През	 2016	 година	 ком-
панията	 е	 реализирала	
приходи	 в	 размер	 на	 97	
958	 хил.	 лева,	 на	 следва-
щата	 година	 те	 са	 вече	
99	 631	 хил.	 лева,	 а	 през	
2018	 година	 достигнатите	
постъпления	 във	 фирмата	
са	вече	135	199	лева.

Пåт компàнии от оáлàñттà 
в клàñàциитå нà „Кàпитàл"

Симонà отивà в "Емполи"
	 Топ	 футболистката	 Си-
мона	Петкова	направи	по-
следна	тренировка	заедно	
с	първия	си	треньор	Мар-
гарит	 Георгиев	 в	 родното	
Габрово.
	 Русокосият	 халф	 на	
елитния	„Пинк	Бари“	отли-
та	за	Италия,	където	ще	се	
присъедини	 към	 новия	 си	
отбор	серия	А	„Емполи“	от	
област	Тоскана.	Натрупала	
сериозен	опит	в	родината	
на	футбола	с	отборите	на	
„Лийдс	Лейдис“	и	„Уотфорд	
Лейдис“,	 Симона	 продъл-
жава	блестящата	си	кари-
ера	в	Италия.

Виктория Мàриновà: „Кàмпът äоáивà вñå 
по-ãолямà популярноñт, утвържäàвà ñå 
кàто цåнтър нà áàñкåтáолà, à отношåниåто 
нà Оáщинà Гàáрово å ñтрàхотно”        8
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уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 На 13.08.2019 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 гр.	
Габрово	 -	Западна	промишлена	зона,	 квартал	Вой-
нoво	и	квартал	Шенини,	ул.	„Шенини“	и	ул.	„Стреже-
рът”,	фирмите:	„Техноинженеринг-груп”	АД,	ЕТ	„МИГ-
Мирослав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „Дим	Инвест”	
ЕООД,	„Полипрес”	ООД,	„СД	ПАН	-	Х.	Христов	Панк.
Сие”,	 „Тис	 Ойл”	 ООД,	 ЕТ	 „Съни	 -	 Пламен	 Венков”,	
„Нико”	ЕООД,	 „Кристина	 -	Капс”	ЕООД,	 „Колев	Ти-
хомир	Петков”,	„Техно	Стар”	ООД,	„Евро	Мик”	ООД,	
„Вега”	 ООД,	 „Централен	 Балкан”	 ЕООД,	 „Тимекс”	
ООД,	 „СД	 ДЕР-ГА	 –	 МАКС”,	 „Меразчиев	 Драган	
Колев”,	 „Радев	 Иван	 Христов”,	 „Марина”,	 „Омегап-
ласт”;	 Ветеринарна	 лечебница,	 „Колтек”,	 „Дзалли”,	
кв.	 Войново,	 „Тирими”	 ЕООД,	 „Алфрида-Пеев”	 -	 с.	
Рачевци,	всички	фирми,	намиращи	се	в	двора	на	би-
вшето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009	ООД”,	ЕТ	
„Надежда”,	„Плам	97”,	Грънчарска	и	дърводелска	ра-
ботилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	Дизайн”,	Шивашки	
цех	Даниела	Вълева;	селата:	Враниловци,	Стоевци,	
Михайловци,	 Райновци,	 Гергини,	 Рачевци,	 Гарвани,	
Николчовци,	Янковци	(долният	край	на	селото).	  
 
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 161 61.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
Цигли - втора употре-
ба, се продават на тел. 
0895/74-19-78. [4, 1]

продаВаобзаВЕжданЕ
спалня с матрак, 2 бр. 
печки „чудо“, готварска 
печка се продават на тел. 
0877/441-110. [11, 1]
ФризЕр-ракла - 500 l,  
в много добро състоя-
ние, се продава на тел.  
0885/611-312. [5, 1]

продаВа разни
консЕрВи сВинско 
месо се продават на тел.  
0889/159-467. [10, 1]
покъщнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-
но продава тел. 0893/83-

04-02. [11, 1]

продаВа клиМаТиЦи
зарЕдЕн клиМаТик 
„самсунг“ - 12-ца, за 120 
лева се продава на тел. 
0877/000-932. [4, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, ис-
торически и др.) купува 
тел. 0889/885-944. [22, 
15]
сТара наФТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 9]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 9]

иМоТи продаВа
МногосТаЕн апарТа-

МЕнТ в центъра се про-
дава на тел. 0888/813-
710. [11, 7]
МонолиТЕн гараж 
на улица „Зелена ли-
вада“, до гробищния 
парк, се продава на тел. 
0899/219-257. [11, 5]
ЕТаж оТ къща в центъра, 
зад мол Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 9]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел.  0888/447-096. 
[22, 4]
МясТо - 1000 кв. м, 
с бунгало, в село дра-
гиевци, 18 000 лв., се 
продава на тел. 0889/26-
11-26. [7, 3]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 2]
къща В село Горна Ро-
сица, 3 дка двор, гараж, 
геран, може замяна за 
жилище в Габрово, цена 
по договаряне, се прода-
ва на тел. 0876/777-839. 
[11, 1]
гарсониЕра сЕ продава 
на тел. 0988/201-491. [2, 
1]
голяМа къща с двор в 

село стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116. 
[12, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на еса, до тера мол, за 
ремонт, се продава на 
тел. 0898/879-758. [5, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
парЦЕл с право на стро-
еж - 1 дка, от Шиваров 
мост до кв. любово търси 
да закупи тел. 0894/682-
826. [22, 19]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 3]

иМоТи даВа под
наЕМ
апар Т аМЕн Т  с Е 
дава под наем на тел. 
0882/007-478. [11, 8]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 7]
гарсониЕра на ул. 
„стефан караджа“ 25, 
срещу автогарата, с теЦ,, 
се дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 5]

иМоТи заМЕня
къща заМЕня за дву-
стаен апартамент - тел. 

0878/497-710. [5, 1]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВъзрасТни да-
ват къща срещу гледане, 
може и семейство. тел. 
066/99-22-44. [5, 4]

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [22, 21]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 18]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 30]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 11]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 11]

изгодно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/080-862. 
[11, 2]

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

даВа заЕМ
бърз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 18]
заЕМ днЕс - 0898/970-
820. [11, 8]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТраЦия на 
ФирМи и счЕТо-
Водно обслуж-
ВанЕ - телефон 
0898/480-821

лЕкари
псиХиаТър и невРо-
лоГ. д-р трифонов, 
Габрово, ул. „еману-

ил манолов“ № 12-а, 
066/804-549, 0885/251-
655. иЗдава ПсиХиа-
тРични удостовеРе-
ния.
д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 18]
рЕлаксиращи Маса-
жи -  мартин, 0885/17-
36-96. [8, 5]

жиВоТни продаВа
оВЦЕ сЕ продават на 
тел. 0898/575-123 [33, 
11]
кон - женски, се прода-
ва на тел. 0894/88-36-
15. [9, 6]

 Участниците	 в	 семи-
нара	 на	 тема	 „TSUNAMI:	
Вълните	 на	 интеграция-
та”,	 който	 се	 проведе	 от	
29	 март	 до	 7	 април	 тази	
година	 в	 китното	 курорт-
но	градче	Качулата,	Румъ-
ния,	в	рамките	на	проект	
Мобилност	 на	 младеж-
ки	 работници,	 Договор	
2018-3-RO01-KA105-061436	
по	 програма	 ERASMUS+	
от	 Габрово	 (България),	
бяха	доц.	д-р	инж.	Десис-
лава	 Петрова,	 доц.	 д-р	
Светла	 Панайотова,	 д-р	
Георги	Цанев	и	Владислав	
Крамолински	–	студент	от	
специалност	 „Индустриа-
лен	 мениджмънт”,	 4	 курс,	
от	Технически	университет	
–	Габрово.	
	 В	 проекта	 участваха	
представители	 на	 страни-
те	 Румъния,	 Гърция,	 Ита-
лия,	Франция,	Португалия	
и	България.	По	предвари-
телно	 обявена	 програма	
се	 провеждаше	 предста-

вяне	на	съответната	стра-
на-партньорка	 по	 проек-
та	 с	 проблемите	 относ-
но	 имигрантската	 вълна.	
След	представянето	след-
ваше	дискусия,	в	която	се	

включваха	 участници	 от	
всички	страни.	
	 Всяка	 вечер	 се	 осъ-
ществяваше	 запозна-
ване	 на	 присъстващите	
със	 забележителностите	

на	 конкретна	 страна	 и	
дегустация	 на	 типични-
те	 за	 страната	 ястия.	 За	
„разчупване	 на	 леда”	 и	
сближаване	на	участници-
те	 от	 различните	 страни	

по	 време	 на	 обучението	
се	 провеждаха	 различни	
игри.	
	 Освен	 официалния	
език	 на	 семинара	 -	 ан-
глийския,	 всеки	 участник	

се	 постара	 да	 научи	 и	
думи	 от	 другите	 езици	
на	 страните	 участнички	
и	 да	 усвои	 характерните	
танцови	 стъпки,	 с	 което	
се	затвърди	мнението,	че	

обединена	 Европа	 може	
да	 разчита	 на	 младите	
хора	и	в	бъдеще.
	 Домакините	 от	 Румъ-
ния	 запознаха	 участници-
те	 със	 забележителности	
от	околността	на	градчето	
Качулата,	 проведоха	 две	
екскурзии	 в	 град	 Сибиу	
–	 европейска	 столица	 на	
културата	 през	 2007	 го-
дина,	 и	 областния	 град	
Вълчеа.
	 В	 края	 на	 семинара	
всички	 участници	 получи-
ха	сертификати	и	от	стра-
на	на	местната	телевизия	
бяха	 заснети	 интервюта	
за	 проведения	 семинар	
и	 за	 удовлетвореността	
на	 участниците	 от	 безу-
пречната	 организация	 по	
проекта.
	 Участниците	 в	 семи-
нара	благодарят	на	всич-
ки,	които	допринесоха	за	
приятния	престой	в	Румъ-
ния	 и	 за	 създаването	 на	
многобройни	контакти.

В „TSUNAMI: Вълнитå нà интåãрàциятà” учàñтвàхà прåäñтàвитåли 
нà Бълãàрия, Румъния, Гърция, Итàлия, Фрàнция и Портуãàлия

продължава от стр. 1
Подобно	 на	 Тедо	 и	

Габриела	Мартинова	(КТМ)	
постигна	 по	 убедителен	
начин	 победната	 си	 по-
беда	 в	 класа	 на	 дамите.	
С	 прибавените	 40	 точки	
състезателката	 на	 габров-
ския	 „Екстрийм	 рейсинг“	
вече	 има	 197	 в	 актива	 си	
за	сезона,	 с	цели	107	по-
вече	 от	 втората	 -	 Мария	
Луйза	 Раева	 (Beta,	 МК	
„Боляри“).	 Третото	 място	
във	временното	класиране	
заема	Александра	 Ангело-
ва	 (WinBet	 Хард	 райдърс,	
КТМ)	с	62	точки,	следвана	
от	съотборничката	на	Мар-
тинова	 Денка	 Йорданова	
(КТМ,	59	т.).

В	 клас	 „Стандарт“	 че-
тирима	 състезатели	 пред-
ставиха	 габровския	 клуб	
в	 старата	 столица.	 Най-
предно	 класиране	 записа	
Десислав	 Василев	 (Beta)	
-	 6-ти.	 Добрин	 Добрев	
(Husqvarna)	завърши	13-ти,	
а	 Христо	 Димитров	 (КТМ)	
-	 16-ти,	 а	 Христо	 Димов	
(Yamaha)	-	20-ти.

"Екñтрийм 
рåйñинã" ñ три 
първи мåñтà

	 Над	 50	 служители	 на	
Райфайзенбанк	от	различ-
ни	региони	на	страната	за	
втора	 поредна	 година	 по-
чистиха	района	около	Па-
метника	 на	 свободата	 на	
Шипка.	Освен	доброволци	
от	 банката,	 в	 инициатива-
та	 се	 включиха	 и	 децата	
от	 SOS	 детски	 селища	 -	
Трявна,	 хора	 от	 региона	
и	 посетители	 на	 истори-
ческия	 монумент.	 Заедно	

те	 почистиха	 от	 плевели	
стъпалата	 към	 паметника,	
събраха	 паднали	 клони	 и	
отпадъци	 в	 околността.	
Така	районът	бе	подготвен	
за	 обновяването	 на	 12-
те	 паметни	 плочи,	 които	
разказват	 за	 героичните	
сражения	по	време	на	Ос-
вободителната	война.
	 Тяхното	 възстановява-
не	 стана	 възможно	 бла-
годарение	 на	 десетото	

юбилейно	 издание	 на	 да-
рителската	 кампания	 на	
банката	 „Избери,	 за	 да	
помогнеш“,	 в	 рамките	 на	
която	 проектът	 „Шипка	 –	
героизъм	 с	 много	 имена“	
бе	 подкрепен	 с	 близо	 8	
хил.	 лв.	 от	 служители	 на	
Райфайзенбанк,	 от	 банка-
та	и	от	други	дарители.	
	 Предстои	да	бъдат	ре-
монтирани	и	постаментите	
на	плочите.

	 22-годишен	 габровец	 е	
обвинен	 в	 опит	 за	 убий-
ство	на	брат	си.	Пострада-
лият	18-годишен	младеж,	с	
прорезна	рана	в	областта	
на	 шията,	 е	 настанен	 в	
хирургично	 отделение	 на	
габровската	 болница	 без	
опасност	за	живота,	съоб-
щават	от	полицията.
	 На	26	юли	около	04:30	
часа	в	дежурната	част	на	
ОДМВР	 -	 Габрово,	 чрез	
телефон	 112	 е	 постъпил	
сигнал	от	48-годишна	жена	
от	Габрово.	Тя	е	съобщила,	
че	 е	 намерила	 в	 една	 от	
стаите	 на	 семейното	 жи-
лище	18-годишния	си	син	в	
безпомощно	състояние.		
	 От	 проведените	 неза-
бавни	 процесуално-след-
ствени	действия	по	случая	
е	установено,	че	се	касае	
за	 опит	 за	 убийство	 след	
семеен	 скандал,	 възник-
нал	 между	 пострадалия	 и	
неговия	22-годишен	брат.	
	 Образувано	 досъдебно	
производство	под	надзора	
на	Окръжна	прокуратура	-	
Габрово.	

Брàт опитà äà 
уáиå áрàт ñи

Служитåли нà Рàйфàйзåнáàнк почиñтихà рàйонà около 
пàмåтникà нà Шипкà зà поñтàвянå нà 12 пàмåтни плочи
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Учредителите и партньорите на 

Априловските награди за литература

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА КНИГИ,
издадени в периода от 1 септември 2018 г. до 31 ав-
густ 2019 г., или ръкописи в следните жанрове: поезия, 
проза, литература за деца, хумор и сатира, етногра-
фия, краезнание.
 В конкурса могат да участват всички автори, роде-
ни или дълго пребивавали на територията на община 
Габрово, както и всички редовни членове на Друже-
ството на писателите – Габрово.
 Книгите или ръкописите (в два екземпляра), при-
дружени от кратка творческа биография, трябва да 
бъдат предадени до 31 август 2019 г. в Отдел „Кра-
езнание” на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” 
– гр. Габрово.

продължава от стр. 1
Преходът	до	базата	и	край		
Габрово	 ще	 се	 осъществи	
съвместно	 с	 Нера	 Байк,	
фирма,	 която	 предлага		
електровелосипеди.
				По	време	на	целия	ла-
гер	 ще	 присъстват	 добро-
волци	от	ИМКА	 -	 Габрово,	
доброволци	 от	 Български	
Червен	 кръст	 и	 опитни	
планинари,	което	е	гарант	
за	успеха	на	лагера.
				Храната	ще	се	доставя	
от	 оторизирана	 кетъринг	
фирма	от	Габрово.
	 По	 време	 на	 лагера	
децата	ще	се	докоснат	до	
най-новите	 технологични	
джаджи	 като	 електриче-
ски	 велосипеди,	 дронове,	
соларно	 осветление,	 по-
следно	поколение	 комуни-
кация,	планинарска	екипи-
ровка	от	най-висок	клас	и	
др.
	 Ако	 има	 въпроси	 или	
някой	 се	 нуждае	 от	 пове-

че	информация	за	четири-
дневния	 палатков	 лагер,	
Ивайло	 Раднев	 казва,	 че	
е	на	разположение	на	тел.	
0895	66	20	55.
	 „Обсерватория	 за	
идеи	 -	 2Д“	 е	 доброволно	
и	 независимо	 сдружение	
с	нестопанска	цел	за	осъ-

ществяване	 на	 обществе-
но	 полезна	 дейност,	 кое-
то	 обединява	 своите	 чле-
нове	 за	 разработване	 и	
осъществяване	 на	 идеи,	
свързани	 с	 развитието	 и	
съхранението	 на	 духовни	
ценности,	 наука,	 култу-
ра,	 техника	 и	 технологии,	

опазване	на	чиста	околна	
среда,	 чрез	 организира-
не	на	дейности	за	обмяна	
на	опит	и	запознаване	на	
широката	 общественост	 с	
тях.	Сдружението	е	изцяло	
независимо.	Състои	 се	 от	
млади	и	активни	габровци,	
които	застават	зад	общата	

кауза	да	се	оформи	идеен	
хъб,	 който	 да	 подпомага	
хората	 с	 идеи	 за	 реали-
зирането	 на	 алтернативни	
проекти	в	областта	на	на-
уката,	 технологиите,	 изку-
ството	и	др.,	съхранявайки	
българските	бит	и	култура,	
духовност	и	самосъзнание.

	 „В	бъдеще	с	развитие-
то	 на	 Сдружение	 „Обсер-
ватория	за	идеи	–	2Д“	ние	
ще	 разширим	 обхвата	 на	
дейността	 ни.	 Натрупвай-
ки	 опит	 в	 изграждането	
на	 нашия	 идеен	 център,	
ще	можем	да	подпомагаме	
хора	 от	 други	 български	

градове	 при	 създаването	
на	подобни	идейни	центро-
ве.	
	 Вярваме,	 че	 това	 е	 в	
основата	на	изграждането	
на	 устойчиво	 и	 проспери-
ращо	 гражданско	 обще-
ство“,	 казват	 от	 сдруже-
нието.

Оáñåрвàтория зà иäåи 2Д трåñкàво поäãотвя пàлàтков лàãåр крàй Гàáрово

От	 следващата	 учебна	
година	 започва	 още	 по-
активна	 работа	 за	 при-
вличането	 и	 включването	
на	 децата	 и	 учениците	 в	
образователната	 система.	
За	целта	детските	градини	
и	 училищата	 в	 страната	
ще	 сформират	 постоянни	
екипи	за	превенция	на	от-
съствията	 без	 уважителни	
причини.	 В	 тях	 могат	 да	
влизат	 и	 учителите,	 които	
се	 грижат	 за	 приобщава-
нето	на	деца	към	система-
та.	 При	 необходимост	 но-
вите	екипи	ще	функциони-
рат	всекидневно,	предвиж-
дат	промени	в	работата	по	
механизма,	предложени	за	
обществено	 обсъждане	 от	
Министерството	 на	 обра-
зованието	и	науката.

Дейността	 на	 екипите	
за	 превенция	 ще	 е	 насо-
чена	 към	 намаляване	 на	
риска	 от	 отпадане.	 Екс-
пертите	ще	посещават	до-
мовете	 на	 отсъстващите	
по	 неуважителни	 причини	
деца	 и	 ученици,	 като	 об-
ходите	 ще	 се	 правят	 още	
след	 регистрирането	 на	
отсъствията.	Също	така	се	
предвижда	 да	 се	 работи	
активно	 с	 родителите,	 за	
да	 се	 осигурява	 участие-
то	 на	 децата	 и	 учениците	
в	 образователния	 процес.	
Екипите	 ще	 бъдат	 под-
помагани	 и	 занапред	 от	
представители	на	общини-
те,	 Дирекция	 „Социално	
подпомагане“	 и	Министер-
ството	 на	 вътрешните	 ра-
боти.

Министерството	 на	
образованието	 и	 науката	
стартира	програма	за	ква-
лификация	на	учители	и	на	
нови	преподаватели	в	бъл-
гарските	неделни	 училища	
в	 чужбина.	 Това	 каза	 в	
Пловдив	 образователният	
министър	 Красимир	 Въл-
чев	пред	участниците	в	12-
та	 годишна	 конференция	
на	Асоциацията	на	българ-
ските	 училища	в	 чужбина,	
цитиран	от	БТА.

По	 думите	 му	 подпо-
магането	 на	 българските	
неделни	училища	е	пример	
за	добра	политика	послед-
ните	12	 години.	Тогава	не-
делните	 училища	 бяха	 50,	
сега	са	близо	400,	а	обхва-
натите	 деца	 са	 близо	 30	
000.	Всяка	година	увелича-
ваме	обхвата	на	учениците	
и	 добавяме	 нови	 училища	
и	 дейности,	 с	 които	 да	
ги	 подпомагаме.	 Важно	 е	
тези	образователни	струк-
тури	 зад	 граница	 да	 се	
чувстват	 свързани	 с	 Бъл-
гария,	 затова	 предвижда-
ме	 още	 програма	 за	 съв-
местни	 инициативи	 между	
училищата	тук	и	български	
неделни	училища	по	света.	
Нейната	 цел	 е	 да	 попу-
ляризира	 българското	 об-
разование	 и	 да	 установи	
една	 постоянна	 връзка	 и	
партньорство	 с	 България	

и	с	българската	образова-
телна	 система	 и	 да	 моти-
вира	тези	деца	да	се	вър-
нат	в	сферата	на	висшето	
образование	тук.

В	 тази	 връзка	 минис-
тър	 Вълчев	 каза,	 че	 ще	
бъде	променена	наредбата	
за	 прием	 в	 българските	
държавни	 висши	 училища	
така,	 че	 да	 се	 призна-

ва	 оценката	 от	 матурите	
в	 другите	 държави	 като	
входна	 оценка	 в	 сфера-
та	 на	 българското	 висше	
образование,	 плюс	 серти-
фиката	 по	 български	 език	
по	 Европейската	 езикова	
рамка.	 Важно	 е,	 когато	
говорим	 за	 образование	
на	българите	зад	 граница,	
да	не	забравяме	и	истори-

ческите	 ни	 диаспори	 там.	
По	 думите	 на	 министър	
Вълчев	 Министерството	
на	 външните	 работи	 ще	
направи	 предложение	 за	
облекчаване	 на	 визовия	
режим.	 Също	 така	 МОН	
предвижда	 още	 създава-
нето	 на	 електронна	 плат-
форма	 за	 кандидатстване	
в	 българските	 висши	 учи-

лища,	 като	 облекчи	 усло-
вията	за	бъдещите	студен-
ти	от	чужбина.	Идеята	е	да	
не	 се	 налага	 да	 идват	 по	
няколко	 пъти	 до	 България	
само	за	да	кандидатстват.	
МОН	 предвижда	 още	 ин-
формационна	 кампания,	
заедно	с	българските	ВУЗ-
ве,	която	да	популяризира	
българското	 висше	 обра-
зование	 в	 историческите	
ни	диаспори	в	чужбина.

„Неделните	 училища	
съществуват	 благодарение	
на	 родителите,	 за	 да	 за-
пазят	 у	 децата	 си	 част	
от	 българското	 езиково	
и	 културно	 пространство.	
Благодарение	на	учителите	
и	 на	 самоорганизирали-
те	 се	 български	общности	
създадохме	 българските	
неделни	 училища.	 Това	
беше	важно	за	нас	и	да	ги	
подпомогнем,	 но	 е	 доста	
трудно	 с	 вторите	 и	 трето	
поколение	деца“,	каза	Кра-
симир	Вълчев.	

По	думите	му,	важно	е	
българският	 език	 да	 бъде	
припознат	като	част	от	об-
разователните	 системи	 и	
да	бъде	включен	като	ма-
туритетен	 език.	 Той	 доба-
ви,	че	важна	задача	пред	
МОН	е	да	бъдат	мотивира-
ни	децата	да	изучават	бъл-
гарски	език	в	съответните	
страни.

Дåтñкитå ãрàäини и 
училищàтà ñъзäàвàт åкипи 
зà прåвåнция нà отñъñтвиятà

МОН щå оáучàвà учитåли в áълãàрñкитå нåäåлни 
училищà в чужáинà, които ñà около 400 ñ 30 000 äåцà

„Тече	 и	 изтича“	 –	 това	
е	 темата	 на	 тазгодишното	
издание	на	симпозиума	за	
лендарт	 и	 кинетично	 из-
куство	 „Кевис“,	 който	 се	
провежда	 в	 музей	 „Етър“.	
Инициативата	 придоби	
традиционен	 характер,	 а	
инсталациите	 на	 интерна-
ционалната	 група	 от	 12	
участника	 дълго	 ще	 впе-
чатлява	посетителите	в	му-
зея	на	открито.

Творбите	 имат	 силно	
абстрактен	 характер	 и	
провокират	хората	да	раз-
съждават	 върху	 тях.	 Раз-
бира	 се,	 всеки	 вижда	 от	
своята	гледна	точка	и	фор-
мирана	 житейска	 филосо-
фия,	което	е	търсен	ефект	
от	самите	творци.

„Искаме	 да	 насочим	
вниманието	на	хората	към	
движението	 на	 въздуха	 и	
водата,	 на	 нещата	 около	
нас,	 тъй	 като	 колкото	 и	
статични	 да	 ни	 се	 стру-
ват,	всъщност	се	променят	
всеки	 един	 момент“,	 така	
Добрин	 Атанасов	 обосно-
вава	 темата,	 избрана	 за	
това	издание	на	„Кевис“.

„Тече	и	изтича“	ни	кара	
да	прозрем,	че	въпрос	на	
време	 е	 всяко	 нещо	 да	
изчезне.	 За	 своята	 инста-
лация	 Добрин	 Атанасов	

ползва	големи	пръти,	кои-
то	 така	 са	 поставени,	 че	
при	 вятър	 се	 раздвижват.	
В	 някакъв	 момент,	 в	 за-
висимост	 от	 ситуацията,	
те	 ще	 се	 разрушат	 и	 ще	
бъдат	забравени.

„Не	се	замисляме,	съз-
даваме	 какво	 ли	 не,	 ми-
слейки,	че	ще	остане	едва	
ли	 не	 вечно.	 Или	 поне	
за	много	 голям	период	от	
време.

	 А	 всъщност	 няма	 та-
кива	 неща.	 Въпреки	 това	
продължаваме	 да	 го	 пра-
вим“,	разсъждава	творецът	
и	вярва,	 че	с	инсталация-
та,	 която	 създава,	 ще	 на-
кара	посетителите	в	музей	

„Етър“	да	се	замислят	над	
временния	 характер	 на	
всичко	 в	 живота,	 а	 това	
ще	 доведе	 до	 вътрешна	
промяна	в	самите	тях.

Денислав	 Дойчев	 от	
Сливен	е	доброволец.	Има	

още	няколко	младежи	като	
него,	 които	 помагат	 на	
творците	при	изработване-
то	 на	 техните	 инсталации	
и	 при	 поставянето	 им	 на	
територията	 на	 музея.	 На	
младежа	 предстои	 да	 учи	
в	Холандия,	където	вече	е	
приет	в	университет.

И	 Мая	 Джурова	 от	
Сливен	е	доброволка.	По-
лучава	 лична	 покана	 от	
Софийския	 университет,	

където	учи,	да	се	включи	в	
симпозиума.		

Доброволците	 помагат	
много	 активно	 в	 създава-
нето	на	една	много	симво-
лична	 и	 посветена	 на	 оп-
ределен	човек	инсталация.	

Голям	 паяк,	 оплел	 своите	
мрежи,	 е	 впримчил	 в	 тях	
непознато	 за	 нас,	 земни-
те	 хора,	 същество.	 Може	
и	 да	 е	 предмет	 –	 никой	
не	 знае,	 тъй	 като	 творе-
цът	 Жорж	 Ру	 от	 години	
открива,	 снима	 на	 видео	
и	 представя	 чрез	 творби-
те	 си	 непознати	 обекти.	
Жорж	 Ру	 наблюдава	 не-
бето	 и	 съветва	 всеки	 да	
се	вглежда	в	него.	Идеята	

на	творбата	му	е,	че	зем-
но	същество	е	забелязало	
такъв	обект	и	се	опитва	да	
го	 привлече.	 По	 своя	 си	
начин.

„Вселената	 е	 нещо	 ог-
ромно,	ние	сме	миниатюр-
на	част	от	нея	и	няма	как	
да	не	съществуват	такива,	
необясними	 за	 нас	 неща“,	
казва	Мая	Джурова.

„Да,	в	повечето	случаи	
е	 необходимо	 изкуство-
то	 да	 се	 обяснява.	 Всяка	
една	 идея	 има	 различни	
нива	на	изказ.	Вербалната	
и	 визуалната	 комуникация	
се	 допълват,	 когато	 на-
блюдаваш	обект	пред	себе	
си“,	 смята	Орфей	Миндов.		
Той	 казва,	 че	 това	е	при-
чината	 всички	 визуални	
обекти	да	имат	заглавия.

Орфей	 Миндов	 е	 из-
брал	 специално	 място	 в	
музей	„Етър“,	за	да	поста-
ви	творбата	си.

	 Оттам	 тя	 може	 да	
бъде	 наблюдавана	 от	 три	
страни.	 Това	 е	 важно	 за	
твореца,	 тъй	 като	 инста-
лацията	 му	 е	 простран-
ствена.	

Инсталациите	 на	 учас-
тниците	 в	 Международния	
симпозиум	 „Кевис”	 могат	
да	 се	 видят	 на	 различни	
места	в	музея	„Етър”.

Творáитå нà „Кåвиñ" имàт ñилàтà äà промåнят ñъзнàниåто
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ЦВЕтоМИрА КойЧЕВА  
НАЧАлНИК НА отДЕл 
„ДърЖАВЕН АрхИВ” - 

ГАБроВо    

	 За	делата	и	историята	
на	 Дружество	 „Майчина	
грижа”	 -	 Габрово	може	да	
се	 говори	 дълго.	 Десетки	
достойни	 жени	 посвеща-
ват	силите,	а	и	живота	си	
на	 своя	 град,	 на	 мисията	
да	творят	добро.		Безброй-
ните	 им	 благородни	 дела	
са	 записани	 и	 са	 част	
от	миналото	и	настоящето	
на	 Габрово.	То	 остава,	 за	
да	служи	като	познание	и	
пример	 на	 идващите	 след	
нас.	 Голяма	 част	 от	 доку-
ментираната	 история	 на	
Дружеството	се	съхранява	
и	 може	 да	 се	 използва	
във	 фондовете	 на	 Държа-
вен	архив	-	Габрово.	Исто-
рията	 за	 постъпването	 им	
на	съхранение	в	архива	е	
сама	 по	 себе	 си	 пример	
за	 това	 как	 трябва	 да	 се	
отнасяме	към	собственото	
си	минало,	с	разбиране	за	
значимостта	 му	 и	 с	 отго-
ворност	към	бъдещето	ни.	
За	пръв	път	документални	
материали	на	Женско	дру-
жество	 „Майчина	 грижа”	
постъпват	 през	 1962	 годи-
на.	По-късно	са	предавани	
още	няколко	пъти.	Тези	по-
стъпления	са	заведени	във	
Фонд	№	309К,	опис	1.		Тук	
се	съхраняват	важни	доку-
ментални	 следи	 за	 осно-
ваването	 на	 Дружеството	
през	 1869	 година,	 за	 пър-
вите	суми,	които	са	събра-
ни	 от	 будните	 габровки.	
С	 техните	 имена	 започва	
Златната	 книга	 на	Друже-
ството	и	продължава	като	
летопис	 за	 дейността	 му	
от	6	август	1869	г.	до	1938	

година.
	 Във	 времената,	 кога-
то	 нямаме	 собствена	 дър-
жава	 и	 държавност,	 га-
бровските	 жени	 събират	
средства	 за	 духовното	
въздигане	 на	 своя	 пол.	
Другите	 стари	 свидетел-
ства	 за	 дейността	 му	 са	
преписката	 от	 1869-1870	 г.	
между	него	и	видни	габро-
вци	за	раздаване		с	лихва	
на	сумата	от	над	8000	гро-
ша,	собственост	на	Друже-
ството.	Жените	възразяват	
и	срещу	политиката	на	Га-
бровската	 община,	 която	
забранява	 събирането	 на	
доброволни	 помощи	 за	
Девическия	 пансион,	 от-
крит	 от	 „Майчина	 грижа”.	
В	пламенно	писмо	от	1871	
г.	 Настоятелството	 защи-

тава	 дейността	 и	 мисията	
си.	 Фондът	 е	 по-пълен	 с	
документи	 от	 20-те,	 30-те	
и	40-те	години	на	миналия	
век,	 които	 бележат	 голя-
мата	 дейност	 на	 друже-
ството,	 изразяваща	 се	 в	
откриването	и	издръжката	
на	 безплатна	 трапезария,	
Стопанско	 училище,	 дет-
ско	 летовище,	 закупуване	
и	 надстройка	 на	 собствен	
дружествен	 дом	 с	 помо-
щта	на	благодетеля	Пенчо	

Семов	 и	 съпругата	 му	 и	
пр.	 Дружеството	 ще	 бъде	
модерно	 за	 времето	 си	
с	 откриването	 на	 собст-
вен	 киносалон,	 в	 който	

габровци	 ще	 гледат	 най-
доброто	 от	 световното	
киноизкуство,	 а	 с	 прихо-
дите	 дамите	 ще	 реализи-
рат	 благотворителните	 си	
инициативи.	 За	 това	 че-
тем	 в	 Протоколни	 книги	
на	 Настоятелството	 и	 от	
общите	 събрания,	 както	 и	
в	 спомените	 на	 Йорданка	
Маркова.	 За	 строгата	 фи-
нансова	 отчетност,	 харак-
терна	 за	 Дружеството	 от	
основаването	 му	 до	 наши	
дни,	 свидетелстват	 Глав-
ните	 книги	 и	 спестовните	
книжки.	Сред	съхранените	
от	 този	 ранен	 период	 до-
кументи	 са	 и	 плановете-
детайли	за	железобетонни	
конструкции	в	дом	„Бона	и	
Иван	 Семови”	 –	 дружест-
вения	 дом,	 дарен	 от	 Пен-

чо	 Семов	 и	 преустроен	 и	
разширен	със	средства	от	
благодетеля	му	и	от	заеми,	
изтеглени	от	Габровска	по-
пулярна	 банка.	 Тук	 са	 и	
снимки	 на	 Дружествения	
дом,	 на	 деятелки	 на	 Дру-
жеството	 с	 Пенчо	 Семов,	
от	конгреса	на	Българския	
женски	съюз,	провел	се	в	
Габрово,	покани	за	благот-
ворителни	 събития,	 член-
ска	карта	и	т.	н.
	 Много	 важна	 част	 от	

историята	 на	 Дружество-
то	 е	 свързана	 с	 дългого-
дишната	му	председателка	
Стефана	 Богдан	 Генчева	
–	 общественичката,	 която	

посмъртно	 ще	 бъде	 про-
възгласена	 за	 Почетен	
гражданин	 на	 Габрово,	 по	
инициатива	 на	 дамите	 от	
Дружеството	през	1995	го-
дина.	
	 Документите,	 свър-
зани	 с	 нейната	 изключи-
телна	 дейност,	 постъпват	
в	 Габровския	 архив	 след	
извършени	 проучвания	 и	
издирвания	 на	 документи	
по	повод	честване	на	125-
та	 годишнина	 от	 създава-
не	 на	 „Майчина	 грижа”.	
Те	 са	 дарени	 от	 потомци	
на	г-жа	Генчева.	Заведени	
са	 в	 опис	 2	 на	 ф.	 309К.	
Сред	 най-ценните	 са	 Указ	
от	 Н.В.	 Цар	 Борис	 III	 за	
удостояването	й	с	Почетен	
знак	 „За	 насърчение	 към	
човеколюбие”	 през	 1938	

година,	 зрелостно	 сви-
детелство	 от	 Девическа	
гимназия	 –	 Русе,	 снимки	
от	 дейността	 й	 към	 Дру-
жеството	 –	 от	 безплатна-
та	 трапезария,	 от	 детска	
здравна	 изложба,	 на	 На-
стоятелството,	 от	 участия	
в	конгреси,	честване	70-та	
годишнина	 на	 Благотво-
рителната	 организация,	 с	
приятели,	 роднини	 и	 др.	
Тук	 се	 съхраняват	 корес-
понденцията	 със	 сина	 й,	

предложението,	решение	и	
протокол	от	 заседание	на	
Общински	съвет	–	Габрово		
за	обявяването	й	за	Поче-
тен	гражданин,	публикации	
за	нея	и	др.
	 Превратностите	 на	
времето	 не	 пропускат	 и	
дейността	 на	 „Майчина	
грижа”,	 след	 9	 септем-
ври	1944	г.	то	продължава	
дейността	 си	 в	 унисон	 с	
програмата	 на	 Отечестве-
ния	фронт	 -	 гражданско	и	
политическо	 издигане	 на	
жените,	 участието	 им	 в	
обществения,	 стопанския	
и	 културен	 живот.	 Друже-
ството	 се	 преобразува	 в	
масова	 организация	 на	
габровските	 жени.	 През	
1950	 година	 управляваща-
та	 Комунистическа	 партия	
взема	 решение	 до	 края	
на	годината	да	се	закрият	
всички	женски	дружества.
	 През	1992	година,	след	
повече	от	40-годишно	пре-
късване,	Дружеството	въз-
кръсва	за	нов	живот.	Още	
в	 първите	 години	 двете	
институции	 –	 на	 благотво-
рителността	и	на	паметта,	
започват	 да	 си	 сътруд-
ничат.	 През	 1994	 година	
Държавният	 архив	 издава	
Юбилеен	лист,	посветен	на	
125-та	 годишнина	 от	 съз-
даването	 на	 Дружеството.	
В	 него	 публикуват	 бивши	
и	 настоящи	 деятелки	 на	
Дружеството,	 специалисти	
от	 Архива,	 хора,	 получи-
ли	 подкрепа	 от	 дамите	 и	
др.	 Непосилно	 е	 в	 рам-
ките	 на	 няколко	 реда	 да	
се	 опише	 делото	 на	 тези	
жени	-	наши	съвременнич-
ки,	 поели	 по	 трудния	 път	
на	 благотворителността	 и	
милосърдието.	Това	 добре	
е	 запазено	 в	 документи-
те,	 създадени	 в	 резултат	
от	 дейността	 им.	 Освен	
това	 извършват	 и	 богата	
организаторска,	 изследо-
вателска,	издателска	и	об-
ществена	 дейност.	 Те	 са	
инициаторките	 за	 обявя-
ването	на	Стефана	Богдан	
Генчева	 и	 д-р	Тота	 Венко-
ва	 посмъртно	 за	 почетни	
граждани	 на	 Габрово,	 за	
поставяне	на	паметни	пло-
чи,	преименуване	на	улици	
и	много	други	родолюбиви	
инициативи.	 На	 фона	 на	

тази	 голяма	 дейност,	 съ-
проводена	и	с	поддръжка-
та	на	различни	през	годи-
ните	фондове	за	подкрепа	
на	талантливи	и	затрудне-
ни	материално	деца	–	„Ха-
джи	Радка	Пенчо	Семова”,	
„Стефана	 Богдан	 Генчева”	
и	 „Д-р	 Тота	 Венкова”,	 в	
търсенето	 на	 нови	 фор-
ми	 на	 сътрудничество	 и	
събиране	 на	 средства,	
Дружеството	 повежда	 и	
нелека	битка	за	възвръща-

не	 на	 дружествения	 имот	
–	емблематичната	си	сгра-
да	 на	 ул.	 „Априловска”	 в	
Габрово,	 уви,	 завършила	
с	 неуспех.	 Осъзнавайки	
важността	 на	 делото	 си	
и	 на	 документите,	 свиде-
телстващи	за	това,	дамите	
от	 Дружеството,	 в	 лицето	
на	 г-жа	Мария	Семерджи-
ева	 и	 г-жа	 Ганка	 Шива-
рова,	 	 ги	 даряват	 през	
2006	г.	на	Държавен	архив	
–	Габрово.	Следващите	по-

стъпления	 са	 през	 2009	
г.	 и	 2015	 г.	 Днес,	 в	 150-та	
годишнина	от	създаването	
им,	Габровският	архив	съх-
ранява	 и	 новата	 история	
на	 Дружеството,	 от	 1992	
до	 2015	 година.	 Послед-
ните	 постъпили	 документи	
са	 от	 юни	 2019	 година.	
Те	 са	 заведени	 във	 ф.	№	
1613,	 обработени	 в	 3	 ин-
вентарни	 описа,	 със	 190	
архивни	 единици,	 с	 обем	
1,32	линейни	метра.	Тук	са	
нормативните	 документи	
от	възстановяването	и	ре-
гистрацията	на	Дружество-
то,	уставите,	протоколи	от	
общи	събрания	и	от	засе-
дания	на	Настоятелството.	
Предадена	 е	 богатата	 им	
кореспонденция,	 списъци	
на	 учредителки	 и	 членки,	
публикации	 за	 дейността	
им,	 отчети	 и	 др.	 Тук	 са	
важните	 свидетелства	 за	
основната	 им	 дейност	 –	
благотворителността:	 про-
токоли	 за	 набрани	 сред-
ства,	договори	с	дарители,	
информации,	 справки	 по	
реализирани	 благотвори-
телни	 проекти;	 планове,	
сценарии,	 снимки	 и	 др.	
от	 проведени	 благотвори-
телни	 концерти,	 изложби,	
балове	 и	 др.;	 дипломи,	
грамоти	 и	 др.	 на	 дарови-
ти	 деца-стипендианти	 на	
Дружеството.	 Предаден	 е	
Правилник	 за	 управление	
на	 фонд	 „Стефана	 Богдан	
Генчева”.	
	 Дружеството	 отбеляз-
ва	 своите	 годишнини	 с	
различни	 изяви,	 за	 това	
свидетелстват	 изготвените	
юбилейни	 листи,	 афиши,	
покани,	 експозиционни	
планове	 за	 изложби,	 ор-
ганизирани	 конференции	
и	 др.,	 както	 и	 снимки	 от	
честванията.	
	 Пазят	се	снимките	и	от	
последното	голямо	чества-
не	 –	на	 140-та	 годишнина,	
в	 която	 двете	 институции	
организираха	 юбилейна	
изложба,	заедно	с	Нацио-
нален	музей	на	образова-
нието.

	 Дамите	 грижливо	 са	
съхранили	 всичко	 издире-
но	 и	 събрано	 от	 изследо-
вателската	 им	 дейност	 за	
д-р	Тота	Венкова	–	една	от	
първите	 стипендиантки	 на	
Дружеството:	 кореспон-
денция	 с	 потомци,	 родо-
словни	 дървета,	 снимки.	
Както	 и	 направеното	 от	
Дружество	 за	 възкреся-
ване	 на	 нейната	 памет:	
препогребване	 мощите	 й	
в	родния	град,	учредяване	
на	 фонд	 на	 нейно	 име,	
обявяването	 й	 за	 Поче-
тен	гражданин,	издаването	
на	Юбилеен	лист,	сборник	
„Сърце	за	всички”.	Фондът	
на	дружеството	е	изключи-
телно	 богат	 и	 с	 поканите	
до	 дружеството,	 свиде-
телстващи	за	мястото	му	в	
обществения	живот	на	гра-
да,	 много	 поздравителни	
и	 благодарствени	 адреси	
от	 институции	 и	 от	 хора,	
на	които	е	подадена	ръка,	
поздравителни	 картички	
от	 приятели	 в	 страната	
и	 чужбина.	 Запазеният	 и	
предаден	 снимков	 масив	
разкрива	 всички	 аспекти	
от	 почти	 30-годишната	
дейност	 на	 Дружеството	
в	 нашето	 време.	 Деятел-
ките	 от	 „Майчина	 грижа”	
ни	 предоставиха	 и	 съвре-
менната	 си	 Златна	 книга,	
която	водят	по	примера	на	
своите	 предшественички,	
но	по	модерен	начин	–	на	
електронен	носител.
	 В	 юбилейната	 година	
дамите	от	Дружеството	ни	
поканиха	 като	 добри	 при-
ятели-партньори	 да	 изгот-
вим	изложба	за	150-та	го-
дишнина	и	издание,	илюс-
триращо	в	документи	тази	
дълга,	 интересна	 и	 поучи-
телна	 история,	 изпълнена	
с	 препятствия,	 трудност,	
сълзи,	но	и	с	милосърдие	
и	 майчинска	 загриженост	
и	обич.	Защото	след		тол-
кова	много	години	уверено	
можем	да	се	присъединим	
към	 техния	 девиз	 „Събра-
ли	 сме	 се	 да	 творим	 до-
бро”!

Държàвåн àрхив - Гàáрово ñъхрàнявà в äокумåнти и ñнимки 150-ãоäишнàтà 
иñтория нà Жåнñко áлàãотворитåлно äружåñтво „Мàйчинà ãрижà” 

Настоятелството на Дружеството с благодетелите Радка и Пенчо Семови, 1934 г.

Предаване на документи на Дружеството в Държавен архив, 2006 г.

Юбилеен лист, издаден от Държавен архив – Габрово, по случай 125-та годишнина 
от основаване на Дружеството, 1994 г.
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Роäåн в ñ. Кåрåкà, Дряновñко, Почåтåн 
ãрàжäàнин нà Гàáрово от 1964 ãоäинà

 Петър Митев Калчев е провъзгласен за Почетен гражданин на Габрово на 4 
ноември 1964 г. като известен български белетрист, публицист и общественик. 
Автор на множество романи, повести, драми, очерци, сборници с разкази, в кои-
то пресъздава сложните социално-политически и нравствени проблеми на своето 
време, а също и на пътеписи, книги за деца и юноши. Председател и зам.-пред-
седател на Съюза на българските писатели. Провъзгласен по случай 50-годишни-
ната от рождението му и за художественото отразяване на характерното за 
града съвремие.
	 Роден	е	на	31	юли	1914	г.	в	село	Керека,	община	Дряново.	Завършва	гимна-
зия	в	София	през	1934	година.
	 Писателят	Камен	Калчев,	автор	на	повече	от	30	книги	с	разкази,	пътеписи	и	
романи,	творил	мащабно	след	9	септември	1944	г.,	е	роден	на	31	юли	1914	г.
	 Истинското	 име	 на	 писателя	 е	 Петър	 Калчев.	Той	 остава	 в	 спомените	 на	
своите	 съвременници	 като	 сериозен	 и	 вглъбен	 човек,	 а	 след	 падането	 на	 ко-
мунистическия	режим	през	1989	г.	творчеството	му	е	подложено	на	множество	
критики	заради	следваната	социалистическа	идеология,	налагана	в	литературата	
години	наред.
	 Като	 младеж	 бъдещият	 творец	 става	 член	 на	 Вътрешната	 македонска	 ре-
волюционна	организация	(обединена).	През	лятото	на	1935	година	е	арестуван,	
лежи	в	Софийския	затвор	и	е	съден	по	Закона	за	защита	на	държавата	заедно	
с	други	дейци	на	ВМРО	(обединена).	На	Процеса	срещу	ВМРО	(обединена)	през	
юли	1936	година	Калчев	е	оправдан	поради	липса	на	доказателства.
	 Висшето	образование	на	Калчев	е	свързано	със	счетоводството,	но	не	след	
дълго	се	отдава	на	литературата,	като	впоследствие	дори	става	главен	редактор	
и	директор	на	издателство	„Български	писател”	(1957-1962	г.),	главен	редактор	на	
Издателството	за	литература	на	чужди	езици	и	председател	на	Съюза	на	българ-
ските	писатели	(1962-1964	г.).
	 Първоначално	пише	стихове,	а	първият	му	разказ	-	„Кучешки	живот”,	е	изда-
ден	през	1935	г.	в	сборник	„Сигнали”.	Следват	десетки	книги	с	разкази,	повести	
и	над	20	романа,	които	правят	писателя	известен	и	уважаван	интелектуалец	за	
времето	си.	Сред	най-известните	му	произведения	са	романите	„На	границата”,	
„Живите	помнят”,	„Огледалото”	и	др.
	 Калчев	е	женен	за	известната	тогава	художничка	Мария	Столарова,	с	която	
съжителстват	почти	половин	век.	Първата	голяма	любов	на	художничката	е	един	
от	 най-нежните	 ни	 зографи	 -	Найден	Петков.	Но	 тя	 го	 напуска	 заради	Камен	
Калчев.	Кумували	им	Павел	Вежинов	и	Бойка	Вапцарова,	които	живеят	заедно	
по	това	време.	Дъщерята	на	Калчев	-	Лидия,	умира	само	на	32	години	и	това	е	
голям	удар	за	него	
	 Писателят	умира	в	дома	си	в	София	на	14	януари	1988	г.

НИКолАй ДИМКоВ

От	 моите	 братовчеди	
бяха	 останали	 книжки	 и	
списания,	 които	 си	 бяха	
купували	 някога.	 Аз	 оби-
чах	 да	 се	 ровя	 в	 тях	 и,	
доколкото	 си	 спомням,	
бях	 ги	 наредил	 в	 един	
разкривен	 стар	 шкаф,	
който	ми	служеше	за	биб-
лиотека.	 Това	 ми	 беше	
гордостта	 пред	 комший-
ските	 деца.	 Те	 идваха	 у	
нас	 и	 със	 страхопочита-
ние	 гледаха	 моята	 „биб-
лиотека”,	 без	 да	 смеят	
да	 се	 докоснат	 до	 кни-
гите	 ми.	 Та	 в	 тази	 моя	
библиотека	 се	 намираха	
отделни	 книжки	 от	 спи-
санията	 „Детска	 радост”,	
„Светулка”,	„Венец”	и	две	
опърпани	 книжки	 от	 Ка-
мен	 Калчев	 -	 „Приказка	
за	 слънцето”	 и	 „Сребър-
ният	 ключ”.	 Особено	 по-
учителна	 ми	 се	 виждаше	
„Сребърният	ключ”	 (1947).	
Разкази	 като	 „Сребърни-
ят	 ключ”,	 „Паисий”,	 „Па-
зачът	 и	 кучето”,	 „Раздя-
ла”	 аз	 препрочитах	 често	
и	 даже	 отделни	 пасажи	
бях	научил	наизуст.	Тогава	
нито	знаех	нещо	за	Камен	
Калчев,	 нито	 предполагах,	
че	е	от	близкото	село	Ке-
река.	За	него	научих,	кога-
то	 отидох	 в	 Дряновската	
гимназия	 и	 когато	 постъ-
пих	в	литературния	кръжок	
на	поета	Атанас	Смирнов.	
Библиотеката	на	читалище	
„Развитие”	 беше	 изключи-
телно	богата.

Веднъж,	 когато	 оста-
нах	 сам	 в	 кабинета	 му,	
видях	 на	 бюрото	 дебела	
папка.	 Приближих,	 кра-
дешком	 отгърнах	 корите	
на	 папката	 и	 прочетох	 с	
изненада:	 Камен	 Калчев.	
Семейството	 на	 тъкачите.	
Роман	1	част.	Не	щеш	ли,	
в	 този	 момент	 влезе	Ата-
нас	 Смирнов,	 засмя	 се	 и	
каза,	че	Камен	Калчев	бил	
му	 дал	 ръкописа	 за	 мне-
ние.	 Бре,	 казах	 си,	 значи	
преди	 писателите	 да	 от-
печатат	нещо,	го	дават	на	
други	 писатели	 да	 го	 че-

тат...	Атанас	Смирнов	бав-
но	 приближи	 до	 бюрото,	
като	 пристъпваше	 повече	
на	 пръсти,	 отколкото	 на	
цели	ходила.	Това	му	беше	
останало	от	коварната	бо-
лест.	Той	взе	внушителния	
ръкопис	и	каза,	че	го	чете	
цяла	седмица	и	още	не	го	
е	 прочел.	 Накрая	 като	 на	
себе	си	продума:	„Чудя	се	
на	 Камена	 откъде	 намира	
сили	 и	 търпение	 да	 пише	
такива	дебели	книги.	Иска	
се	много	работа	за	това	и	
най-важното	 -	 талант!	 Ро-
манът,	който	Камен	Калчев	
написал,	бил	със	сюжет	из	
живота	на	работниците	от	
Габрово”.	Това	твърде	мно-
го	 ме	 заинтригува.	 Полю-
бопитствах	 за	 този	 роман	
и	 когато	 излезе	 по-късно	
(1956),	го	прочетох	на	един	
дъх.	Увлече	ме	преди	всич-
ко	с	„лутащите	се	души”	на	
Гина	и	Борис,	заплитания-
та	им	в	живота	и	дълго	си	
мислех	за	тяхната	съдба.

После,	 когато	 отидох	
на	работа	в	Дряново,	имах	
възможност	 да	 се	 запоз-
ная	лично	с	Камен	Калчев.	
Това	стана	през	есента	на	

1959	 г.	 на	 честването	 на	
петдесетгодишнината	 на	
Атанас	Смирнов.	 Бяха	 до-
шли	млади	поети	от	Вели-
ко	 Търново,	 Елена,	 Горна	
Оряховица,	Габрово;	писа-
тели	от	София	и	сред	 тях	
Камен	Калчев.	Когато	вля-
зох	 в	 кабинета	 на	Атанас	
Смирнов,	 го	 заварих	 там.	
Той	стоеше	встрани	и	ожи-
вено	говореше,	а	бай	Ата-
нас	 гръмко	се	 смееше.	Те	
бяха	 колкото	 близки,	 тол-
кова	и	различни.	Смирнов	
бе	висок,	а	Камен	Калчев	
-	 нисък	 и	 набит.	 Смирнов	
приказваше	 енергично	 и	
често	избухваше	в	 гръмък	
смях,	 а	 Калчев	 говореше	
тихо	 и	 винаги	 сериозно.	
Поне	 така	 съм	 го	 запом-
нил	в	моите	срещи	по-къс-
но.	 Аз	 се	 смутих,	 но	 бай	
Атанас	ме	покани	да	вляза	
и	 ме	 представи:	 „Това	 е	
наше	 момче,	 пише	 сти-
хове	 -	 продължи	 като	 се	
усмихваше	 той,	 -	 взехме	
го	 тук	 на	 работа	 да	 отго-
варя	 за	 радиоуредбата.	 С	
една	 дума,	 Николайчо	 е	
местната	журналистическа	
власт	и	съвест.	От	него	за-

виси	дали	ще	приказва	по	
кутийката	 за	 теб	 и	 какво	
ще	приказва”	-	изрече	бай	
Атанас	тези	думи	и	пак	се	
засмя	 гръмко.	Камен	Кал-
чев	също	се	засмя	и	една	
блага	 усмивка	 се	 разля	
по	лицето	му.	Повдигна	се	
леко	от	стола	и	ми	подаде	
ръка.	 Гледай	 ти,	 помислих	
си	 аз,	 става	 все	 едно,	 че	
съм	владика.	Остава	само	
да	 ми	 целуне	 ръка.	 Ес-
тествено,	бях	изненадан	и	

поласкан.	Това	съм	запом-
нил	 от	 тази	 първа	 среща	
с	Камен	Калчев,	а	от	раз-
говорите,	 които	 водихме,	
почти	нищо.	

На	 следващата	 1960	
година	решихме	с	бай	Ата-
нас	 да	 направим	 търже-
ство	 с	 литературния	 кръ-
жок	 „Николай	 Хрелков”.	
Тържеството	 стана	 на	 25	
май.	 Събраха	 се	 млади	
литературни	 творци	 от	
Велико	 Търново,	 Габрово,	
Русе,	 Елена,	 Горна	 Оря-
ховица,	 Трявна	 и	 откъде	
ли	 не.	 От	 София	 нарочно	
дойде	и	Камен	Калчев.	Той	
беше	обкръжен	с	особено	
внимание.	 Поздрави	 ни	 с	
думите:	 „На	 вашето	 мал-
ко,	 но	 възторжено	 пое-
тично	 ято	 пожелавам	 да	
расте	и	крепне	и	да	кръжи	
по-високо,	 без	 да	 се	 бои	
от	 бурите	 и	 ветровете...”.	
Бай	Атанас	 ми	 заръча	 да	
го	 придружа	 до	 малкото	
невзрачно	 хотелче	 и	 ние	
тръгнахме	 към	 него.	 Сега	
вече	 Камен	 Калчев	 при-
казваше.	Попита	ме	какво	
мисля	 да	 правя	 по-ната-
тък.	 Хубаво	 е,	 че	 Атанас	

Смирнов	ме	е	взел	за	се-
кретар	на	 градското	 чита-
лище,	но	това	е	временно.	
Нужно	е	да	се	учи,	защото	
минава	времето	на	неуче-
ните.	 Това	 е	 една	 вълна	
-	продължи	Камен	Калчев,	
-	която	се	изживява	вече.	
Поколенията	 се	 сменят	 и	
може	да	се	окажете	един	
ден	 извън	 борда...	 Гово-
реше	тихо	и	спокойно,	но	
гласът	му	 се	 чуваше	 ясно	
и	отчетливо...

През	 1965	 г.	 завърши-
хме	 висше	 образование	
с	 жена	 ми	 и	 бяхме	 раз-
пределени	 в	 Габровски	
окръг,	 а	 оттам	 в	 трудово-
възпитателното	 училище	 в	
родното	 село	 на	 Камен	
Калчев	 -	 Керека.	 Веднъж,	
спомням	 си	 добре,	 тръг-
нахме	направо	през	ниви-
те	 за	 Керека.	 Минавахме	
през	долчинки,	през	избу-
яли	 царевици,	 през	 стър-
нища,	покрити	с	къпинаци,	
през	селца	със	„замиращи	
функции”.	Мяркаха	се	ста-
да	 овце,	 заврели	 глави	
под	 кичести	 крушаци,	 и	
изглеждаше	 всичко	 толко-
ва	спокойно	и	слънчево,	и	
въздухът	 толкова	 прозра-
чен,	 че	 аха	 да	 докоснеш	
отсрещните	 баири.	 Беше	
в	 началото	 на	 септември.	
Усещаше	се	как	лятото	от-
стъпва	и	по	дърветата	зла-
тееха	 първите	 листа.	 Вър-
вяхме	 нарамили	 багажа	 и	
ни	беше	толкова	хубаво	и	

приятно.	 Докато	 бяхме	 в	
Керека,	 размишлявах	 за	
героите	 на	 Камен	 Калчев	
от	 романа	 му	 „През	 ап-
рил”,	 който	 излезе	 през	
същата	1965	година.	Сюже-
тът	беше	от	същото	трудо-
во-възпитателно	 училище.	
Вървях	по	широките	кори-
дори	 на	 училището,	 което	
беше	 ново	 и	 просторно,	
срещах	се	с	тези	„макаре-
ковци”,	както	ги	наричаха,	
и	 се	 мъчех	 да	 открия	 ня-
кои	от	персонажите,	които	
Камен	Калчев	пресъздава-
ше	в	книгата	си.

Но	 малко	 стояхме	 в	
Керека	 -	 няма	 и	 месец.	
Отвориха	 се	 две	 места	 в	
родното	ми	село	и	се	пре-
местихме	там...	Докато	бях	
в	 село,	 замислих	 конкур-
са	 „Гостилица”.	 Подкрепи	
го	 финансово	 директорът	
на	 Държавното	 земедел-
ско	 стопанство	 Руси	 Ста-
нев	 -	 чудесен	 организа-
тор	 и	 прекрасен	 човек,	
който	 даваше	 всичко	 за	
културни	 и	 полезни	 ини-
циативи.	 Ходих	 в	 София,	
търсих	участници	и	члено-
ве	 за	 журито,	 разпращах	

обяви	 по	 вестниците	 и	 т.	
н.	 В	 журито	 влязоха	 Ка-
мен	Калчев,	Иван	Цветков,	
Тихомир	 Тихов	 и	 Емилия	
Прохаскова.	 Конкурсът	 бе	
отчетен	 на	 25	 април	 1968	
г.	Тогава	пристигна	от	Со-
фия	и	самото	жури.	Камен	
Калчев	 като	 председател	
прочете	 протокола	 за	 на-
градените	 писатели,	 сред	
които	бяха	писателите	Ра-
дослав	Михайлов	и	Дончо	
Цончев,	 поетите	Иван	Ни-
колов	и	Стойчо	Стойчев.

После	 се	 виждахме	 с	
Камен	 Калчев	 при	Атанас	
Смирнов.	 През	 1972	 годи-
на	 спечелих	 конкурс	 за	
асистент	по	възрожденска	
литература	 в	 Шуменския	
педагогически	 институт	 и	
се	 преместих	 там.	 Започ-
нах	 работа	 по	 докторска	
дисертация	 върху	 твор-
чеството	на	писателя	Рачо	
Стоянов.	 Тогава	 се	 видях	
с	 Камен	 Калчев	 отново	
в	 Дряново	 и	 от	 дума	 на	
дума	стана	въпрос	за	Рачо	
Стоянов,	за	връзката	му	с	
Николай	 Лилиев	 и	 писма-
та	 на	 Николай	 Лилиев	 до	
Рачо	Стоянов,	които	се	па-
зеха	в	архива	му,	откупен	
наскоро	 от	 Община	 Дря-
ново.	Камен	Калчев	много	
се	 изненада,	 че	 двамата	
видни	 творци	 и	 самотни-
ци	 (и	двамата	не	са	били	
женени	 никога)	 са	 били	
приятели	 и	 между	 тях	 се	
е	 водила	 кореспонденция.	

Настоя	 техните	 писма	 да	
бъдат	 отпечатани	 в	 спи-
сание	 „Септември”.	 Като	
главен	редактор	обеща	да	
излязат	 бързо.	 Подготвих	
писмата,	 коментирах	 ги	
обстойно	 и	 ги	 предадох	 в	
редакцията.	 Мина	 месец,	
минаха	 два,	 наближаваше	
година,	 а	 те	 не	 излизаха.	
Отидох	 веднъж	 в	 редак-
цията	 на	 списание	 „Сеп-
тември”	 и	 направо	 при	
Камен	 Калчев.	 Посрещна	
ме	любезно.	Чудех	се	как	
да	 попитам	 за	 писмата	
на	Лилиев	и	защо	още	не	
излизат,	 но	 вместо	 аз	 да	
запитам,	 той	 ме	 попита.	
Казах	 му,	 че	 съм	 ги	 дал	
преди	 много	 време.	 „Тъй	
ли?	 -	 каза	 Камен	 Калчев.	
-	Дали	сте	ги	преди	време	
и	 не	 излизат?”	 По	 лице-
то	 му	 трепнаха	 няколко	
мускулчета,	 то	 се	 опъна,	
леко	 се	 зачерви,	 той	 по-
мълча	 и	 накрая	 пророни	
като	 на	 себе	 си:	 „Разби-
рам.	Бъдете	 спокойни,	ще	
влязат	 още	 днес	 в	 първа	
книжка	за	1975	година.	Не	
може	 някои	 хора	 да	 се	
правят	 по-големи	 от	 глав-

ния	 редактор”.	 Знаех	 кого	
има	предвид.	Сред	време,	
когато	срещнах	същия	чо-
век,	с	инфантилния	си	глас	
процеди	 през	 зъби:	 „Така	
значи,	действаш	задкулис-
но”.	Какво	разбираше	под	
„задкулисно”,	 така	 и	 не	
разбрах.

През	пролетта	на	1974	
година	 поканих	 Камен	
Калчев	на	среща	със	сту-
дентите	 от	 Шумен.	 Тогава	
ръководех	студентския	ли-
тературен	 клуб	 „Боян	 Пе-
нев”	 към	 младежкия	 дом	
в	 града.	 Той	 се	 съгласи	
веднага	да	дойде.	Тръгнах-
ме	от	София	заедно	и	пъ-
тувахме	с	първия	самолет	
до	Шумен.

...	В	пълната	зала	бяха	
дошли	 много	 студенти	 от	
Висшия	 педагогически	 ин-
ститут	 в	 Шумен,	 учители,	
журналисти	 и	 млади	 тво-
рци,	които	изслушаха	с	го-
лям	интерес	отговорите,	с	
които	 Камен	 Калчев	 отго-
вори	на	техните	въпроси.

В	 края	 на	 септември	
1981	 г.	 се	 проведоха	 тър-
жества	 във	 Велики	 Пре-
слав.	 От	 Съюза	 на	 бъл-
гарските	 писатели	 прис-
тигна	 голяма	 група,	 сред	
които	 Елисавета	 Багряна,	
Николай	 Зидаров,	 Богдан	
Глогински	 и	 Камен	 Кал-
чев,	 който	 беше	 водач	 на	
групата	 писатели.	 Когато	
ме	видя,	той	се	изненада,	
зарадва	се	искрено.	Тряб-

ваше	 да	 представя	 писа-
теля	в	 големия	читалищен	
салон	 на	 град	 Смядово.	
Щом	 влязохме	 в	 препъл-
нения	 салон,	 той	 гръмна	
от	 ръкопляскания.	 Мислех	
си	 с	 каква	 любов	 посре-
щат	 писателя	 обикнове-
ните	 хора.	 Представих	 го	
с	 кратко	 слово.	 По-късно	
той	сподели,	че	и	с	малко-
то	думи	съм	успял	да	„уло-
вя”	 основните	 проблеми,	
които	 поставя	 неговото	
творчество.

...	 Разделихме	 се	 в	
късна	доба.	Обещах	му	да	
се	обадя,	щом	отида	в	Со-
фия,	и	да	му	занеса	моето	
слово,	 като	 го	 препиша	
на	 чисто.	 Стана	 тъй,	 че		
нито	успях	да	му	се	обадя	
в	 София,	 нито	 да	 занеса	
словото.	На	14	януари	1988	
г.	Камен	Калчев	се	споми-
на.	 Разбрах	 по-късно,	 че	
поискал	 да	 бъде	 креми-
ран	 и	 прахът	 му	 да	 бъде	
разпилян	над	Керека,	 над	
местата,	 където	 е	 преми-
нало	 нерадото	му	 детство	
и	където	почиват	неговите	
предци	и	много	от	негови-
те	герои...

От ляво надясно: Камен Калчев, композиторът Тодор Попов, поетите Атанас Смирнов и Димитър Стефанов. Отпред - вну-
кът на Смирнов - Наско, 1971 г.

105 години от рождението на писателя Камен Калчев

Проф. Николàй Димков зà ñрåщитå ñи ñ Кàмåн Кàлчåв

Проф. Николай Димков                                        Камен Калчев

Като младеж членува във Вътрешната македонска 
революционна организация (обединена), заради което 
лежи в Софийския затвор известно време с обвинение 

за действия срещу държавата
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÑÒÀÐÎÏËÀ-
ÍÈÍÑÊÈ
ÏÐÎÕÎÄ

ÀÁÀÍÎÑÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÆÅÐÀÂ

ÑÒÀÐÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÒÅÃËÎ

ÑÕÎÄÑÒÂÎ,
ÏÎÄÎÁÈÅ

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1751-1830/

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÂËÀÊÍÎ-
ÄÀÉÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÎÐÃÀÍ, ÏÐÅ-
ÐÀÁÎÒÂÀÙ
ÕÐÀÍÀÒÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ËÅÒßÙÈßÒ
ÕÎËÀÍÄÅÖ
ÍÀ Ð. ÂÀÃÍÅÐ

ÁÈÂØ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÅÍ ÑÅÊÐÅ-
ÒÀÐ ÍÀ ÎÎÍ

¹2222

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
/1926-1989/

ÆÅÍÑÊÀ ÄÐÅ-
ÕÀ ÎÒ ÐÀÄÎ-
ÌÈÐÑÊÎ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Õ.
ÐÈÂÅÐÀ ÎÒ
„ÂÚÐÒÎÏ”

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÏÀÐÒÈß

ÊÓÐÎÐÒÍÎ
ÑÅËÈÙÅ Â
ØÂÅÉÖÀÐÈß

ÌÈÍÅÐÀË,
ÒÈÒÀÍÎÂ
ÎÊÈÑ

ÃÐÓÏÀ ÍÀÐÎ-
ÄÈ Â Ñ. ÀÔ-
ÐÈÊÀ È ÀÇÈß

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ ÄÓÕÎÂ-
ÍÈÊ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÂÈÄ ÊÎÊÎÑÎ-
ÂÀ ÏÀËÌÀ

Ã-Íß ÍÀ ÁÅËÈ-
ÍÈ ÎÒ „ÑÎÌ-
ÍÀÌÁÓËÀ”

ÈÇÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈÅ ÍÀ
ÑÂÅÒÅÖ

ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÁÎß ÇÀ
ÎÁÓÂÊÈ

ÆÈËÅÙÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈÅ ÍÀ ÃÀÉ
ÏÅÒÐÎÍÈÉ

ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ
ÇÀ ÂÄÈÃÀÍÅ
ÍÀ ÒÎÂÀÐÈ

ÑÒÎÌÀÍÅÍ
ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÈ
ÍÎÆ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß

ÎÑÒÐÎÂ Â
ÀÐÀËÑÊÎ
ÌÎÐÅ

Ã-É ÍÀ ÆÓË
ÂÅÐÍ ÎÒ ÅÄ-
ÍÎÈÌ. ÐÎÌÀÍ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎ-
ÄÅÍ ÂÎÅÍÅÍ
ÑÚÞÇ

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÕÀÐÄÀË

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÈÍÎÀÊÒÜÎÐ
„ÂÐÅÌÅ
ÐÀÇÄÅËÍÎ”
/1932-2014/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
È ÈÍÆÅÍÅÐ
/1813-1854/

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß,
ÏÐÎÂÈÍÖÈß
ÂÈÒÅÐÁÎ

ÄÅÑÅÒÎÊÐÀÊ
ÌÎÐÑÊÈ ÐÀÊ

ËÅÒÎÏÈÑÈ

ÌÎÐÀÂÑÊÈ
ÀÐÕÈÅÏÈÑ-
ÊÎÏ ÎÒ Â.IX

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„ÖÈÃÀÍÑÊÀ
ËÞÁÎÂ”

ÁÐÀÒÚÒ ÍÀ
ÀÂÅË /ÁÈÁË./

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÀÒÐÈÀÐÕ
/1901-1971/

ÏÅÐÄÅ

ÏÎÐÅÄÍÎ
×ÈÑËÎ

ÏÚÐÂÈÒÅ
ÐÓÑÊÈ ËÅÊÈ
ÊÎËÈ

ÄÀÐÈÒÅË ÍÀ
ÎÐÃÀÍÈ

ÑÀÌÓÐÀÉ ÁÅÇ
ÏÎÊÐÎÂÈÒÅË

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1825-1864/

ÆÏ
ÏÐÅÂÎÇÍÎ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ

ÂÈÄ ÁßËÀ
ÌÅÊÀ ÃËÈÍÀ

ÃÐÀÄ Â
ÕÚÐÂÀÒÈß

ÅÇÅÐÎ ÂÚÂ
ÔÈÍËÀÍÄÈß

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÑÊÀÐËÀÒÈ

ÕËÎÏÀÒÀÐ

ÄÀÒÅËÅÍ
ÏÀÄÅÆ

ÁÈÂØ
ÎÒÁÎÐ ÎÒ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1639-1699/

ÏÈÑÒÀ ÇÀ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÁÅËÃÈß

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1907-1996/

ÃÅÎÌÅÒÐÈ×-
ÍÎ ÒßËÎ

ÏÈÑÒÀ ÇÀ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”
Â ÈÒÀËÈß

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÀÑÒÀ ÇÀ
ÇÚÁÈ

ÃÎÄÈØÍÀ
ÂÍÎÑÊÀ ÇÀ
ÏÀÏÀÒÀ

ÍÅÃÎÄÍÀ
ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÌÚÍÈß

ÐÓÑÊÀ ÎÏÅÐ-
ÍÀ ÏÅÂÈÖÀ
/1838-1917/

ÒÅËÅÂÈÇÈÎ-
ÍÅÍ
ÐÀÁÎÒÍÈÊ

ÒÅÆÊÀ
ÇÀÐÀÇÍÀ
ÁÎËÅÑÒ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1868-1953/

ÏÐÈÏÎÉ ÇÀ
ÇÀÏÎßÂÀÍÅ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1921-1980/

ÑÎÐÒ
ßÁÚËÊÈ

ØÈÐÎÊÎ-
ËÈÑÒÍÎ ÄÚÐ-
ÂÎ, ×ÈÍÀÐ

ÑÅËÎ Â
ÁÓÐÃÀÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÂÈÄ ÊÎËÁÀÑ

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÎÍÈÖÅÒÈ
ÎÒ „ÄÎÍ
ÏÀÑÊÓÀËÅ”

ÌÀËÚÊ
ÏÚÑÒÚÐ
ÏÀÏÀÃÀË

ÑÒÐÎÔÀ ÎÒ
ÄÅÂÅÒ ÑÒÈÕÀ

ÌÀÐÊÀ
ÎÌÅÊÎÒÈÒÅË
ÇÀ ÏÐÀÍÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1862-1930/

ÄÚÃÎÂÀÒÀ
ÎÁÂÈÂÊÀ
ÍÀ ÎÊÎÒÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÎÌ
/1786-1853/

ÏÐÈßÒÅËÈ,
ÄÐÓÃÀÐÈ

/ÐÀÇÃ./

ÌÀÑËÈÍÅÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ,
ÊÀËÅÍÈÊ

ÑÚÂÅÒ ÍÀ
ÐÀÂÈÍÈÒÅ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÃÎËßÌÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1707-1762/

ØÀÁËÎÍ, ÃÎ-
ÒÎÂÀ ÌßÐÊÀ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÌÅÑÅÖÈÒÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÔÈÐÌÀ ÇÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÂÈÄ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈß,
ÑÚÄÚÐÆÀÙÈ
ÀÌÈÍÎÃÐÓÏÀ

ÅÇÅÐÎ Â ÑÈ-
ÁÈÐ ÍÀ ÐÅÊÀ
ÊÓÐÅÉÊÀ

ÑÅËÎ Â
ÑÒÀÐÎÇÀÃÎÐ-
ÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÈÑÒÎÐÈÊ
/1849-1928/

ÀÌÈÍÎÊÈÑÅ-
ËÈÍÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÊÐÎÊÎ-
ÄÈË

ÃÐÀÄ Â
ÅÒÈÎÏÈß

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÞÆÍÀ
ÀÔÐÈÊÀ

×ÈÑÒÎ ÒÅÃËÎ
ÍÀ ÑÒÎÊÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Â.
ÐÎÇÎÂ ÎÒ
ÏÈÅÑÀÒÀ
„ÏÎ ÏÚÒß”

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÅÊÂÀÄÎÐ

ÐÅÊÀ ÍÀ
Î. ÑÀÕÀËÈÍ,
ÐÓÑÈß

ÑÏÀÐÒÀÍÑÊÈ
ÐÎÁ

ÐÎÄ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÅÐÄÈ ÎÒ
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почист-
вам от а до я. извърш-
вам строителни работи. 
чистя дворове, мази - 
0899/601-444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, зида, вик, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ФирМа изгражда, 
ремонтира или събаря 
- обезопасява всякак-
ви покриви. изгражда 
навеси, огради и други 
на най-ниски цени и с 
високо качество. тел. 
0895/752-838.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 17]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 14]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставра-

ции - тел. 0897/390-194. 
[25, 14]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - 
тел. 0886/762-434. [25, 
14]
бЕТон, коФраж, арма-
тура, огради, подпорни - 
тел. 0887/35-70-39. [12, 
11]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
11]
дрЕнажи, изкопни 
работи - тел. 0887/35-
70-39. [12, 11]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 6]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. тел. 
0876/416-716. [11, 5]
бригада изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски 
и бояджийски услуги и 
др. тел. 0899/638-875. 
[11, 1]
рЕМонТ на покриви, 
тенекеджийство - тел. 
0893/873-271. [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - 
редене, БеЗПРаХово 

циклене, фино шлайфа-
не, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - тел. 0895/386-
650
шпаклоВка и боядис-
ване - тел. 0878/508-
333.
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - тел. 0895/70-
70-50. [12, 11]

изолаЦии
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолаЦии, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 17]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 23]
Вик, Ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
11]

коМини
проФЕсионално по-

чисТВанЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
По всяко вРеме. тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [24, 23]
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 16]

дограМа
Al  и PVC дограма + 
бонус - 0893/206-746. 
[22, 11]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 15]
рЕМонТ на всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 15]

дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 7]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление 
и изпълнение на 
дворни места, озе-
леняване, водопа-
дни и езерни фор-
ми, скални кътове, 
барбекюта. тел.  
0888/942-335.

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 9]

косЕнЕ

проФЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка 
- 0899/140-254.

грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, под-
дръжка на зелени площи. 
тел. 0877/919-006.
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-

386. [12, 3]
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти и къпи-
ни - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 2]
косЕнЕ с храсторез - 
тел. 0876/479-910. [11, 
2]

ХидроизолаЦии
напраВа Хидроизола-
Ция на покриви и улу-
ци - тел. 0896/514-365. 
[24, 1]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (алПи-
нист) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
събарянЕ и почист-
ване на имоти - тел. 
0885/950-358. [17, 16]
МЕТални консТрук-
Ции и цветни метали 
заварява тел. 0885/724-
671. [11, 1]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 
3]

съобщЕния
учрЕдиТЕлиТЕ и парт-
ньорите на априловски-
те награди за литература 
оБявяват конкуРс За 
книГи, издадени в пери-
ода от 1 септември 2018 
г. до 31 август 2019 г., 
или ръкописи в следните 
жанрове: поезия, проза, 
литература за деца, ху-
мор и сатира, етногра-
фия, краезнание. в кон-
курса могат да участват 
всички автори, родени 
или дълго пребивавали 
на територията на об-
щина Габрово, както и 
всички редовни членове 
на дружеството на писа-
телите – Габрово. книги-
те или ръкописите (в два 
екземпляра), придружени 
от кратка творческа би-
ография, трябва да бъдат 
предадени до 31 август 
2019 г. в отдел „кра-
езнание” на Регионална 
библиотека “априлов-Па-
лаузов” – гр. Габрово.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 6]

ясноВидсТВо
ясноВидсТВо - тел. 
0895/22-18-68. [24, 1]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-

кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
наЦЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 

транспорт, се продават 
на тел. 0877/471-466.
дърВа за печки и ками-
ни - 80 лв., се продават 
на тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - наря-

зани и нацепени, се про-
дават на тел. 0876/437-
140.
букоВи дърВа - наря-
зани и нацепени. Без-
платен транспорт. тел. 
0877/191-102.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. 

дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
наЦЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. тел. 0879/988-
047.
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 85 лв. доставка 
веднага! тел. 0893/511-
154. [33, 31]
проМоЦия! дъбоВи 

изрезки - 40 лв./куб. м. 
тел. 0899/137-896. [22, 
22]
гоТоВи дърВа за 
печки и камини - тел. 
0885/950-358. [23, 16]
нарязани, наЦЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 11]
„Флин Т - г а йд а р о -
Ви“ („пЕТя Гайдаро-
ва“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. 

осигурен транспорт. тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [31, 9]
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени. не-
забавна доставка. сухи. 
тел. 0896/807-688. [19, 
8]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 3]
дърВа за огрев прода-
ва тел. 0893/83-04-02. 
[11, 1]

рабоТа прЕдлага
Магазин за храни-
телни стоки в кв. дядо 
дянко търси да назна-
чи продавач-консул-
тант. справки на тел. 
0882/290-345.
ФирМа „коМ“ набира 
общи работници. Запла-
та 1000 лв. справки на 
тел. 0899/137-896. [22, 
22]
шиВашко аТЕлиЕ 
„катя колева“ търси 
да назначи шивачка. 
спокойни условия на 
труд, отлично запла-
щане. справки на тел. 
0894/504-843 - колев. 
[22, 18]

ббс - България оод 
търси механици и ел. 
техници за постоянна 
работа - todorof@gmail.
com. справки на теле-
фон 0898/247-826. [23, 
16]
рабоТа В австрия за 
социални асистенти с 
немски език - справки 
на тел. 0887/118-813. 
[11, 10]
ТранспорТна ФирМа 
търси международен 
шофьор с опит. справки 
на тел. 0896/499-039. 
[11, 11]
бЕнзиносТанЦия Тър-
си служители. справки 
на тел. 0885/292-801. 
[11, 11]
склад Търси шофьор-
пласьор. справки на 
тел. 0883/222-290. [11, 
11]
ФирМа прЕдлага ра-
бота в отрасъл строи-
телство, предимство за 

хората с опит. справки 
на тел. 0877/44-51-99. 
[11, 10]
МЕбЕлна Фабрика 
търси общ работник и 
мебелист - справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 
9]
пиЦария „Мания“ 
търси пицар. справки 
на тел. 0877/44-55-82. 
[11, 8]

„диМас“ ад Търси 
да назначи ЕкспЕ-
диТор, ФакТурисТ. 
За повече информа-
ция: тел. 0885/803-
330. [11, 7]

ФирМа Търси работ-
ник за производство на 
тестени изделия. справ-
ки на тел. 0885/069-
027. [11, 7]
ФирМа Търси работ-
ници. справки на теле-
фон 0888/255-318. [11, 
5]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се набират на 
тел. 0888/456-477. [11, 
6]
сЕрВиТьорка за съ-
бота и неделя се търси 
на тел. 0899/147-447. 
[5, 2]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно - справки 
на тел. 0897/889-001. 
[22, 5]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 5]
ФирМа Търси готвач. 
дневна смяна. справки 

на тел. 0885/069-027. 
[11, 5]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант. справки на тел. 
0885/069-027. [11, 5]
дВаМа общи строи-
телни работници се тър-
сят на тел. 0899/922-
476. [5, 5]
заВЕдЕниЕ за обед-
но хранене търси гот-
вачка. добро запла-
щане. справки на тел. 
0897/930-192, след 
14.00 часа. [7, 4]
Търси дърВодЕлЕЦ 
с опит. малка фирма, 
работа само с масив, 
дългосрочно, дого-

вор. справки на тел. 
0899/155-378. [5, 3]
ФирМа „ЕлиТ“ оод 
търси да назначи шло-
сер със средно образо-
вание. справки на тел. 
0886/80-22-23. [5, 3]
„лЕдър арТ“ оод тър-
си да назначи операто-
ри на лешачни машини 
за склада си в село 
яворец. Производствен 
опит се счита за пре-
димство. високо запла-
щане. справки на те-
лефон0878/284-515. [5, 
2]
пиЦария „гладниЦи“ 
търси пицари, сервитьо-
ри и готвачи. справки 
на тел. 0899/319-114. 
[9, 2]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухнен-
ски работник/миячка. За 
справки: тел. 0889/319-
654. [11, 2]
бисТро „карТал“ 

търси помощник-готва-
чи за петък и събота 
вечер. справки на тел. 
0889/319-654. [11, 2]
ФирМа „аеМес“ на-
бира шивачки с опит. 
стартова заплата 1000 
лв. телефон за връз-
ка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 1]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи серви-
тьор/ка. справки на тел. 
0889/319-654. [5, 1]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи серви-
тьор/ка на 4-часов ра-
ботен ден. Постоянна 
работа. справки на тел. 
0889/319-654. [5, 1]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.аВТоМобили
продаВа
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. [11, 
9]
Форд ФиЕсТа, 1.3, 
бензин/газ, 2005 г., за 
3500 лв. се продава на 

тел. 0888/555-298. [5, 
2]
опЕл заФира, 2.2, 
бензин, газов инже-
кцион, всички екстри, 
се продава на тел. 
0889/22-98-60. [12, 1]

Микробуси, 
каМиони
Мазда 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 2]

джипоВЕ
джип „дайХаЦу“, 

бензин, 1.6, 109 к. 
с., специализиран за 
лов, отлично състоя-
ние, се продава на тел. 
0885/133-711. [20, 13]

аВТоМобили под
наЕМ

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

аВТоМобили под 
наем - 0878/929-080. 

[20, 19]

гуМи, джанТи

а л у М и н и Е В и 
джанТи оТ „ауди“ 
а6. с гуМи „Toyo 
pRoxEs” 225/45/
zR16 98W; ЦЕна 
по догоВарянЕ - 
0887/611-753 [20, 
14]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-

то се изкупуват на теле-
фон 0899/092-510. [23, 
15]

МоТори/
ВЕлосипЕди

изкупуВаМ ноВи 
и сТари, западни 
и соЦиалисТичЕ-
ски МоТопЕди и 
МоТоЦиклЕТи - 
здрави и повредени, 
може и с липси - 
телефон 0999/009-
008

бинго зала 
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 - Г-жо Маринова, от-
ново сте на баскетболен 
камп в Габрово?

- За	 моя	 голяма	 ра-
дост,	 участвам	 от	 самото	
му	 откриване	 преди	 че-
тири	 години	 (2016	 г.).	 И	
този	 път	 получих	 покана	
от	главния	организатор	на	
лагера	 Владимир	 Искров.	
Много	 съм	 благодарна	 за	
възможността	да	се	докос-
на	до	различни	философии	
на	 баскетбола.	 Във	 всеки	
един	 камп	 има	 различни	
участници,	 от	 различни	
държави.	 Черпя	 опит	 от	
всеки	един	мой	колега.

- Път към какво е 
кампът?

-	Старая	се	да	попивам	
информация,	знания,	които	
да	 мога	 да	 прилагам,	 да	
приспособявам	 към	 моята	
философия	 за	 баскетбол.	
В	 тези	 кампове	 участват	
деца	 от	 различни	 държа-
ви,	 с	 различно	 ниво	 на	
уменията.	Те	са	разделени	
по	 възраст	 и	 баскетболни	
умения.	Има	деца	от	8	до	
18	 години.	 При	 малките	
деца	 групите	могат	да	бъ-
дат	смесени.	Момиченцата	
обикновено	 са	 по-малко.	
Гледа	се	групата	да	работи	
максимално	 селективно,	
за	 да	 бъде	 тренировъчни-
ят	 процес	 пълноценен.	 В	
момента	 сме	 втора	 смяна	
(19	-	27	юли).

- В първа смяна 
и м а ш е  с и л е н 
международен турнир.

- Да,	 турнирът	 „Христо	
Донков”.	Вече	е	традицио-
нен	за	кампа.

Странично	 занимание	
е	 Street	 basketball	 3	 х	 3,	
който	 стартира	 миналата	
година.	В	него	сега	участ-
ваха	 деца	 от	 българска,	
румънска,	ирландска	стра-
на.	Изиграха	се	доста	ос-
порвани	 мачове	 с	 много	

емоции	 и	 много	 настрое-
ние.	Децата	бяха	разделе-
ни	в	различни	възрастови	
групи	и	имаше	възможност	
за	 изява.	 Последните	 го-
дини	 „Уличният	 баскетбол”	
придобива	 все	 по-голяма	
популярност	 не	 само	 в	
България,	а	в	цял	свят.

Два	отбора	с	по	пети-
ма	 баскетболисти	 играят	
на	половин	терен.	Разбира	
се,	 има	 малки	 различия	
в	 правилата	 на	 игра	 от	
класическия	 баскетбол.	 И	
Streetball	вече	успешно	си	
намира	място	в	кампа.

- Как работиха децата 
от втора смяна на лагера?

- В	 работата	 с	 деца-
та	 главно	 се	 набляга	 на	
техническите	 елементи.	
Не	 на	 тактическите.	 Глав-
но	 се	 работят	 детайли	
като	 дриблиране,	 подава-
не,	 пренасяне	 на	 топката.	
Целта	 на	 нас,	 треньорите	
на	 кампа,	 е,	 ако	 даден	
играч	има	паразитна	греш-
ка,	 да	 се	 опитаме	 да	 му	
помогнем	да	изчисти	греш-
ката.	Да	му	покажем	пра-
вилния	начин	той	да	добие	
представа	 не	 за	 това,	 че	
не	 е	 учил	 в	 клубния	 си	
отбор	и	във	времето	не	се	
е	 постарал	 достатъчно	 да	
изчисти	 това	 нещо.	 Тези	
кампове	 имат	 точно	 тази	
цел	 –	 детето	 да	 разбере	
къде	греши,	какво	да	учи	и	
след	като	се	върне	в	клуб-
ния	отбор,	да	продължи	по	
правилния	път.

- С желание ли играят 
децата?

- Да,	да.	С	много	енер-
гия	 и	 желание.	 Усеща	 се	
една	 приятна	 атмосфера.	
Има	 деца,	 които	 идват	 за	
пореден	път	и	популяризи-
рат	 лагера.	 Виждам	 деца,	
с	 които	 вече	 сме	 се	 сре-
щали	 през	 тези	 години,	
което	означава,	че	сме	си	

свършили	добре	работата.	
И	 организационно,	 и	 тре-
нировъчно,	и	на	децата	им	
е	интересно	и	забавно.

В	 момента,	 втора	
смяна,	 играят	 около	 200	
деца,	 разделени	 в	 десет	
групи.	 Треньорите	 са	 три-
мата	 американци	 -	 Тим	
Доналдсън,	 Кейнан	 Кофи,	
Дъстин	Карт,	двама	румън-
ци	и	аз	единствен	българ-
ски	треньор.

Ние,	 треньорите,	 мо-
тивираме	 децата	 чрез	 уп-
ражненията,	изискванията,	
които	 имаме	 към	 дадено	
упражнение	 да	 се	 изпъл-
нява	 правилно:	 „можеш”,	
„направи	 го”,	 „ако	не	ста-
не	 от	 първия	 път,	 опитай	
пак”,	„не	се	отказвай”.	

Обикновено	 нещата	 в	
баскетбола	 не	 се	 получа-
ват	от	първия	път,	защото	
е	 сложен	 спорт	 с	 уред	
-	 топка,	 която	 обикнове-
но	 пречи.	 И	 ние	 трябва	
така	да	направим,	че	тази	
топка	 да	 бъде	 приятел	 с	
тялото	на	играча.	Тя	да	го	
слуша	 и	 играчът	 да	 може	
да	борави	с	нея.

- Имаше ли контролни 
мачове?

- В	кампа	се	направиха	
няколко	 контролни	 мача	
между	момчетата	 -	кадети	
от	Румъния	и	тези	от	Бла-
гоевград	и	др.

- Как започна любовта 
Ви към баскетбола?

- Бях	 седемгодишна.	
Причината	 да	 остана	 тол-
кова	 години	 в	 баскетбо-
ла	е	моята	 треньорка	Ани	
Рудева.	 От	 нея	 не	 само	
заобичах	 тази	 игра,	 но	
последвах	 и	 нейния	 път	
на	 треньор.	 В	момента	 тя	
прекрати	 треньорската	 си	
дейност,	 но	 участва	 ак-
тивно	с	опита	си	в	помощ	
на	отборите	„Рилски	спор-
тист”	 -	 Самоков.	 Самата	
аз	 последните	 ми	 мачове	
бяха	 на	 университетско	
ниво,	 след	 което	 започна	
кариерата	ми	на	треньор.	

В	 спортен	 клуб	 „Бал-
кан”,	 известен	 с	 баскет-
болните	 си	 традиции,	 ра-
ботя	 само	 с	 подрастващи	
момчета,	 8-16-годишни.	
Някои	 от	 тях	 успяват	 да	
се	 реализират	 в	 мъжки	
баскетболни	отбори	в	Бъл-
гария,	включително	в	NBL.	
Деян	 Карамфилоф	 играе	
този	сезон	за	„Левски	Лу-

койл”,	 Александър	 Милов	
-	 за	 „Академик”	 -	 Правец.	
Други	 момчета	 играят	 в	
чужбина	 -	 Италия,	 Гер-
мания,	 САЩ	 и	 др.	 Про-
фесионално	 с	 баскетбол	
се	 занимава	 Александър	
Пейчинов,	 Ерик	 Йорда-
нов	 и	 други,	 минали	 през	
колежански	 баскетболни	
отбори	 в	 Америка.	 Мои	
възпитаници	 последваха	
примера	ми	-	треньори	на	
бъдещи	 таланти,	 които	 да	
представят	 България	 на	
по-високо	 ниво.	 Други	 се	
заеха	 с	 физическата	 под-
готовка	на	играчите.	

Отборите	 на	 „Балкан”	
се	 представят	 много	 до-
бре,	 чиято	 цел	 е	 да	 се	
доближат	 до	 европейския	
баскетбол.	 Имат	 участие	
в	 Младежката	 евролига	 -	
Централна	 Европа.	 Чер-
пят	 опит	 от	 грандовете	 в	
Европа.

- Какви впечатления 
отнасяте от четвъртия 
камп?

- Прекрасно	 е,	 че	 де-
цата	могат	да	видят	и	дру-
гия	 вид	 баскетбол	 -	 на	
инвалидни	 колички.	 Да	
видят	 момчетата	 на	 ко-
лички	 колко	 всеотдайно	 и	

умело	играят.	Да	видят,	че	
това,	за	което	говорим,	че	
един	 баскетболист	 тряб-
ва	 да	 има	 изключителен	
характер,	 че	 трябва	 да	 е	
безкрайно	 мотивиран,	 да	
има	 сърце	 и	 желание	 да	
играе	 баскетбол.	 Да	 бъде	
упорит,	 да	 преследва	 це-
лите	 си.	 Да	 видят,	 че	 по	
стечение	 на	 някакви	 об-
стоятелства,	 претърпяна	
злополука,	нещо,	което	се	
е	 случило	 в	 техния	 личен	
живот,	 лишило	 ги	 от	 въз-
можност	 да	 играят	 бас-
кетбол,	но	това	съвсем	не	
ги	 прави	 различни	 хора.	
Напротив,	 всеки	 от	 тях	 е	
равностоен	 човек,	 човек	
с	 ценностна	 система,	 с	
висок	 морал.	 Самата	 аз	
адмирирам	 това	 и	 давам	
за	 пример	 тези	 момчета.	
Тези	баскетболисти	от	бъл-
гарския	 национален	 отбор	
на	колички,	който	тренира-
ше	по	време	на	кампа,	ще	
участват	 за	 първи	 път	 на	
Европейското	 първенство	
в	София	в	края	на	месеца.

-  Д о б и в а  л и 
популярност кампа?

- Наистина	 с	 времето	
той	 доста	 се	 популяризи-
ра.	 Интересът	 към	 него	

става	все	по-голям.	Вижда	
се	едно	страхотно	отноше-
ние	 на	 Община	 Габрово,	
която	 го	 подпомага	 и	 е	
съпричастна.	 Надявам	 се	
и	в	бъдеще	да	бъдат	фак-
тор.	Да	може	да	се	разши-
ри	мащабът	на	този	камп.

На	 него	 идват	 различ-
ни	 национални	 отбори	 от	
различни	държави	на	под-
готовка.

- Мястото на кампа в 
Габрово?

-	 Такъв	 вид	 кампове	
са	 нужни.	 Пожелавам	 на	
ръководителите	 на	 Меж-
дународния	 баскетболен	
лагер	 (IBC)	 да	 бъдат	 все	
така	амбициозни,	все	така	
всеотдайни.	 International	
Basketball	Camp	 -	 Габрово	
добива	 все	 по-голяма	 по-
пулярност.	 Утвърждава	 се	
като	 един	 от	 центровете	
на	баскетбола	в	България.	
Нека	 този	 камп	 да	 про-
дължава.	 Още	 повече	 да	
се	 развива	 и	 мотивира	
все	 повече	 деца.	 Органи-
заторите	 със	 същия	 хъс	
и	 желание	 да	 го	 правят.	
Да	 привличат	 все	 повече	
спонсори	 и	 хора,	 които	
биха	 подпомогнали	 нашия	
красив	спорт.	

Виктория Маринова, участник във всички издания  на International Basketball Camp • Gabrovo

„Кàмпът äоáивà вñå по-ãолямà популярноñт, утвържäàвà ñå кàто 
цåнтър нà áàñкåтáолà, à отношåниåто нà Оáщинàтà å ñтрàхотно”
 ВЕлА лАзАроВА

 Виктория Маринова е треньор в баскетболен 
клуб „Балкан” - Ботевград от осем години. Завърши-
ла е медицински колеж със следдипломна квалифика-
ция - треньор по баскетбол в НСА при известните 
специалисти, професорите Росица и Кръстьо Църо-
ви (габровци). С треньорска дейност се занимава 
от 23 години. Работила е в клубовете „Буба баскет-
бол”, „Славия”, „Овергаз” . 
 Участва в IBC - Габрово за четвърти път.

 продължава от стр. 1
Това	 показва,	 че	 учили-
щето	продължава	 да	 бъде	
желано.	 При	 срещата	 с	
родителите	 ми	 направи	
добро	 впечатление,	 че	 те	
говорят	 за	 добра	 среда	 и	
добро	 възпитание	 в	 учи-
лището,	в	което	изпращат	
своите	 деца.	 Нещо,	 което	

сега	е	дефицит.
 - Продължава ли На-
ционалната Априловска 
гимназия да бъде все така 
елитно училище?
	 -	 В	 стремежа	 си	 да	
даде	 добро	 образование	
на	 учениците	 гимназията	
поддържа	категоризацията	
на	елитна.	Разбира	се,	не	

можем	да	се	конкурираме	
с	най-желаните	училища	в	
София.	 Има	 потенциал	 на	
колегите	да	дават	много	и	
разнообразни	 знания	 на	
децата.
    - Как завърши учебната 
година в НАГ?
			 -	Успешно.	Всички	зре-
лостници	 се	 дипломираха.	

Резултатите	 по	 български	
език	и	литература	са	най-
добри	 в	 областта	 -	 5.04.	
Пълни	 отличници	 няма,	
иначе	имаме	над	50	отлич-
ника	 при	 дипломирането.	
За	 пореден	 път	 на	 база-
та	 на	 това	 представяне	
получаваме	 субсидия	 на	
Министерството	 на	 обра-
зованието	 за	 по-големи	
стипендии	 на	 учениците,	
които	се	разпределят	сред	
отличниците	 и	 стипенди-
антите.	
					Зрелостниците	ни	кан-
дидатстват	 в	 престижни	
учебни	 заведения.	 Насоч-
ват	 се	 към	 хуманитарните	
науки	и	правото	в	Софий-
ския	университет,	Нов	бъл-
гарски	 университет,	 Вели-
котърновския	 университет,	
предпочитат	 и	 екзотични-
те	 филологии.	 Сравнител-
но	 висок	 е	 процентът	 на	
учениците,	 кандидатствали	
медицина.	 За	 чужбина	 не	
тръгнаха	 много,	 все	 по-
вече	 се	 ориентират	 към	

добри	 български	 висши	
учебни	заведения.
	 Няколко	деца	от	пара-
лелката	с	немския	профил	
заминават	 за	 Германия.	
За	Великобритания	са	по-
малко.
	 Върна	 се	 от	 САЩ	 на-
шият	 ученик	 Илиян	 Хри-
стов,	 който	 учи	 една	 го-
дина	там	чрез	конкурс	по	
програма	 на	 Българската	
асоциация	по	четене.	Удо-
влетворен	е,	но	предпочи-
та	да	учи	в	Европа.
					Догодина	на	десетокла-
сниците	 предстои	 нацио-
нално	 външно	 оценяване	
по	 български,	 математика	
и	дигитални	умения.	Оцен-
ките	 ще	 бъдат	 въведени	
в	 специален	 документ	 за	
първи	гимназиален	етап.
    - Какви по-значими 
събития се случиха в На-
ционалната Априловска 
гимназия през годината?
	 -	 Във	 връзка	 с	 230-го-
дишнината	 от	 рождението	
на	 Васил	 Априлов	 прове-

дохме	 Априлови	 дни	 на	
културата.	 Интересното	
беше,	 че	 за	 втора	 година	
проведохме	нашия	конкурс	
„Благодетелите	 на	 българ-
ското	училище”	с	дарител-
ството	 на	 д-р	 Сербинова,	
която	 е	 правнучка	 на	 фа-
милията	Рашееви.	Наскоро	
бях	поканена	в	Народната	
библиотека,	заради	специ-
алното	 издание	 на	 фото-
типно	 копие	 на	 завета	 на	
Априлов.	 Имаше	 интерес-
ни	 срещи	 с	 доц.	Миланов	
от	Софийския	университет,	
който	 говори	 за	 езика	 на	
политиците,	а	също	така	и	
с	Христо	Пимпирев,	който	
ни	 разказа	 за	 Антаркти-
ческата	 експедиция.	 Си-
меон	 Идакиев	 представи	
много	 интересен	 снимков	
материал.	 Имахме	 срещи	
с	 млади	 поети,	 наши	 въз-
питаници.
	 Както	винаги,	гимнази-
ята	 през	 годината	 имаше	
много	 добри	 спортни	 ре-
зултати,	хандбалистките	ни	

са	втори	в	областта.
	 В	 училището	 остава	
още	 една	 година	 стипен-
диантът	 на	 Българо-аме-
риканската	 комисия	 „Фул-
брайт”.	 По	 нея	 американ-
ски	 студенти	 работят	 за	
една	 година	 като	 учители,	
по	 тяхно	 желание	 -	 може	
още	 една.	 Основната	 им	
задача	 е	 да	 подготвят	
състезания	 по	 програма	
BEST	 за	 дебати	 и	 публич-
но	 слово	 на	 английски	
език	в	различни	категории	
-	 поезия,	 проза,	 защита	
на	 теза.	 Нашите	 ученици	
са	 едни	 от	 най-добрите	
в	 страната,	 отборът	 ни	 е	
масов,	учениците	са	амби-
цирани	 да	 печелят	 първи	
места.	11	човека	се	състе-
заваха	в	националния	кръг	
в	София.	Целта	на	стипен-
диантите	 на	 „Фулбрайт”	 е	
не	толкова	децата	да	учат	
граматика,	 колкото	 да	 се	
оправят	с	живия	език.
			Гимназията	продължава	
стабилно	развитие	напред.

Снåжàнà Рàчåвиц, äирåктор: 
"Нàционàлнàтà Априловñкà ãимнàзия 
проäължàвà ñтàáилно нàпрåä"

Снежана Рачевиц разказва пред гостите от 125-то столично училище "Боян Пенев" какво е 
Априловската гимназия не само за развитието на българското образование, но и за форми-
ране на духовния елит на България. Учениците на "Боян Пенев" се срещат с Априловските 
възпитаници по различни поводи - организиране на дебати 


