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• Bulgarian homes network •

Иван ГосподИнов
 
	 След	 много	 силна	 игра	 на	 капитана	 Гергана	 Ива-
нова	 националният	 отбор	 по	 баскетбол	 за	 жени	 до	
20-годишна	възраст	започна	с	победа	участието	си	на	
Европейското	първенство	в	Прищина,	Косово.	Нашите	
победиха	Гърция	с	64:58,	след	като	водеха	през	целия	
мач.	Българките	дръпнаха	с	двуцифрена	разлика	още	в	
първата	част,	 а	след	 това,	 въпреки	известни	спадове,	
успяха	да	удържат	важния	успех.	Това	е	второ	пораже-
ние	за	гъркините.
	 Карина	 Константинова	 изигра	 много	 силен	 мач	
срещу	 гъркините.	Тя	завърши	със	17	точки,	4	борби,	5	
асистенции	и	9	отнети	топки.	Юлияна	Вълчева	добави	
15	точки	и	9	борби.																																		 стр. 8

Силна игра на Гåргана Иванова 
за поáåäа наä Гърция 

	 Започвам	с	най-важно-
то:	единственият	начин	да	
се	спре	развитието	на	бо-
лестта	е	3	месеца	вирусът	
на	 чумата	 да	 не	 намери	
прасе	(диво	или	питомно),	
което	 да	 зарази.	 Три	 ме-
сеца	 -	 толкова	 живее	 ви-
русът	 в	 естествена	 среда	

при	сегашните	метеороло-
гични	условия.
	 Защо	 у	 нас	 е	 трудно	
да	осигурим	това	условие?	
Защо	 усилията	 не	 дават	
резултат?	 Може	 би	 отго-
ворът	се	крие	в	ориентал-
ския	начин	на	мислене	на	
населението	у	нас...?

	 Съвсем	логично	е	пър-
вият	 случай	 на	 установя-

ване	 на	 болестта	 АЧС	 в	
община	 Ботевград	 да	 е	

в	 Трудовец.	 Винаги	 съм	
твърдял,	 че	 в	 селото	 има	
недисциплинирани	 хора,	
които	мислят,	 че	законите	
в	 България	 не	 важат	 за	
тях.	Особено	ловците!
	 А	иначе	епидемията	от	
африканска	 чума	 по	 сви-
нете	 доказа,	 че	 България	
абсолютно	 задължително	
трябва	 да	 приключи	 с	 т.	
нар.	 „задни	 дворове”.	 Те	
са	 най-опасният	 резерво-
ар	 и	 разпространител	 на	
болестта.
	 Второ:	 Дивата	 свиня,	
която	 също	е	разпростра-
нител	на	чумата.
	 От	 години	наред	всич-

ки	 държавни	 институции	
се	 опитват	 да	 накарат	
организираните	 ловци	 да	
намалят	 запаса	 на	 дива-
та	 свиня.	 (Премахната	 бе	
необходимостта	от	придру-
жител	 при	 индивидуален	
лов,	 а	 разрешителните	 за	
индивидуален	 лов	 са	 на	
символична	цена	от	1	лев.	
Съгласно	 Закона	 за	 лова	
и	 опазване	 на	 дивеча	 на	
дива	 свиня	 се	 ловува	 це-
логодишно	и	денонощно.)	
 И	какъв	е	резултатът	-	
увеличен	 запас	 през	 2019	
година.	Въпреки	непрекъс-
натите	 гонки	 през	 сезон	
2018-2019	година.

	 Ефективен	 и	 подходящ	
начин	за	„депопулация”	на	
дива	свиня	е	ловене	в	ка-
пани	и	избиване.	
	 Аз	 лично	 смятам,	 че	
трябва	 да	 се	 щадят	 гли-
ганите	 и	 старите	 женски	
свине,	на	които	ще	се	на-
дяваме	да	възстановят	по-
пулацията.	 Трябва	 да	 се	
избиват	 прасетата	 до	 2	
години,	 които	 са	 80%	 от	
запаса.
	 Сега,	 когато	 вирусът	
вече	 е	 завладял	 половин	
България,	 гоненето	 на	 ди-
веч	 със	 или	 без	 куче	 е	
недопустимо.	

продължава на стр. 2

Инж. Иван Стåпанов: "Заäнитå äворовå” са най-
опасният рåзåрвоар и разпространитåл на АЧС" 

botevgrad.com

 Иван Степанов е бивш директор на Горското 
стопанство в Ботевград. От три години е дирек-
тор на Ловното стопанство „Росица” в Севлиево. 
Botevgrad.com потърси мнението му на специалист 
какви трябва да са мерките, за да бъде овладяно 
разрастването на болестта африканска чума по 
свинете у нас.

тИхомИр Църов

	 Днес	 от	 17.00	 часа	 в	
Регионален	 исторически	
музей	 -	 Габрово	 ще	 бъде	
открита	изложба	по	повод	
отбелязването	 на	 150-го-
дишнината	от	създаването	
на	 Женско	 благотвори-
телно	 дружество	 „Майчи-
на	 грижа“	 -	 Габрово.	Тя	 е	
съвместна	 инициатива	 на	
музея	и	РБ	„Априлов-Пала-
узов“	-	Габрово.	
	 В	 експозицията	 са	
представени	 30	 културни	
ценности	и	няколко	ценни	
печатни	 издания	 –	 биб-
лиографска	 рядкост.	 На	
табла	 е	 проследена	 исто-
рията	 на	 дружеството,	 от	

създаването	 му	 през	 1869	
година	до	наши	дни.
	 Акценти	 на	 експози-
цията	 са	 най-ранните	 до-
кументи	 от	 дейността	 на	
дружеството	от	август	1869	

г.	 и	 личните	 вещи	 на	 д-р	
Тота	 Венкова	 –	 първата	
ученичка,	 издържана	 от	
дружеството	 при	 учението	
си	в	девическото	училище.	
	 Централно	място	е	от-

делено	 на	 най-значимия	
дарител	 на	 ЖБД	 „Майчи-
на	грижа“	–	Пенчо	Семов.	
Представени	 са	 едни	 от	
най-атрактивните	 културни	
ценности,	 притежание	 на	
РИМ	-	Габрово:	портретите	
на	 благодетелното	 семей-
ство	Пенчо	и	хаджи	Радка	
Пенчо	 Семова,	 художест-
вено	 изработените	 позд-
равителни	 адреси	 от	 дру-
жеството	 за	 дарителските	
им	жестове	и	за	първи	път	
показвана	 в	 експозиция		
грамота	 и	 почетен	 знак	
„За	 насърчаване	 към	 чо-
веколюбие”	-	втора	степен	
на	 Радка	 Семова,	 отличе-
на	от	Цар	Борис	 III	 на	16	
февруари	1938	г.”.

Изложáа, посвåтåна на 150 гоäини äружåство 
„Майчина грижа", щå áъäå открита в РИМ - Гаáрово

	 6Fest,	който	имаше	три	
издания	 в	 Габрово	 през	
2017	 и	 2018	 г.	 е	 единстве-
ният	 габровски	 фестивал	
със	самостоятелно	участие		
в	 официалната	 програма	
на	 Пловдив	 -	 Европейска	
столица	на	културата	2019.
	 Четвъртото	издание	на	
уличния	фестивал	6Fest	ще	
бъде	в	творческия	квартал	
Капана	на	27	и	28	септем-
ври	 Входът	 е	 свободен.
	 След	 три	 издания	 в	
Габрово	 и	 гостуване	 на	
„Квартал	Фестивал”	 в	Со-
фия	през	септември	2018	г.,	
с	изданието	си	в	Пловдив	
6Fest	 вече	 прави	 заявка	
да	се	превърне	в	истински	
пътуващ	 уличен	 фестивал.

	 Основната	 фестивал-
на	 програма	 ще	 бъде	 на	
28	 септември	 (събота)	
със	 съвременен	 цирк,	
куклен	 театър,	 улична	
магия,	 парад	 на	 кокили,	
огнено	 и	 светлинно	 шоу,	
спектакъл	 с	 марионетки.
	 Ще	 участват	 Театър	
на	огъня	и	сенките	Fireter,	
цирк	„Играчка-Плачко”,	Ва-
риете	 „План	 Б”,	 Театрал-
на	 компания	 „SoulMade”,	
Quick	Hands	Project,	Куклен	
театър	 „Мале-мале”	 и	 др.
	 Като	 част	 от	 Фести-
вала	 за	 улични	 изку-
ства	 6Fest	 в	 Капана	 на	
27	 септември	 (петък)	 ще	
се	 състои	 второто	 из-
дание	 на	 новия	 формат	

„Нощ	 на	 историите”.	
	 В	 пловдивската	 „Нощ	
на	 историите”	 местни	
творци	 от	 Града	 на	 тепе-
тата	 ще	 разказват	 лич-
ни	 и	 семейни	 истории.
	 Първата	 „Нощ	 на	 ис-
ториите”	 беше	 в	 София	
на	 22	 май	 тази	 година	 и	
в	нея	своите	истории	раз-
казваха	писатели	и	поети	
като	Петър	Чухов,	Стефан	
Иванов,	Йордан	Ефтимов,	
Марин	 Бодаков,	 Вирги-
ния	 Захариева	 и	 други

продължава на стр. 8

Гаáровският 6Fest отива в 
пловäивския квартал Капана  

 - Г-жо Радева, в наве-
черието на 150-годишни-
ната на „Майчина грижа” 
какво Ви доведе в него 
при възстановяването му 
след повече от четири де-
сетилетия забвение?
	 -	Беше	съвсем	случай-
но.	Есента	на	1992	 година	
на	пазара	ме	срещна	моя-
та	колежка	Ана	Кисиленко-
ва	и	ме	покани:	„Тъй	като	
не	 обичаш	да	 членуваш	в	
партия,	ела	утре	в	църква-
та	„Света	Богородица”.	

	 На	 другия	 ден	 в	 църк-
вата	 заварих	 Ана	 с	 ней-
ната	зълва	Ганка	Кисилен-
кова,	 Ана	 Недева,	 която	
по-късно	 бе	 счетоводител	
на	 дружеството,	 и	 Събка	
Карагьозова	 от	 Дома	 на	
културата	 в	 завод	 „Добри	
Карталов”.		 	
	 После	Събка	ни	заведе	
в	 стола	 на	 предприятие-
то	 и	 ни	 съобщи:	 „Искаме	
да	 възстановим	Женското	
благотворително	 друже-
ство	 „Майчина	 грижа”.	 И	

започнахме	да	казваме	на	
близки	 и	 познати,	 колеж-
ки,	съседки		за	начинание-
то.	
 - Какво бяхте чували 
за дружество „Майчина 
грижа”?
	 -	 Още	 от	 дете	 бях	 чу-
вала	 за	 „Майчина	 грижа”.	
В	прогимназията	бяхме	хо-
дили	 лазарки	 в	 дома	 на	
голямата	 благодетелка	 на	
дружеството	 хаджи	 Радка	
Пенчо	Семова.

продължава на стр. 3

Иванка Раäåва: “Да помогнåш, áåз äа чакаш 
отплата, носи вътрåшна тиха раäост”

150 години Женско благотворително дружество „Майчина грижа”

вела лазарова

 Иванка Радева  е кореняк габровка, почетен член 
на дружество „Майчина грижа”. 
 Тя е от инициаторките  за възстановяване дей-
ността на ЖБД „Майчина грижа” преди 27 години, 
през ноември 1992 г.
 По професия детска учителка, тя е от основа-
телите на Кукления театър в Габрово (1973), къде-
то работи седем години. Връща се към професията 
на детска учителка с откриване на детска градина 
„Радост” в Габрово. 
 Участва всеотдайно в основната дейност на 
дружество „Майчина грижа” - благодетелност „да  
правим добро”.

Богäан Анäрååв: "Само 
"Райчо Каролåв" има 
спортна паралåлка и 
клуá по шахмат"      8
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уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 В периода 26.08.2019 - 30.08.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Трявна:	ул.	„Планинец”;	ул.	„Чер-
новръх”;	с.	Долни	Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	
с.	 Кисийци;	 ул.	 „Бял	 камък”;	 ул.	 „Стара	 планина”	
-	 гр.	 Плачковци;	 ул.	 „Пролет”;	 ул.	 „Бузлуджа”;	 с.	
Стръмци;	част	от	ул.	„Светушка”;	с.	Енчевци;	с.	Оша-
ни;	 с.	 Долни	 Дамяновци;	 част	 от	 ул.	 „Бенковска”;	
кв.	 Минкино;	 ул.	 „Димитър	 Горов”;	 ул.	 „Светушка”;	
кв.	Раданци;	част	от	ул.	„Христо	Ботев”;	ул.	„Алекси	
Пухлев”	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро”	от	№	12	до	№	
20	включително;	 ул.	 „Бенковска”	 –	 част	от	нея;	 кв.	
Горни	Плачковци;	с.	Райнушковци;	с.	Дурча.	

 В периода 19.08.2019 - 23.08.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Трявна:	ул.	„Планинец”;	ул.	„Чер-
новръх”;	с.	Долни	Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	
с.	 Кисийци;	 ул.	 „Бял	 камък”;	 ул.	 „Стара	 планина”	
-	 гр.	 Плачковци;	 ул.	 „Пролет”;	 ул.	 „Бузлуджа”;	 с.	
Стръмци;	част	от	ул.	„Светушка”;	с.	Енчевци;	с.	Оша-
ни;	 с.	 Долни	 Дамяновци;	 част	 от	 ул.	 „Бенковска”;	
кв.	 Минкино;	 ул.	 „Димитър	 Горов”;	 ул.	 „Светушка”;	
кв.	Раданци;	част	от	ул.	„Христо	Ботев”;	ул.	„Алекси	
Пухлев”	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро”	от	№	12	до	№	
20	включително;	 ул.	 „Бенковска”	 –	 част	от	нея;	 кв.	
Горни	Плачковци;	с.	Райнушковци;	с.	Дурча.

 В периода 12.08.2019 - 16.08.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	община	Трявна:	ул.	„Планинец”;	ул.	„Чер-
новръх”;	с.	Долни	Мечевци;	с.	Раевци;	с.	Дръндари;	
с.	 Кисийци;	 ул.	 „Бял	 камък”;	 ул.	 „Стара	 планина”	
-	 гр.	 Плачковци;	 ул.	 „Пролет”;	 ул.	 „Бузлуджа”;	 с.	
Стръмци;	част	от	ул.	„Светушка”;	с.	Енчевци;	с.	Оша-
ни;	 с.	 Долни	 Дамяновци;	 част	 от	 ул.	 „Бенковска”;	
кв.	 Минкино;	 ул.	 „Димитър	 Горов”;	 ул.	 „Светушка”;	
кв.	Раданци;	част	от	ул.	„Христо	Ботев”;	ул.	„Алекси	
Пухлев”	–	цялата,	и	ул.	„Бачо	Киро”	от	№	12	до	№	
20	включително;	 ул.	 „Бенковска”	 –	 част	от	нея;	 кв.	
Горни	Плачковци;	с.	Райнушковци;	с.	Дурча.			
 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.

хрИсто мандев

	 Интересно,	 нали?	 И	
на	 туристите	 ветерани	 от	
габровския	 клуб,	 и	 на	 пи-
сателите	от	местното	Дру-
жество	 на	 писателите	 се	
очакваше	да	бъде	интерес-
на	 една	 такава	 неприну-
дена	 среща.	 Защото	 има	
сходство	 на	 писателите	 и	
туристите	по	отношение	на	
романтиката	 в	 планинска-
та	природа.
	 И	 ето,	 на	 25	 юли	 в	
просторния	салон	на	чита-
лище	„Искра	–	1954”	в	кв.	
Лютаци	габровските	турис-
ти	 ветерани	 се	 срещнаха	
с	 творците	 на	 художест-
веното	 слово.	 Водени	 от	
своя	 председател	 Росица	
Кънева,	 писателите	 изра-
зиха	чувствата	си	към	при-
родата	в	лирични	стихове,	
за	 което	 туристите	 ги	 на-
градиха	 с	 аплодисментите	
си.	 Общ	 език	 на	 среща-

та	 намериха	 всички	 чрез	
текстовете	 и	 песните	 на	
Росица	 Кънева,	 вече	 до-
били	популярност	из	цяла-
та	страна,	като	„Какво	му	
трябва	 на	 туриста”	 и	 „Во-
дачът,	планинският	водач”.	
В	 същия	 смисъл	 беше	 и	
рециталът	 на	 Ана	 Стоева	
от	 ветераните	 на	 стихове	
от	авторитетния	габровски	
поет-хуморист	 Иван	 Мла-
денов,	починал	неотдавна.
	 От	 своя	 страна	 пред-
седателят	 на	 КТВ	 Пеньо	
Славов	 изрази	 желанието	
на	 колегите	 си	 за	 нови	
такива	срещи	в	хижна	об-
становка	в	планината.	А	в	
същото	 време	 от	 читали-
щето	 изразиха	 желание-
то	 си	 отново	 да	 приемат	
и	 едните,	 и	 другите,	 щом	
става	въпрос	за	почитание	
на	 прекрасната	 природа	
на	 Отечеството	 ни.	 Нека	
има	 такива	 срещи	 още	 и	
още!

	 Извършен	 е	 опит	 за	
кражба	 на	 парични	 сред-
ства	 от	 банкомат,	 монти-
ран	 на	 фасадата	 на	 ма-
газин	ЦБА	 на	 улица	 „Сви-
щовска“	 в	 Габрово,	 съоб-
щават	от	полицията.
	 Около	 10:30	 часа	 на	 2	
август	 в	 дежурната	 част	
на	РУ	-	Габрово	е	получен	
сигнал	за	инцидента.	Спо-
ред	първоначалните	данни	
престъплението	 е	 извър-
шено	 за	 времето	 от	 18:00	

часа	 на	 1	 август	 до	 09:00	
часа	на	 2	 август	 чрез	 из-
ползване	на	неустановено	
към	 момента	 техническо	
средство,	 посредством	
което	неизвестният	извър-
шител	 е	 изрязал	 дупка	 в	
дисплея	 на	 устройството.
Извършен	 оглед	 и	 е	 об-
разувано	 досъдебно	 про-
изводство.	Оперативно-из-
дирвателните	 действия	 по	
случая	 продължават	 под	
надзора	на	прокуратурата.

анахроника

 НА 4 август	 в	 23:40	
часа	 чрез	 тел.	 112	 в	 де-
журната	 част	 на	 РУ	 -	 Се-
влиево	 е	 подаден	 сигнал	
за	 извършен	 грабеж.	 По	
първоначални	 данни,	 не-
известен	 е	 проникнал	 в	
незаключено	 жилище	 в	
Севлиево	 и	 чрез	 използ-
ване	 на	 физическа	 сила	
и	 заплаха	 с	 нож	 е	 отнел	
от	20-годишна	жена	колие	
от	 жълт	 метал	 с	 неуста-
новен	 грамаж	и	стойност.	
По	 случая	 е	 образувано	
досъдебно	 производство,	
което	 се	 разследва	 под	
надзора	на	прокуратурата	
в	Севлиево.
 НА 3 август	около	05:50	
часа	 чрез	 тел.	 112	 в	 де-
журната	 част	 на	 РУ	 -	 Се-
влиево	 е	 подаден	 сигнал	
за	 възникнало	 пътно-
транспортно	 произшест-
вие	между	лек	автомобил,	
управляван	 от	 29-годишен	
жител	 на	 Ловеч,	 и	 мото-
пед,	 управляван	 от	 47-го-
дишен	жител	на	Севлиево.	
Пристигналият	 на	 място	
полицейски	 патрул	 е	 ус-

тановил,	 че	 в	 района	 на	
местността	 Функата	 при	
извършване	 на	 забранен	
ляв	 завой	 за	 навлизане	
в	 земен	 път	 водачът	 на	
мотопеда	 е	 бил	 застигнат	
и	ударен	от	движещия	се	
по	 пътя	 лек	 автомобил.	
Вследствие	 на	 инцидента	
е	 пострадал	 водачът	 на	
мотопеда	 -	настанен	е	за	
лечение	в	областната	бол-
ница	с	фрактура	на	рамо,	
без	 опасност	 за	 живота.	
Участниците	са	проверени	
за	употреба	на	алкохол	с	
техническо	средство,	като	
пробите	 са	 отрицателни	
и	 за	 двамата.	 По	 случая	
е	 образувано	 досъдебно	
производство	под	надзора	
на	прокуратурата	в	Севли-
ево.
 НА 2 август	в	РУ	-	Габро-
во	 е	 постъпил	 сигнал	 от	
23-годишен	 жител	 на	 гра-
да,	 че	 около	 13:00	 часа	
на	 един	 от	 булевардите	 в	
Габрово	 чрез	 заплаха	 е	
бил	 принуден	 да	 преда-
де	 парична	 сума	 на	 друг	
младеж.	 След	 проведени	
незабавни	 оперативно-из-
дирвателни	 мероприятия	

криминалисти	 от	 полицей-
ското	 управление	 са	 ус-
тановили	и	задържали	из-
вършителя	 -	 непълнолетен	
ученик,	 воден	 на	 отчет	 в	
детска	педагогическа	стая.
 ОКОлО 18:25 часа	 на	 2	
август	в	дежурната	част	на	
РУ	-	Севлиево	е	постъпило	
съобщение	 за	 възникнало	
пътнотранспортно	 произ-
шествие	 с	 лек	 автомобил	
на	 пътя	 Севлиево	 -	 село	
Ловнидол.	 Пристигналият	
полицейски	 екип	 е	 уста-
новил,	 че	 при	 навлизане	
в	десен	 завой	водачът	 на	
моторното	превозно	сред-
ство,	60-годишен	жител	на	
Севлиево,	 е	 изгубил	 кон-
трол	 над	 автомобила	 и	
се	 е	 ударил	 в	 крайпътен	
скат.	 Водачът	 е	 проверен	
за	 употреба	 на	 алкохол	 с	
техническо	 средство,	 като	
е	 отчетена	 концентрация	
на	алкохол	значително	над	
допустимата.	 Съставен	 е	
акт	за	установяване	на	ад-
министративно	 нарушение	
и	 е	 започнато	 бързо	 про-
изводство.
  ОКОлО 07:30 часа	на	31	
юли	в	дежурната	част	на	

РУ	 -	 Севлиево	 е	 постъ-
пил	сигнал	от	 48-годишен	
собственик	 на	 магазин	
за	 хранителни	 стоки	 за	
извършена	 кражба	 на	
един	стек	цигари	и	мъжка	
чанта,	 съдържаща	 лични	
документи	 и	 значителна	
сума	 пари	 от	 търговски	
обект	 в	 село	 Градище.	
Според	 първоначалните	
данни,	 престъплението	 е	
извършено	 чрез	 използ-
ване	на	техническо	сред-
ство	 за	 времето	 от	 00:30	
до	 07:00	 часа	 на	 31	юли.	
На	 местопроизшествието	
е	извършен	оглед	и	е	об-
разувано	 досъдебно	 про-
изводство.	 	 Оперативно-
издирвателните	 меропри-
ятия	 за	 установяване	 на	
извършителя	продължават	
под	 надзора	 на	 прокура-
турата.
 СпЕÖИАлИЗИРАНА пОлИ-
ÖЕйСКА операция	 по	 без-
опасност	 на	 движението	
се	 проведе	 на	 31	юли	 на	
територията,	 обслужвана	
от	РУ	-	Габрово.	В	хода	на	
полицейските	действия	по	
метода	 за	 „широкообхва-
тен	 контрол“	 са	 провере-

ни	 17	 моторни	 превозни	
средства	 и	 17	 души.	 Кон-
статирани	 са	 11	 наруше-
ния.	 Съставени	 са	 5	 акта	
за	 установяване	 на	 ад-
министративно	 нарушение	
и	 са	 наложени	 6	 глоби	 с	
фиш.	Връчените	електрон-
ни	фиша	са	10.
 СпЕÖИАлИЗИРАНА пОлИ-
ÖЕйСКА операция	 по	 про-
тиводействие	 на	 битовата	
престъпност	в	малки,	отда-
лечени	 и	 слабо	 населени	
места	 е	 проведена	 от	 по-
лицейски	екипи	на	26	юли	
на	 територията,	 обслуж-
вана	 от	 РУ	 -	 Севлиево.	
В	 хода	 на	 полицейските	
действия	са	проверени	108	
моторни	 превозни	 сред-
ства	 и	 134	 души	 и	 едно	
място	за	подслон.	Устано-
вено	 е	 едно	 лице,	 обяве-
но	 за	 общодържавно	 из-
дирване.	 Съставени	 са	 21	
акта	 за	 установяване	 на	
административно	 наруше-
ние,	един	предупредителен	
протокол	 и	 едно	 полицей-
ско	 разпореждане.	 Нало-
жени	са	27	глоби	с	фиш	и	
е	 образувано	 едно	 бързо	
производство.	

ЖенИна денчева

	 При	 проведени	 опера-
тивно-издирвателни	 меро-
приятия	 по	 разследване-
то	на	измама,	 заявена	на	
26	 юли,	 криминалисти	 от	
Севлиево,	 съвместно	 със	
служители	от	ОДМВР	-	Ве-
лико	Търново	са	задържа-
ли	 63-годишен	 жител	 на	
Русе.	
			 От	извършените	проце-
суално-следствени	 дейст-

вия	е	станало	известно,	че	
мъжът	 е	 съпричастен	 към	
извършването	 на	още	две	
измами	 в	 периода	 17-24	
юли,	 реализирани	 на	 те-
риторията,	 обслужвана	 от	
РУ	-	Севлиево.	
	 И	 трите	 престъпления	
са	 осъществени	 по	 иден-
тичен	 начин.	 Извършите-
лят	 се	 е	 представял	 пред	
възрастни	 жени	 за	 поли-
цейски	 служител,	 като	 ги	
е	убедил	да	изхвърлят	зна-

чителни	 суми	 пари	 през	
терасите	 на	 обитаваните	
от	тях	жилища.	
	 Мъжът	 е	 привлечен	 в	
качеството	на	обвиняем	и	
му	 е	 взета	 мярка	 за	 за-
държане	 до	 72	 часа.	 Раз-
следването	 по	 случаите	
продължава	 под	 надзора	
на	прокуратурата.	Част	от	
паричните	 средства,	 при-
добити	 в	 резултат	 на	 из-
вършените	 престъпления,	
са	намерени	и	иззети.

Инж. Иван Стåпанов: "Заäнитå äворовå” са 
най-опасният рåзåрвоар и разпространитåл 

продължава от стр. 1
Това,	 което	 ловците	 не	
успяха	 да	 приберат	 чрез	
лов,	чумата	ще	си	го	взе-
ме,	а	ловците	трябва	да	го	
загробят.
	 За	 мен	 е	 обидно	 да	
се	 плаща	 на	 ловците,	 за	
да	 изпълняват	 задължени-
ята	 си	 по	 стопанисване	

на	 дивеча.	 Особено	 за	
най-любимото	 им	 задъл-
жение	 -	 да	 ловуват.	 Но	
след	 като	 държавата	 има	
пари	и	иска	да	ги	похарчи	
по	този	начин	-	ОК,	опре-
делено	 има	 стимулиращ	
ефект.	 Разбира	 се,	 обаче,	
че	 тогава	 трябва	 да	 се	
плаща	и	на	служителите	в	

горите,	 които	 отстрелват	
или	намират	прасета.
	 Много	 важно	 е	 да	 не	
се	 крият	 открити	 умрели	
прасета.	 Напротив,	 от	 тях	
и	от	всяко	отстреляно	пра-
се	 трябва	да	 се	вземат	и	
изпращат	проби.	Криенето	
на	 болестта	 задълбочава	
рязко	проблема.

Разáиха áанкомат в Гаáрово Арåстуваха мъж за сåрия тåлåфонни измами

тИхомИр Църов

	 Лятната	яхния	от	пиле,	
предложена	 от	 габровеца	
Руси	 Русев	 в	 кулинарния	
конкурс,	 обявен	 от	 екипа	
на	 „Етър“-а	 във	 връзка	 с	
55-та	 годишнина	 от	 него-
вото	 откриване,	 е	 хареса-
на	 от	 най-много	 приятели	
във	 фейсбук	 страницата	
на	музея.	Затова,	макар	и	
с	 минимална	 разлика,	 тя	
печели	наградата	за	месец	
юли	в	кулинарния	конкурс	
„Гозби	по	традиционни	ре-
цепти”.
	 Публикуваме	 още	 вед-
нъж	 рецептата	 за	 апетит-
ната	лятна	манджа.
	 Яхния	от	пиле	за	лято-
то	
	 Необходими	 продукти:	 
	 Едно	пиле,	половин	ки-

лограм	червен	лук,	домати	
от	 буркан,	 червен	 пипер,	
чубрица,	 магданоз,	 тарос,	
сол,	вода,	олио.
	 Начин	 на	 приготвяне: 
	 Лукът	 се	 нарязва	 на	
едро,	 запържва	 се	 с	 че-
тири-пет	 супени	 лъжици	
олио,	 прибавят	 се	 чети-
ри-пет	 супени	 лъжици	 от	
домата	 и	 червения	 пипер.	
Пилето,	 нарязано	 на	 пор-
ции,	 се	 прибавя	 към	 лука	
и	се	залива	с	топла	вода.	
Ври	 до	 омекване	 на	 ме-
сото	 и	 лука.	 Прибавят	 се	
магданоз,	чубрица,	тарос.	
	 Когато	 се	 използват	
пресни	 подправки,	 те	 се	
добавят	 при	 махането	 на	
ястието	от	огъня.	Ако	под-
правките	 са	 сушени,	 се	
слагат	 заедно	 с	 пилето. 
	 Когато	 от	 вътрешност-

ите	на	пилето,	крилцата	и	
част	 от	 месото	 се	 прави	
супа,	вместо	вода,	в	яхни-
ята	се	добавя	част	от	чор-
бата,	в	която	те	са	врели.
	 Яхнията	 върви	 най-до-
бре	с	летен	таратор,	който	
се	приготвя	от	вода,	крас-
тавици	 на	 кубчета,	 оцет,	
сол	и	чесън.	
	 До	15	август	очакваме	
от	 приятелите	 на	 музея	
и	 всички,	 които	 желаят	
да	 споделят	 традицион-
на	 рецепта,	 да	 изпра-
тят	 на	 електронна	 поща	
d.hristov@etar.bg	 описание		
за	начина	на	нейното	при-
готвяне	 и	 необходимите	
продукти.	
	 Обръщаме	 внимание	
на	 всички,	 желаещи	 да	
участват	 в	 конкурса,	 че	
се	допускат	само	рецепти,	

придружени	 с	 подходящи	
снимки	 на	 приготвеното	
ястие!
	 Рецептите	 ще	 бъдат	
селектирани	 от	 музейните	
специалисти,	 а	 най-инте-
ресните	ще	бъдат	 предло-
жени	 от	 15	 до	 30	 август	
на	 страницата	 на	 музей	
„Етър“	във	Фейсбук,	за	да	
бъдат	 оценени	 от	 прияте-
лите	на	музея.	
	 В	 съответствие	 с	 ре-
гламента	 за	 провеждане	
на	 кулинарния	 конкурс,	
обявен	във	връзка	с	55-та	
годишнина	 от	 откриването	
на	 музей	 „Етър“,	 предло-
жилият	 рецептата,	 която	
е	 получила	 най-много	 ха-
ресвания,	 ще	 получи	 на-
града	–	абонаментна	карта	
за	 посещение	 на	 музея	 в	
рамките	на	една	година.

стефка Бурмова

	 Осем	 години	 зад	 ре-
шетките	 отсъди	 състав	
на	 габровския	 Окръжен	
съд	за	извършен	от	Е.	М.	
опит	 за	 убийство	 на	 17	
декември	 2018	 г.	 Тогава	
около	 21:00-22:00	 часа	 в	
постройка	 в	 близост	 до	
Студентско	общежитие	на	
ул.	„Студентска“	в	Габрово	
той	„направил	опит	умиш-
лено	 да	 умъртви	 мъж	 от	
с.	 Табашка,	 община	 Се-
влиево,	 като	 му	 нанесъл	
множество	прободни	рани	

с	 нож“.	 Видно	 от	 доказа-
телствата	 по	 делото,	 по-
страдалият	 спял	 в	 необи-
таемата	постройка,	когато	
подсъдимият	заедно	с	не-
гов	 познат	 дошли	 на	 съ-
щото	 място	 с	 намерение	
да	 „дишат“	 бронз.	 След	
спречкване	 между	 двама-
та	 младежи	 единият	 си	
тръгнал,	 а	 Е.	 М.	 останал	
в	 постройката.	 По	 повод	
предизвикан	 от	 него	 шум	
пострадалият	му	отправил	
забележка,	 което	 прово-
кирало	 последвалите	 уда-
ри	 с	 нож	 от	 страна	 на	

подсъдимия.	 По-късно	 Е.	
М.	 сам	 сигнализирал	 на	
телефон	 112	 за	 извърше-
ното	 от	 него	 деяние“	 -	
пише	 в	 материалите	 по	
делото.
	 За	 това	 престъпление	
и	 на	 основание	 чл.	 115,	
във	 вр.	 с	 чл.	 18,	 ал.	 1	 от	
НК,	във	вр.	с	чл.	58а	от	НК	
Е.	М.	е	осъден	на	8	 годи-
ни	 лишаване	 от	 свобода.	
Съдът	постанови	още	под-
съдимият	 да	 заплати	 на	
пострадалия	 обезщетение	
за	 причинени	 от	 деяние-
то	неимуществени	вреди	в	

размер	на	50	000	лева.
	 Делото	 е	 разгледано	
по	реда	на	Глава	двадесет	
и	 седма	от	НПК	 –	Съкра-
тено	 съдебно	 следствие	 в	
производството	 пред	 пър-
ва	инстанция	–	по	чл.	371,	
т.	 2	 от	 НПК.	 Подсъдимият	
е	 заявил,	 че	 се	 признава	
за	виновен	по	всички	фа-
кти	и	обстоятелства,	посо-
чени	в	обвинителния	акт,	и	
е	 изразил	 съгласие	 да	 не	
се	 събират	 доказателства	
по	тях.	
	 Съгласно	 закона,	 при	
разглеждане	на	делото	по	

този	ред,	когато	определя	
наказанието,	 съдът	 е	 длъ-
жен	 да	 съобрази	 същото	
с	разпоредбата	на	чл.	58а	
от	 НК,	 като	 в	 конкретния	
случай	 редуцира	 първо-
начално	 определеното	 на	
подсъдимия	 наказание	 от	
12	 години	 „лишаване	 от	
свобода“	с	1/3.
	 Така	 случаят	 приклю-
чи	 на	 първа	 инстанция,	
но	законът	дава	право	на	
страните	 да	 я	 обжалват	
или	протестират	пред	Апе-
лативния	 съд	 във	 Велико	
Търново	в	15-дневен	срок.	

Осåм гоäини заä рåшåткитå за опит за уáийство

Яхнията от пилå на Руси Русåв от Гаáрово å отличåна 
в кулинарния конкурс на музåй „Етър“ за юли

Туристичåска срåща с хуäожåствåното слово
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Иванка Раäåва: “Да помогнåш, áåз äа чакаш 
отплата, носи вътрåшна тиха раäост”

150 години Женско благотворително дружество „Майчина грижа”

продължава от стр. 1
Тя	 ни	 посрещаше	 много	
радушно	 с	 една	 голяма	
кошница	 и	 ни	 черпеше.	
Спомням	 си,	 че	 тогава,	
към	1944	 година,	на	праз-
ника	 на	 училището	 Ара-
хангеловден	 (21	 ноември	
по	 стария	 календар),	 Де-
вическа	 професионална	
гимназия	 (Стопанското	
училище),	 която	 носеше	
името	 на	 благодетелка-
та,	 	 с	 фанфарната	 музи-
ка	 минаваше	 през	 града.	
Ние	на	прозорците	у	дома	
(срещу	старата	поща,	сега	
Регионалната	 библиотека	
„Априлов	 Палаузов”)	 се	
радвахме	 на	 стройните	
редици	 на	 ученичките	 в	
униформа	 (белите	им	блу-
зи	 с	 мотив	 -	 българска	
бродерия)	и	с	барети…	
	 Благодетелката	 хад-
жи	 Радка	 Пенчо	 Семова	
(1884-1958),	 по	 баща	 Па-
тева,	 е	 дъщеря	на	 стария	
габровски	 кожар	 Никола	
Патев	и	на	Дешка	Лукова.	
Нейният	 братовчед	 е	 ген.	
Христо	 Луков.	 Съпругът	 й	
Пенчо	Семов,	един	от	ви-
дните	български	индустри-
алци	 през	 20-40	 г.	 на	 XX	
век,	 е	 най-щедър	 дарител	
измежду	габровските	про-
мишленици.
 - Къде се събрахте за 
акта на възстановяване 
на „Майчина грижа”?
	 -	 Учредяването	 	 на	 17	
ноември	 1992	 г.	 бе	 в	 за-
лата	под	кулата	на	Общи-
ната.	 Присъстваха	 много	
стари	габровки	от	род,	на-
следници	 на	 дружествени	
членки.	 Събка	 Карагьозо-

ва	 -	 съпруга	 на	 Божидар	
Карагьозов	 от	 рода	 на	
основателя	 на	 габровска-
та	индустрия	Иван	Колчев	
Калпазанов,	 бе	 избрана	

за	 председател	 на	 ЖБД	
„Майчина	грижа”.	Избрано	
бе	 първото	 ръководство:	
заместник-председате -
ли	 -	 Мария	 Семерджиева	
и	 Донка	 Ботева,	 касиер	
-	 Виолета	 Дачева,	 секре-
тар	-	инж.	Росица	Колева,	

членове	-	Румяна	Констан-
тинова,	 Недка	 Колева.	 В	
края	 на	 месеца	 бе	 приет	
уставът	 на	 дружеството.	
В	средата	на	декември	бе	

организиран	първият	коле-
ден	благотворителен	бал.
	 Още	в	началото	започ-
нахме	да	събираме	облек-
ло	за	малки	бебета,	дрехи	
за	 социално	 затруднени	
семейства.	 Голяма	 пратка	
дрехи	 бе	 получена	 през	

януари	 1993	 г.	 от	 Швей-
цария.	По	Сирни	заговез-
ни	бе	първият	маскен	бал	
съвместно	с	Ротари	клуб.	
	 Постепенно	тръгна	ра-

ботата	 на	 жените	 от	 дру-
жеството,	осъзнат	жест	на	
милосърдие	 и	 себеразда-
ване	в	полза	на	другия.
 - Вашето семейство 
се отзовава на повика в 
полза на другия?
	 -	 На	 едно	 събиране	
на	 дружеството,	 тогава	 в	
зала	 на	 „Балкантурист”,	
беше	 си	 дошла	 от	 София	
моята	 дъщеря	 Мариана		
Никифорова.	 Току-що	 за-
почнала	да	се	занимава	с	
бизнес,	тя	направи	парич-
но	 дарение.	 На	 въпроса	
защо	 го	прави,	 тя	отгово-
ри:	 „Да	 помогна”.	 В	 лето-
писа	 на	 дружеството	 още	
преди	повече	от	15	години	
за	нея	е	отбелязано:	„Да-
рила	в	памет	на	баща	си	
Любомир	Банков	Радев”.	
 - Дейността на дру-
жеството следва това на 
всеотдайни майки?
	 -	 Да.	 В	 защита	 инте-
ресите	на	жените,	децата,	
сираците,	 възрастни	 хора	
и	 тези	 в	 неравностойно	
положение.	 Даряване	 от	
сърце	на	нуждаещите	се.
	 Топли	 благодарност-
та	 за	 оказаната	 помощ	
и	 най-вече	 за	 вдъхнатата	
надежда.	 А	 нали	 майката	
е	 призвана	 не	 само	 да	
дарява	живот,	 но	 и	 да	 го	
пази,	 отглежда	 и	 съхра-
нява	 и	 пак	 казвам	 -	 ми-
лосърдно	 да	 помага	 на	
изпадналите	в	нужда.
	 Като	 човек,	 свързан	
с	 детските	 градини,	 пред	
празници	 	 ги	 обикалях	 и	
те	 винаги	 откликваха	 с	
ръчно	 изработени	 картич-
ки,	които	по	време	на	съ-
битието	 стояха	 до	 касата	
за	дарения.
 - Милостива сте от 
дете?
	 -	Наистина,	възпитание	
в	 християнски	 добродете-
ли	още	от	вкъщи.	
	 Била	 съм	 в	 първите	
години	 на	 прогимназия.	
Майка	ми	е	от	кв.	Ябълка,	
а	 баща	 ми	 е	 от	 центъра	
на	 града.	 Много	 обичах	
да	 ходя	на	 гости	 на	 баба	
на	 село.	 Тогава	 до	 село	
Новата	махала	имаше	ав-
тобус	 и	 оттам	 един	 час	
пеш	до	село	Ябълка.	
	 От	вкъщи	ми	бяха	дали	
да	 занеса	на	 баба	пъпеш	
и	 диня.	 Вървя,	 спирам,	
почивам	 по	 пътя.	 Когато	
спрях	 наблизо	 до	 селото,	
пред	 една	 спретнато	 из-
мазана	 кирпичена	 къщич-
ка	 бе	 седнала	 възрастна	
жена.	 За	 мен	 тогава	 тя	
е	 изглеждала	 стара.	 Поз-
дравявам	с	„Добър	ден”	и	
тя	 веднага	 ме	 пита:	 „Мо-
миченце,	 накъде	 си	 тръг-
нала?”.	 Отговарям	 и	 тя	
възкликва:	„О,	при	баба	ти	
Йона.	 Какво	 хубаво	 вну-
че	 ще	 я	 зарадва.	 Колко	
много	 си	 се	 натоварила.	
Какво	 носиш?”.	 Гледам	 я	
аз,	че	е	сама.
	 Нейната	 дъщеря	 била	

далеч,	 в	 Казанлък.	 На	
нея	няма	кой	да	й	занесе	
нищо.	Изваждам	динята	и	
й	я	давам.	„Заповядай”,	й	
казвам.		Тя	се	почуди	как	
така	 ще	 й	 я	 дам,	 като	 я	
нося	 на	 баба.	 Засмях	 се.	
Тя	благодари	и	благослови	
с	усмивка.
	 Радостна	 продължих.	
Хем	възрастната	жена	до-
волна,	 хем	 аз	 с	 олекнал	
товар…
	 Зимно	 време,	 по	 Ко-
леда,	ходехме	на	гости	на	
баба,	имаше	бакалийка	на	
село	и	се	возихме	с	наша	
хубава,	писана	шейна.	По	
Великден	 семейството	 ни	
й	 отивахме	 на	 гости	 на	
село	 с	 файтон.	 Старците	
пред	 дюкяна	 като	 ме	 ви-
дят,	 все	ме	питат:	 „Добър	
ден,	ти	коя	си?”…	
	 Баща	 ми	 Минчо	 Ива-
нов	 Яков	 беше	 предпри-
емач	 -	 транспорт.	 Имаше	
каруци,	 12	 коня,	 работ-
ници	 от	 околните	 села.	
Прекарваха	 се	 и	 въгли-
ща	от	 гарата	за	фабрики-
те.	 Баща	 ми	 имаше	 кола	
„Опел	блиц”	с	шофьор.
	 Милосърдието	 съм	 на-
следила	 от	 баща	 ми.	 Той	
обичаше	да	помага.
	 Моя	съученичка	от	съ-
седна	къща	беше	от	бедно	
семейство.	 С	 нея	 учихме	
в	 един	 клас	 от	 първо	 от-
деление.	Тя	беше	винаги	у	
нас.	 Цонка	 беше	 част	 от	

семейството.	
 - Проява на духовност 
ли е дейността в друже-
ството?
	 -	Доволна	съм,	че	мо-

жах	 да	 попадна	 в	 друже-
ство	„Майчина	грижа”	и	да	
бъда	полезна	на	благотво-
рителната,	 общественопо-
лезна	 дейност.	 Вътрешна	
тиха	радост,	заръка,	че	си	
можал	 да	 помогнеш,	 без	
да	чакаш	отплата…
	 Имаше	 време,	 когато	
дружеството	 поддържаше	

добри	 контакти	 със	 срод-
ното	 дружество	 в	 град	
Лясковец.	Сега	ЖБД	 „Д-р	
Димитрова”	 носи	 името	
на	 своята	 доскоро	 изяве-

на	 негова	 председателка.	
Взаимно	 обменяхме	 опит.	
Те	 са	 идвали	 в	 Габрово.	
Ние	сме	ходили	на	Петро-
павловския	 манастир	 при	
тях.	 Хубави	 спомени	 има-
ме	и	от	съвместни	контак-
ти	с	дружество	„Надежда”	
в	Севлиево.	
	 Топлина	 и	 жест	 на	

всеотдайност,	 съхранени	
отпреди	 век	 и	 половина,	
е	 пламъче,	 което	 трябва	
да	опазим	и	предадем	на	
идващите	след	нас.

Празник на "Майчина грижа", В средата предишната председателка на благотворител-
ното дружество Мария Семерджиева. На снимката от ляво надясно първата - сегашната 
председателка Ганка Шиварова

Актова зала на Националната Априловска гимназия, 2 май 1992 година. На тържеството 
на дарителите присъства и Пенчо Семов - син.

Габрово, октомври 2009 година, ул. "Радецка". Благотворителен базар, организиран от "Майчина грижа"                     Обедна маса, организирана от ЖБД "Майчина грижа"
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in memoriam

На 12 август се навърщват 8 години 
от загубата на поета 

Мехмед Мереджан
	 Роден	на	21	август	1939	г.	в	маха-
ла	 Ливадите,	 сега	 квартал	 на	Троян.	
Основното	 си	 образование	 завършва	
в	 село	 Дамяново,	 където	 протича	 и	
по-голямата	 част	 от	 детството	 му,	 а	
висше	 -	 „Български	 език	 и	 литерату-
ра“,	 в	 Софийския	 университет	 „Св.	
Климент	 Охридски“.	 Пише	 поезия	 и	
литературна	 критика.	Печатал	 е	 свои	
творби	 в	 много	 местни	 и	 централни	
издания.	 Автор	 е	 на	 стихосбирките	
„Спомен	за	утре“	(1999),	за	която	през	
2003	 г.	 в	 Будапеща	 получава	 награда	
от	Прегледа	на	ромската	поезия	в	Из-
точна	 Европа,	 и	 „Оправдание“	 (2007).	
Печатал	 е	 стихотворения	 и	 литера-
турни	рецензии	в	местни	и	централни	
издания.	Умира	в	град	Севлиево.

Стефан Димитров

	 С	 Мехмед	 Мереджан	 се	 позна-
вахме	 от	 първи	 курс	 на	 Софийския	
университет	 „Св.	 Климент	 Охридски“,	
където	 следвахме	 българска	 фило-
логия	 през	 далечните	 1962-1963	 годи-
на.	 Беше	 завършил	 педагогическото	
училище	 в	 Разград	 и	 учителствал	 из	
севлиевските	села.	Върнал	се	беше	в	
Дамяново,	където	живееше	с	внуците,	
дъщеря	си	Шамнет	и	жена	си	Атидже...	
Но	 наскоро	 две	 от	 най-малките	 бяха	
починала	и	той	не	можеше	да	забра-
ви	 нещастието.	 Имаше	 обаче	 и	 още	
нещо	в	мъката	му,	което	отведнъж	не	
можеше	 да	 се	 долови.	 Отмиляло	 му	
беше	 селото.	 Хората,	 казваше,	 вече	
не	са	същите.	Болеше	го	от	селската	
лошотия,	от	непрекъснатите	кражби	и	
зулуми.	
	 За	Мехмед	истината	и	 честността	
си	оставаха	светая	светих	на	душата	
и	тяхната	защита	го	правеше	конфлик-
тен.	За	тях	той	страдаше,	също	както	
за	внуците.	Страдаше	за	идеалистич-
ните	 си	 светове,	 които	 си	 отиваха	
един	след	друг.
	 „Все	 така	 ли	 е	 красив	 Мехмед?“,	
запита	 жена	 ми,	 когато	 й	 казах,	 че	
съм	 се	 срещнал	 с	 него	 в	 Дамяно-
во.	 Все	 така	 си	 беше	 красив	 и	 след	
толкова	 години	 –	 мургав,	 с	 къдрава	

черна	 коса,	 макар	 и	 вече	 на	 места	
побеляла,	 с	 правилни	 римски	 черти	
и	бели	зъби.	Само	дето	накуцваше	от	
болката	в	крака	и	усмивката	му	беше	
застинала	от	напрежение.	При	добра	
новина	или	бликнала	внезапна	радост	
тази	 усмивка	 си	 възвръщаше	живота	
отново	 и	 одухотворяваше	 природно	
интелигентното	му	лице.
	 Веднъж,	докато	гостувах	у	тях,	из-
мъкна	изпод	миндера	един	стар	сан-
дък	и	извади	от	него	десетки	свитъци	
със	стихове.	Чувал	го	бях	да	казва,	че	
повече	нито	ще	пише,	нито	ще	печата.	
Но	 младежката	 страст	 към	 поезията	
явно	не	беше	загаснала	и	тогава	той	
сам	ми	се	довери.	Когато	разгласих	в	
Габрово	 този	 случай,	 бързо	 възникна	
идеята	да	се	издаде	първата	му	стихо-
сбирка	 като	 съпътстващо	 издание	 на	
възобновения	алманах	„Зорница“.	Така	
през	1999	година	се	появи	книгата	му	
„Спомен	за	утре“	с	редактор	Димитър	
Васин,	 за	 която	 няколко	 години	 по-
късно	на	международния	литературен	
конкурс	 за	 творци	 роми	 от	 Източна	
Европа	 в	 Будапеща	 лично	 Джордж	
Сорос	му	връчи	втората	награда.
	 „Спомен	 за	 утре“	 е	 една	 добре	
написана,	 изпълнена	 с	 драматизъм	
стихосбирка,	 в	 която	 преобладава	
болката.	Тя	 се	 прокрадва	 през	 всяка	
творба	 и	 нажежава	 чувството.	 Няма	
я	 по	 цигански	 волната,	 безкахърно-

романсова	песенност,	израз	на	опре-
делен	 етнически	 и	 народностен	 ман-
талитет.	 Тропите	 тежат	 от	 мисловна	
образност,	 показваща	 своеобразния	
философско-лиричен	поглед	на	автора	
към	света.	Суров	поглед	на	неудовлет-
ворение	 и	 непримиримост.	 И	 макар	
тематиката	 да	 изглежда	 стеснена,	 тя	
третира	 вечните	 теми...	Или	 поне	 ня-

кои	 от	 тях.	 Например,	 за	 горчивите	
истини	 и	 човешкото	 несъвършенство.	
„В	основата	на	творчеството	ми	лежи	
страданието	-	казва	сам	Мехмед.	-	За	
толкова	 години	не	можах	да	избродя	
болката	си...	В	стиховете	ми	има	ви-
наги	прототипове	на	моите	лирически	
герои	и	най-коварният,	най-страшният	
съм	 аз	 самият...	 Жесток	 талант	 съм,	
зная	 го,	 защото	 страшно	 много	 оби-
чам	страданието	и	причинявам	такова	
и	на	читателите	си.“
	 Дори	 когато	 е	 взел	 на	 прицел	
пейзажа,	 неговите	 картини	 стоят	 ня-
как	 кехлибарено-тъжни	 („Август,	 кра-
ят	 на	 лятото“,	 „Гроздобер“,	 „Пейзаж“,	
„Мокри	 ветрове“	 и	 др.).	 Бих	 добавил	
–	 затаено-осмислени.	 Или	 гонят	 не-
уловимите	 измерения	 на	 времето	 и	
мястото	 на	 човешкия	 живот	 в	 него	
(„Вятърът,	силният	вятър...“,	„Възраст“).	
За	 мнозина	 такава	 поезия	 звучи	 бо-
лезнено,	 разрязва	 като	 с	
нож	възела	от	нравствени	
проблеми,	боде	съвестите.	
С	 две	 думи	 –	 сурова	 и	
трудна	 поезия,	 за	 мисле-
щи	и	неспокойни	читатели,	
както	 и	 самият	 Мехмед	
Мереджан	си	признава.	И	
затова	поантата	на	цялата	
книга	 звучи	 накрая	 като	
изповед:
... Трудни победи дочаках.
Не от омраза – от Любов бях сразен;
зъзнах в пек, от Обич плаках - 
много късно се запознах
с мен!
Пропуснатото – пропуснато!
Стига вече! Не съм повален!
Болката си превърнах
в изкуство - 
много късно се запознах
с	мен...	(„Късно“).
	 Мисля,	че	„Спомен	за	утре“	пред-
ставлява	не	просто	 сборник	 със	 сти-
хове,	а	житейско	верую	на	поет-граж-
данин	в	пълния	смисъл	на	тези	думи.	
Тук	му	е	мястото	да	отдадем	дължимо-
то	 и	 на	 най-добрия	му	 приятел	 –	 се-
влиевския	поет	и	редактор	на	книгата	
Димитър	 Васин.	 Допринесъл	 немалко	
за	налагането	на	тази	„чепата“	(пак	по	
думите	на	автора)	поезия	сред	широк	
кръг...
	 През	2007	 година	със	съдействие-
то	на	Националния	съвет	за	сътрудни-
чество	по	етническите	и	демографски	
въпроси	излезе	втората	поетична	кни-

га	 на	Мехмед	Мереджан	 -	 „Оправда-
ние“.	 Освен	 с	 познатата	 ни	 вече	 те-
матична	плът,	в	нея	поетът	разширява	
своето	 миросъзерцание	 с	 типичните	
му	 поетични	 средства.	 Стиховете	 му	
стават	диалогични	не	само	със	самия	
себе	 си,	 но	 и	 с	 творци	 като	 Ивайло	
Петров,	Павел	Матев	 и	Иван	Пейчев	
(„Мъртво	 вълнение“),	 Станислав	 Си-
вриев	 („Пушка“),	 прокълнатите	 поети	
(в	 едноименното	 стихотворение),	 а	
също	 и	 с	 литературните	 герои	 Дон	
Кихот	и	Санчо	Панса.	Мяркат	се	име-
ната	 на	 Левски	 и	 Джордано	 Бруно,	
на	Бетовен	и	митичния	Прометей,	 на	
Ван	Гог	и	др.	Но	в	тази	поетична	Все-
лена	 центърът	 си	 остава	 Настоящето	
-	 днешното	 и	 миналото.	 С	 тревогите	
по	 близките	 хора	 и...	 духа	 на	 всеки	
от	нас.	И	на	България...	Прекрасни	са	
стихотворенията	 „България“	 и	 „Роди-
на“.	И	ще	цитирам	по-късото	от	тях	не	

заради	друго,	а	защото	в	размер	три	
хайку	човекът	е	синтезирал	всичко.

	 Навремето	написах	кратък	отзив	в	
севлиевския	вестник	–	за	какво	точно,	
не	 помня.	 Мехмед	 ми	 благодари	 и	
ми	 заяви	 следното:	 „Аз	 не	 съм	 ром	
и	 поезията	 ми	 не	 е	 ромска.	Аз	 съм	
циганин,	 а	 поезията	ми	 е	 българска“.	
Тогава	 окончателно	 се	 убедих	 колко	
високо	стои	този	мъж	в	духовното	си	
битие.	Спомних	си	и	още	нещо	 (раз-
казвал	ми	го	е	Васин):	как	като	малък	
Мехмед	 четял	 нощем	 книги	 на	 месе-
чината,	за	да	пести	тока	вкъщи.	И	се	
върнах	към	ранното	му	стихотворение	
„Спомен	 за	мен“,	 чийто	финал	 гласе-
ше:	„Слабост	е	да	си	толкова	силен“.
	 П.	 П.	 Дълго	 време	 не	 можех	 да	
разбера	как,	пишейки	горните	редове,	
съвсем	съм	забравил	времето	отпре-
ди	последните	няколко	години,	откак-
то	Мечо	(Мехмед	Мереджан)	не	беше	
вече	между	нас.	Сякаш	още	е	жив...
	 А	Мехмед	беше	починал	на	12	ав-
густ	2011	г.

Мехмед Мереджан

Прокълнатите Поети

Прокълнатите поети са белязани още по рождение;
по рождение да изпеят неродените си песни и по хубост
да умират после;
прокълнатите поети най-хубавото вино пият, пият
и пеят; и се чукат за здраве със себе си...

Прокълнатите поети само красиви жени са любили
и дълго, много дълго след туй над стих и песен са
осъмвали.
Прокълнатите поети силно, много силно са обичали,
но и силно мразели – мразели грозното в човека и над 
мъка
са пели. И после, много по-после са умирали...

Прокълнатите поети, белязани по рождение, самотата 
си
с никого не са поделяли, ала в мъката най-искрени 
песни са пели...

Прокълнатите поети отровата на никого не са давали -
сами са я изпивали и после, много по-после са умирали...

Виждам словото. А словото е образ. И образът
ми се плези...

Вземи си думите обратно – колко жесток си бил!
Аз ли? - не съм сезон да се повторя в пъпките на април...
Като дърво изкорубено, последните си дни люлей – една
смърт трябва да се изстрада, една Любов – да се 
изживей...

Дон Кихот ме спасява – саблен удар, после – сеч;
после смях и гъдел, после глъч до Бога...

Санчо Панса не ме следва – сам съм в тая бран:
една Любов трябва да се изстрада, една смърт -
да се изживей...

После, както искаш... Бъди луд, бъди послушен;
всякакъв бъди! Като Дон Кихот от Любов страдай!
Като Дон Кихот – живей...

Из „Писма до България...“

Пето писмо
Домиляха ми, мале, рибения покрив, уличката, по която 
още тичат босите ми стъпки...

Седмо писмо
Питай ме, мале, добре ли сме. И как живеем...

Как да ти кажа – на чуждо място и залък
засъхва в гърло...

Девето писмо
Защо сме тука! И кой е казал, че щастието
трябва да се търси дори и в Ада!...

Каква пародия, илюзия за лесно щастие...

Дванадесето писмо
Разбрах, че писмото ми не е стигнало
до мама – отишла си е старата, до гроба
на баща ми – нейният...

Как да повярвам, че я няма...

Четиринадесето писмо

Отидохме на... сватба, беше
на близки приятели...
Ала мислите ми, целият аз съм при 
Севда,
в болничната стая... И... скоро щели да 
я изпишат...

И защо „щели“, се питам!... Страх ме е 
да помисля
лошото!...

И друг съм станал; всички по-други 
сме станали – бягаме от правото си 
да имаме
мъничко радост...

Само мъката ни е повече от цяла...

Петнадесето писмо

Умря Севда! Не искам и да повярвам. Намразих
Истините...
Поне да беше там гробчето й, до маминия...

Рана съм! Целият съм рана!
А в чуждо тяло рана не зараства...

Шестнадесето писмо
Мисля да се върна, да тръгна ей така,
без да си взема „сбогом“ с никого...

Радостта избяга от мене. И никой не иска
да ме разбере...

А може би аз не искам никого да разбирам...

Все към гробчето на Севда ме тегли сърцето.
С поглед го галя и ми се струва, че
ей сегичка ще се метне отгоре ми, както по-рано
правеше; и ще ме целува, толкова топло
ще ме целува...

Мåхмåä Мåрåäжан: „Аз съм циганин, а поåзията ми å áългарска”

Мåхмåä Мåрåäжан: „Нå от омраза - от люáов áях сразåн”

България

 В един инцидент познат язвително 
 ми подхвърли, че съм 
 чужденец и че мястото ми
 не е в България...

Попитай мъртвите бели кости на баща ми аз чужденец ли съм!... Попитай... 
цели двадесет и пет години лежат в земята. И Болката ми е стара;
попитай мъртвите бели кости на майка ми аз чужденец
ли съм!... Попитай... Цели осемнадесет години лежат 
в земята и Болката ми е още незатихнала...

Попитай мъртвите бели кости на внучето ми аз чужденец ли
съм!... Попитай... Цели седем месеца мъртво белеят
в земята... И Болката ми е още топла...

Тях попитай!...

родина

Най-силно за Обич се скърби, дето била е 
рана; бъди такава – от люлчина песен 
те нося; песен стани на дните ми...
И хляб, разчупен от пръстите
на мама...
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око

Нелепо е!... Страшно е!
Жестоко е! - 
Всичко може да каже човекът! 
А колко
по-хубаво щеше да бъде, ако
нещичко не може...
Гнездо на кукувица сви
в душата ми „усойна мъка“ -
всичко може човекът.
Един век брутален и низък
в мен се срути, срина се
ято гълъби.
И наполовина захапах
едно чувство, наполовина
извиках – не от безсилие,
от сила:
„Спри! Недей вече...“

Окосих тревата, съхне татък
залеза. Съхне и окото ми!
Боже! Окото ми се пълни 
с тъмно вино...

Окосих тревата!... Глад!...
После – плач!
И пустош...

И преди мисълта да позная,
познах горчивото чувство.

И станах Око!
Голямо
и страшно.
От вътрешно виждане!

Мравка

Ороши Окото си! Изобщо ако има 
Око!
Има го! Инак пак ще свие
към ъгъла: има го! Измъкна гледеца
от него. Измъкна и корен – празно
и сухо Око сляпо чувство отглежда
И по белег от спомен заслиза,
заслиза надолу, по белег от рана,
оттатък зримото, от троха
изглежда полъгана...
Ороши душата си – в сянка да се
спънеш с остри бодили по нея
и сянка да биеш до пладне
едва ли ще се скъса...
Ороши... Но бърза.
Оглозга прашеца, дето мъкне.
Оглозга мисъл, по-едра от залък;
троха за утре ще натрупа -
под топла стряха зърно
да зрее...
Бърза... Спъва се. Пада. После
пак слиза нагоре.
И се мъчи отново
гледеца в празното око да върне
и да засее отново
изтръгнатия 
корен!...

* * *
Не падай, вода, не падай
отвисоко – страх ме е,
как ли ще се удариш.
След туй ще се
избистриш в горчивото
на усилна памет...
Не падай, вода. Не
падай, че кост от спомен
ще счупиш; ще счупиш
ребро на камък.

Тогава малката ми
щерка ще запита: „Татко,
боли ли я водата, когато
пада?...“
Зависи, миличката ми,
падането е различно...
Ала най-тежко
се пада, когато се издигаш
към красивото...

Завръщане от Бъдещето
 В памет на майка ми

Тъмни коси, грижа – бяла:
мамо!
Връщам се в твоята младост,
в твоята люлчина песен.
Цвят откъсвам от смеха ти -
пламък минзухарен.
Жарава топли. Слагам
очите си отгоре. И те търся,
тебе, мамо; викът ми -
зъб със корен останал.

Жарава изстива...
Връщам се от твоето
бъдеще. И те намирам вече
остаряла -
с бели коси,
с грижа бяла...

Феникс
Бъди проклет, Живот! - от извор 
хванат,
хванат от крило на птица!
Аз дойдох на тоя свят
да ме накажеш със Любов!...
Проклех те; след гняв
избистрен те обикнах -
трагично смешен,

поетично тъжен,
ала винаги такъв!
Взех те от мисъл! От слово
те изваях: да бъдеш стръв!
Отгледах те не за измама!
И не за сласт те родих;
от обич пих, напих се от мъка -
след туй отново
се родих...

сПоМен За утре

Помъти се зеленото в окото ми -
млади елени са нагазили в него.
Острото ми чувство
през осила ще мине
спомен да роши
за утре...
През окъсяло пладне ще мине
да ме върне за вчера...
Че било е истина, не отричай;
не отричай, че и смок
си отгледал в пазва.
Свети под петите
изгърбена пътека, свети 
от памет;
от днес за вчера ли съм
хартисал или пък живял съм
за вчера...
Било е, за лудо виках; за лудо
слизах пред извор коляно
да подгъна...
Слънце и моя ден на заник
търкаля...

На какво да се радвам още,
объркал осила в мисълта ми
с топлия залез
на късна 
есен...

Мåхмåä Мåрåäжан в 
литåратурната критика - 
áогатството на изказа 

В мълчаливата áåзпощаäност 
на омразата - äругата люáов
Част от литературно-творчески 
портрет на поета Димитър Гор-
сов, написан от Мехмед Мереджан
	 Оригинален	 и	 всеобхватен	
поет,	 автор	 на	 повече	 от	 де-
сетина	 стихотворни	 сборника,	
Димитър	 Горсов	 все	 повече	 се	
налага	 в	 съзнанието	 на	широк	
кръг	 читателска	 аудитория.	 Ли-
рическият	 му	 герой,	 съчетал	
в	 себе	 си	 високата	 ерудира-
ност,	 тънката	 професионалност	
на	чувствата	и	интелектуалната	
натовареност	 на	 времето,	 се	
вгражда	в	полифоничния	образ	
на	съвременната	поезия:
И седнали на къщния си праг, 
с устни обгорени 
от вкуса на пътешествията
молитвено да шепнем: Милост за 
щурците!... Милост!...
Милост за душите ни сразени!...
	 Темата	 за	 трудното	 ни	 би-
тие	изцяло	подчинява	душевния	
строй	 на	 Димитър	 Горсов.	 По-
етът	не	се	страхува	да	срещне	
озъбения	 спомен,	 толкова	 гъ-
сто	поселил	духовното	му	прос-
транство...
	 Темата	 за	 съпружеската	
вярност,	 в	 конкретно-битовия	
си	образ,	ще	присъства	в	лири-
ческите	 откровения	 на	 автора	
с	 онази	 последователност	 и	
жизненост	 на	 познанието	 за	
Любовта,	 но	 и	 за	 Края,	 които	
придават	 на	 отрицанието	 дъл-
бока	 философска	 осмисленост:	
„Не	вярвам	в	Пенелопи!	Тук,	 и	
само	тук	да	е	жената	-	отдава-
ща	се,	молеща	и	искаща”.
	 Откъде	произтича	това	дъл-
боко	 познаване	 на	 женската	
сетивност?	И	 не	 оправдава	 ли	
поетът	 лирическата	 си	 героиня	
като	изрича	за	нея	истини,	кои-
то	 в	 значителна	 мяра	 я	 осво-
бождават	от	каторжния	Дух	на	
себепознанието...
	 Наред	 с	 темата	 за	 утвър-
ждаването	 на	 щастие-битието	
Димитър	 Горсов	 с	 не	 по-малка	
сила	 на	 лирическото	 приоб-
щаване	ще	разгърне	и	тази	за	
смъртта,	 ала	 смъртта,	 Краят	
в	 поетическите	 структури	 на	
Горсов	едрее	до	степен	на	ма-
гическо	 отстояване:	 „Смъртта	
е	 огледало	 на	 живота	 ми	 -	 с	
достойнството	 й	 стойността	 му	
меря	аз”.	Много	погребения	са	

минали	 през	 крехката	 чувст-
вителност	 на	 лиричния	 субект,	
с	много	плач	е	наситил	поетът	
духовното	 му	 пространство,	 за	
да	 стигне	 до	 конкретно-осеза-
телното	 й	 присъствие	 едва	 ли	
не	като	потребност...	Тук	ми	се	
иска	да	отворя	дума	и	за	тро-
гателно-нежното,	 но	 и	 драма-
тично-извисено	 произведение	
на	поета	Димитър	Васин,	който	
по	 конструкция	на	мисълта,	 на	
чувството	 си	 за	 ранимост	 се	
доближава	до	Димитър	Горсов:	
„Но	кого	ли	в	този	гроб	още	да	
погребвам...”.
	 Беше	 преди	 много	 години,	
когато	съвсем	случайно	разгър-
нах	страниците	на	литературния	
алманах	„Зорница”,	където	бяха	
поместени	стихотворения	на	ут-
върдени	автори.	Окото	ми	свет-
кавично	побягна	по	заглавията,	
едно	 от	 които	 -	 стихотворение	
на	 Горсов	 -	 беше	 силно	 впе-
чатляващо:	 „Мамо,	 ти	 си	 вече	
в	 отвъдния	 свят...”.	 Чета	 го	 с	
вълнение.
Пращяха нажежените въжета във 
ръцете на гробарите
и нишките се късаха с прощален 
пукот
като корени в душата ми...
И ако мерим с болката живота си,
не помня да съм бил по-жив от този 
миг.
Крещях, а слънцето в дълбоките 
огледала на мрака
растеше с образа на майка ми
и аз не зная нищо по-жестоко
от слънце в гроб...
	 На	 майката	 е	 посветено	 и	
стихотворението	„За	ония	дни”,	
изградено	 с	 психологическо	
майсторство	 и	 умение.	Авторът	
търси	 изповедната	 форма	 като	
начало	 на	 едно	 затрогващо	 и	
нежно	откровение:
Обходиха дома ни и отминаха неща 
заветни, мамо...
Бе Цветница, а помня: късче сух бо-
силек се орони
върху пресен гроб...
	 И	тук	Горсов	изповяда	неиз-
меримата	си	скръб	по	загубата	
на	единствената,	пред	която	за	
добро	или	за	зло	се	коленичи:	
„Но	казвам:	харна	бе	 годината	
-	 роди	 се	 бучиниш	 и	 трън	 до	
тръна	 избуя;/	 и	 трудна	 булка	
срещна	 вълк	 по	 гола	 пладня	 и	
пометна...”.	 Романтично-припов-
дигнатият	 слог	 на	 повествова-
нието	ще	роди	и	копнението	на	
лирическия	субект	за	по-истин-
ски	светове,	за	вълчи	времена	
и	за	духове,	които	вампирясват,	
събарят	 полици	 или	 пък	 сом-
намбулно	 стъпват	 по	 ръба	 на	
спомен;	 този	 спомен	 е	 вече	
немирен	 сън	 в	 просъница	 за	

хляба,	 за	 дивата	 глутница	 на	
зимни	 виелици.	 Вечното,	 но	 и	
томително-нежното	като	усеща-
не	 за	 близост	 все	 по-релефно	
ще	 присъства	 в	 доминантата	
за	 крехко	 и	 нежно	 обричане	
на	 страданието;	 хамлетовското	
начало	 ще	 мине	 под	 знака	 на	
битките	за	оцеляване,	ала	тези	
битки	с	нищо	не	могат	да	изку-
пят	„вината”	ни	да	бъдем	по-съ-
вършени:	 „И	 все	 пак,	 Хамлете,	
ти	оцеля.	Сега	сме	сигурни	-	из-
бра	живота...”.	Поетът	ще	потър-
си	образа	на	Хамлет,	за	да	раз-
говаря	 с	 него	 по	 хамлетовски;	
и	мисля,	че	по-достоен	от	този	
образ	Димитър	Горсов	едва	ли	
ще	намери,	за	да	се	освободи	
от	 дребни	 теми,	 от	 злоезичие,	
но	и	от	житейските	условности	
-	условността	в	случая	рамкира	
действие,	което	ще	се	разиграе	
по	сцените	на	всички	епохи:
И стига си размахвал тази шпага!
За достойнство и за чест сега си 
плащаме с последствия...
	 Емблематичният	 знак	 в	 по-
езията	 на	 Димитър	 Горсов	 е	
битката	за	мигове;	за	тези	ми-
гове	поетът	е	заплатил	с	поре-
дица	 от	 безсъници,	 упорито	 е	
търсил	Красотата	във	всичките	
й	 измерения	 и	 форми.	 И	 се	
е	 уморил	 от	 тази	 Красота:	 „А	
там,	над	мен,	илюзията,	с	която	
сме	 живели,	 е	 наситена	 с	 тъй	
прелестни	 неща...”.	 Красотата	
в	лирическите	движения	у	 Гор-
сов	 е	 по-скоро	 красота,	 която	
преминава	през	лабиринтите	на	
изкуплението...
	 Стихотворенията	 „В	 онзи	
сезон”	 и	 „На	 гордия	живот	 лъ-
жата	свърши”	разкриват	Горсов	
като	поет	на	силно-драматични-
те	 усещания;	 при	 него	 всичко	
е	 болезненост,	 изначалие	 на	
скръб	 по	 нещо,	 което	 безвъз-
вратно	 си	 отива:	 „С	 плач	 на	
оброчен	 камък,	 дето	 спи	 на	
мъст	змията,	ще	свия	колене...”;	
самотата	е	не	само	горък	стон	
по	хубост,	тя	е	и	обреченост	на	
идеи...
	 „В	 свят	 без	 изход”	 се	 раз-
криват	 калейдоскопичните	 тър-
сения	 на	 поета,	 които	 в	 една	
или	 друга	 степен	 определят	 и	
мащабното	 звучене	 на	 стихо-
вете	 му.	 Горсов	 е	 разпънат	 не	
само	 на	 кръста	 на	житейското	
познание,	но	и	на	дълбочинното	
търсене	-	стихът	носи	цялата	ус-
ложнена	 метафора,	 поднесена	
не	 сладникаво,	 а	 с	 усещането	
на	творец,	който	е	минал	през	
пламъците	 на	 изпепеляващи	
чувства:
Там дълго се ходи без хляб и завивка 
в мъглите,

там злите обсебват живота за 
себе си,
там колят добитъка върху сърцето 
ми...
Там! Къде, ако не в онази митична 
страна, измислено-неизмислена, ре-
ална в ранимия свят на поета...
	 Интересно	 развитие	 беле-
жи	 Димитър	 Горсов	 в	 стихо-
творението	 „Едно	 проклятие”,	
едно	 задъхано	 движение	 на	
емоционалния	порив	да	събере	
в	 едно	 и	 зелената	 горест	 на	
измъчения	дух,	на	бряг,	където	
си	отдъхват	 изтощените	мисли	
на	поета	по	хубост;	хубостта	е	
ласката,	 получена-неполучена,	
но	и	не	дадена,	 тя	е	сподаве-
ният	 вик,	 дето	 между	 отвесни	
чувства	 се	 отливат	 страхът	 и	
песента	 на	 птиците:	 „А	 там,	 в	
безвремието	ми,	едно	стремле-
ние,	една	пиявица	от	криволи-
чене	 без	 образ,	 кръжи	 и	 сму-
че	 битието	 ми...”.	 В	 опита	 си	
да	 преодолее	 това	 вътрешно	
течение,	 тази	 сгъстена	 сплав	
от	 гняв	 и	 мисъл,	 лирическият	
герой	 на	 Горсов	 ще	 извика:	
„О,	 Боже	 мой,	 не	 е	 ли	 гласът	
ти	път	в	измамата,	че	пак	съм	
жив?/	Не	е	ли	той	ранима	го-
рест	от	долини,	в	които	бях	аз	
и	не	бях?...”.	Поетът	е	колкото	
единен	в	лирическите	си	откро-
вения,	 толкова	 е	 и	 раздвоен,	
разкъсан	и	затлачен	от	 тинес-
тите	води	на	жабясало	пладне.	
Хамлетовското	начало	слага	на	
устните	 на	 поета	 неродените	
песни	 на	 измъчения	 му	 дух	 и	
този	дух	ще	се	вие	по	спирала-
та	на	нашето	съвършено	несъ-
вършенство...	 Всъщност	 кой	 е	
този	Хамлет	 в	ново	време,	 не	
е	 ли	 той	 един	 и	 същ	 вкиснат	
възел	 от	 противоречия;	 и	 не	
носи	 ли	 това	Велико	 и	 всеоп-
рощаващо	„вината”	ни	в	името	
на	 любовта	 към	 човека?	 Про-
клятието	да	бъдеш...	Да	бъдеш	
опъната	 струна,	 горест	 зелена	
в	 сладкото	 на	мъката.	Дори	 и	
интимното	 битие	 на	 поета	 ще	
мине	 под	 знака	 на	 мъчениче-
ството:	„И	прозрях:	вярвал	съм	
като	слепец	в	звездата	си,	а	тя	
никога	не	е	изгрявала!”.
	 Родовата	 памет,	 съхранила	
най-светлите	 спомени	 в	 релик-
вения	свят	на	Димитър	Горсов,	
ще	 наедрява	 с	 онази	 прием-
ственост	 на	 образи	 и	 чувства,	
които	 във	 висша	 степен	 ще	
дават	 живот	 на	 песните	 му.	 В	
този	 омагьосан	 кръг	 от	 радост	
и	 сълзи,	 но	 и	 тъжни	 възторзи	
ще	се	движи	лирическият	строй	
на	поета:	„А	баба	ми	с	най-пъ-
строцветни	 приказки	 в	 душата	
си,	с	лице	от	светлина,	седеше	

там	-	в	самия	край	на	залеза...”.	
В	кривата	от	любов,	от	свян	и	
житейски	 лутаници	 Горсов	 ще	
види	образа	на	баба	си	„с	лице	
от	светлина,	с	ножица	от	птичи	
полети,	 с	 които	 прекрояваше	
света”	в	неговата	миражност...
	 Болката	 и	 радостта	 от	 съ-
зиждането,	 но	 и	 яростта	 от	
посегателството	 над	 честта	 и	
разума	са	неизменни	мотиви	в	
поезията	на	Димитър	Горсов.		
	 Поетът	 обича	 не	 само	 да	
съзерцава,	но	и	дълбоко	да	жи-
вее	 обекта	 на	 изображението.	
„Видях”	 е	 вече	 симптоматично	
присъствие	на	тази	болка;	тя	се	
изразява	в	диво	и	вълче	покая-
ние	пред	спомените:
И казвам: тичаш ли по друмите на 
другите, не стигаш никъде,
алчно грабиш ли от другите, не 
стигаш никъде...
	 „Никъде”	 е	 философско	 об-
общение	 на	 отрицанието;	 това	
отрицание	 крие	 и	 тежките	 по-
следици	 на	 ранимата	 душев-
ност.	 И	 тогава	 ти,	 самият	 ти,	
където	и	да	си,	все	си	никъде.	
Това	звучи	като	тъжен	финал	на	
една	симфония,	дълбока	и	дра-
матична	по	своята	същност...
	 По	 идейна,	 пък	 и	 по	 пси-
хологическа	 нагласа	 „Стаята”	
твърде	 много	 ми	 напомня	 на	
„Прозорец”	 на	 Атанас	 Далчев,	
самотният	 лебед,	 който	 изпя	
най-сърдечните	си	песни	в	един	
късен	период	от	творческото	си	
развитие.	 Конкретно-битовото	
в	 произведението	 на	 Димитър	
Горсов	 многозначно	 разкрива	
духовните	 терзания	 на	 лириче-
ския	субект,	превърнал	в	пред-
мет	на	изображение	само	една-
единствена	 част	 от	 къщата,	 в	
която	 са	 заключени	 спомените	
на	 поета.	 И	 тук,	 както	 и	 при	
Далчев,	самотата	и	отчуждение-
то	като	мотив	са	се	превърнали	
в	лайтмотив	на	страданието:
И в тая нежност затаен, със дъх 
съгрявах аз щурчето, 
вкочанено в нощите, когато
изтръгвах огън от жени, прекрасни 
в святостта на изневерите,
с ръка избърсвах пепелта от родния 
си праг...
сред запустение и самота мълчах...
 „Гърч”	 е	 метафората	 на	
духовното	 разпятие	 на	 поета.	
Едва	ли	стихотворението	би	се	
развило	 по	 една	 друга	 плос-
кост,	освен	тази	на	болезнено-
то	 усещане	 на	 познанието.	 И	
помръкнал	от	светостта	на	това	
познание,	 лирическият	 герой	
на	 Димитър	 Горсов	 ще	 стигне	
до	дълбоките	вирове	на	душата	
си,	откъдето	ще	черпи	темите	и	
мотивите	на	песните	си:	„И	кой	

в	 сплъстените	 полуусловности	
пак	с	пръсти	в	 гърч	и	с	потни	
бицепси	отбива	сенокосите,	ус-
лажда	 пяната	 на	 градовете...”.	
Малцина	 са	 поетите,	 които	 с	
такава	 изтощителна	 ярост	 и	
отчаяна	 съпротива	 отстояват	
приливите	 на	 сърдечните	 си	
сезони:
В чий риск, в чия разруха
ирисът на Бога в мрак кърви там?...
	 „Гърч”	е	метафоричен	израз,	
болезнено	 разкриващ	 драмата	
на	поета,	който	наистина	вижда	
тъжните	последици	от	разруха-
та,	 от	 крушението	 на	 идеалите	
за	 съвършенство...	 В	 крайна	
сметка	 и	 илюзиите	 се	 свличат	
в	гнойните	водовъртежи	на	тия	
крушения...
	 Антиномично	 е	 изградено	
и	 стихотворението	 „До	 другия	
живот”,	 където	 Димитър	 Гор-
сов	 постига	 универсалност	 на	
диалектическото	 единство	 на	
раздвоението:
Заран път!... С надежда или с рана в 
края му... И питане без отговор. И 
дишане отчаяно.
	 В	часове	на	размисъл	лири-
ческият	герой	отрежда	за	себе	
си	 най-трудния	 дял:	 „А	 вечер	 -	
самота...	И	лутане	из	бездни...”.	
На	 такъв	 самосъд	 на	 честта	 и	
разума	се	подлагат	само	онези,	
които	са	в	правото	си	да	имат	
малко	 повечко	 обич	 и	 които	
приемат	 наказанието	 като	 ви-
сша	цел	на	изкуството...
	 Аналогично	свързвам	стихо-
творението	 „До	 другия	 живот”	
на	 Димитър	 Горсов	 с	 това	 на	
Данаил	 Данков	 -	 „Премиера”.	
И	 двамата	 поети	 се	 движат	
по	 спиралата	 на	 щастие-бити-
ето,	 като	 извеждат	 идеята	 за	
преходност	 посредством	 усе-
щането	 за...	 Края;	 „Шестдесет	
стъпала,	шестдесет	изкачвания!	
Шестдесет	 слизания.../	 Добре,	
че	 премиерата	 наближава...”.	
Краят	разкрепостява	духовно	и	
героите	 прекрачват	 в	 отвъдно-
то...
	 По	 интонация	 и	 психологи-
ческо	 проникновение	 стихотво-
рението	 „Някога	 ще	 спре	 да	
търси...”	 успоредява	 картини,	
близки	 до	 тия	 на	 душевното	
състояние	на	автора:	„Някога, в 
ден на поличба и на поругана слава/ 
през пропукана икона ще съзра са-
мия дявол/ как влудяващо се шири 
в проиграното от мене/ и гладува 
за греха ми...”.	Дяволът	като	сим-
вол	на	проиграна	чест,	но	и	на	
проигран	живот,	с	нищо	не	ще	
изкупи	 „вината”	 на	 лирическия	
субект	още	по-плътно	да	изжи-
вее	миговете	 на	 преосмислени	
загуби.	



6 6 август 2019 г.сканди

ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ

ÌÅÒÀËÍÀ
ÊÓÒÈß ÇÀ
ÖÈÃÀÐÈ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1837-1910/

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ÍÀ ÊÀÒÎËÈ-
×ÅÑÊÈ
ÑÂÅÙÅÍÈÊ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÚÆÊÈ
ÏÀÐÔÞÌ

ÄÚÑ×ÅÍÀ
ÐÈÒËÀ ÍÀ
ÊÀÌÈÎÍ

ÔÐÅÍÑÊÀ ÊÈ-
ÍÎÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÁÐÀ×ÅÍ
ÆÈÂÎÒ”

ÇÅÌÍÎÂÎÄ-
ÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÎÒÐÎÂÀ Â
ÐÀÑÒÅÍÈÅÒÎ
ÀÊÎÍÈÒ

ÒÐÅÂÀ ÂÒÎÐÀ
ÊÎÑÈÒÁÀ

ÀÂÒÎÌÎÁÈË-
ÍÎ ÊÎÐÌÈËÎ

ÊÎÑÒ

ÈÇÎËÀÖÈÎ-
ÍÅÍ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀË Â ÅË. ÒÅÕ-
ÍÈÊÀÒÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÑÊÈÎÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÄÐÅÂÍÎÒÐÀ-
ÊÈÉÑÊÈ
ÏÅÂÅÖ

ÀÇÅÐÁÀÉ-
ÄÆÀÍÑÊÀ
ÏÎÅÒÅÑÀ
/1832-1897/

¹2223

ÕÈÙÅÍ
ÌÎÐÑÊÈ
ÎÕËÞÂ

ÐÅ×ÍÀ ÐÈÁÀ,
ËÈÍ

ÐÅÊÀ Â ÐÓ-
ÑÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÈÐÒÈØ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1905-1970/

ÏÐÈÁÎÐ ÇÀ
ÃÐÅÑÈÐÀÍÅ

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÅÑÒÐÀÃÎÍ

ÏÀÐÍÈÊÎÂÎ
ÖÂÅÒÅ

ÐÓÑÊÈ
ÄÚÐÆÀÂÅÍ
ÄÅÅÖ
/1893-1936/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Á.
ÁÎËÃÀÐ ÎÒ
„ÑÈÍ ÑÐÅÙÓ
ÁÀÙÀ”

ÊÀÇÀØÊÈ
ÃËÀÂÀÒÀÐ

ÂÐÚÕ Â
ÏÈÐÈÍ -
2475 Ì

ÃÐÀÄ Â ÃÚÐ-
ÖÈß ÍÀ Ï-ÎÂ
ÏÅËÎÏÎÍÅÑ

ÂÅÍÅÖÈÀÍ-
ÑÊÀ ÇËÀÒÍÀ
ÌÎÍÅÒÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÑÒÀÍÄÀÐÒ

ÏÎÄÀÐÚÊ

ÔÐÅÍÑÊÀ ÊÈ-
ÍÎÀÊÒÐÈÑÀ -
„ÒÚÐÑÅÒÅ
ÈÄÎËÀ”

ÂÐÚÕÍÀ ÄÐÅ-
ÕÀ, ÍÀÌÅÒÊÀ

ÌÎÐÑÊÈ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ
ÂÅËÈ×ÈÍÀ

ÍÀÑÅËÅÍÎ
ÌßÑÒÎ

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ
/1942-2016/

ÃÐÀÄ Â
Ä. Ð. ÊÎÍÃÎ

ÇÅÌÅÄÅËÑÊÎ
ÑÅ×ÈÂÎ

ÒßËÎ, ÂÚÐÒß-
ÙÎ ÑÅ ÎÊÎ-
ËÎ ÎÑÒÀ ÑÈ

ÍÀÐÎÄÍÎ
ÕÎÐÎ ÎÒ
ÏÅÒÐÈ×ÊÎ

ÊÀÒÎËÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÑÂÅÙÅ-
ÍÈÊ

ÏÐÈÍÎÑ,
ÆÅÐÒÂÀ

ÌÚÕÍÅÑÒ
ÂÚËÍÅÍ
ÏËÀÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ ÄÎ-
ÍÈÖÅÒÈ ÎÒ
„ËÞÁÎÂÅÍ
ÅËÅÊÑÈÐ”

ÂÈÄ ÏÅ×ÅÍÀ
ÃËÈÍÀ

ÍÎÑÈÒÅË ÍÀ
ÎÐÄÅÍ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÆÀÍ ÆÀÊ
ÐÓÑÎ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÐÈÕÀÐÄ
ÙÐÀÓÑ

ÐÓÑÊÈ ÏÐÈ-
ÁÎÐ ÇÀ ÂÀÐÅ-
ÍÅ ÍÀ ×ÀÉ

×ÎÂÅÊ, ÐÀÄÅ-
ÅÙ ÇÀ ÍÅÙÎ,
ÏÎÁÎÐÍÈÊ

ÁÅÉÇÁÎËÍÀ
ÁÓÕÀËÊÀ

ØÀÕÌÀÒÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„ÔÎÐÑÀÉÒÎ-
ÂÈ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Õ.
ÐÈÂÅÐÀ ÎÒ
„ÂÚÐÒÎÏ”

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÒÅÀÒÚÐ Â
ÏÀÐÈÆ

ÒÓÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1895-1945/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1832-1883/

ÌÎÍÅÒÀÐÍÈ-
ÖÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÆÓÇÅÏÅ
ÂÅÐÄÈ

ÑÁÎÐÍÈÊ
ÐÀÇÊÀÇÈ ÎÒ
ÌÀÐÊÎ ÏÎËÎ

ÊÐÀÑÍÎÐÅ-
×ÈÂ ÃÎÂÎÐÈ-
ÒÅË

ÒÓÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÊÂÀÐÒÀË ÍÀ
ÑÎÔÈß

ËÀÒÈÍÎ
ÒÀÍÖ

ÒÎÍÈÇÈÐÀ-
ÙÀ ÍÀÏÈÒÊÀ

ÑÂÅÙÅÍÀ
ÊÍÈÃÀ ÍÀ ÌÞ-
ÑÞËÌÀÍÈÒÅ

ÔÐÅÍÑÊÎ
×ÅÐÂÅÍÎ
ÂÈÍÎ

ÓÑÏÎÊÎÈ-
ÒÅËÍÎ
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÂÐÀÒÀÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÅÃÈÏÅÒÑÊÀ
ÒÅËÅÃÐÀÔÍÀ
ÀÃÅÍÖÈß

ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÈ×ÅÑÊÀ
ÒÈÒËÀ

ÁÐÀ×ÅÍ
ÎÁÈ×ÀÉ Ó
ÅÂÐÅÈÒÅ

ÅÄÈÍ ÎÒ ×Å-
ÒÈÐÈÌÀÒÀ
ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÈ
/ÍÅÈÇÂ.-84/

ÇÀÌÀÕÂÀÍÅ,
ÇÀÌÀÕ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1818-1883/

ÌÓÇÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÍÀÒÀ
ÏÎÅÇÈß

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ì.
ÐÀÂÅË ÎÒ
„ÈÑÏÀÍÑÊÈ
×ÀÑ”

ÏÎÑÒ ÂÚÂ
ÔÓÒÁÎËÀ

ÌÈÅÙÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÐÅÊÀ Â
ÊÀÍÀÄÀ

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌ-
ÑÊÀ ÁÎÃÈÍß
ÍÀ ÁÐÀÊÀ

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÓÐÅÄÈ ÇÀ
ÊÎÌÓÍÈÊÀ-
ÖÈß

ÎÒÐÎÂÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÑÒÀÐÎ ÁÈËÅ

ÓÌÅÐÅÍÎ
ÒÅÌÏÎ Â
ÌÓÇÈÊÀÒÀ

ÑÅËÑÊÎÑÒÎ-
ÏÀÍÑÊÀ
ÑÃÐÀÄÀ

ÃËÈÍÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÇÎÄÈÀÊÀËÅÍ
ÇÍÀÊ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÃÐÀÄ,
ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ
ÎÁË. ÁÅÎÒÈß

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß

ÃÐÀÁËÈÂÀ
ÏÒÈÖÀ

ÑÒÈÕÎÑÁÈÐ-
ÊÀ ÎÒ ÁËÀÃÀ
ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ,
ÌÅÊ ÌÅÒÀË

ÐÈÄ Â
ÇÀÏÀÄÍÈÒÅ
ÐÎÄÎÏÈ

ÊÀÌÚÊ Â
ÓÕÎÒÎ ÍÀ
ÍÈÇØÈ
ÆÈÂÎÒÍÈ

ÒÅËÅÔÎÍÅÍ
ÏÎÂÈÊ

ÊÐÅÏÎÑÒ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÇÀÎÑÒÐÅÍ
ÏÐÚÒ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ
„ÑÎÞÇ ÒÌ 4”

ÞÆÍÎÊÎÐÅÉ-
ÑÊÈ ËÅÊÈ
ÊÎËÈ

ÐÈÁÀ ÏÎÏ×Å

ÍÅÌÑÊÈ
ÔÎÒÎÏÐÎß-
ÂÈÒÅË

ÊÚÙÀ ÇÀ
ËÅÒÓÂÀÍÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1694-1774/

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÍÅÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÍÀ
ÂÈÑÎ×ÈÍÀ

ÐÓÑÊÈ
ÀÄÌÈÐÀË
/1839-1917/

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÀÇÎÂ ÎÒ
„ÁÎÐÈÑËÀÂ”

ÑÏÀÐÒÀÍÑÊÈ
ÐÎÁ

ÂÐÚÕÍÀ
ÄÐÅÕÀ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß,
ÊÀÐÅËÈß

ÈÇÎËÈÐÀÍ
ÅË. ÏÐÎÂÎÄ-
ÍÈÊ

ÀËÄÅÕÈÄ Ñ
ÌÈÐÈÇÌÀ ÍÀ
ÏÎÐÒÎÊÀË

ÃÎËßÌÀ ÐÅÊÀ
Â ÞÆÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÑÒÀÐÈ,
ÇÀÑËÓÆÈËÈ
ÁÎÉÖÈ

ÏÐÚÑÒÅÍÎ-
ÂÈÄÅÍ
ÎÑÒÐÎÂ

ÌÀÙÀÁÍÎ
ÍÀÌÀËÅÍ
ÌÎÄÅË

ÀÂÅËÀÍ, ÁÀÒÀ, ÈÄÀÒ, ÊÅÌ, ËÀÊÎÁÀ, ÌÀÂÀ, ÌÀÍÀÐÎÂ, ÌÅÄÎÊ, ÍÀÒÀÂÀÍ, ÊÅÍÅ, ÍÅÌÎÐÈÍÎ, ÍÎÍÀÍÀË, ÑÀÂÀË, ÒÀÌÈÐÈÄ, ÒÅÐÈÌ.
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
а до я. извършвам строи-
телни работи. чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, зида, вик, ел., 
фаянс  - справки на тел. 
0878/943-895.
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. тел. 0895/752-
838.
алпинисТи - справки на  
тел. 0887/131-381. [22, 
22]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 19]

подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставрации 
- тел. 0897/390-194. [25, 
19]
рЕМонТ на покриви, 
хидроизолация, дренаж - 
тел. 0886/762-434. [25, 
19]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 11]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. тел. 
0876/416-716. [11, 10]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. тел. 
0899/638-875. [11, 6]
рЕМонТ на покриви, 
тенекеджийство - тел. 
0893/873-271. [11, 6]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция - 0898/613-913. [6, 2]
изВършВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [6, 2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.

паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БеЗПРаХово циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.

хидроизолации
напраВа хидроизола-
ция на покриви и улуци - 
тел. 0896/514-365. [24, 6]

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

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. По всяко 
вРеме. тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 

професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 21]

дограМа, Щори
ФирМа „ди ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.
al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
16]
пВц дограМа - лява, за 
300 лева се продава на 
тел. 0898/945-516. [11, 2]

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, 20]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 20]
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 12]

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, 14]

косЕнЕ

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

грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 8]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти и къпини - 
тел. 0886/30-80-17. [22, 7]
косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/479-910. [11, 7]
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0895/193-066. 
[11, 4]

услуги
коВач, кВ. смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
МЕТални консТрукции 
и цветни метали заварява 
тел. 0885/724-671. [11, 3]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 8]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, 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 прода-
ват 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.
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 21]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 16]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. осигурен транс-
порт. тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [31, 14]
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени. не-
забавна доставка. сухи. 
тел. 0896/807-688. [19, 
13]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 8]
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 0893/83-04-
02. [11, 6]
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аВТоМобили продаВа
опЕл заФира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, 
всички екстри, се прода-
ва на тел. 0889/22-98-60. 
[12, 6]
сиТроЕн с3 се продава 
на тел. 0897/64-77-11. 
[11, 5]
Форд ка, 1998 г., цена: 
450 лв., се продава на 
тел. 0888/303-254. [5, 2]

Микробуси, каМиони
Мазда 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 7]

джипоВЕ
джип „дайхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, отлич-
но състояние, се продава 
на тел. 0885/133-711. 
[20, 18]

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
алуМиниЕВи джанТи 
от „ауди“ а6. с гуми 
„Toyo proxes” 225/45/
zr16 98W; Цена по дого-
варяне - 0887/611-753

под наЕМ
аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [21, 3]
коли под наем - тел. 
0893/95-00-01. [5, 1]

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 20]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

рабоТа прЕдлага
Магазин за хранителни 
стоки в кв. дядо дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. справки 
на тел. 0882/290-345.
ббс - България оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-
ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 21]
ФирМа Търси работ-
ници. справки на тел. 
0888/255-318. [11, 10]
ТаксиМЕТроВи шоФьо-
ри се набират на тел. 
0888/456-477. [11, 11]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант. справки на тел. 
0885/069-027. [11, 10]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРодавачки на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно - справки 
на тел. 0897/889-001. [22, 
10]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 10]
ФирМа Търси готвач. 
денна смяна. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 
10]
пицария „гладници“ 
търси пицари, сервитьори 
и готвачи. справки на тел. 
0899/319-114. [9, 7]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/миячка. За справ-
ки: тел. 0889/319-654. 
[11, 7]

бисТро „карТал“ търси 
помощник-готвачи за пе-
тък и събота вечер. справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[11, 7]
ФирМа „аеМес“ набира 
шивачки с опит. стартова 
заплата 1000 лв. телефон 
за връзка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 6]
грил паВилион пред 
магазин „кауфланд“ тър-
си да назначи продавач. 
справки на тел. 0887/907-
032. [10, 2]

болноглЕдачки В ав-
стрия с познания по нем-
ски език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 4]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/чка студена 
кухня. За контакт: тел. 
0879/988-010. [11, 4]
МасажисТка Търси тел. 
0876/731-419. [6, 3]
склад за бира и безал-
кохолни търси шофьори 
пласьори. справки на тел. 
0888/623-904. [11, 3]
рабоТник сЕ търси на 
тел. 0878/128-222. [3, 2]
ФирМа Търси шивачка 
за цех тапицерия. добро 
възнаграждение. справ-
ки на тел. 0888/699-399. 
[24, 2]
хора за косене се търсят 
на тел. 0892/23-59-83. [9, 
1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

сладкарски цЕх 
обяВяВа сВобод-
ни позиции за ра-
боТа. МожЕ и бЕз 
опиТ. справки на тел. 
0889/989-755.

сладкарница обя-
ВяВа сВободно 
МясТо за продаВач-
консулТанТ. МожЕ и 
бЕз опиТ. справки на 
тел. 0889/989-755.

продаВа Машини
ФуражоМЕлка - 220 в., 
1.1 кв., се продава на тел. 
066/99-22-44. [5, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

продаВа обзаВЕжданЕ
спалня с матрак, 2 бр. 
печки „чудо“, готварска 
печка се продават на тел. 
0877/441-110. [11, 6]

продаВа разни
покъЩнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-

но продава тел. 0893/83-
04-02. [11, 6]
бойлЕр на дърва - нем-
ски, нов, и банциг се про-
дават на тел. 0898/464-
948. [3, 1]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 16]
пауни сЕ продават на 
тел. 0898/841-766. [5, 2]

Магазин за Фуражи
Магазин за Фуражи 
и доМашни лЮбиМци 
в кв. лъката - зад по-
лицията, до агромагази-
на, отново работи, след 
ремонт. справки на тел. 
0878/240-506. [11, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, истори-
чески и др.) се купуват на 
тел. 0889/885-944. [22, 
20]
сТара наФТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 14]

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, 14]

иМоТи продаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в центъра се прода-
ва на тел. 0888/813-710. 
[11, 9]
МонолиТЕн гараж на 
улица „Зелена ливада“, до 
гробищния парк, се про-
дава на тел. 0899/219-
257. [11, 7]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад мол Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 14]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 7]
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, 6]
гарсониЕра сЕ продава 
на тел. 0988/201-491. [2, 
2]

апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 9]
голяМа къЩа с двор в 
село стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116. 
[12, 6]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 5]
ЕТаж оТ къща се продава 
с обзавеждането (мебели, 
ел. уреди, вносен порце-
лан, текстил), гараж за 
две коли и дворно място. 
справки на тел. 066/87-
56-20, 066/87-96-18, от 
9.00 до 18.00 часа. [9, 3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
къЩа В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 8]

иМоТи даВа под наЕМ
гарсониЕра на ул. „сте-
фан караджа“ 25, сре-
щу автогарата, с теЦ, се 
дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 10]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [21, 3]
разрабоТЕно заВЕдЕ-
ниЕ, със заплащане на 
оборудването, в кв. мла-
дост се отдава под наем 
на тел. 0897/584-788. 
[11, 1]

Търси под наЕМ
боксониЕра или гар-
сониера, реновирана, с 
асансьор, търси под наем 
тел. 0879/89-49-29. [5, 1]

ноЩуВки
ноЩуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [21, 3]
саМосТояТЕлни но-
ЩуВки в топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
услуги с бус, багер и 
самосвал - справки на 
тел. 0893/511-154. [23, 
16]

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

ясноВидсТВо
ясноВидсТВо - тел. 
0895/22-18-68. [24, 6]

лЕкари
д-р Марина санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140
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.

козМЕТика, Масаж
проМоция! рЕлак-
сираЩи, лечебни  и 
други масажи. може и 
по домовете. мартин, 
0882/38-15-52. [22, 10]
проМоция! рЕлакси-
раЩи, лечебни и дру-
ги масажи. може и по 
домовете. стелиана, 
0876/731-419. [11, 5]
проМоция! кола мас-
ка - 0876/731-419. [11, 5]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

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

Отборът	 на	 Обединен	
футболен	 клуб	 „Янтра	
2019“,	който	ще	участва	в	
Елитната	юношеска	 група	
U19,	 направи	 стойностна	
проверка	 срещу	 дубли-
ращия	 отбор	 на	 „Етър“	
(Велико	 Търново).	 Двубо-
ят	 се	 игра	 на	 терена	 в	
село	 Леденик	 и	 завър-
ши	 при	 резултат	 4:3	 в	
полза	 на	 „виолетовите“.	

Воденият	 от	 Веселин	
Антонов	 състав	 на	 два	
пъти	 повежда	 в	 резул-
тата,	 но	 късата	 скамей-
ка	 и	 липсата	 на	 доста-
тъчно	 свежест	 в	 края	
на	 срещата	 даде	 пре-

димство	 на	 домакините.
„Янтра	2019“	откри	още	

във	2-та	минута	с	попаде-
ние	на	Антонио	Обрешков,	
който	беше	изведен	очи	в	
очи	 с	 търновския	 вратар,	
а	в	9-та	Цветомир	Станев	
се	 разписа	 директно	 от	
корнер	 и	 покачи	 на	 0:2.	

Отборът	 на	 „Етър“	
изравни	 с	 попадения	 в	
14-та	 и	 25-та	 минути,	 а	
в	 33-та,	 след	 добра	 ком-
бинация,	 Мартин	 Ботев	
отново	 даде	 аванс	 на	
габровския	 отбор	 -	 2:3.	

В	 заключителни -
те	 20	 минути	 на	 среща-
та	 „виолетовите“	 успяха	
да	 направят	 обрат,	 като	
останаха	 съмнения	 за	

засада	 при	 изравнител-
ното	 попадение,	 а	 чет-
въртият	 гол	 падна	 след	
колективна	 грешка	 в	 за-
щитата	 на	 „Янтра	 2019“.

„Получи	 се	 полезна	
проверка	 с	 много	 голо-
ве	 и	 обрати.	 Изиграхме	
добро	 първо	 полувреме,	
в	 което	 доминирахме,	
въпреки	 допуснатите	 два	
гола	по	идентичен	начин	-	
след	изпълнение	на	фаул.	
Липсата	 на	 свежест,	 го-
рещото	 време	 и	 късата	
резервна	скамейка	се	от-
разиха	 негативно	 на	 ри-
тъма	 и	 игровия	 ни	 облик	
през	 втората	 част.	 Тем-
пото	 ни	 на	 игра	 спадна	
и	 домакините,	 направили	

достатъчно	 смени,	 успяха	
да	 вземат	 победата“,	 ко-
ментира	след	срещата	на-
ставникът	 на	 габровския	
тим	 Веселин	 Антонов.

Това	 вероятно	 е	 по-
следната	 проверка	 на	
отбора	 преди	 старта	 на	
новото	 първенство	 в	
Елитната	 юношеска	 гру-
па	 U19	 следващия	 уик-
енд.	 Габровският	 тим	
ще	 гостува	 в	 първия	
кръг	 на	 „Монтана	 1921“.

ОФК	„Янтра	2019“	игра	
в	 състав:	 Маринов	 (46'	
Мънчев),	Петракиев,	В.	Ра-
дославов,	Асенов,	Петков,	
Х.	 Радославов,	 Цветков,	
Ширтев,	Станев	 (46'	 Геор-
гиев),	 Ботев,	 Обрешков.

- Успяхте ли да сфор-
мирате традиционната 
спортна паралелка в учи-
лище „Райчо Каролев“?

-	Средно	училище	„Рай-
чо	Каролев“	единствено	в	
Габрово	обучава	ученици	в	
паралелка	 по	 физкултура	
и	 спорт.	 Има	 достатъчно	
желаещи	 за	 сформиране	
на	 паралелката.	 Това	 са	
деца,	 които	 искат	 да	 се	
посветят	 на	 спорта.	 Там	
разширено	 изучават	 физ-
култура	 и	 спорт,	 има	 и	
специализирани	 предмети	
в	 това	 отношение.	Идеята	
е	 да	 запазим	 традиция-
та	 за	 спортна	 паралел-

ка,	 тъй	 като	 в	 Габрово	
спортът	 е	 добре	 развит.

- Имате си вече и нови 
първолаци, предполагам?

-	 Да,	 сформирахме	
две	 паралелки	 за	 първи	
клас.	 Децата	 намаляват,	
чувства	 се	 демографска-
та	 криза.	 Въпреки	 това	
успяваме	 да	 поддържа-
ме	 бройката	 около	 600	
ученика	 в	 училището.

- Как завърши учеб-
ната година в учили-
ще „Райчо Каролев“?

-	 Има	 доста	 ученици,	
които	 са	 с	 много	 добри	
показатели	 на	 национал-
ното	 оценяване	 по	 бъл-

гарски	 език	 и	 литерату-
ра,	 по	 математика,	 по	
отделни	 предмети.	 Става	
дума	 за	 седмокласниците	
и	 дванадесетокласници-
те.	 Само	 един	 дванаде-
сетокласник	 не	 успя	 да	
си	 вземе	 втората	 мату-
ра,	всички	останали	полу-
чиха	 дипломи	 за	 средно	
образование.	 Някои	 вече	
са	 приети	 в	 Техническия	
университет	 в	 Габрово.

Повечето	 се	 насочи-
ха	 към	 него.	 За	 мен	 това	
е	 много	 добре,	 защото	
млади	 хора	 предпочитат	
да	 останат	 в	 родния	 си	
град.	 Дано	 това	 се	 пре-
върне	 в	 добра	 тенденция.

Успешно	 се	 предста-
виха	 и	 седмокласниците,	
където	 са	 кандидатства-
ли,	 там	са	приети.	 Голяма	
група	 деца	 се	 записаха	 в	
Априловската	 гимназия,	 в	
Природоматематическата	

гимназия,	 други	 се	 насо-
чиха	 към	 Професионална-
та	 техническа	 гимназия.

- Какви интересни 
неща се случиха в учи-
лището през годината?

-	 Участвахме	 в	 доста	
инициативи,	 организира-
ни	от	Община	Габрово,	от	
Регионалния	 исторически	
музей	 и	 Музея	 на	 обра-
зованието.	 Наши	 учители	
разработват	 план	 за	 уче-
бен	 час,	 провеждан	 в	му-
зей.	Той	ще	бъде	включен	
в	 педагогически	 каталог.

Наша	 ученичка	 от	 10	
клас	 -	 Десислава	 Коста-
динова,	 получи	престижна	
награда	 за	 направената	
презентация	на	училището,	
за	 традициите	 му.	 Има-
ше	 и	 парична	 награда.	
По	 нейно	 желание	 сред-
ствата	 бяха	 дарени	 на	
една	 нейна	 съученичка.	
Много	 добро	 бе	 участи-

ето	 на	 наши	 ученици	 в	
олимпиади	 и	 състезания.

Имахме	доста	призови	
места	в	областта	на	спор-
та.	 Успешно	 участвахме	 в	
състезанието	 „Млад	 огне-
борец“,	 спечелихме	 първо	
място.	 „Райчо	 Каролев“	 е	
едно	 от	малкото	 училища,	
ако	не	единственото	в	об-
ластта,	 с	 действащ	 шах-
матен	 клуб,	 ръководен	 от	
наш	 преподавател.	 Учас-
тниците	 в	 клуба	 постигна-
ха	 успехи	 през	 годината.

Деца т а 	 а к т и в но	
участват	 в	 различни	 из-
вънкласни	 дейности,	
има	 интерес	 към	 тях.

-  Р а б о т и т е  л и 
по някои проекти?

-	 Има	 проект,	 свър-
зан	 с	 иновации	 в	 първи	
клас	 с	 часове	 по	 новите	
съвременни	 технологии.	
Работим	 по	 него	 и	 очак-
ваме	 да	 стартира	 през	

новата	 учебна	 година.
	 Разработваме	 и	 про-

ект	 за	 посещение	 на	

деца	 в	 операта	 в	 София.	
Нещо,	 което	 за	 пръв	 път	
се	прави	в	нашия	регион.	

Богäан Анäрååв: "Еäинствåно при нас има 
спортна паралåлка и клуá по шахмат"

ЖенИна денчева

Богдан Андреев - директор на СУ „Райчо Каролев“ 
- Габрово, разказва за новия прием на първокласници 
и в спортната паралелка на училището, за постиг-
натите успехи на ученици през годината, за пред-
стоящи проекти.

Елитната на ОФК „Янтра 2019" направи 3:4 срåщу äуáъла на „Етър" в послåäната контрола

Силна игра на Гåргана Иванова 
за поáåäа наä Гърция 

продължава от стр. 1
С	 11	 точки	 и	 5	 асистен-
ции	 се	 отличи	 капитанът	
Гергана	Иванова,	 а	 Янина	
Тодорова	 записа	 10	 точки	
и	 9	 борби.	 Гергана	 е	 въз-
питаничка	 на	 „Раковски“ 
(Севлиево),	 после	игра	 за	
габровския	 „Чардафон-Ор-
ловец“,	 откъдето	 премина	
в	 „Шампион“,	 въпреки	 че	
имаше	оферта	от	„Левски“.	
От	години	тя	играе	профе-
сионално	 за	 старозагор-
ския	 „Берое“,	 където	 тре-
ньор	 е	 Таня	 Гатева,	 неин	

наставник	в	„Шампион“,	а	
по-късно	и	в	женския	тим	
на	„Левски“.
	 Успехът	 над	 Гърция	
осигури	 минимум	 втората	
позиция	 на	 българките	 в	
крайното	 класиране	 и	 с	
това	преминаване	в	 след-
ващата	 фаза,	 в	 която	 ще	
се	 разпределят	 местата	
в	 челната	 осмица.	 Късно	
снощи	България	 загуби	 от	
Финландия	с	41:70,	остана	
на	второ	място	в	 група	D	
и	ще	играе	за	разпределе-
ние	на	местата	от	1	до	8.	

	 Надпреварата	 от	 ка-
лендара	 на	 БФТенис	 се	
проведе	 на	 кортовете	 на	
ТК	„Троян	СТК“.
	 Павел	Симеонов	от	ТК	
„Кристи“	-	Дряново		спече-
ли	първото	място	на	реги-
онален	турнир	по	тенис	за	
момчета	 и	 момичета	 до	 8	
години	в	Троян.	
	 Павел	постигна	три	по-
беди	и	триумфира	с	първо-
то	 място.	 На	 второ	място	
се	класира	Моника	Кумар	
(ТК	 „Кристи”	 -	 Дряново),	
на	 трето	 -	 Йоан	 Костов	

(ТК	„Плевен	90”,	Плевен),	а	
на	четвърто	-	Поли	Петро-
ва	(ТК	„Кристи“,	Дряново),	
съобщи	Българската	феде-
рация	по	тенис.	
	 В	средата	на	юни	Мо-
ника	 Кумар	 спечели	 пър-
вите	места	 на	 регионален	
турнир	в	Дряново.	
	 Павел	 Симеонов	 беше	
втори.	 Интересното	 при	
него	 е,	 че	 той	 за	 съвсем	
кратко	време	се	изкачи	от	
трето	 до	 първо	 място.	 В	
началото	на	юни	в	Плевен	
беше	трети.

павåл Симåонов - първи на 
рåгионалåн турнир äо 8 г. в Троян

Маргарита Раäåва - 
втора в порåäния кръг 
на "Рън България"
	 Маргарита	 Радева	
(„Орловец	 93“	 –	 Габро-
во)	 завърши	 втора,	 след	
многократната	 национал-
на	 шампионка	 на	 дълги	
разстояния	 и	 маратон	
Милка	 Михайлова	 в	 по-
редния	 кръг	 от	 веригата	
за	бягания	„Рън	България“.
	 Той	се	проведе	на	4	ав-
густ	с	планинско	бягане	в	
Рила	над	град	Долна	баня.
	 47-годишната	 Михай-
лова	 завърши	 за	 54:09,	
с	 доста	 голяма	 предни-
на	 пред	 Радева	 –	 58:09.

 

 „Пригответе	се	за	мно-
го	 рокендрол	 и	 се	 нато-
чете	 за	 здрав	 купон“	 –	 с	
тези	 думи	 Милена	 Сла-
вова	 се	 обръща	 към	
своите	 фенове	 в	 специ-
ално	 видео	 обръщение.
	 „Радвам	 се,	 че	 Ми-
лена	 прие	 поканата	 ни	
да	 участва	 във	 фести-
вала.	 Тя	 ще	 пее	 за	 пър-
ви	 път	 на	 това	 магично	
място	 и	 ще	 остави	 там	
частица	 от	 своята	 неве-
роятна	 енергия“,	 сподели	
кметът	 на	 Община	 Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов.
	 „Бодливото	 цвете	 на	
рока“,	 както	 я	 определя	
Буги	 Барабата,	 който	 на-
пусна	 земния	 свят	 преди	
броени	 дни,	 ще	 бъде	 и	
цветето	 на	 тазгодишния	
рок	фест	„Хоталич“,	а	при-
съствието	 й	 там	 ще	 до-
несе	 щастие	 и	 наслада	
на	 хиляди	 нейни	 фенове.

	 „Истина“,	 „Защо“,	 „Мо-
ите	 ангели“	 и	 „Ха	 Ха“	 са	
само	 част	 от	 песните,	
които	 цялата	 публика	 ще	
изпее	 с	 нея	 в	 един	 глас.
	 „Севлиево	е	град,	кой-
то	 много	 харесвам	 и	 съм	
изключително	 щастлива,	
че	 ще	 имам	 възможност	
да	 пея	 на	 този	 неверо-
ятен	 фестивал,	 който	 се	
провежда	 там	 за	 трета	
година.	 Обещавам,	 как-
то	 винаги,	 да	 дам	 всичко	
от	 себе	 си	 и	 да	 се	 за-
бавлявам	 заедно	 с	 пуб-
ликата“,	 сподели	 Миле-
на	 пред	 организаторите.
	 Милена	 Славова	 не	
е	 само	 рокерка,	 с	 годи-
ните	 тя	 се	 е	 превърна-
ла	 в	 символ	 на	 бунта	 и	
свободомислието,	 макар	
кариерата	 й	 да	 започва	
по	времето	на	комунизма	
–	през	1985	г.	Оттогава	тя	
е	издала	5	албума	и	си	е	

спечелила	 хиляди	 фено-
ве.	 През	 2016	 г.	 Милена	
отпразнува	 30	 години	 на	
сцената	 с	 концерт,	 про-
дължил	 цели	 5	 часа.	 Със	
сигурност	 незабравимо	
ще	 е	 изживяването	 с	 нея	

край	 стените	 на	 крепост-
та	 „Хоталич“	на	 31	август.
	 Не	 пропускайте	 тре-
тото	 издание	 на	 Нацио-
налния	 рок	 фест	 „Хо-
талич“	 на	 30	 и	 31	 ав-
густ	 край	 Севлиево!

Милåна Славова - åäна от голåмитå звåзäи във 
втората вåчåр от рок фåста „Õоталич" - Сåвлиåво‘2019

 продължава от стр. 1
	 Популярният	 клип	
„Щастливо	 Габрово”	 от	
2014	 г,	 в	 който	 по	 ули-
ците	 на	 Габрово	 танцу-
ват	 около	 180	 души	 от	 17	
местни	 художествени	 и	
спортни	 формации	 по	 пе-
сента	 „Happy”	 на	 Фарел	
Уилямс,	 дава	 вдъхновение	
за	 създаването	 на	 ули-
чен	фестивал	на	щастието.
 6Fest	 се	 появява	
през	 2017	 година	 като	
Международен	 фести-
вал	 за	 градски	 изкуства	
и	 щастие	 в	 Габрово,	 за	
да	 обогати	 карнавалната	
традиция	 на	 Столицата	
на	 хумора	 и	 да	 подкре-
пи	 превръщането	 на	 най-
старата	 градска	 зона	 в	
Габрово	 -	 Шести	 участък,	
в	 квартал	 на	 изкуствата.
	 Името	 на	 квартала	
дава	и	името	на	фестивала.	
	 Досега	 6Fest	 Габрово	

представи	 професионални	
улични	 артисти	 от	 Бълга-
рия,	 Унгария,	 Венецуела,	
Испания	 и	 др.,	 а	 сред	
най-зрелищните	 фестивал-
ни	 събития	 бяха	 каскада	
от	 летящ	 балон	 (за	 първи	
път	 на	 фестивал	 у	 нас),	
светлинен	 парад	 на	 ко-
кили,	 танцово	 шествие.
	 Създател	 на	 6Fest	 и	

„Нощ	на	историите”	е	кул-
турният	 мениджър,	 журна-
лист	 и	 писател	 Момчил	
Цонев,	 обявен	 за	 една	
от	 десетте	 най-изявени	
млади	 личности	 на	 Бъл-
гария	 за	 2019	 година.	
	 Момчил	Цонев	е	отли-
чен	 и	 в	 шестото	 издание	
на	инициативата	за	млади	
успели	българи	„40	до	40”.

Гаáровският 6Fest отива в 
пловäивския квартал Капана  


