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• Bulgarian homes network •

	 Уважаеми	г-н	Вицепремиер,	
	 уважаема	г-жо	Христова,
	 уважаеми	г-н	Кунев,	дами	и	господа,
	 Повод	за	обръщението	ни	към	Вас	е	предстоящото	
обществено	 обсъждане	 на	 заем	 за	 финансиране	 на	
Проект	 “ЕМО	 “Етър”	 -	 музей	 за	 креативен	 културен	
туризъм”	в	рамките	на	Оперативна	програма	„Региони	
в	 растеж“	 2014-2020	 г.,	Приоритетна	 ос	 6:	 „Регионален	
туризъм“,	 Инвестиционен	 приоритет:	 „Съхраняване,	
опазване,	популяризиране	и	развитие	на	природното	и	
културното	 наследство“	 Процедура	 BG16RFOP001-6.002	
„Развитие	на	туристически	атракции”.
	 Като	 наследници	 на	 Лазар	 Донков,	 създател	 на	
музея,	 бихме	 искали	 да	 изразим	 своята	 официална	
позиция	относно	предвидените	дейности	по	проекта.	За	
съжаление	 твърде	 късно	 разбрахме	 за	 предвиденото	
за	 днес	 обсъждане	 и	 повечето	 от	 нас	 няма	 да	могат	
да	присъстват	лично,	поради	това	изпращаме	писмено	
своите	аргументи.	Надяваме	се,	че	не	е	 твърде	късно	
да	се	постараем	заедно	да	запазим	"Етъра"	в	неговия	
автентичен	вид,	такъв,	какъвто	ни	го	остави	Лазар	Дон-
ков.
	 Вярваме,	 че	 като	 доказани	 професионалисти	 и	
хора,	които	милеят	за	Габрово	ще	ни	подкрепите.
	 С уважение, Фамилия Донкови

	 В	 годината	 на	 своята	
150-та	 годишнина	Женско-
то	 благотворително	 дру-
жество	 „Майчина	 грижа“	
организира	конкурс	за	есе	
за	 средношколци	 на	 тема	
„Жената,	 майката	 и	 даря-
ването	на	добро“.
	 Целите	 на	 конкуса	 са	
да	 стимулиране	 интереса	
на	учениците	към	приноса	
на	дружеството	за	общест-
веното	и	 културно	минало	
и	настояще	на	град	Габро-
во,	 развитие	 и	 подкрепа	
на	 творческите	 способно-
сти,	 философското	 и	 кри-
тично	мислене,	възпитава-
не	на	традиционни	човеш-

ки	ценности	-	родолюбие	и	
хуманизъм.
	 В	 конкурса	 се	 вклю-
чиха	 представители	 на	
Националната	 Априловска	
гимназия,	ПГТ	"Д-р	Никола	
Василиади"	 и	Математиче-
ската	гимназия.	
	 В	 състава	 на	 журито	
бяха	 включени	 творци	 и	
представители	 на	 различ-
ни	организации	и	институ-
ции.	
	 Наградите	 са:	 първо-
място	(Бранимира	Колева)	
-	ваучер	на	стойност	50	лв.	
и	 публикация	 в	 местния	
печат;	второ	място	(Габри-
ела	 Симеонова)	 -	 ваучер	

на	 стойност	 30	 лв.	 и	 пуб-
ликация	 в	 местния	 печат;	
трето	 място	 (Искрен	 Или-
ев)	 -	 ваучер	 на	 стойност	
20	 лв.	 и	 публикация	 в	
местния	печат.	
	 Бяха	 присъдени	 и	 две	
поощрителни	награди	 -	на	
Петя	Спасова	и	Теди	Леф-
терова.
	 Есетата	 на	 наградени-
те	публикуваме	в	днешния	
брой	на	страница	5.
	 Децата	 ще	 бъдат	 на-
градени	 на	 празника	 на	
дружеството,	 който	ще	 се	
проведе	на	21	ноември	от	
18	 часа	 в	 ХГ	 „Христо	 Цо-
кев“.

	 Снощи	 в	 Община	
Габрово	 се	 проведе	 пуб-
лично	 обсъждане	 на	 кре-
дит	 (до	 250	 000	 лв.)	 за	
финансиране	 на	 проект	
„ЕМО	 „Етър”	 -	 музей	 за	
креативен	 културен	 ту-
ризъм”	 в	 рамките	 на	 ОП	
„Региони	 в	 растеж“	 2014-
2020	 г.,	 Приоритетна	 ос	
6:	 „Регионален	 туризъм“,	
Инвестиционен	 приоритет:	
„Съхраняване,	 опазване,	
популяризиране	 и	 разви-
тие	 на	 природното	 и	 кул-
турното	 наследство“,	 Про-
цедура	 BG16RFOP001-6.002	
„Развитие	на	туристически	
атракции”.	 (Пълното	 изписва-
не	 на	 проекта	 има	 отношение	
към	следващите	редове.)
	 Във	 връзка	 с	 публику-
ваните	дейности	по	проек-
та	наследниците	на	Лазар	
Донков,	 създател	 на	 АЕК	
„Етър“	и	негов	пръв	дирек-
тор,	се	обръщат	към	вице-

премиера	 Томислав	 Дон-
чев,	кмета	на	Габрово	Таня	
Христова	и	 	председателя	
на	ОбС	-	Габрово	Климент	
Кунев	с	писмо,	в	което	из-
лагат	своите	възражения	и	
аргументи	по	част	от	пред-
видените	дейности.
	 Цитираме	 аргументите	
дословно	 -	 те	 се	 отнасят	
само	до	тази	част	в	пред-
ложенията,	в	която	текстът	
е	болдван.
 •	Реновиране	на	хотел	
„Странноприемница“,	 кое-
то	ще	създаде	възможност	
за	посрещане	на	по-голям	
брой	 туристи,	 както	 и	 за	
реализиране	 на	 резидент-
ски	 програми	 за	 българ-
ски	и	чужди	специалисти	в	
различни	 области	 –	 зана-
яти,	реставрация	и	консер-
вация	и	др.
 • Създаване	на	модер-
на	 експозиционна	 площ	 в	
Кръстник	 Колчовия	 хан,	 с	

подходящо	 оборудване	 за	
работа	 с	 различни	 публи-
ки.
 • Осигуряване на дос-
тъп за хора с увреждания 
чрез заложените подо-
брения – асансьор, малки 
електрически колички за 
придвижване по чаршия-
та на музея и микробус.
 Аргумент: Монтиране-
то на асансьори и полз-
ването на електрически 
колички ще промени първо-
начално заложения автен-
тичен архитектурен ан-
самбъл на музея. Движение-
то с електрически колички 
не може да се извършва по 
калдъръма, а и не е редно.
 •	 Реставрация	 и	 по-
добра	 социализация	 на	
уникалните	 действащи	 во-
дни	съоръжения,	което	ще	
обезпечи	 безаварийната	
им	 работа	 за	 продължи-
телен	 период	 от	 време.	

Ще бъде повишена тяхна-
та атрактивност посред-
ством осигуряване на ви-
димост за посетителите 
на всички техни елементи 
и механизми, които към 
момента са скрити.
 Аргумент: Не става 
ясно как точно ще бъде 
реализирано това, но буди 
съмнение, че е възможно 
да предвижда ползването 
на съвременни техноло-
гии, които биха били в 
дисонанс със замисъла за 
техните функции. Водните 
съоръжения сами по себе 
си са достатъчно атрак-
тивни, необходимо е само 
да работят.
 • Създаване на въз-
можности за уникални 
преживявания в опреде-
лени зони чрез използва-
нето на новите техноло-
гии – виртуална и добаве-
на реалност.         стр. 3

Наследниците на Лазар Донков, създател и пръв директор на архитектурно-етнографски комплекс „Етър“:

Етърът не ñе нужäàе от „нов и ñъвременен оáлик"

 Изготвени са работни проекти за реконструкцията на хотел „Странноприемница“ и 
Кръстник Колчов хан (на снимката), като за последния е издадено разрешение за строеж. И 
двата проекта са съгласувани с НИНКН.

	 За	 втора	 поредна	 го-
дина	 Габровският	 театър	
отвори	вратите	си	за	пуб-
ликата	 в	 европейската	
„Нощ	 на	 театрите“,	 която	
се	проведе	на	16	ноември	
2019	г.	в	18	български	гра-
да	и	общо	в	11	европейски	
държави.	
	 Тази	 година	 мотото	
на	инициативата	беше	 „Tи	
променяш	 играта.	 Играта	
променя	теб“,	което	насър-
чи	 малки	 и	 големи	 да	 се	
включат	 в	 програмата	 от	
събития,	 организирани	 в	
Габрово.

	 С	 „Ден	 на	 отворените	
врати“	 беше	 даден	 старт	
на	 „Нощта“.	 Зрителите	
имаха	 възможност	 в	 три	
различни	 часа	 да	 посе-
тят	 пространствата	 на	 ДТ	
„Рачо	 Стоянов“	 и	 да	 се	
запознаят	с	работния	про-
цес	в	театъра	преди	пред-
ставление.	 Гид	 на	 посети-
телите	 беше	 актьорът	 от	
габровската	 трупа	 Любен	
Попов,	познат	от	много	те-
атрални	постановки,	както	
и	 от	 малкия	 екран	 с	 на-
шумелия	сериал	„Пътят	на	
честта“.	Той	им	разказа	за	

постановката	 „Свекърва“,	
разведе	 ги	 зад	 кулисите	
и	 на	 сцената	 по	 време	
на	 изграждането	 на	 деко-
ра.	Отговори	на	въпросите	
на	 най-любопитните	 защо	
декорът	 трябва	 да	 бъде	
мобилен,	 как	 се	изгражда	
сценографията	 на	 даден	
спектакъл,	 как	 се	 подби-
рат	и	създават	костюмите,	
които	 също	 се	 съобразя-
ват	цветово	с	декора,	как-
во	 отличава	 актьорската	
игра	в	спектаклите	на	раз-
личните	режисьори.	

 продължава на стр. 2

	 Днес	от	 17	 часа	в	Ри-
туалната	 зала	 на	 Община	
Дряново	 ще	 се	 проведе	
заседание	 на	 Общински	
съвет	 -	Дряново	за	избор	
на	председател	на	Общин-
ския	съвет.
	 Макар	 и	 малоброен	 -	
13	 мандата,	 Общинският	
съвет	в	Севлиево	е	доста	
шарен.	 Местна	 коалиция	
БСП	 за	 България	 (АБВ,	
Български	социалдемокра-
ти,	 Движение	 ЗАЕДНО	 за	
промяна)	и	Местна	коали-
ция	 Партия	 на	 Зелените	
(ПП	 Съюз	 на	 демократич-

ните	 сили,	 Движение	 21)	
имат	 по	 4	 мандата.	 ПП	
ГЕРБ	има	3,	ВОЛЯ	-	2.
	 За	да	се	избере	пред-
седател	на	ОбС,	 някой	от	
предложените	 кандидати	
трябва	 да	 събере	 полови-
ната	 от	 гласовете	 на	 съ-
ветниците	плюс	един.	Кое-
то	означава,	че	трябва	да	
се	постигне	договореност.	
	 Досегашният	председа-
тел	 беше	 Георги	 Казаков	
от	ГЕРБ.

Днеñ оáщинñките ñъветници в 
Дряново ще изáирàт преäñеäàтел

	 Днес	 писателят	 Калин	
Терзийски	 ще	 гостува	 в	
Габрово.	Събитието	ще	 се	
състои	 в	ресторант	 „Рест“	
от	 19:00	 ч.	 Организатор	
е	 литературният	 сайт	
TetraDkaTa.com.	 На	 чаша	
вино	 габровци	 ще	 имат	
възможност	 да	 се	 запоз-
наят	 с	 най-новите	 книги	
и	 проекти	 на	 автора.	 Ка-
лин	 Терзийски	 е	 номини-
ран	 пет	 пъти	 за	 литера-
турната	награда	„Хеликон”. 
През	 2011	 г.	 е	 награден	 с	
първата	за	България	Евро-
пейска	награда	за	литера-
тура	 –	 за	 сборника	 „Има	
ли	кой	да	ви	обича”.

Силвия Кръñтевà нàáирà 
опит и информàция
	 След	 като	 се	 срещна	
с	 колегите	 си	 от	 предиш-
ни	 мандати,	 новият	 кмет	
на	Трябва	 Силвия	 Кръсте-
ва	 продължава	 да	 наби-
ра	 опит	 и	 информация.	 В	
присъствието	 на	 своя	 за-
местник	 Марин	 Маринов		
Кръстева	 проведе	 среща	
със	 служители	 в	 кметство	
Плачковци	 и	 кмета	 Бо-
рислав	 Борисов.	 Бяха	 об-
съдени	различни	дейности.	
Служителите	 в	 кметството	
споделиха	 и	 предизвика-
телствата,	 пред	 които	 са	
изправени,	 както	 и	 идеи	
за	 подобряване	 на	 дей-
ността.

Кàлин Терзийñки 
ãоñтувà в Гàáрово, 
ñрещàтà в „Реñт"

Гàáровци „променихà иãрàтà" в 
европейñкàтà Нощ нà теàтрите

"Мàйчинà ãрижà" оáяви поáеäителите в конкурñà 
зà еñе "Женàтà, мàйкàтà и äàрявàнето нà äоáро"

В Китàй - äревен и моäерен 8

Д-р Стоянов: “Зà 10 ãоäини ñме 
лекувàли нàä 9000 пàциенти, нà 
мнозинà ñме äàли нов живот”2
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ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 

ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-953/21.10.2019 Г.)
117 бр. вакантни длъжности за войници 

за военни формирования от състава 
на Съвместното  командване на силите:

48940-Бургас, 42610-Козарско, 52480-София,
28860-Горна Малина,  52210-Банкя и 22980-София.

Длъжностите, за които може да се кандидатства, са:
 „Мл. шофьор”, „Мл. електротехник”, „Мл. специалист по 
комунално-битово осигуряване”, „Автоматчик”, „Мл. гот-
вач”, „Работник в кухня”, „Мл. специалист по отчета на 
финансови и материални ресурси”, „Работник в склад”, „Мо-
токарист”, „Мл. специалист по пожарна безопасност”, „Мл. 
администратор на мрежи и операционни системи”, „Химик-
разузнавач” и др. 
В заявлението си кандидатите могат да посочват до 5 

(пет) позиции (длъжности) от обявата. 
ДокуМЕнТи сЕ приЕМаТ До 23.12.2019 г. ВЪВ ВоЕнно окрЪ-

ЖиЕ – гаБроВо, ул. „софроний Врачански” 1а
 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
  - за отделни длъжности да притежават свидетел-
ство за управление на МПС, категория „С” или „С+Е”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  Справка: www.comd.bg

 - Кое е специфичното 
в инвазивна кардиоло-
гия?
		 -	 Трудно	 мога	 да	 го	
обясня	 с	 две	 думи.	 Ин-
вазивната	 кардиология	 е	
структура,	в	която	пациен-
тите	 постъпват	 с	 оплаква-
ния	от	сърцето.	С	инвазив-
на	 кардиология	 ние	 осъ-
ществяваме	 интервенции,	
които	 са	 микроинвазивни	
-	стигаме	през	ръката	или	
през	крака	до	сърцето.	Ог-
леждаме	 неговите	 съдове	
и	 ако	 има	 стеснения	 или	
някакви	 други	 проблеми,	
ги	лекуваме.	
	 Ако	 има	 стеснения,	
раздуваме	 балон	 или	 по-
ставяме	стент.	По	този	на-
чин	 предпазваме	 пациен-
та	 от	 миокарден	 инфаркт,	
който	може	да	бъде	фата-
лен	в	някои	случаи.
	 Имаме	 специални	 ин-
струменти,	 през	 които	
впръскваме	 контрастно	
вещество	и	под	рентгенов	
контрол	 оглеждаме	 съдо-
вете.
     - С какви заболявания 
най-често са вашите па-
циенти?
	 -	 Това	 са	 пациенти	 с	
остър	коронарен	синдром,	
миокарден	 инфаркт	 или	

нестабилна	стенокардия.
 - Вашите процедури 
могат да предотвратят ин-
фаркт, нали?
	 -	 Да,	 така	 е.	 Факто-
рът	време	от	началото	на	
болката	до	идване	в	инва-
зивната	кардиология	е	из-
ключително	важен.	Затова	
пациентите	трябва	да	зна-
ят	 симптомите	 на	 стено-
кардията,	 на	 миокардния	
инфаркт	 и	 да	 пристигат	
при	нас	 бързо.	За	 да	мо-
жем	 да	 отворим	 коронар-
ния	 съд	 и	 да	 съхраним	
сърцето.
 - А какви са симпто-
мите?
	 -	 Болка	 в	 гърдите	 е	
най-характерният	симптом.	
Независимо	 каква	 е	 бол-
ката,	 пациентът	 трябва	 да	
потърси	 лекарска	 помощ.	
За	да	може	да	се	направи	
кардиограма,	да	бъде	пре-
гледан	от	специалист.
 - Много пациенти ли 
преминават през вашето 
отделение?
	 -		Годишно	при	нас	по-
стъпват	 средно	 900	 паци-
ента.	Излиза,	че	за	10	го-
дини	през	отделението	 са	
преминали	9	000	пациенти.	
Увеличават	 се	 извършени-
те	 процедури,	 очакваните	

пациенти	 тази	 година	 са	
938.	Наблюдава	се	стабил-
но	 ниво	 на	 миокардните	
инфаркти,	 около	 110	 го-
дишно.	
	 През	 последните	 годи-
ни	 се	 увеличава	 и	 броят	
на	 терапевтичните	 проце-
дури,	 спрямо	 диагностич-
ните,	 можем	 по-добре	 да	
диагностицираме	 пациен-
тите	и	да	преценим	кои	са	
за	 коронарна	 интервен-
ция.	
	 До	 47	 на	 сто	 от	 паци-
ентите,	 които	 преминават	
през	отделението,	са	с	из-
вършена	 процедура	 през	
2018	и	2019	година.
				Докато	през	2010	годи-
на	 работихме	 с	 обикнове-
ни	стентове,	сега	работим	

с	трето	поколение	стенто-
ве.	Тенденцията	 е	 към	на-
маляване	на	усложненията	
от	процедурите.
 - Имате много добра 
техника и оборудване, 
нали?
	 -		Да,	апаратурата	ни	е	
на	европейско	ниво.	Има-
ме	 допълнително	 техника,	
с	която	можем	да	оценим	
стесненията	на	коронарни-
те	 съдове	 и	 да	 преценим	
дали	 е	 необходимо	 да	 се	
постави	стент	или	не.
 - Преминавате обуче-
ние и в болницата в парт-
ньорския белгийски град 
Аалст?
	 -	 Да,	 обучаваме	 се	
в	 Кралската	 болница	 в	
Аалст.	 Използваме	 вече	

нови	методи,	които	са	на-
влезли	там.	По	този	начин	
се	стараем	да	сме	в	крак	
с	европейските	тенденции.	
Всяка	година	техни	лекари	
идват	 в	 нашата	 болница	
и	 показват	 напредъка	 на	
инвазивната	 кардиология.	
За	съжаление,	нашите	бо-
лни	 са	 повече,	 отколкото	
белгийските,	явно	те	водят	
по-здравословен	начин	на	
живот.
 - Какви са тенденции-
те в отделението по инва-
зивна кардиология?
	 	 	 -	 Да	 усъвършенстваме	
това,	което	правим,	е	най-
важното.	 Става	 дума	 за	
дясна	 сърдечна	 катетери-
зация,	 инвазивно	 лечение	
на	 белодробна	 емболия	
и	 разширяване	 на	 наша-
та	 дейност	 в	 областта	 на	
периферно-съдовите	 про-
цедури	 и	 имплантация	 на	
постоянни	 електрокардио-
стимулатори.

 - Вие сте единствено-
то отделение по инвазив-
на кардиология в облас-
тта? Къде другаде могат 
да потърсят помощ нуж-
даещите се?
	 -	 Да,	 в	 областта	 сме	
единствени.	Всички	нужда-
ещи	 се	 пациенти	 от	 реги-
она	постъпват	при	нас.	Аз,	
д-р	Смилов,	 д-р	 Гергански	
сме	 на	 разположение	 24	
часа	 и	 сме	 в	 готовност	
да	 посрещнем	 всякаква	
спешност.
	 Най-близкото	 отделе-
ние	 по	 инвазивна	 карди-
ология,	 освен	 нашето,	 е	
във	Велико	Търново.	
 - Какво е важно за 
сърцето, за да се чувства 
то добре?
	 -	 За	 сърцето	 е	 важно	
всеки	 да	 се	 грижи	 дено-
нощно	 за	 него.	 Да	 спаз-
ва	здравословен	начин	на	
живот,	 да	 следи	 симпто-
матиката,	 да	 знае	 риско-

вите	фактори	 като	 високо	
кръвно	 налягане,	 нивото	
на	 холестерола.	 Всичко,	
което	може	да	бъде	в	 те-
жест	 на	 сърцето,	 трябва	
да	 се	 овладява	 навреме.	
Да	се	проследяват	перио-
дично	 от	 личния	 лекар,	 с	
кардиограми,	 кръвни	 из-
следвания.
   - Празнувате 10 години 
инвазивна кардиология - 
Габрово, какво са за Вас 
те?
	 -	 Тези	 години	 минаха	
много	бързо,	неусетно.	За-
щото	 бяха	 много	 интен-
зивни	и	натоварени.	През	
всичките	 тези	 години	 ние,	
лекуващите	 лекари,	 бяхме	
на	 разположение	 дено-
нощно.	
	 Израснахме	 и	 като	
специалисти,	 и	 като	 хора.	
Чувстваме	 близък	 всеки	
пациент,	минал	през	отде-
лението,	защото	всъщност	
сме	му	дали	нов	живот.

Д-р Мироñлàв Стоянов: “Зà 10 ãоäини ñме лекувàли 
нàä 9000 пàциенти, нà мнозинà ñме äàли нов живот”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА 
 
 Инвазивната кардиология е част от кардиологията, 
която се фокусира върху лечението на сърдечно-съдовите 
заболявания със стентове, катетри, балони, както и на диаг-
ностиката.
   Преди 10 години в областната болница бе открит сектор 
за инвазивна кардиология. Обединени от общата кауза за спа-
сяването на човешкия живот, усилията на екипите на МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова”, O.L.V. Clynic Аалст, Белгия, Националната 
кардиологична болница в София, Фондация „Марсел де Бископ” 
и Клуб „Приятели на Белгия” доведоха до реализацията на 
проекта. Какво се случи през тези 10 години, коментира 
началникът на отделението по кардиология д-р Мирослав 
Стоянов.

 ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА 
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - ГАБРОВО 

НАБИРА ОфЕРТИ 
ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ТРАНСПОРТНИ фИРМИ 
ЗА ПРЕВОЗ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 Изисквания: наличие	на	камиони	до	22	тона.
 Срок за представяне на офертите: 27	 ноември	
2019	г.
 Адрес, телефон, e-mail: Габрово, ул. "Константин 
Иречек" № 3, 066/803-116, gabrovo@redcross.bg.

	 На	 13	 ноември	 залата	
за	 събития	 на	 РБ	 „Апри-
лов	-	Палаузов”	в	Габрово	
се	 оказа	 тясна	 за	 много-
бройните	 гости,	 дошли	 да	

поздравят	 един	 от	 тазго-
дишните	 носители	 на	 ли-
тературната	 Априловска	
награда	 –	 учителят	Мария	
Димиева	 и	 нейната	 книга	

„Женско	 сърце”,	 за	 чийто	
ръкопис	тя	беше	отличена.
	 Срещата	 разговор	 бе	
повече	 от	 емоционална	 и	
много	 интересна.	 Мария	

Димиева	 представи	 мул-
тимедийна	 презентация,	
чрез	 която	 илюстрира	 ня-
кои	 от	 най-ярките	 момен-
ти	 в	 творческия	 процес	
по	 написването	 на	 книга-
та	 „Женско	 сърце”.	 Всяко	
слово,	 всяко	 внушение	 в	
нея	е	преживяно	със	сър-
цето	на	Мария	и	подарено	
на	онези,	които	ще	я	про-
четат.
	 Отец	 Стефан	 опреде-
ли,	че	„Женско	сърце”	без	
съмнение	принадлежи	към	
т.	 нар.	 българска	 право-
славна	 художествена	 ли-
тература	 –	 тя	 е	 съвреме-
нен	 представител	 на	 този	
тип	 книги.	 Християнските	
й	 внушения,	 споделени	 с	
нас	чрез	поривите	на	едно	
любящо	 „женско	 сърце”,	
имат	 особена	 стойност	
в	 днешното	 забързано,	

лишено	 от	 емпатия	 към	
ближния	и	материалистич-
но	ориентирано	време.
	 Мария	 Димиева	 бла-
годари	 на	 директора	 на	
библиотеката	 Савина	 Цо-
нева	 и	 на	 библиотекари-
те	 от	 отдел	 „Краезнание”	
Нина	Иванова	и	Ина	Бож-
кова	 за	 тяхната	 постоян-
на	 подкрепа,	 продължила	
през	целия	процес	на	под-
готовка	 и	 създаване	 на	
„Женско	сърце”	–	книгата,	
спечелила	Априловска	 на-
града	за	ръкопис.
	 Много	 приятели	 и	 ко-
леги	получиха	като	дар	ек-
земпляр	от	книгата,	откъси	
от	 която	прочетоха	 учени-
ци	 на	 Димиева	 и	 самата	
писателка.
	 „Женско	сърце”	е	вече	
част	 от	 фондовете	 на	 РБ	
„Априлов	-	Палаузов”.

Ноñителят нà Априловñкà нàãрàäà Мàрия Димиевà 
преäñтàви преä ãàáровци книãàтà ñи „Женñко ñърце”

продължава от стр. 1
Най-запалените	 фенове	
се	престрашиха	да	влязат	
в	 ролята	 на	 свекървата	
Костанда.	За	начало	проб-
ваха	 само	 част	 от	 костю-
ма	ѝ.
	 Централното	 събитие	
в	габровската	„Нощ	на	те-
атрите“	 беше	 най-новият	
хит	–	„Свекърва“	на	режи-
сьора	Петринел	Гочев.	Ня-
колко	 дни	 по-рано	 поста-
новката	 взриви	 публиката	
в	 Народен	 театър	 „Иван	
Вазов“	 и	 покори	 сцените	
в	Ловеч,	Русе	и	Карнобат.	
Специално	 за	 инициати-
вата	от	 габровския	театър	
бяха	 подготвили	 макет	
в	 човешки	 ръст	 на	 пла-
ката	 на	 постановката	 с	

възможност	 зрителите	 да	
се	 снимат	 като	 главната	
героиня.	 Оказа	 се,	 че	 не	
само	 бъдещи	 свекърви	 се	
увековечиха	 с	 лика	 си	 на	
плаката,	 но	 и	 много	 бъ-
дещи	 снахи	 и	 зетьове.	Ат-
ракцията	привлече	мъже	и	
жени	на	всякаква	възраст,	
момичета	и	момчета.
	 Като	 съпътстващо	 съ-
битие	 беше	 организиран	
благотворителен	 базар	
в	 подкрепа	 на	 Съюза	 на	
слепите	 в	 България,	 на	
който	бяха	изложени	пред-
мети,	създадени	от	напъл-
но	 незрящи	 хора.	Акцията	
беше	и	в	подкрепа	на	по-
страдалите	 от	 катастро-
фата	 край	Микре	 преди	 2	
години.

Гàáровци „променихà иãрàтà" в 
европейñкàтà Нощ нà теàтритеЗов за помощ

45-годишната галя МаргариТоВа илиЕВа, треньор 
по баскетбол, е с диагноза прогресивна първична 
множествена склероза. Тя се нуждае от финансова 
подкрепа за закупуване на скъпоструващото лекарство 
окрелизумаб (ocrelizumab). за първите, животоспася-
ващи вливания, са необходими спешно 23 200 лева. 
окрелизумаб, което се прилага чрез интравенозна 
инфузия на всеки шест месеца, е първото лекарство, 
което някога е одобрявано за лечение на прогресив-
на първична множествена склероза. за съжаление, 
държавата отказва да поеме разходите за лечение с 
окрелизумаб.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:
Банка: Пощенска банка 
IBAN: BG80 BPBI 7929 40 530208 02
BIG: BPBIBGSF
Титуляр: Галя Маргаритова Илиева

КУТИИ ЗА ДАРЕНИЕ ИМА В:

• КНИЖАРНИЦА „ТОМ ПЪРВИ“,	
• ЕВРОфУТБОЛ	в	центъра,	ул.	„Петко	Каравелов“,

• ЕВРОфУТБОЛ	на	Гарата
• МАГАЗИН „ЮНОНА“
• МАГАЗИН  „ГАСТРОНОМ”	-	Колелото
• ВЕСТНИК "100 ВЕСТИ"
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Поредно	чудесно	пред-
ставяне	 направи	 обеща-
ващата	 млада	 габровска	
тенис	 надежда	 Михаела	
Цонева.	Състезателката	на	
дряновския	 клуб	 „Кристи“	
завоюва	 титла	 на	 двой-
ки	 и	 второ	 място	 на	 син-
гъл	 в	 юношески	 турнир	
за	 състезатели	 до	 18	 го-
дини	 от	 5-та	 категория	 на	
Международната	 тенис	
федерация	 (ITF).	Проявата	
се	 проведе	 на	 закритите	
твърди	кортове	на	СК	„Ба-
рокко	 спорт“	 в	 столицата,	
а	 в	 битката	 за	 призовите	
места	 участваха	 водещи	

състезатели	в	тази	възрас-
това	 граница	от	България,	
Белгия,	 Швейцария,	 Гър-
ция,	 Израел,	 САЩ,	 Русия,	
Полша,	 Словакия,	 Герма-
ния,	 Великобритания,	 Ита-
лия,	 Чехия,	Турция,	 Украй-
на,	 Северна	 Македония	
и	 други.	 Организатори	 на	
надпреварата	бяха	Българ-
ската	федерация	по	тенис	
и	ТК	„Барокко	спорт“.

В	 турнира	 при	 девой-
ките	 се	 включиха	 60	 със-
тезателки,	 почти	 полови-
ната	от	които	минаха	през	
квалификации.	 15-годиш-
ната	 Михаела	 започна	 от	
основната	 схема	 с	 обрат	
и	 трудна	 победа	 в	 първи	

кръг	над	Анджела	Лопичич	
от	 Сърбия.	 Цонева	 загуби	
първия	 сет	 на	 нула,	 но	
взе	втория	след	оспорван	
тайбрек	със	7:6	(5),	а	след	
това	 и	 третия	 с	 6:4.	 Във	
втория	 кръг	 състезателка-
та	на	ТК	„Кристи“	преодо-
ля	в	два	сета	Еда	Арли	от	
Турция	 (7:5,	6:3),	а	на	чет-
въртфиналите	се	справи	и	
с	Мия	Чудейова	от	Слова-
кия	(6:1,	7:5).	В	битката	за	
място	 на	 финала	 габров-
ската	 тенисистка	 елими-
нира	 още	 една	 състеза-
телка	 от	Сърбия	 -	Невена	
Коларевич,	 с	 6:2,	 6:3.	 В	
спора	 за	 трофея	Михаела	
се	изправи	срещу	поставе-

ната	под	№	2	в	схемата	на	
турнира	Александра	Симе-
ва	от	Северна	Македония.	
Състезателката	 ни	 спече-
ли	 убедително	 първия	 сет	
във	финала	с	6:1,	но	Симе-
ва	съумя	да	изравни	след	
5:7	във	втория	сет,	а	след	
това	 взе	 и	 третия	 с	 3:6.	
Така	 Михаела	 завърши	 с	
трофея	за	второто	място	и	
като	най-добре	представи-
лата	се	българска	състеза-
телка	в	турнира.	

Ден	 преди	 финала	
на	 сингъл	 Цонева	 грабна	
титлата	 на	 двойки	 в	 тан-
дем	 с	 Елена	 Кралева	 (ТК	
„Авеню“,	гр.	Бургас).	Двете	
бяха	поставени	под	номер	

3	 в	 схемата	 и	 постигнаха	
четири	победи	по	пътя	към	
първото	 място.	 На	 старта	
надиграха	Йоана	Сава	(Ру-
мъния)	и	Теодора	Ксантава	
(Гърция)	с	7:6	(3),	6:3,	след	
това	елиминираха	Наталия	
Фер	 (Швейцария)/Дария	
Сувирдьонкова	 (Сърбия)	
с	 6:4,	 6:1	 и	 поставените	
под	№	1	в	схемата	Чиара	
Ония	 Секе	 (Белгия)/Елена	
Тренчева	 (България)	 със	
7:6	(3),	7:5.	

В	спора	за	трофея	Цо-
нева	 и	 Кралева	 победиха	
Ралица	 Александрова	 (ТК	
„НСА“,	 гр.	 София)	 и	 Мия	
Чудейова	 от	 Словакия	 с	
6:3,	6:2.				

Михàелà Öоневà ñ титлà и 
второ мяñто в турнир нà ITF

СВЕтозАр ГАтЕВ

„Чардафон“	 постигна	
втора	победа	за	сезона	в	
„А“	 Републиканската	 хан-
дбална	група.	В	среща	от	
6-ти	кръг	на	първенството	
габровският	 тим	 надигра	
в	 зала	 „Орловец“	 съста-
ва	на	„АСТИ-91“	(Хасково)	
с	 34:20	 и	 с	 актив	 от	 5	
точки	 се	 изкачи	 на	 пета	
позиция	 във	 временното	
класиране.

Отборът	 на	 „АСТИ-91“	
на	 три	 пъти	 повежда	 в	
резултата	 в	 началните	
минути	 на	 срещата.	 По-
степенно	 обаче	 домаки-
ните	 коригираха	 играта	
си	 в	 защита,	 вратарят	
Пламен	 Иванов	 направи	
добри	 спасявания	 и	 на	
контраатака	 „Чардафон“	
успя	да	натрупа	разлика.	
Със	серия	от	12:1	в	рам-
ките	на	14	минути	габров-
ският	 тим	взе	комфортен	
аванс	 и	 в	 голяма	 степен	
реши	 изхода	 от	 двубоя.	
На	 почивката	 двата	 със-
тава	се	оттеглиха	при	ре-
зултат	18:9.			

През	 втората	 част	
„Чардафон“	 продължи	 да	

доминира,	въпреки	напра-
вените	 ротации	 в	 съста-
ва.	 Домакините	 нанизаха	
още	 14	 гола	 във	 вратата	
на	 тима	 от	 Хасково	 и	
получиха	11	за	финалното	
34:20.

Петко	 Петков	 беше	
най-голямата	 заплаха	 за	
габровската	 врата.	 Бив-
шият	играч	на	„Чардафон“	
наниза	 12	 попадения	 в	
срещата	и	продължава	да	
оглавява	голмайсторската	
листа	 на	 първенството.	
За	домакините	8	гола	ре-
ализира	Павел	Данаилов,	
с	6	завърши	Димитър	Пе-
тков.	По	5	пъти	се	разпи-
саха	 Станислав	 Йорда-
нов	 и	 играещият	 треньор	
Христо	 Данаилов.	 С	 до-
бри	 спасявания	 се	 отли-
чиха	 Пламен	 Иванов	 и	
влезлият	 в	 края	 на	мача	
Слав	Колев.

Тази	 седмица	 са	 дву-
боите	 от	 първи	 кръг	 на	
турнира	 Купа	 България.	
„Чардафон“	 ще	 приеме	 в	
зала	„Орловец“	вицешам-
пиона	 „Добруджа“	в	мно-
го	важен	мач,	който	може	
да	отвори	пътя	на	един	от	
двата	 състава	 към	 фина-

ла	на	турнира.	Срещата	е	
в	събота	от	18	часа.

„Чардафон“:	 Слав	 Ко-

лев,	 Павел	 Данаилов-8,	
Даниел	Димитров-4,	Хрис-
то	Данаилов-5,	Станислав	

Йорданов-5,	 Димитър	 Пе-
тков-6,	 Пенчо	 Пенчев-2,	
Мариян	Кирмагов,	Марио	

Янчев-4,	 Даниел	 Грозда-
нов,	 Пламен	 Иванов.	 Во-
дач:	Милена	Иванова.

СВЕтомИр тЕрзИЕВ

 На	 16	 ноември	 2019	
г.	 в	 Полски	 Тръмбеш	 се	
проведе	 2	 кръг	 от	 дър-
жавното	 първенство	 по	
тенис	 на	 маса	 във	 „В“	
Републиканска	 Североза-
падна	група.	
	 СКТМ	„Янтра“	-	Габро-
во	категорично	взе	и	три-
те	си	отборни	срещи	сре-
щу	 отборите	 на	 „Земеде-
лец“	-	Козловец,	„Сталиа“ 
-	 Берковица	 и	 „Аватар“	 -	
София,	с	което	категорич-
но	затвърди	първо	място	
в	групата	и	ще	зимува	на	
върха.
	 Целта	 на	 клуба	 и	 от-
бора	 е	 да	 се	 възроди	
местната	школа	по	тенис	
на	 маса,	 която	 е	 с	 бли-
зо	 40-годишна	 история.	
Клубът	и	отборът	благода-
рят	на	всички	спонсори	и	
симпатизанти	в	лицето	на	
„Мелиса“	ООД,	автоборса	
„Корект“,	„Пулсар“	ЕООД,	
Freshbar,	 Verde's,	 Общин-
ски	 спортни	 имоти,	 ЕМА.	
Н.	М.	Михайлов,	„Веко“.	

Õàнäáàлният „Чàрäàфон" ñ вторà поáеäà зà ñезонà СКТМ „Янтрà" зàтвърäи 
първо мяñто в ãрупàтà 
и ще зимувà нà върхà

продължава от стр. 1
 Аргумент: Виртуалната и 
добавена реалност са катего-
рично несъвместими с идеята 
за връщане в миналото и запаз-
ване на автентичността на 
музея.
 •	 Създаване	 на	 нови	 екс-
позиционни	 площи	 и	 ателие-
та	 в	 ремонтираните	 стаи	 на	
вторите	 етажи	 на	 къщите,	 по	
чаршията	на	РЕМО	„Етър“,	кои-
то	ще	направят	по-пълноценно	
възприемането	 на	 занаятите	
(златарство,	 грънчарство	и	ня-
кои	 домашни	 занятия),	 чрез	
по-добра визуализация и	въз-
можност	 за	 практическа	 ра-
бота	 и	 нови	 възможности	 за	
креативен	туризъм.
 • Изграждане на модерна 
сцена на открито с подходя-
що оборудване, осветление 
и места за публиката, което 
ще осигури по-добри възмож-
ности за представянето на 
различни програми, част от 
културния календар на РЕМО 
„Етър“.
 Аргумент: Архитектурният 
проект на Лазар Донков не е 
предвиждал изграждане на сце-
на, още повече модерна такава. 
Превръщането на това място 
в средище за културно-масова 
дейност би опорочило идеята 
на Лазар Донков за самобит-
ността на музея. 

 • Реновирането и разши-
ряването на детския център 
ще позволи да се провеждат 
занимания с деца целогодиш-
но, както и ще доведе до раз-
ширен капацитет на центъра, 
в съответствие с очакванията 
за нарастване броя на посети-
телите.

 Аргумент: Архитектурният 
проект на Лазар Донков не е 
предвиждал изграждане на дет-
ски център. Създаването на 
такъв превръща мястото от 
етнографски музей на открито 
в увеселителен парк. В случая 
детският център не доприна-
ся с нищо за показването на 
бита и културата на българина 
от периода на Възраждане-
то. Подобен център може да 
намери своето място само и 
единствено в предвидената за 
отремонтиране къща Кръстник 
Колчов хан.

•	Изграждане	на	съвремен-
на	 информационна	 система,	
поставяне	на	 тотеми	и	инфор-
мационни	 знаци	 в	 рамките	 на	
комплекса,	които	ще	предоста-
вят	 адекватна	 информация	 за	
събитийния	 календар	 в	 музея,	
а	 двуезичните	 информационни	
табели	 ще	 направят	 обектите	
по-разбираеми	 за	 посетители-
те,	 в	 т.	 ч.	 за	 чуждестранни	
такива.

•	Изграждане	на	съвремен-
но	и	въздействащо	архитектур-
но-художествено	осветление.

•	 Придобиване	 на	 ключо-
ви	 умения	 и	 квалификация	 за	

работа	 със	 съвременни	 техни-
чески	 средства	 и	 оборудване,	

както	и	за	работа	с	разнород-
ни	публики,	в	т.	ч.	чуждестран-
ни	такива.

•	Ремонт	на	училището	към	
РЕМО	„Етър”	за	превръщането	
му	 в	 база	 за	 обучения	 в	 об-
ластта	 на	 реставрацията,	 кон-
сервацията	 и	 опазването	 на	
движимо	културно	наследство.

•	 Обособяване	 на	 парко-
места	по	протежението	на	пътя	
и	 реката	 преди	 и	 след	 РЕМО	
„Етър“.

• Предприемане на ком-
плекс от взаимосвързани и 
надграждащи се маркетинго-
ви и рекламни дейности, на-
сочени към активно популя-
ризиране на РЕМО „Етър“ и 
новия му, съвременен облик.

 Аргумент: Уникалността 
и въздействието на музея се 
дължат точно на неговата 
възрожденска самобитност и 
автентичност, всичко ново и 
съвременно може само да раз-
руши създадения облик на тази 
застинала идилия, събуждаща 
отминалите времена на въз-
раждане и усърдие. Там нямат 
място съвременните техноло-
гии, модерните съоръжения, бе-
тон, стъкло и асфалт. Етърът 
не се нуждае от „нов и съвре-
менен облик“. 

•	 Управление,	 публичност,	
строителен	и	авторски	надзор.

Наследниците на Лазар Донков, създател и пръв директор на архитектурно-етнографски комплекс „Етър“:

Етърът не ñе нужäàе от „нов и ñъвременен оáлик"

спорт

 6 - 11 септември 1994 г. – Седмица, посветена на 30-годишнината на АЕК „Етър“. Обявяване на Лазар 
Донков за Почетен гражданин на Габрово. Иван Ненов, кмет на Габрово, връчва наградата на съпругата на 
Лазар Донков - Мария Донкова. Зад нея са техните деца, снахи, внуци, общински съветници от различни поли-
тически групи. Точно зад Мария е снахата д-р Снежина Ангелова, която снощи участва в обсъждането. 
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Моето семейство - моят свят
На вуйчо медът по ръцете ми лепне.
Знамето нежно, трицветно ми шепне.
В небето щъркелче бяло лети.
Край Раднево слънчогледите вдигат глави. 
На двора кучето Бека се бави 
или на обидена вече се прави.
А баба и дядо, те даже не знаят 
на баница сладко как само ухаят.
Мама и тате с очи си говорят 
за тротинетката с мен не искат да спорят. 
Море, планина и небето не смеят 
на глас да признаят - на мене се смеят. 
Защото обичам на двора да тичам 
и после по-лесно на български сричам.

Емил Лебльо, 7 г., 2 клас, Българско училище 
„Иван Вазов”, гр. Париж,франция

Аз, моята маминка и нашата България
	 Моята	баба	е	българка.	Аз	я	наричам	маминка.	Тя	много	обича	Бълга-
рия.
	 Аз	пък	много	обичам	моята	маминка,	а	това	означава	също,	че	обичам	
България.	В	мислите	си	вечер	подреждам	най-интересните	неща	и	места,	
за	които	маминка	ми	разказва,	и	си	представям,	че	ги	разглеждам.	Но	съм	
сигурна,	че	в	действителност	всичко,	което	си	представям,	ще	е	по-краси-
во.
	 Аз	съм	родена	в	Париж	и	още	не	съм	ходила	в	България.	Чакам	този	
момент	 с	 нетърпение.	 Затова	 наричам	България	моята	 неразгадана	 при-
казка.	Но	мисля,	че	все	повече	опознавам	България	от	маминка	и	мама.	
Те	много	ми	разказват	за	нея	и	така	България	е	при	нас	в	Париж.	Аз	си	
нямам	любим	град	и	любимо	място	в	България,	това	ще	се	случи,	когато	
отида	там.	Но	мога	да	ви	разкажа	за	любимите	си	места	в	Париж.	Обичам	
да	ходя	в	един	парк	близо	до	мястото,	където	живея.	Там	се	разхождаме	и	
си	играя	с	мама,	тате	и	моето	коте.	Паркът	е	голям,	зелен,	весел,	с	много	
цветя	 и	 щастливи	 деца,	 също	 като	 в	 български	 парк,	 нали?	 Другото	 ми	
любимо	място	е	училището.	Аз	имам	и	френско,	и	българско	училище.	И	
в	двете	много	ми	харесва.	В	българското	училище	всички	деца	разказват	
какви	вкусни	баници	правят	техните	баби.	И	аз	се	хваля	също.
	 Моята	маминка	винаги	прави	вкусна	баница,	но	най-хубавата	е	за	Нова	
година.	Тази	баница	е	с	късмети	и	ние	с	моите	братовчеди	си	я	разделяме.	
Маминка	също	прави	най-красивите	шарени	яйца	на	света.	Тя	ги	оцветява	
за	Великден,	а	ние	после	се	„борим”	с	тях,	за	да	видим	кой	ще	победи.
	 Обичам	 българския	 език.	 Обичам,	 когато	 мама	 ми	 говори	 на	 него.	
Обичам	да	пея	с	нея	прекрасните	български	народни	песни.	В	българското	
училище	пея	в	дует	с	едно	момче	и	миналата	година	спечелихме	заедно	
много	медали	и	купи.
	 Обичам	всички	сладки	български	лакомства,	но	най-много	обичам	хал-
ва,	защото	е	много	вкусна.
	 Ето	 това	 сме	 аз,	 моята	 маминка	 и	 моята	 приказна	 България.	Моето	
любимо	място	е	цялата	България	-	на	маминка	и	мама.	Това	място	е	слън-
чево.	Шарено	е	като	яйце	на	Великден.	Вкусно	е	като	бабината	баница.	
Красиво	е	като	езика	и	песента	на	мама.
Дюн Латуш, 7 г., 2 клас, Българско училище „Иван Вазов“, гр. Париж, 
франция

Промяната

	 Ако	трябва	да	опиша	града	с	една	дума,	тя	ще	е	
„красота“.	За	семейството	мисля,	че	точната	дума	е	
„подкрепа“.	А	за	себе	си	-	и	аз	не	знам.	Но	днес	ще	
ви	 разкажа	 за	 едно	 момиче,	 което	 промени	 целия	
живот	в	града	ни.
	 Даниела	Калева	е	13-годишно	момиче	от	малкия	
град	Карлово.	Там	всичко	на	пръв	поглед	е	идеално	
-	градинки,	паркове,	читалище	и	културен	дом,	мага-
зини	 и	 кафенета...	 Но	 само	 хората,	 които	 живееха	
отдавна	в	града,	знаеха	за	отвратителното	замърся-
ване,	изпочупените	пейки	и	грозните	и	неразбираеми	
графити	по	обществените	места.
	 Дани	 заедно	 с	 по-малката	 си	 сестра,	 майка	 им	
и	баща	им	живеят	отдавна	в	Карлово.	Всичко	в	жи-
вота	им	обаче	се	промени,	когато	Дани	стана	на	12	
години.	Тя	все	по-често	се	замисляше,	че	ако	повече	
жители	 се	 включат	 в	 планираните	 от	 нея	 дейности,	
ще	могат	 да	 направят	 заедно	 града,	 а	 и	 цялата	 ни	
държава	по-добро	място	за	живот!
	 Когато	започна	да	разказва	на	родителите	си	за	
своите	планове,	те	не	реагираха.	Въобще	не	я	отра-
зиха!	Родителите	ѝ	бяха	прочути	предприемачи	и	не	
се	интересуваха	от	такива	екологични	дейности...
	 Но	момичето	не	се	отказа	от	идеите	си	и	намери	
свой	начин	да	ги	реализира!
	 Две	седмици	по-късно,	когато	една	вечер	родите-
лите	на	Дани	гледаха	новините	по	телевизора,	чуха	
името	на	дъщеря	си	и	увеличиха	звука:	„За	публику-
ваните	снимки	на	изпочупени	стъкла	на	коли	и	авто-
бусни	спирки,	графити	по	паметници	на	културата	и	
масивно	замърсяване	в	град	Карлово	разказва	шес-
токласничката	Даниела	Калева	в	последния	си	пост“.
Когато	родителите	на	Дани	чуха	думите	на	репортер-
ката,	се	вцепениха.	Все	пак	баща	ѝ	отвори	устата	си	
и	извика	с	цяло	гърло:
	 -	Дани!	Ела	тук	веднага!
	 -	 Какво	 има?	 -	 попита	 момичето,	 влизайки	 при	
родителите	си.
	 -	Обясни	за	това	по	новините,	веднага!	-	развика	
се	баща	ѝ.
	 -	Вие	дори	не	ме	чухте	и	затова	реших	да	дейст-
вам	сама!	-	отвърна	Дани.
	 -	Тя	е	права,	не	я	изслушахме	-	включи	се	и	май-
ката	на	Дани.
	 -	А	между	другото,	в	сряда	с	приятели	ще	почист-
ваме	града!	-	добави	момичето	и	отиде	в	стаята	си.
	 Няколко	месеца	по-късно	не	само	родителите	ѝ,	
но	и	повечето	жители	на	Карлово	приеха	тези	идеи	
и	действия,	като	се	включиха	активно	в	тях.	Родите-
лите	на	Дани	дори	ѝ	помогнаха	да	си	уреди	среща	
с	президента	на	Републиката!	След	срещата	кметът	
на	града	въведе	доста	строги	правила	за	графитите	
и	чупенето	на	каквото	и	да	е	по	улиците.	Също	така,	
заедно	с	Дани	и	 семейството	ѝ,	 управата	на	 града	
заработи	по	кампания	за	опазване	на	природата.	А	в	
училище	не	само	класът	на	Дани	подкрепи	инициати-
вите	ѝ,	но	и	много	от	учениците!
	 Ето	как	едно	12-годишно	момиче	успя	да	проме-
ни	своя	град	за	по-малко	от	година!	Не	се	иска	кой	
знае	какво,	за	да	се	грижим	за	красотата	и	чистота	
в	града	и	в	природата,	нали?	А	общата	работа	прави	
и	хората,	и	семействата	по-грижовни	и	сплотени	око-
ло	високите	цели,	които	едно	дете	си	постави	и	успя	
да	постигне.

Христиана Георгиева, 4 „а“ клас, СУ„Христо Прода-
нов“ - гр. Карлово, Клуб „Литературен Еверест“

Моят градски талисман

Живея в моя малък град.
За мене той е моят свят.
Любима улица и родна къща 
и кестени, които ме прегръщат.
Приятели за весели игри 
и други, със които да поспоря.
Препълнен в празника площад 
с усмихнати и ведри хора.
Препускащ ден със златна грива, 
с камшик в ръка от слънчев лъч 
и лятото, което скоро идва.
И уморена пейка в есенния парк,
поседнала за малко да почине.
Отронен лист, предзимен знак 
преди небето да изстине.
Преди премръзнала, преди да пораста,
преди вихрушка вън да се извие 
аз талисмана мой да сложа на врата
градът ми - моята закрила.

Руслана Стоянова, 13 г., 7 клас, ОУ „Христо 
Смирненски“, клуб „Малкият принц“, гр. Карнобат 

Аз, моето семейство 
и моят роден град
	 Хмм...	 Събота.	 Вече	 е	 октом-
ври,	а	навън	все	още	е	топло.
	 Стая,	 легло,	 аз...	 и	моят	 сак-
софон.	 Тук	 е	 началото	 на	 една	
история.	 Тази	 история	 започна,	
когато...
	 -	Не	ти	ли	е	топло?
	 ТРЯС!!!
	 -	Ох,	паднах	си	на	рамото!		
	 -	Всъщност	-	кой	го	каза?
	 -	Е,	как	кой?	Аз	го	казах!
	 -	 Добре,	 разбрах,	 но	 кой	 е	
Аз?
	 -	 Аз,	 де!	 Между	 другото,	 из-
съхва	ми	платъкът!
	 И	тук	осъзнах,	че	въпросният	
Аз	е	саксофонът	ми?!
	 -	 Ох,	 ядосвам	 се	 вече!	 -	 чух	
сопранов	 звук.	 -	 Какво	 е	 „въ-
просният	аз“,	„кой	е	аз“	и	такива!	
Та	аз	стоя	пред	теб!	И	всъщност	
къде	съм?	Тук	вече	нямаше	повод	
за	 съмнения!	 Наистина	Аз	 беше	
той.	Така	де,	Аз	несъмнено	стое-
ше	пред	мен.	Затова	си	поех	дъх	
и	казах:
	 -	 Така...	 Аз	 съм	 Десислава	
Доб...		Това	вече	го	знам!	Добре-
ва	 -	 довърших	 името	 си.	 -	 И	 си	
имам	семейство.	
	 Тук	 той	 искаше	 отново	 да	
възрази,	но	го	спрях,	тъй	като	не	
мислех	да	си	губя	времето	с	не-
говите	негодувания.	Но	той	изгле-
ждаше	така,	сякаш	че	ще	се	раз-
плаче.	 Попитах	 го	 какво	 има,	 а	
той	ми	зададе	неочакван	въпрос,	
който,	вярвате	ли,	беше:	„А	моето	
семейство?“.	Какво	да	му	кажеш	
на	 един	 саксофон?	 Успокоих	 го,	
че	 всичко	 е	 наред.	 Започнах	 да	
му	 разказвам	 за	 родителите	 си,	
за	това,	че	баща	ми	работи	чак	в	
София.	И	тук,	разбира	се,	отново	
бях	прекъсната	от	въпроса:
	 -	А	това	къде	е?
	 -	София	е	далече	оттук.	Ще	ти	
обясня	по-подробно	след	малко.
	 -	 Защо?	 -	 отново	 ме	 попита	
той	 и	 вече	 си	 помислих,	 че	 го	
прави,	за	да	ме	дразни.
	 -	Защото	така!

	 Но	 нека	 да	 продължим,	 като	
ще	ви	спестя	малко	досадни	въ-
проси.	Та...	Баща	ми	е	треньор.	И	
ако	ще	си	помислите,	както	сак-
софона	ми,	че	е	спортен	треньор,	
не	 е.	 Той	 обучава	 хората	 как	
да	 продават	 правилно	 различни	
продукти,	как	да	общуват,	как	да	
разпределят	добре	времето	си.
	 Учудих	се,	че	нямаше	въпрос.
	 -	Мама	 пък	 работи	 в	 нашето	
училище.
	 -	Кое?	-	пак	попита	той.
	 -	 Средно	 училище	 „Емилиян	
Станев“	-	продължих	аз.	Казах	му,	
че	може	би	я	е	виждал,	когато	е	
идвала	в	стаята	на	оркестъра.
	 -	На	кое?	-	попита	той.
	 -	Мисля,	 че	 това	 е	 единстве-
ният	 въпрос,	 който	 ако	 не	 ми	
беше	задал,	предполагам,	че	щях	
да	 пропусна.	 Продължих	 с	 това,	
че	свиря	в	оркестър	на	име	„Джу-
ниър	 бенд“,	 казах	 му,	 че	 трябва	
да	 се	 гордее,	 защото	 са	 го	 сни-
мали	за	телевизията	веднъж,	а	с	
флейтата	са	ме	снимали	три	пъти.
	 -	С	кого?
	 -	С	флейтата	 -	музикален	ин-
струмент!	 И	 ако	 може,	 спри	 да	
ми	задаваш	въпроси!	Всичко	ще	
ти	обясня!	Така...	Мама	работи	в	
училище.	И	затова	може	би	си	я	
виждал.	А	оркестърът	е	като	мой	
втори	дом!	Толкова	се	радвам	за	
всеки	 изминал	 ден	 или	 концерт,	
за	всяко	следващо	турне,	за	все-
ки	миг,	 когато	свиря,	че	 ти	дори	
не	 можеш	 да	 си	 представиш!	
В	 моето	 семейство	 никой	 не	 е	
музикант,	 но	 аз	 съм.	 Обичам	 и	
да	рисувам,	и	да	пея,	да	снимам	
филми,	 да	 чета	 също.	 Любимата	
ми	книга	е	„Хари	Потър“,	но	това	
са	 подробности.	 Ти	 ме	 попита	
къде	 е	 София.	Ами,	 това	 е	 най-
големият	град	в	България,	нашата	
столица,	а	България	е	държавата,	
в	 която	 живеем	 -	 казах	 му	 аз,	
когато	 видях	 въпросителното	 му	
изражение.	 -	 С	 оркестъра	 скоро	
ще	 ходим	в	София,	 за	 да	 гледа-
ме	 американската	 група	 „Лъки	
Чопс“,	тъй	като	ние	свирим	техни	
произведения.	Нещо	неясно?	Ня-

какви	въпроси?
	 -	Това	училище	къде	е?
	 -	Хмм...
		 -	Какво	„хмм...“?
	 -	 Приготвяй	 се!	 Излизаме	 на	
разходка!
	 -	Ммм...	Добре	-	каза	ми	той,	
като	не	беше	много	наясно	с	иде-
ята	ми.
	 След	 около	 двайсет	 минути	
вече	 заключвах	 врата	 и	 бяхме	
готови	 да	 започнем	 въпросната	
разходка.	Тръгнахме	по	булевард	
„България“	и	след	малко	стигнах-
ме	до	Съдебната	палата,	като	хо-
рата	ме	гледаха	странно,	защото	
все	пак	 говорех	на	саксофон	по	
улиците	 на	 старата	 столица	 на	
държавата	 ни	 -	 Велико	Търново.	
Но	трябваше	да	свикна.	Все	пак	
саксофонът	ми	е	много	по-важен	
от	 това	хората	да	ме	 гледат	как	
му	 говоря.	 А	 никой	 не	 знаеше	
тайната,	че	той	е	жив.	Оттам	про-
дължихме	 по	 улица	 „Васил	 Лев-
ски“	 и	 стигнахме	 до	 паметника	
на	 националния	 ни	 герой.	После	
минахме	 покрай	 театъра,	 носещ	
името	на	актьора	Константин	Ки-
симов,	 роден	 в	 старопрестолния	
град.	 Отляво	 беше	 сградата	 на	
Общината,	 а	 отдясно	 -	 паметни-
кът	„Майка	България“.	Обясних	на	
моя	спътник,	че	този	паметник	е	
в	чест	на	загиналите	воини	в	пет	
войни.	 На	 върха	 му	 има	 скулп-
тура	 на	 коленичила	 жена,	 която	
символизира	България,	отдаваща	
почит	 на	 героите.	 Продължихме	
напред,	минахме	покрай	пощата,	
изложбените	 зали	 „Рафаел	 Ми-
хайлов“,	 след	 това	 повървяхме,	
а	аз	показвах	на	Мистър	Саксо-
бийт	 магазините	 и	 паметниците.	
Хората	 ни	 гледаха	 от	 странно,	
по-странно,	 докато	 не	 стигнахме	
„Къщата	 с	маймунката“,	 построе-
на	от	Колю	Фичето,	и	тръгнахме	
по	 Самоводската	 чаршия,	 като	
минахме	 покрай	 хан	 „Хаджи	 Ни-
коли“,	 отново	 дело	 на	 майстора.	
Стигнахме	до	къщата	на	Емилиян	
Станев	и	саксофонът	ме	попита:
		 -	Ти	тук	ли	учиш?
		 -	Не.	Не	тук.	Това	е	домът	му	-	

отговорих	му	аз.
	 -	Хайде	да	му	отидем	на	гос-
ти!	 -	 въодушевено	 ми	 предложи	
той.
	 -	 Не	 можем.	 Той	 вече	 е	 по-
чинал,	 за	 жалост,	 но	 когато	 се	
върнем,	мога	да	ти	прочета	някои	
негови	 творби.	Той	 е	 писал	 пре-
димно	за	животни	и	си	мисля,	че	
текстовете	му	много	ще	ти	харе-
сат.
	 -	Много	жалко	-	каза	натъжен	
саксофонът.
	 За	да	го	разведря,	му	предло-
жих	да	отидем	на	едно	много	ху-
баво	място,	но	по	пътя	исках	да	
му	покажа	една	красива	крепост.
	 -	 Крепост	 ли?	 Това	 не	 е	 ли	
като	замък?
	 -	 Абсолютно	 да.	 Хайде	 да	
тръгваме!
	 Тук	вероятно	се	досещате,	че	
отиваме	 на	 крепостта	 „Царевец“	
-	доста	приятно	за	разходки	и	за	
научаване	 на	 години	 и	 събития,	
свързани	 с	 нашето	минало,	мяс-
то.	 Минахме	 покрай	 Владишкия	
мост,	 който	 е	 изключително	 кра-
сив,	 видяхме	 хълма	 Трапезица,	
църквата	„Димитър	Солунски“,	къ-
дето	 са	 коронясани	 велики	 бъл-
гарски	 царе,	 и	 се	 върнахме	 по	
улица	 „Гурко“.	 На	 саксофона	 ми	
толкова	много	му	 хареса,	 че	ис-
каше	 да	 го	 снимам.	 След	 това	
поехме	към	вкъщи.
	 -	Хареса	ли	ти,	приятелю?
	 -	 Да,	 беше	 невероятно!	 И	
къщите	 бяха	 толкова	 красиви!	
Видя	 ли	 кулата?	И	 толкова	 мно-
го	 катинарчета	 за	 заключване	
на	 любовта	 и	 на	 приятелството!	
Лелеее!	Колко	беше	хубаво!	-	по-
дсвиркваше	той.
	 -	 Наистина	 беше	 прекрасно!	
Искаш	ли	да	ми	обещаеш	нещо?
	 -	Да.	Да.	Да!
	 Аз	 се	 просълзих.	Той	 наисти-
на	ми	обеща,	че	всеки	път,	щом	
засвири	 пред	 когото	 и	 да	 е,	 ще	
разказва	 тази	 история.	 Моята	
история.
Десислава Доброславова До-
брева, 10 г., 5 клас, СУ „Емилиян 
Станев”, гр. Велико Търново

тоДор ЦВяткоВ, 
председател на НЧ “зора-1872“
	 Приключи	VI	 Конкурс	 за	 дет-
ско	творчество	„Аз,	моето	семей-
ство,	 моят	 град“,	 организиран	 от	
НЧ	 „Зора-1872“	 с	 подкрепата	 на	
Областна	администрация	-	Габро-
во	и	Община	Габрово.
	 Тази	 година	 се	 получиха	 208	
детски	 рисунки	 и	 90	 литератур-
ни	 творби	 от	 45	 школи,	 клубове,	
училища	и	читалища	от	страната.	
Тази	 година	 имаме	 участници	 и	
от	 Българското	 училище	 в	 град	
Париж,	Франция.
	 Жури	 в	 раздел	 ЛИТЕРАТУ-
РА:	Минчо	Минчев	-	председател,	
Иван	Христов	и	Росица	Кънева	 -	
членове.	Жури	 в	раздел	ДЕТСКА	
РИСУНКА:	 Евгени	 Недев	 -	 пред-
седател,	Ема	Вертерова	и	Стефан	
Ганев	-	членове.
	 РЕЗУЛТАТИ	 от	 VI	 Конкурс	 за	
детско	творчество	„Аз,	моето	се-

мейство,	моят	град“.
Раздел	ЛИТЕРАТУРА
Първа	възрастова	група
1	място:	Емил	Лебльо	-	7	г.,	Бъл-
гарско	училище	„Иван	Вазов“	-	гр.	
Париж,	Франция;	Дюн	Латош	 -	 7	
г.,	 Българско	 училище	 „Иван	 Ва-
зов“	 -	 Париж,	 Франция;	 Христи-
яна	Георгиева	-	4	клас,	СУ	„Хрис-
то	 Проданов“	 -	 гр.	 Карлово;	 2	
място	-	Емил	Тинчев	-	9	г.,	ОУ	„Св.	
Климент	Охридски“	-	Бургас;	Петя	
Димитрова	-	9	г.,	ОУ	„Иван	Вазов“	
-	Русе;	Магдалена	Райкова	-	10	г.,	
ЦПЛР	-	гр.	Аксаково;	3	място	-	Бо-
рис	Петров,	9	г.,	Българско	учили-
ще	„Иван	Вазов“	 -	Париж,	Фран-
ция;	Моника	Лалева	-	9	г.,	ОУ	„Св.	
Св.	 Кирил	 и	Методий“	 -	 Габрово;	
Андреа-Лора	 Денева	 -	 9	 г.,	 СУ	
„Христо	Проданов“	-	Карлово.
	 Поощрителна	 награда:	 Фели-
сия	 Ноел	 -	 7	 г.,	 Българско	 учи-
лище	 „Иван	 Вазов“	 -	 гр.	 Париж,	

Франция
Втора	възрастова	група
1	място	 -	 Руслана	Стоянова	 -	 13	
г.,	 ОУ	 „Христо	 Смирненски“	 -	 гр.	
Карнобат;	Десислава	Добрева	-	5	
клас,	СУ	„Емилиян	Станев“	-	гр.	В.	
Търново;	 2	място	 -	 Васил	Трифо-
нов	-	11	г.,	ЧОУ	„Мария	Монтесо-
ри“	-	гр.	Добрич,	Савина	Тинчева	-	
12	г.,	ОУ	„Неофит	Рилски“	-	Габро-
во;	Елена	Василева	-	13	г.,	ЦПЛР	
-	 гр.	 Аксаково;	 3	 място	 -	 Соня	
Генова,	 12	 г.,	ЧОУ	 „Мария	Монте-
сори“	 -	 Добрич;	 Атанася	 Танева	
-	 8	 клас,	 ПГ	 „Пейо	 Яворов“	 -	 гр.	
Петрич;	 Атанаска	 Пойрязова	 -	 8	
клас,	ПГ	„Пейо	Яворов“	-	Петрич.
	 Поощрителна	награда:	Лилиан	
Петрова	-	11	г.,	ЧОУ	„Мария	Мон-
тесори“	 -	 Добрич,	 Павел	 Павлов	
-	11	г.,	ОУ	„Х.	Димитър“	-	София.
	 СПЕЦИАЛНА	НАГРАДА	НА	ОБ-
ЩИНА	 ГАБРОВО:	 Симона	 Илиева	
-	13	г.,	107	ОУ	„Хан	Крум“	-	София.

Раздел	ДЕТСКА	РИСУНКА
Група	Детски	градини
1	място:	Никол	Стоева	-	гр.	Враца
2	място:	Петя	Й.	Тотева	 -	 гр.	Се-
влиево;	3	място:	Мариана	Петко-
ва	 -	 гр.	 Севлиево;	 Поощрителна	
награда:	Ния	Пеева	-	гр.	Габрово
Първа	възрастова	група
1	 място:	 Петя	 Димитрова	 -	 гр.	
Русе;	 2	 място:	 Берен	 Себахатин	
-	гр.	Търговище;	Ивайла	Венцисла-
вова	-	Търговище;	3	място	-	Мария	
Донева	-	гр.	Шумен;	Лора	Панова	
-	гр.	Търговище
Втора	възрастова	група
1	 място:	 Ивона-Сияна	 Станева	 -	
гр.	 Попово;	 2	 място	 -	 Елеонора	
Неделчева	-	гр.	Попово;	Соня	Ге-
нова	-	гр.	Добрич;	3	място	-	Бояна	
Стоянова	-	гр.	София
СПЕЦИАЛНА	 НАГРАДА	 НА	 ОБ-
ЛАСТНА	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 -	
ГАБРОВО:	Преслава	Станева	-	гр.	
Попово.

НЧ“Зорà-1872”: VI Конкурñ зà äетñко 
творчеñтво „Аз, моето ñемейñтво, моят ãрàä”

Никол Стоева 5 г. , гр.Враца
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Майчината любов като отражение на божествената
	 ПООЩРИТЕЛНА		НАГРАДА

Любовта е вид емоционално привързване към едни от най-значимите за нас, както хора, така и 
явления. Това е причината всеки да има възможността да усеща това силно чувство. Подсъзнанието 
ни плавно и незабележимо ни привързва не само към хора, близки и приятели, а дори към рутинни дей-
ности, носещи ни удоволствие. Това е впечатляващото на любовта – може да се прояви към всичко и 
всички, без дори да подозираме. 

Има един вид любов обаче, която не зависи от нас, която е с нас от самото начало на житей-
ския ни път – майчината. Както майката е нашият сътворител, галантно и постепенно пускаща ни 
в дебрите на живота, тя лесно може да бъде сравнена, и с право, с Бог.

Майчината любов е чиста и непоклатима. Това са характеристики, които лесно биха се асоции-
рали с Всевишния. Той е закрилник, помощник, има усет за справедливост. Майката разтваря крила и 
обгръща рожбата си - както птиците. Това кара майката да бъде сравнена с Господ. Той е закрилник 
на всички, тя – на своята рожба. Така се получава един по-стеснен, но равен по сила поток на обич: 
Бог те обича – обичай го и ти; майката обича детето си – то я обича също.

След цялото разгръщане на идеята, подкрепено с образен пример, нека кажа защо майчината 
любов е с толкова ключово значение. От ранната ни, крехка възраст, когато житейският ни път е 
по-скоро неравна, крива пътечка, получаваме топлина и уют от човека, който приемаме за целия ни 
свят – майката. Тя отваря очите ни, показва ни красотата в това, което ни заобикаля всеки ден, 
показва ни света по интересен и запленяващ начин. Всичко това го прави, породено от силно желание 
и обич.

Бог създава света, майката ни го показва. Това мога да кажа като заключение, само изобразя-
ващо връзката между майчината и божествената любов. Два силни субекта излъчващи ни топлина и 
усещане за сигурност, без които човек би бил просто блуждаещо, бездушно тяло.

Петя Иванова Спасова, НАГ, XI „д“

„жената, Майката и 
даряването на добро!“

	 ПООЩРИТЕЛНА		НАГРАДА

С милосърдна и благотворителна цел за доброто на 
нашите деца, родители, приятели през 1869 г., на 6 май 
се създава добродетелна организация от Димитър Ен-
чев - главен учител в Габровското училище, съвместно 
с интелигентни и изявени жени от град Габрово, чрез 
която се помага на майки с деца, които са бедни или 
имат семейни проблеми. 

През годините дружеството набира популярност, но 
има и различни имена, ето няколко от тях: „женското 
дружество „майчина грижа”, „женско дружество „май-
чина любов” и „благотворително женско дружество”. 
Едни от първите основателки са Тота Венкова (която 
по-късно учи, медицина и става първата лекарка в Габро-
во), мана Попова и Анастасия Тошева (учителка и майка 
на генерала Стефан Тошев). 

Дружеството става трето в България, като преди 
него са Лом и Стара Загора. По случай една година от 
създаването му - на 6 август 1870 г., е направено тър-
жество и събрание. Ученичка от Габровската гимназия 
произнася слово. След тържеството броят на членките 
стига над 170 жени. Ако дори и за начало функцията 
му е само просветна, то след това става благотвори-
телна. В празничните дни, както и в неделите правили 
общообразователни беседи, в които участвали всички, 
които пожелаят. През 1871 г. дружеството се нато-
варва с цялата грижа за главното девическо училище. 
Поема всички разходи на три момичета, като ги задъл-
жават само да завършат образованието си и да ста-
нат учителки. Това са Тота Венкова (бъдеща лекарка), 
Неда Шипчанова и Станка Р. Стомонякова. 

Дружеството развива усилена благотворителност, 
през 1873 г. биват дарени 20 000 гроша за получаване 
на образование. Приходите се формират от членски 
вноски, визити от именни дни, подаръци от весели и 
тъжни събития, заведения, помощни от Общината и др.

През 1876 г. се занимават с настаняване, грижи 

за сираци, оцелели в севлиевските опожарени села: Ба-
тошево, Кръвеник, Ново Село..., същото се случва и по 
време на Руско-турската война от 1877/1878 г. 

След Освобождението на България дейността на 
дружеството затихва и то остава без финансово 
обезпечаване. За нов живот се събужда през  април 
1899 г., когато членската му маса се възстановява и 
наброява 122 души, а приходите достигат 1065 лева. 
Благодарение на това откриват училище за неграмотни 
и полуграмотни жени и момичета. За официализиране 
на тази благотворителна дейност говори фактът, че 
през 1901 г. дружеството вече има устав. В него ясно 
се определя целта на работата на благотворителната 
женска организация, а именно: насочена е към умствено-
то, нравственото и професионалното образование на 
жената или благотворителността за доброто бъдеще 
на подрастващите. Следващата година се открива 
стопанско училище, в което има специалност за изра-
ботване на дрехи и бельо, с издръжка 7 години. През 
1909 г. биват открити безплатни ученически трапеза-
рии, съществували до 1944 г.

През балканската война 1912 г. в дружеството 
се провеждали кръжоци по шапкарство и цветарство. 
Развива се активна дейност по облекчаване на стра-
данията на ранените във войната войници, настанени 
в Габровската болница, посветена на Тота Венкова. 
През 1928 г. има голямо заметресение в Чирпан, друже-
ството подпомага пострадалите в него, а през 1944 г. 
заданието се национализира.

Днес дружество „майчина грижа” съществува, раз-
вива активна дейност и взема участие в различни об-
ществени мероприятия. Неговата председателка г-жа 
Ганка Шиварова споделя: През 1994 г. е възстановен 
фондът на името на хаджи Радка Семова, от който са 
връчвани награди и дипломи всяка година на една аби-
туриентка от Професионалната гимназия по текстил 
и моден дизайн. През 1995 г. е учреден фонд на името 
на Стефана Богдан Генчева за подпомагане на даровити 
деца от различни области на науката и изкуствата.

През 2002 г. е основан дарителският фонд „Д-р 
Тота Венкова” по повод 150-та годишнина от рожде-
нието на първата българска лекарка и първа стипенди-
антка на дружество „майчина грижа”. 

Така както са правили предшествениците от дру-
жеството, така от 2002 г. е възстановено храненето 
на бедни деца и сираци. Дружеството е взимало учас-
тие във всяко едно събитие в Габрово. През годините 
подпомагат закупуването на лекарства на инвалиди и 
нуждаещи се. По случай празниците правят посещения 
в детски градини и домове за стари хора. От 1869 
година бива създадено това дружество и до ден днешен 
все още изпълнява благотворителни дейности за бедни-
те и нуждаещи се в града, разпространено е не само в 
един град, а в много градове както в България, така и 
в чужбина. 

Вече 150 години даряват обич, грижа, добротвор-
ство, човечност и радост на нуждаещите. Защото и 
в Библията е казано: „И тъй бъдете милосърдни, както 
и вашият Отец е милосърден ...“ (Лука, 6:36), а именно 
милосърдието е белег на безкористната любов към 
човека, която днес е много нужна на хората по света.

Теди Христова Лефтерова, ученичка от ІХ „а“ клас,
ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - Габрово

силата на 
Майчината любов

 
	 ТРЕТА	НАГРАДА

 Какво е майката? Тя е всичко! Тя е любов, под-
крепа, загриженост, доброта, искреност, мъдрост, 
радост, тъга, смях, сълзи. Тя е дом, пристан за 
душата и сърцето.
 Казват, че това да си майка е най-великото 
нещо на този свят. Именно това незабравимо 
преживяване е единственото сигурно нещо, което 
може да превърне момичето в жена. Раждането я 
прави по-мъдра, по-добра, по-предпазлива и много 
по-красива отвътре и отвън. Тази малка частица 
от жената, чийто живот е в нейните ръце, про-
меня напълно начина, по който тя гледа и ще гледа 
занапред на света до края на нейния живот.
 Какво е любов? Това е една от най-силните и 
същевременно най-необяснимите думи, които човек 
може да изрече. Никой учен, философ или учител 
не може да обясни смисъла на тази на пръв поглед 
много ясна дума. Това е, защото любовта не може 
да бъде описана с думи, тя е чувство, което вед-
нъж навлязло в сърцето на човек, никога не може 
да излезе напълно. Смея да твърдя, че най-силното 
и най-истинското проявление на обичта е именно 
майчината обич. майчината любов е събрала в 
себе си най-добрите части от всички други видове 
любов. Тя е чиста като божествената любов, без-
гранична като любовта на домашния любимец към 
неговия стопанин и единствена по рода си точно 

като първата любов, създадена между непознати, 
но никога забравена. Всъщност майчината обич 
винаги е била и ще бъде първата и последната 
любов, която човек ще изпита в живота си. Тя е 
истинска, чувствена, неразрушима. Тя е ураган от 
емоции, който вместо да разрушава, ще защитава 
другата частица от себе си.
 Изворът на майчината сила са именно детски-
те емоции. Те й дават сила да премине през всички 
трудности, през които всеки родител е принуден 
да премине. 
 майката от своя страна никога не би показа-
ла, че й е трудно, никога не би позволила на своята 
рожба да я види слаба и сломена. Причината за 
това е, че за майката нейните емоции нямат ни-
какво значение, тя ги оставя настрана, поставяй-
ки чувствата на детето на първо място. Когато 
детето се натъжи, майката плаче, когато детето 
е щастливо, майката се смее с цяло гърло. Това по-
казва емоционалната връзка, създадена много преди 
да се разруши физическата, която никога няма да 
изчезне. 
 майката е закрилник, тя е стълбата, по която 
детето трябва да се изкачи, за да достигне един 
ден и най-смелите си мечти. Тя е домът, в който 
всеки човек забравя своите проблеми и се връща в 
детските си години, когато нищо не можеше да го 
сломи. За мен това е силата на майчината любов и 
всеки един, който е благословен да бъде даряван с 
нея всеки ден, дори без да го осъзнава, трябва да е 
благодарен и да даде всичко от себе си да предаде 
по един или друг начин тази любов на следващите 
поколения.

Искрен Илиянов Илиев, НАГ, 11 клас

„жената, Майката и 
даряването на добро!“

	 ВТОРА	НАГРАДА

Тя е началото и края, живота и смъртта, смисъла 
и причината за съществуването на всеки от нас. Тя 
е жената, която лекува всяка болка, която прощава 
всеки грях и която ни дарява с топлина. Тя е майката, 
която не познава граници.

Тъжно е, когато в днешно време ролята и лю-
бовта на майката са подценени и забравени. Ние в 
ролята си на съвестни хора и най-вече на нечии деца 
не трябва да допускаме подобни прегрешения. Защото 
тя е олицетворение на същинската, истинска и чиста 
любов. Тя дълго търпи и е милостива, не завижда, не 
се гордее, не се превъзнася и не търси своето. Тя е 
съвършенството, описано и почитано още в Библия-
та, а може би и много преди това.

Но какво всъщност е майката? Божествен глас, 
ангелски очи, непорочна душа. Да, всичко това я опис-
ва идеално, но не е ли именно златното й сърце, от 
което водят началото си всички добродетели в позна-

тия ни свят. Това огромно сърце, което никога не спи, 
борейки се за мир, любов и справедливост в прекалено 
несъвършения ни свят, и което лесно бива наранено, 
но знае как да се самолекува. То е пълно с вяра и лю-
бов, които не ще бъдат сломени дори и отвъд края на 
всичко тленно, земно и познато.

Да, майката обича и закриля, но преди всичко тя 
ни дарява с добрина, сила, подкрепа и най-важното - с 
живот. майката е началото на всичко, което някога 
ще познаем. Благословена е с дарбата да създава, 
да гради, да има цялата земна мощ в крехките си и 
нежни ръце. В края отново е тя, защото без нея няма 
живот - само празно съществуване, в което се ста-
раем да изпълним майчиния завет и да го предадем на 
следващите.

Всичко това не са съвременни мисли и мъдрости 
на Новото време. Това е един вид религия, която хо-
рата винаги са „изповядвали”. мотивът за жената и 
майката се среща във всяка една култура, писменост  
и философия. Сякаш тази е една от малкото идеи, 
а може би и единствената, които човечеството не 
подлага на съмнение. И най-чистият пример и дока-
зателство за нас, християните, може да се посочи 
именно в Свещените писания. Не е ли избрана точно 
жена, която ние днес познаваме като Божията майка, 

за извора на спасението и проявлението на Божията 
воля. Точно жена и майка дарява света, а и всички нас, 
с необходимото изкупление и е всемогъщ водач. 

Пренасяйки се от началото на новото летобро-
ене към последните столетия, нека си спомним и за 
примери от литературата. Не е ли именно майчиният 
образ, който смелите герои, напуснали родното в име-
то на по-велика кауза, носят в сърцата и мечтаят да 
зърнат, завръщайки се в бащиното огнище. майката 
е пазител на дома и ценностите, а силата на нейната 
обич е спасила мнозина смели герои.

минахме през смисъла, същността, религията и 
литературата. Но къде е майката днес? Намира ли 
тя признание и благодарност сега, когато най-много 
имаме нужда от нейната помощ - да ни върне вярата 
в хората и за пореден път да ни научи да живеем 
пълноценно. Искрено ми се иска да вярвам, че не сме я 
изгубили някъде из забързаното ежедневие, оставяйки 
същинското на заден план. Но за съжаление, това е 
единственото, което всеки може да направи - да вяр-
ва и да се надява, че още има смисъл. Защото както в 
далечното минало, така и днес майката би трябвало 
да е на първо място в списъка ни с приоритети. Далеч 
не сме взели всичко, което може да ни предложи, и 
искрено се съмнявам, че някога ще успеем. Изворът 

на майчината мъдрост и любов е безкраен, винаги е 
на разположение за нас, но дали ще сме достатъчно 
разумни да го използваме по предназначение, зависи 
единствено от нас самите.

Жената, майката дарява много. Всъщност дарява 
всичко. Обич, подкрепа, доверие, грижа и така чак до 
края на безкрайността. Но заграбвайки с пълни шепи 
от всичко това, замислял ли се е някой защо и полу-
чава ли тя нещо в замяна? майката страда, лишава 
се, дори мизерства в името на нечие чуждо щастие, 
просто защото тя иска, и само това би й донесло ис-
тинско щастие. И какво иска в замяна, е още по-лесно 
да се каже - нищо. Тя дава до последно, може нищо 
друго да не й остане, но ще я топли само мисълта, че 
рожбата й си има всичко. Да, това е да си истинска 
жена и майка.

Живеейки извън и над общовалидните човешки 
потребности, майката винаги е била и винаги ще бъде 
символа на живота, на вярата и на любовта в тяхна-
та най-истинска и непорочна същност. Тя единствена 
е способна да ни научи как да живеем, съхранявайки 
душата си чиста. Нейният завет е уникален и свещен, 
нека го оценим, докато още имаме време.

Габриела Симеонова, НАГ, 11 kлас 

„жената, Майката и 
даряването на добро!“

	 ПЪРВА	НАГРАДА

 От векове майката е почитана и уважавана, а 
жената - боготворена като дарителка на живота. 
Единственият начин за продължаването на рода и съз-
даване на силно поколение са били красивите и силни 
млади жени. Те са носели отговорността за даряване-
то на това благо и добро от родовото общество до 
днес.
    В наши дни жените все повече предпочитат да са 
самостоятелни и да правят професионална кариера, 
пред това да продължат рода. Този факт само пред-
полага намаляването на подрастващите, но и води 
до увеличаване на застаряващото население в света. 
Но за наша радост все още съществуват и такива 
жени, които се борят за правата си да осъществят 

най-свещения си дълг на майки и насърчават другите 
млади жени да станат такива. 
 Жените сме способни на много добрини, чувст-
вителни сме и затова помагаме на страдащите и 
изпадналите в беда. Не можем да приемем света да се 
разпада, а да си стоим спокойни и „да си пием кафе-
то“. В гените ни е заложено да се грижим за околните 
като майки орлици, да ги уважаваме и да обичаме. 
    В последните години на XX век, както и в съвре-
менния XXI век спонтанно се сформират неправител-
ствени групи от жени и майки, които правят срещи, 
обсъждат рисковете за опазване здравето на децата 
си и си помагат една на друга. Събират средства, 
организирайки благотворителни каузи, и всичко в под-
крепа на различни жени в неразположение и неспособни 
да отглеждат децата си нормално, на жени, претър-
пели трагедия или такива със здравословни проблеми. 
Да, те не са лекарки или милионерки, но правят всичко 
по силите си, за да направят някого щастлив. Живеем 
в такъв свят, че е трудно да си майка с една заплата 
и да се справяш с всички ежедневни проблеми.

    Благотворително дружество „майчина грижа“ 
- Габрово е една такава организация от уважавани, 
активни и социално доказали се хора, датирана от 
далечната 1869 година, която се изявява в общест-
веното пространство вече 150 години с активните 
си благотворителни дейности. Нейната цел е да 
присъедини личности от различни възрасти и да ги 
насърчи да помагат на нуждаещите се от материална 
и духовна подкрепа. много частни фирми безкористно 
и всеотдайно ги спонсорират в организацията на 
разнообразните обществени мероприятия, т. е. без 
да очакват нещо в замяна. Защото е благородство 
да подкрепяш хората в нужда и така оставяш трайна 
следа в сърцата им.     
 В тази връзка отбелязването на 150-та годиш-
нина на благотворително дружество „майчина грижа“  
- Габрово е едно паметно събитие, което доказва, че 
„майчината грижа“ е възвишена кауза, съществуваща 
и развиваща се многообразно 150 години. И хилядите 
усмивки на подпомогнатите хора са достатъчни, за 
да отвърнат с едно голямо: „Благодаря“. Вярвам, че 

не още 150 години, ами още хиляда години ще има кой 
да призовава хората да правят добро и да създават 
все повече и по-често подобни благотворителни 
събития. Вярвам и в това, че все повече млади хора 
ще се включват и ще разпространяват идеята за 
добротворството като съвременен приоритет и бла-
городна кауза.
    Благодарна съм, че имам възможността да виждам 
доброто у хората, че един ден аз самата ще съм 
майка и ще мога също да помагам на другите. Силно 
вярвам в Любовта, в Доброто и Щастието. Искрено 
се надявам всяка жена по света да има дете, да живее 
спокойно и да прави добро, защото доброто живее във 
всяка от нас и не бива да се скрива зад маската на 
битовото ежедневие и професионалните задължения. 
 Защото преди всичко Децата и Добротата са 
най-ценното, което всички ние притежаваме.		
                             

Бранимира Габриелова Колева, 11 „в“ клас,
ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - Габрово

Нàãрàäени творáи от конкурñà зà еñе нà темà „Женàтà, мàйкàтà и 
äàрявàнето нà äоáро”, поñветен нà 150 ã. ЖБД “Мàйчинà ãрижà”
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÌÈÕÀÈË
ØÎËÎÕÎÂ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÄÂÓ×ËÅÍ Â
ÌÀÒÅÌÀÒÈ-
ÊÀÒÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÓÐÓÃÂÀÉÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÌÀÐÊÀ
ßÏÎÍÑÊÈ ÔÎ-
ÒÎÀÏÀÐÀÒÈ

ÊÀËÓÃÅÐ

ÌÅÒÀËÍÀ
ÊÓÒÈß ÇÀ
ÖÈÃÀÐÈ

ÇÀËÎÆÍÈÊ
Â ÄÐÅÂÍÀ
ÐÓÑÈß

ËÅÊÀ ÓÒÐÈÍ-
ÍÀ ÌÚÃËÀ

ÎÁÀßÍÈÅ,
ÊÐÀÑÎÒÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1875-1955/

ÔÅÍÎËÎÂÀ
ÏËÀÑÒÌÀÑÀ

ÀÍÒÈ×ÅÍ
ÃÐÀÄ ÊÐÀÉ
ÑÂÈÙÎÂ ÊÀÒÀÐÀÌÀ

¹2238

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÍÀ ÖÑÊÀ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÎÑÚÄÈÒÅËÅÍ
ÍÅÄÎÑÒÀÒÚÊ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÎÄÅÍ
ÄÈÇÀÉÍÅÐ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ
/1923-1973/

ÑÒÐÀÑÒÅÍ
ËÞÁÈÒÅË
ÍÀ ÊÈÍÎÒÎ

ÄÚÐÂÅÍÈ
ËÅÃËÀ Â
ÕÈÆÀ

ÑÒÎËÅÒÈÅ

ÁÅÒÎÍÅÍ
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÄÐÅÂÍÀ
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÅÂÐÅÉÑÊÈ
ÕÐÀÌ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÊÎÐÅß

ÏËÀÍÈÍÑÊÀ
ÂÅÐÈÃÀ Â
ÐÓÑÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÚÐÓÈÍ ØÎÓ
ÎÒ „ÁÎÃÀÒ
ÁÅÄÅÍ”

ÅÇÅÐÎ Â
ÒÓÐÖÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÐÀËÅÂÈ”
/1908-1990/

ÃÅÐÎÉ ÎÒ ÑÅ-
ÐÈÀËÀ „ÀËÔ”

ÂÎÉÍÈØÊÈ
ÑÚÄ ÇÀ
ÐÀÇÍÀÑßÍÅ
ÍÀ ÕÐÀÍÀ

ÇÚÐÍÎ×ÈÑ-
ÒÀ×ÊÀ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÀ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÑÚÖÂÅÒÈÅ
ÍÀ ËÎÇÀ

ÐÅÊÀ Â
ÒÀÉËÀÍÄ

ÑÎÑ ÇÀ ÑÚÕ-
ÐÀÍßÂÀÍÅ
ÍÀ ÐÈÁÀ

ÊÓÁÈÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1879-1949/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÅÐÈËÅÍ
ÏÐÅÏÀÐÀÒ

×ÅÐÍÎÌÎÐ-
ÑÊÈ ÍÎÑ
ÊÐÀÉ
ÑÎÇÎÏÎË

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Ñ ÈÇÊÓÑÒÂÅ-
ÍÎ ÈÇÌÅÍÅ-
ÍÈÅ ÍÀ ÂÚÇ-
ÄÓØÍÎÒÎ
ÍÀËßÃÀÍÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
/1914-1996/

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„1001 ÍÎÙ”

ÞÐÈÄÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÒÅÐÌÈÍ

ÎÐÃÀÍ ÍÀ
ÇÐÅÍÈÅÒÎ

ÇÀÊÎÏÀÍÎ
ÑÚÊÐÎÂÈÙÅ

ÖÈÐÊÎÂÀ
ÏËÎÙÀÄÊÀ

ÐÓÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1901-1964/

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ÅÇÅÐÎ Â
ÅÒÈÎÏÈß

ÃËÈÍÎÏÎ-
ÄÎÁÍÀ ×ÅÐ-
ÂÅÍÀ ÑÊÀËÀ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÕÚËÌ ÂÚÂ
ÂÅËÈÊÎ
ÒÚÐÍÎÂÎ

ÂÈÄ ÄÚÁ

ÒÀÊÑÀ, ÎÏÐÅ-
ÄÅËÅÍÀ ÑÚÑ
ÇÀÊÎÍ

ÒÎ×ÍÎ
ÏÐÅÄÀÄÅÍ
ÒÅÊÑÒ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß, ÄÅ-
ÏÀÐÒÀÌÅÍÒ
ÑÎÍ Å ËÎÀÐ

ÄÈÌÎÎÒÂÎÄ

ÑÚÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÄÂÅ
ÑÒÐÀÍÈ

ÄÎÌÀØÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÌÀÐÊÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÂÀÔËÈ

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈÅ ÇÀ 9 ÈÍ-
ÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

ÒÅÐÌÈÍ ÎÒ
ÁÅËÎÒÀ,
ÊÀÏÎ

ÑÀÌÓÐÀÉ
ÁÅÇ ÏÎÊÐÎ-
ÂÈÒÅË

ÏÐÈÂÈ×ÊÀ

ÂÈÄ
ÑÅÂÅÐÅÍ
ÅËÅÍ

ÑÎËÅÍÎ
ÅÇÅÐÎ ÊÐÀÉ
ÌÎÐÅ

ÂÈÄ ÑÍÀÐßÄ

ÌÀÐÊÀ
ÌÀÐÃÀÐÈÍ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÂÅÍÅÖÓÅËÀ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÌÀÐÊÀ
ÑËÎÂÅÍÑÊÈ
ÑÊÈ

ÒÞÐÊÑÊÎ-
ÒÀÐÀÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÒÅÏÈÕ ÇÀ
ÄÆÓÄÎ

ÑÅËÎ Â
ÒÚÐÃÎÂÈÙ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÌÐÅÆÀ ÇÀ
ËÎÂÅÍÅ ÍÀ
ÏÀËÀÌÓÄ

ËÅÊÀÐ, ËÅÊÓ-
ÂÀÙ ×ÐÅÇ
ÀËÎÏÀÒÈß

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ
Â ÞÆÍÎÒÎ
ÏÎËÓÊÚËÁÎ

ÄÐÅÂÍÀ
ßÏÎÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÍÎÑÈÒÅË
ÍÀ ÎÐÄÅÍ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÅÌÈËÈßÍ
ÑÒÀÍÅÂ

ÏÎÄÐÅÄÁÀ,
ÍÀÐÅÄÁÀ

ÏÎÐÎÄÀ
ÐÓÑÊÈ ÊÎÍÅ

ÕÈÒÚÐ È
ÍÀÕÀËÅÍ
×ÎÂÅÊ

ÖÂßÒ ÍÀ
ÊÎÆÀÒÀ

ÂÐÚÕ Â ÐÈËÀ
- 2691 Ì

ËÅÊÎÀÒËÅÒÈ-
×ÅÑÊÀ
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

ÑÏËÀÂ ÎÒ
ÌÅÄ, ÖÈÍÊ
È ÍÈÊÅË

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ
/1888-1970/

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÑÒÀÐ ÌÎÄÅË
ÐÓÑÊÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈ

ÃÐÀÄ Â
ÍÈÃÅÐÈß

ÂÎÄÎÏÀÄ
ÌÅÆÄÓ ÑÀÙ
È ÊÀÍÀÄÀ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅÍ
ÒÂÎÐÅÖ,
ËÈÒÅÐÀÒÎÐ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÃÅÎÐÃÈÉ
ÌÀÉÁÎÐÎÄÀ

ÑÅËÎ Â
ØÓÌÅÍÑÊÎ

ÍÅÌÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
„ÑÏÈÐÀËÀ”
/1901-1977/

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÈËÞÒÈÍ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍÍÀ
ÎÏÅÐÅÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÈÑÏÀÍÑÈ
ÊÎÍÊÈÑÒÀ-
ÄÎÐ
/1509-1556/

ÌÀÐÊÀ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÑÅÌÈÒÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÁÈÒÊÈÒÅ

ÌÀÐÊÀ ÍÅÌ-
ÑÊÈ ÏÈØÅÙÈ
ÌÀØÈÍÈ

ÙÀÒ Â
ÈÍÄÈß

ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÑÓÕ, ÓÑÒÎÉ-
×ÈÂ ÂßÒÚÐ
ÎÊÎËÎ
ÅÊÂÀÒÎÐÀ

ÎÁÐÀÒÍÀÒÀ
ÒÎ×ÊÀ ÍÀ
ÇÅÍÈÒÀ

ÇÀÄÍÀÒÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÃËÀÂÀÒÀ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÈÇÒÎ×ÍÎ
ÁÎÉÍÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ

ØÎÒËÀÍÄ-
ÑÊÈ ÑÅËÑÊÈ
ÒÀÍÖ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÞÀÐ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÏÐÈÍÀÄ-
ËÅÆÍÎÑÒ

ÆÈÂÎÒÍÎ
ÎÒ ÐÎÄÀ ÍÀ
ÊÓ×ÅÒÀÒÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ
ÊÐÎÊÎÄÈËÈ

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ,
ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ
ÍÀ ÅË. ÒÎÊ

ÄÚÁÈËÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÀÌÀÍÀÒ, ÀÍÀÊÎ, ÀÑÀÌ, ÀÒÀÐÈ, ÀÒÈÃ, ÈÐÀËÀ, ËÀÐÀÍ, ËÀÒÅÐÈÒ, ËÈËßÊ, ÌÀÊÎÍ, ÏÅËÀ, ÐÅÊÎÁÀ, ÐÎÊÎ ÁÀÐÎÊÎ, ÐÎÍÈÍ, ÑÀÂ.

-
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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		-	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	ка-
чество.	Тел.0895/752-838.
услуги с мини	багерче	и	
самосвал	-	тел.	0897/429-
374.
рЕМонТ на покриви,	 са-
ниране,	 дренаж,	 изолации	
-	 тел.	 0888/020-187.	 [23,	
22]

услуги с багер	извършва	
тел.	 0897/430-228.	 [22,	
21]
рЕМонТ на покриви,	 те-
некеджийство,	 топло-	 и	
хидроизолации	 извършва	
тел.	 0888/863-001.	 [22,	
16]
качЕсТВЕн рЕМонТ на	
стари	 покриви.	 ПОДМЯНА		
на	улуци.	Варови	мазилки.	
Тел.	 0876/416-716.	 [14,	
14]
БригаДа изВЪршВа ре-
монт	на	покриви,	хидро-	и	
топлоизолации,	 шпаклов-
ки,	 бои	 и	 тенекеджийски	
услуги,	 дренаж	 и	 др.	 -	
справки	 на	 тел.	 0899/63-
88-75.	[18,	10]
ХиДроизолация, сани-
ранЕ, измазване	 на	 ко-
мини	 и	 капаци,	 покриви,	
бетони	 -	 0886/76-24-34.	
[10,	5]
покриВи, изолации, 
вътрешни	 ремонти,	 ма-
зилки,	 боя,	 гипсокартон	
и	 др.	 -	 справки	 на	 тел.	
0897/390-194.	[25,	1]
ХиДроизолация, по-
криВи, дренаж,	 улуци,	
капаци,	 комини,	 подпорни	
стени	 бързо	 и	 качестве-
но	 -	 тел.	 0888/020-187.	
[25,	1]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
шпаклоВка, БояДисВа-
нЕ -	тел.	0895/38-66-50.
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.	[22,	20]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон,	 боядисване	
и	др.	-	тел.	0897/390-194.	
[23,	22]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
гипсокартон,	 шпаклов-
ка,	 боя	 -	 справки	на	 тел.	
0899/874-974.	[22,	19]
шпаклоВка и боядисва-
не	 -	 тел.	 0878/580-333.	
[31,	4]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки,	 боядисване	 -	
тел.	0898/569-486.	[22,	1]

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ -	
0898/907-400.
ХиДро- и топлоизолации,	
ремонт	 на	 стари	 покриви,	
дренаж	 -	 тел.	 0882/279-
749.	[22,	16]

ХиДроизолации
ХиДроизолация, поД-
порни стени,	 покриви	 -	
тел.	 0886/762-434.	 [23,	
22]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	комини	-	от-
горе	 и	 отдолу.	 ПО	 ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.
коМиночисТач с опит	
-	30	лв.	 -	 тел.	0894/525-
258.

Вик
Вик МонТаЖ и	 под-
дръжка	 -	 справки	 на	 тел.	
0887/680-034.
оТпушВа канали -	 тел.	
справки	на	тел.	0889/177-
737.
Вик рЕМонТи и	инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[11,	2]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	0897/425-313.
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	11]

рЕМонТ на всички	марки	
перални	 -	 тел.	 0888/294-
214.	[23,	6]

Ел. рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслу-
ги по	домовете	извършва	
тел.	 0899/145-802.	 [33,	
19]

ДограМа
AL и PVC	 дограма,	 бо-
нус	 комарници	 -	 тел.	
0893/206-746.	[22,	16]

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А	до	Я	-	
тел.	 0876/62-26-17.	 [12,	
7]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.	
коВач, кВ. Смирненски	
-	водно	точило	и	сапове		-	
0892/775-774.
сЪБарянЕ на дърве-
та,	 рязане,	 кастрене	 -	
0889/177-737.
попраВяМ Ел. уреди	 и	
ВиК	 -	 тел.	 0894/20-509.	
[25,	16]
цЕпя ДЪрВа, обръщам	
градини	 -	 тел.	 0896/926-
407.	[5,	2]
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аВТоМоБили проДаВа

MAzdA 3, 1.6, HdI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., Ев-
ростандарт - Евро 
4, Хечбек, цвят ме-
талик,	 се	 продава	 на	
тел.	 0885/762-000.	
[33,	32]

RENAULT SCENIC, В 
оТлично сЪсТоя-
ниЕ, цЕна по Дого-
ВарянЕ,	 се	 продава	
на	 тел.	0889/981-103.	
[20,	17]

фолксВагЕн голф из-
годно	 се	 продава	 на	 тел.	
0892/797-569.	[4,	1]
суБару сЕ продава	 на	
тел.	0878/933-513.	[3,	1]

сяДаш и караш
аВТоМоБили До 1500	
лв.	 с	 всичко	 платено	
(Опел,	 Мицубиши,	 Фолкс-
ваген)	 -	 справки	 на	 тел.	
0999/009-008.

аВТоМоБили купуВа
коли, БусоВЕ, ками-
они,	 трактори,	 ремарке-
та	 (може	 и	 дефектирали)	
от	 място	 на	 най-високи	
цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374.

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори -	 тел.	
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
-	 най-ниски	 цени	 -	 тел.	
0999/009-008.

поД наЕМ
аВТоМоБили поД 
наем	 -	 справки	 на	 тел.	
0878/929-080.	[14,	6]

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува	 стари	 и	 нови,	 из-
лезли	 от	 употреба	 и	 ка-
тастрофирали	 автобуси	 и	
микробуси	 -	 0999/009-
008.
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	21]
изкупуВа Всякак-
Ви бракувани	 МПС	 -	
0899/937-991	[14,	7]
коли за скрап	 на	 из-
годни	 цени	 изкупува	 тел.	
0877/738-637.	[22,	10]

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.

оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0876/162-172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 справки	
на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.
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	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
БукоВи ДЪрВа -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
ДЪрВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 достав-
ка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни	 букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
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.
пЕлЕТи сЕ продават	 на	
тел.	 0888/818-756.	 [11,	
8]
рЕЖа МЕТроВи дърва	 -	
тел.	 0894/363-580	 -	Ива-
нов.	[11,	10]
рЕЖа ДЪрВа -	 справки	
на	 тел.	 0899/278-396.	
[12,	8]
„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава	 пелети.	 Гарантирано	
качество!	 Тел.	 0877/27-
26-21.	[22,	7]
изгоДна проДаЖБа 
и	 доставка	 на	 троян-
ски	 букови	 пелети	 -	 тел.	
0886/320-155.	[11,	5]
ДЪрВа за огрев,	 разпал-
ки	в	чували,	дърва	в	чува-
ли,	 нарязани	 и	 нацепени,	
сухи	 -	 тел.	 0896/80-76-
88.	[15,	1]

паркЕТ проДаВа

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ ооД, 
www.alexfloor.com

проДаВа Машини
рЕзачка за дърва	-	цена:	
280	 лв.,	 се	 продава	 на	
тел.	0899/072-605.	[5,	5]

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

проДаВа оБзаВЕЖДанЕ
спалня 144/190 и	 гар-
дероб-секция,	 стъклена	
маса	 се	 продават	 на	 тел.	
0898/388-994.	[5,	4]

проДаВа разни
изгоДно лиМоно-
Ви и	 ДАФИНОВИ	 расте-
ния	 се	 продават	 на	 тел.	
0885/337-531,	 066/86-
00-32.	[15,	15]
каМина с водна	риза	из-
годно	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/57-90-36.	[20,	10]
каМина с водна	 риза	
ELDOM,	 23	 кВт,	 на	 твър-
до	 гориво,	 на	 два	 сезо-

на,	 се	 продава	 на	 тел.	
0894/050-430.	[20,	8]

ЖиВоТни проДаВа
краВа и теле	 спеш-
но	 се	 продават	 на	 тел.	
0879/699-540.	[5,	5]
оВЕн, оВцЕ, кози	се	про-
дават	на	тел.	0879/36-00-
65.	[11,	1]

проДаВа Тор
гоВЕЖДа Тор в	чували	-	
3.00	 лв./бр.,	 с	 транспорт	
-	0878/650-456.	[22,	11]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.	

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	 куб.	 м	 	 -	 0899/377-
924
услуги сЪс самосвал	
-	 25	 лв.,	 и	 багер	 -	 50	
лв./час	 -	 0893/511-154.	
[23,	15]
ТранспорТ - 0.45	 лв./
км	-	тел.	0894/00-40-45.	
[24,	11]
ТранспорТ с ГАЗ-53	 -	
самосвал	 -	 0899/072-
605.	[11,	5]

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

счЕТоВоДсТВо

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТоВоД-
но оБслуЖВанЕ	 -	
0898/480-821.

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

меБели

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МоЖЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

ЕроТика
ЕроТичЕн МасаЖ -	 тел.	
0894/277-849.	[11,	4]

уроци, курсоВЕ
уроци по математика	

5-7	 клас	 -	 0888/616-

856.	[8,	8]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център	 се	 прода-
ват	на	тел.	0888/447-096.	
[22,	13]
кЪща с 1500	кв.	м	двор-
но	 място,	 асми,	 геран	 и	
сайван	 в	 село	 Костен-
ковци	 се	 продава	 на	 тел.	
0878/863-875.	[11,	8]

кЪща Близо до	 Габро-
во,	 на	 6	 км	 от	 центъ-
ра,	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/569-027.	[11,	6]
ЕТаЖ оТ къща	до	КАТ	се	
продава	на	тел.	0878/933-
513.	[3,	1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
апарТаМЕнТ В идеален	
център	 дава	 под	 наем		
тел.	0876/999-121.	[5,	3]
луксозно оБзаВЕДЕно 
студио	 в	 новопостроена	
сграда	 в	 широк	 център	
се	 дава	 под	 наем.	 Наем:	
250	 лв.	 Справки	 на	 тел.	
0876/799-855.	[5,	3]

гарсониЕра за студенти	
се	дава	под	наем	на	 тел.	
0889/632-740.	[12,	1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.

нощуВки
нощуВки - 0879/272-
528,	0888/254-625.
нощуВки В топ	център	-	
0876/731-419.	[12,	5]
нощуВки, цЕнТЪр -	
0878/515-080.	[14,	6]
апарТаМЕнТ В центъ-
ра	 -	 нощувки/под	 наем	 -	
0878/515-080	[14,	6]

лЕкари
Д-р гЕорги ТаБакоВ - 
очЕн каБинЕТ	-	ул.	„Тотю	
Иванов“	 25	 -	 прегледи	 на	
деца	 и	 възрастни,	 поста-
вяне	 на	 меки	 и	 твърди	
контактни	лещи	-	понедел-
ник	до	петък	-	от	9	до	18	
ч.;	събота	и	неделя	-	след	
уговорка	 на	 тел.	 066/80-
32-37
псиХиаТЪр и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ,	 Габрово,	
ул.	 „Емануил	 Манолов“	

№	 12-А,	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина САНКЕВА,	
СПЕцИАЛИСТ	 КОжНИ	 И	
ВЕНЕРИЧЕСКИ	 БОЛЕСТИ,	
естетична	 дерматология,	
гр.	 Габрово,	 ул.	 „Брянска“	
11,	 понеделник,	 вторник,	
сряда	и	петък	от	10.00	до	
17.00	 часа.	 Записване	 на	
тел.	066/800-140.

раБоТа прЕДлага
фаянсаДЖии за Ан-
глия	 се	 търсят	 на	 тел.	
0876/535-458.
сТроиТЕлна БригаДа 
набира	 персонал.	 Справ-
ки	на	 тел.	0895/424-308.	
[22,	20]
Магазин за хранител-
ни	 стоки	 търси	 да	 на-
значи	 продавач-консул-
тант.	 Справки	 на	 тел.	
0897/954-247,	0879/482-
551.	[22,	18]
лиМк ооД търси	 да	 на-
значи	 заварчик.	 Справки	
на	 тел.	 06717/2333.	 [11,	
7]

ТранспорТна фир-
Ма наБира шо-
фьори на гонДо-
ли с каТЕгория 
„с+Е“.	 Справки	 на	
тел.	 0887/818-462,	
0889/717-497.	[16,	6]

ТЪрся БизнЕс	 съдруж-
ник.	 Участва	 с	 труд.	
Справки	на	тел.	0888/97-
23-11.	[5,	5]

ББс „БЪлгария“ ООД	
търси	 за	 постоянна	 ра-
бота	 работник	 с	 техниче-
ски	 умения.	 Назначаване	
веднага.	 Справки	 на	 тел.	
0898/247-826,	 e-mail:	
todorof@gmail.com.	[5,	4]
„МВ янТра“ АД	-	Габро-
во	 търси	 да	 назначи:	 зъ-
бофрезист,	 фрезист	 на	
универсална	 фреза,	 за-
варчик,	 оператор	 на	 лен-
тоотрезна	машина,	опера-
тор	на	плазмено	разкрое-
чна	 машина,	 шофьор/до-
кер.	 Информация	 на	 тел.	
066/801-306,	 0885/006-
010.	[6,	3]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се	 търси	 на	 тел.	
0888/413-197.	[4,	3]
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ГЕорГИ трЕНДАфИлоВ

Продължава от бр. 217
	 Преди	 да	 се	 отправим	 към	
стаите	си	в	хотела,	Петя	обяви,	
че	 след	 двадесет	 минути	 ще	
чака	 във	 фоайето	 желаещите	
да	направят	нощна	разходка	в	
Пекин.	 Събра	 се	 около	 поло-
вината	от	групата.	Аз	също	бях	
там,	независимо	че	последните	
две	 нощи	 почти	 не	 бях	 спал.	
Не	можех	да	пропусна	подобно	
нещо.	Не	след	дълго	пред	нас	
се	 появи	 внушителния	 силу-
ет	 на	 Стрелковата	 кула	 (или	
Кулата	 на	 стрелците),	 която	 е	
била	част	от	старите,	вече	не-
съществуващи	крепостни	стени	
на	града.	
	 Минахме	 и	 покрай	 Музея	
на	 железопътния	 транспорт,	
красива	 сграда,	 външния	 вид	
на	 която	 красноречиво	 гово-
ри,	че	е	била	 гара.	Прекрасна	
арка	 в	 типичен	 китайски	 стил	
ни	 въвежда	 в	 улица	 „Кянмън“	
(Qianmen),	 чаровна	 пешеходна	
зона	 с	 изключително	 красиви	
стари	 сгради,	 приютили	 лук-
созни	 магазини	 и	 бутици.	 И	
червени	фенери,	много	червени	
фенери,	 които	 са	 навсякъде.	
Но	 тук	 те	 не	 означават	 това,	
което	обикновено	сме	свикнали	
да	 приемаме,	 а	 са	 символ	 на	
щастие,	 късмет	 и	 просперитет.	
Жалко,	че	е	вечер	и	не	можем	
да	 се	 насладим	 на	 истинската	
красота	 на	 сградите,	 но	 свет-
лините	на	лампите,	фенерите	и	
рекламите	 им	 придават	 не	 по-
малко	очарование.	

По улица „Кянмън“

Ден трети - Пекин
	 Ставаме	 рано.	 В	 седем	
часа	 трябва	 да	 сме	 вече	 за-
кусили	 и	 готови	 за	 пътуване	
извън	 града.	Закуските	в	хоте-
лите	 нямат	 нищо	 общо	 с	 обе-
дите	и	вечерите.	Те	са	като	във	
всички	 хубави	 хотели	 по	 све-
та	 –	 разнообразни	 по	 отноше-
ние	на	сутрешните	ободряващи	
напитки	 и	 натурални	 сокове,	
студени	 и	 топли	 ястия,	 голям	
избор	на	зеленчуци	и	плодове.	
В	определения	час	всички	са	в	
автобуса.	И	това	се	повтаряше	
без	 изключение	 през	 всичките	
дванадесет	 дни	 на	 нашето	 пъ-
туване	–	нещо	много	важно	за	
спокойствието	и	добрия	микро-
климат	в	 групата.	Дневната	ни	
програма	 започва	 с	 пътуване	
към	 Великата	 китайска	 стена.	
Но	 преди	 да	 стигнем	 до	 сте-
ната,	 спираме,	 за	 да	 посетим	
фабрика	за	нефритени	изделия	
като	 част	 от	 това,	 което	 аз	
наричам	 „бизнес	 програма“	 на	
местните	 екскурзоводи.	 Иначе	
не	съм	против	нефрита	и	изде-
лията	от	него.	В	Хонконг	посе-
тих	нефритения	пазар,	който	е	
главно	за	бижута,	но	там	не	ос-
танах	очарован.	Тук	е	много	по-
различно,	 сътвореното	 от	 този	
камък	е	изключително	красиво,	
позволявам	 си	 да	 използвам	
и	 суперлативи	 –	 направо	 съ-
вършено.	В	Китай	нефритът	се	
радва	на	особена	почит	-	много	
обичан	камък,	който	в	началото	
е	 бил	 само	 за	 императорите.	
Дори	 в	 йероглифа,	 изписващ	

думата	 „император“,	 се	 съдър-
жа	и	неговото	название.	Смята	
се,	 че	 той	 абсорбира	 положи-
телната	 енергия	 и	 я	 предава	
на	този,	който	го	носи.	В	Китай	
има	много	кариери	за	добиване	
на	нефрит	–	видяхме	го	и	в	су-
ров	вид,	така,	както	е	изваден	
оттам.	Цветът	му	може	да	бъде	
различен	 –	 бял,	 зелен,	 жълт,	
почти	 черен	 и	 т.	 н.,	 но	 един	
къс	 от	 него	 може	 да	 съчетава	
и	 няколко	 цвята,	 което	 дава	
възможност	за	много	творчест-
во	 при	 обработката	 му	 така,	
че	 да	 се	 запазят	 естествените	
дадености,	 които	 притежава.	
Изделията	от	него	далеч	не	са	
само	 бижута.	 Виждаме	 огро-
мно	 разнообразие	 от	 цветове	
и	форми	на	различни	предмети,	
статуи	 на	 Буда,	 животни,	 пти-
ци,	 пана,	 мебели,	 традиционни	
съдове	 и	 какво	 ли	 не	 още,	 но	
все	 пак	 има	 едно,	 което	 е	 на	
особена	 почит	 тук	 –	 топката	

на	щастието	 (преди	всичко	се-
мейното),	 което	 представлява	
няколко	 една	 в	 друга	 сфери,	
изработени	 незнайно	 как.	 Не-
фрит	са	съдържали	и	златните	
медали	на	лятната	олимпиадата	
в	Пекин	през	2008	г.
	 Автобусът	 ни	 стоварва	 на	
паркинга,	 откъдето	 можем	 да	
се	отправим	към	стената.	Това	
е	в	района	на	Бадалин,	един	от	
пунктовете,	на	70-80	км	северно	
от	Пекин,	 с	 	 възможен	достъп	
до	 нея.	 Входът	 е	 в	 долината,	
затворена	от	два	стръмни	пла-
нински	склона,	по	които	пълзи	
стената.	Но	преди	да	се	стигне	
до	него,	трябва	да	се	премине	
покрай	 дълга	 редица	 от	 щан-
дове	 за	 сувенири.	Те	 са	 поне	
двадесетина,	а	продавачките	в	
тях	 се	 надвикват	 едни	 други	 с	
желанието	 именно	 те	 да	 при-
влекат	 вниманието	 на	 много-
бройните	туристи.	

	 Великата	 китайска	 стена	 е	
една	 от	 най-известните	 све-
товни	 забележителности,	 за	
която	 сме	 чували	 още	 като	
деца	и	която	днес	е	в	списъка	
на	 Новите	 седем	 чудеса	 на	
света	 (при	 определянето	 им	
е	 събрала	 най-много	 гласове).	
Излишно	 е	 да	 споменавам,	 че	
е	 и	 в	 Списъка	 на	 Световно-
то	 наследство	 на	 ЮНЕСКО.	
Определението	 „велика“	 са	 ѝ 
дали	другите.	За	китайците	тя	е	
просто	преградната	стена.	Със	
своите	почти	седем	хиляди	ки-
лометра	Великата	китайска	сте-
на	 прекосява	 Северен	 Китай	
от	границата	с	Корея	на	изток	
до	пустинята	Гоби	на	запад.	Тя	
е	 едно	от	 най-древните	 и	 най-
добре	 запазени	 човешки	 тво-
рения,	 символ	 на	 китайската	
нация	и	дух.	На	китайски	името	
й	звучи	като	„чанчън“	и	означа-
ва	 „дълга	 защитна	 стена“.	 И	 в	
действителност	 тя	 е	 най-дълга-
та	структура	в	света,	създадена	
от	 човешки	 ръце,	 и	 често	 е	
оприличавана	на	дълъг	дракон.	
А	 според	 легендите	 пътят	 й	
бил	 предварително	 очертан	 от	
дракон,	а	после	хората	само	са	
изградили	 стената	 по	 неговите	
следи.	Едно	от	многото	й	имена	
е	 „Драконова	 стена“.	 В	 китай-
ските	вярвания	и	предания	дра-
конът	 е	 на	 особена	 почит.	Той	
е	 добро	 същество,	 което	 носи	
богатство	и	късмет.	
	 За	 Великата	 китайска	 сте-
на	може	да	 се	 говори	и	 пише	
много,	за	нея	се	и	знае	много,	
затова	аз	няма	да	 се	 впускам	
в	подробни	описания,	но	ми	се	
иска	 да	 спомена	 някои	 по-ва-
жни	или	по-малко	известни	фа-
кти,	 както	и	за	някои	заблуди.	
Великата	китайска	стена	далеч	
не	е	построена	наведнъж.	Тя	е	
станала	 единна	 структура,	 но	
след	 съединяването	 на	 много	
отделни	 нейни	 участъци,	 стро-
ени	 в	 продължение	 на	 много	
векове	от	много	царства	и	ди-

настии.	 Смята	 се,	 че	 началото	
ѝ	 е	 поставено	 още	 през	 III	 в.	
Пр.	Хр.	Съществуващите	тогава	
царства	 започнали	 да	 строят	
стени,	 за	 да	 се	 бранят	 едно	
от	друго,	 както	и	от	нападени-
ята	 на	 варварските	 племена	
от	 север.	 Едва	 през	 221	 г.	 пр.	
Хр.	Цин	Шъхуан,	създателят	на	
първата	 династия	 Цин	 от	 им-
перския	период,	обединява	во-
юващите	 помежду	 си	 царства,	
с	което	става	първият	импера-
тор	на	Китай.	Той	заповядва	съ-
единяването	 на	 дотогавашните	
участъци	 в	 една	 непрекъсната	
структура	 и	 така	 се	 създава	
стената	от	10	000	ли	 (китайска	
мярка	за	дължина,	равна	на	0,5	
км).	На	запазена	каменна	сте-
ла	(плоча	с	надпис),	поставена	
до	 една	 от	 многобройните	 за-
стави	по	стената,	са	разчетени	
следните	думи	на	Цин	Шъхуан:	
„Аз	присъединих	отделните	кня-

жества	и	обединих	Китай,	раз-
руших	старите	стени	и	застави,	
за	да	свържа	защитните	съоръ-
жения	на	шестте	царства...“.	По	
време	 на	 следващата	 динас-
тия	 Хан	 дължината	 на	 стената	
достига	почти	20	000	ли.	Броят	
на	 съществуващите	 дотогава	
наблюдателни	кули,	предназна-
чени	за	подаване	на	светлинни	
сигнали	 чрез	 запалени	 факли,	
бил	 увеличен,	 а	 разстоянието	
между	 тях,	 сведено	 до	 2	 -	 5	
км.	При	последвалите	династии	
отношението	 на	 владетелите	
към	 стената	 и	 нейното	 пред-
назначение	било	различно,	а	в	
някои	случаи	тя	дори	е	ставала	
излишна	 като	 гранично	 отбра-
нително	 съоръжение.	 Изоста-
вена	и	неподдържана,	на	някои	
места	тя	била	прекъсната,	кое-
то	 позволило	 на	Чингис	Хан	 и	
неговата	 монголска	 орда	 да	
проникне	зад	нея	и	през	1211	г.	
да	завладее	Китай.	
	 Съвременните	 снимки	 на	
стената	обикновено	я	показват	
в	участъци,	където	тя	изглежда	
много	 внушително	 –	 висока,	
масивна,	 стабилна.	 Но	 това	
съвсем	 не	 се	 отнася	 за	 цяла-
та	 й	 дължина.	 И	 това	 е	 било	
така	 от	 древни	 времена	 до	
наши	 дни,	 защото	 материали-
те	 за	 нейното	 изграждане	 са	
били	 най-различни	 в	 зависи-
мост	от	теренните	условия,	за-
обикалящата	я	природна	среда	
и	 стратегическата	 важност	 на	
съответния	 участък	 –	 от	 земни	
насипни	 валове,	 дървета	 и	 ка-
мъни	 до	 пясък,	 хоросан,	 тухли	
и	 керемиди.	 Затова	 в	 отделни	
нейни	участъци	тя	е	била	твър-
де	 уязвима,	 а	 на	места	 –	 уни-
щожена	от	времето	и	отмита	от	
ерозийни	 процеси.	 Един	 любо-
питен	факт	е,	че	ръчната	колич-
ка	с	едно	колело	е	изобретена	
в	Китай	 и	 е	 намерила	широко	
приложение	в	изграждането	на	
стената.

Следва във вторник
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арката, която ни въведе в улица „Кянмън“, а в дъното е 
Стрелковата кула

изделия от нефрит

един вариант 
на кълбото на 
щастието

В Китàй - äревен и моäерен

входът за стената. 
След него може да се поеме наляво или надясно

минаваме покрай това, за да достигнем до входа на стената


