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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Актуализация	на	транс-
портна	 схема	 стартира	 в	
Габрово.	Преди	това	обаче	
параметрите	 й	 ще	 бъдат	
обсъдени	 с	 граждани,	 ще	
се	 чуят	 техните	 мнения,	
предложения.	 Затова	 се	
открива	 специална	 при-
емна	 всеки	 понеделник	 и	
сряда	 от	 16	 до	 18	 часа	
в	 Общината,	 съобщи	 на	
първия	си	брифинг	от	тре-
тия	си	мандат	кметът	Таня	
Христова.
   „Основната	 цел	 е	 хо-
рата	 да	 бъдат	 наясно	 за	
времето,	 през	 което	 ще	
се	изпълняват	съответните	
линии.	 А	 също	 да	 бъдат	
удовлетворени	от	 тази	 ус-
луги,	в	зависимост	от	въз-
можностите	ни.	
	 Припомням,	 че	 имаме	
договор	 за	 доставка	 на	

11	допълнителни	нови	еко-
логични	 автобуси.	 Те	 ще	
бъдат	на	разположение	на	
пътниците	 през	 пролетта	
на	 идната	 година.	 Това	 е	
една	малка	първа	стъпка	в	
това	 отношение,	 надявам	
се	да	последват	други	и	да	
продължим	 с	 обновяване-
то	 и	 модернизирането	 на	
автобусния	парк	и	превръ-
щане	 на	 градския	 транс-
порт	в	предпочитан	начин	
за	 придвижване	 в	 Габро-
во.	 Екологичен,	 достъпен	
и	 качествен	 транспорт	 е	
все	 по-важен	 приоритет	
за	 нас.	 Освен	 удобство	
за	 гражданите,	 той	 е	 съ-
ществен	и	за	чистотата	на	
въздуха.	В	процес	на	раз-
работка	 е	 сайт	 transport.
gabrovo.bg,	 където	 ще	 се	
визуализират	 маршрутите	
на	актуализираната	транс-
портна	схема.	Всеки	може	

да	 разгледа	 съответния	
маршрут	и	да	го	използва.	
Може	чрез	сайта	да	зада-
ва	 въпроси	и	 експерти	от	
Общината	 ще	 отговарят.	
Въпроси	 ще	 могат	 да	 се	
подават	и	на	електронната	
поща	на	Общината,	 и	 във	
Фейсбук.	 Обсъждания	 с	
граждани	 ще	 се	 направят	
и	в	различни	части	на	гра-
да“,	обясни	Таня	Христова.	
Освен	 това	 на	 въпросния	
сайт	 може	 да	 се	 види	
колко	 автобуса	 дневно	 се	
движат	 по	 дадена	 линия.	
Например	 от	 кв.	 Русевци	
за	 центъра	 през	 деня	 се	
изпълняват	98	курса.
	 В	 момента	 се	 реали-
зира	 и	 проект	 за	 инфор-
мационна	 система	 на	 104	
автобусни	 спирки	 в	 гра-
да.	Монтират	се	информа-
ционни	 електронни	 табла,	
те	 ще	 показват	 в	 реално	

време	кога	пристига	авто-
бусът.	 Системата	 ще	 дава	
информация	 на	 шофьора	
на	 автобуса	 дали	 се	 дви-
жи	 навреме	 или	 изоста-
ва.	 Чрез	 специално	 при-
ложение	 всеки	 може	 да	
провери	 на	 смартфона	 си	
кога	 пристига	 превозното	
средство.
	 Целта	е	да	се	изпълня-
ва	стриктно	транспортната	
схема	 и	 да	 се	 създаде	
по-голяма	 сигурност	 за	
гражданите.	 Обсъждат	 се	
и	 варианти	 за	 електронна	
билетна	система.
	 Този	 проект	 може	 да	
бъде	 изпълнен	 с	 налични-
те	 ресурси	 на	 „Общински	
пътнически	транспорт“.
	 Проектът	 за	 новата	
транспортна	 схема	 ще	
бъде	внесен	за	одобрение	
в	 Общинския	 съвет.	 Това	
ще	стане	идната	година.

Тàня Õриñтовà прàви трàнñпортнàтà ñхемà ñ ãàáровци

в	Габрово	според	Детелин	
Цветков,	 зам.-директор	
на	 „Общински	 пътниче-
ски	 транспорт“	 -	 Габрово.	
Предложението	 е	 напри-
мер	 да	 бъдат	 премахнати	
линии	№	8	и	8а,	които	са	
от	 Недевци	 до	 автогара-
та,	 поради	 неефективност.	
Курсовете	ще	се	изпълня-
ват	от	линии	№	2	и	6.	Ще	
има	 и	 други	 промени.	Ще	
има	обучение	на	персона-
ла	 по	 новата	 система.	 За	
електронните	 табла,	 бор-
дови	 устройства	 на	 авто-
бусите	ще	се	обучават	шо-
фьорите,	най-вече	да	няма	
избързване	на	превозните	
средства	 от	 определеното	
на	спирките	време.

	 Отборът	на	габровския	
Технически	 университет	
зае	 второто	 място	 в	 Ре-
публиканското	 първенство	
по	 Ръгби	 7	 за	 студенти.	
Шампионатът	 се	 проведе		
в	 столицата	 с	 участието	
на	 осем	 тима	 -	 по	 4	 при	
мъжете	 и	 жените.	 ТУ	 -	
Габрово	надигра	отбора	на	
Тракийски	 университет	 -	
Стара	Загора	в	единия	по-
луфинал.	Съперникът	беше	
изграден	 само	 от	 чуждес-
транни	 играчи,	 но	 това	
не	попречи	на	 габровския	
тим	 да	 се	 наложи	 с	 убе-
дителното	 45:0.	 В	 другия	
полуфинал	 домакините	 от	
НСА	 се	 справиха	 със	 се-
лекцията	 на	 Медицински	
университет	 -	 Варна.	 В	
спора	за	златните	отличия	
ръгбистите	на	ТУ	-	Габрово	

водеха	със	7:0	малко	пре-
ди	 края,	 но	 в	 последните	
минути	 получиха	 две	 есе-
та	 и	 отстъпиха	 със	 7:10.	
Срещата	 беше	 маркирана	
от	 доста	 противоречиво	
съдийство	 и	 едно	 есе	 на	
габровския	тим	беше	отме-
нено.	 Наред	 с	 трофея	 за	
второ	място	и	сребърните	
отличия,	 отборът	 на	 ТУ	 -	
Габрово	 спечели	 и	 купата	
за	най-техничен	отбор.	
	 „Благодарности	 към	
студентите	и	към	ръковод-
ството	на	ТУ	 -	 Габрово	за	
отношението	им	към	спор-
та,	 създадените	 отлични	
условия	 за	 подготовка	 и	
за	 възможността	 отборът	
да	участва	в	 този	форум“,	
коментира	 мс	 Георги	 Пе-
тков,	 който	 води	 тима	 на	
ТУ	на	първенството.

    ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Тържествен	 концерт	
„Коледа“	-	Димитър	Ненов,	
ще	се	състои	на	9	декем-
ври	 в	 габровския	 Дом	 на	
културата.	 Камджалов	 е	
артистичен	директор	и	гла-
вен	 диригент	 на	 оркестър		
GENESIS	 ORCHESTRA,	 ще	
участва	 и	 хорът	 на	 му-
зикална	 лаборатория	 за	
Човека	с	диригент	Мая	Ва-
силева	 и	 солисти	 Гиргина	
Гиргинова	 и	 Иво	 Йорда-
нов.
				Началото	на	концерта	е	
в	19	часа.	Цената	на	биле-
та	е	8	лв.
   „За	нас	е	огромна	чест,	
че	маестро	Камджалов	ще	

бъде	 в	 Габрово.	 Облечете	
се	много,	много	топло.	По	
време	на	събитието	хората	
ще	 научат	 нещо	 интерес-
но,	свързано	със	сградата	
на	 Дома	 на	 културата.	 С	
този	 концерт	 ще	 кажем	
„сбогом“	 на	 този	 вид	 на	
залата	 и	 на	 сградата.	 За	
да	можем	да	я	видим	след	
няколко	 години	 в	обновен	
вид“,	 разкри	 част	 от	 из-
ненадата	кметът	Таня	Хри-
стова.
				Един	от	обектите,	който	
присъства	 в	 инвестицион-
ната	програма	на	Община	
Габрово,	 която	 се	 финан-
сира	 частично	 по	 Опера-
тивна	 програма	 „Региони	
в	 растеж“	 в	 приоритета	

културна	 инфраструктура,	
е	реновиране	на	сградата	
на	Дома	 на	 културата.	 За	
това	 има	 отделен	 ресурс.	
Този	 обект	 не	 се	 е	 за-
бавил,	 той	 трябваше	 да	
изчака	 сформирането	 на	
фондовете	за	градско	раз-
витие,	 защото	 условията	
за	 изпълнение	 на	 такива	
обекти	 изискват	 съчета-
ване	на	безвъзмездна	по-
мощ	 с	 финансов	 инжене-
ринг.	 Това	 е	 моделът,	 по	
който	 ще	 се	 реализира	
този	 обект“,	 уточни	 Таня	
Христова.
 „Аз	 лично	 съм	 много	
щастлива,	 че	 в	 момента	
ще	 започнем	 подготовка	
и	по	проект,	който	е	свър-

зан	 с	 Летния	 театър.	 Ако	
успеем	 да	 се	 преборим	
с	 конкуренцията	 на	 ос-
таналите	 общини,	 ще	 се	
създаде	 възможност	 това	
пространство	 отново	 да	
бъде	 център	 за	 младеж-
ки	 културни	 прояви.	 По	
този	 начин	ще	 зарадваме	
много	габровци,	а	младите	
хора	 да	 имат	 свое	 прос-
транство.	Изискванията	на	
проекта	 са	 още	 да	 има	 и	
хотелска	 част,	 която	 тряб-
ва	 да	 бъде	 с	 минимум	 35	
места.	
	 Крайният	 срок	 за	 кан-
дидатстване	 е	 30	 декем-
ври“,	 съобщи	 още	 една	
добра	 новина	 кметът	Таня	
Христова.

	 Христо	 Стоичков	 ще	
гостува	 в	 Габрово	 на	 17	
декември.	В	спортна	зала	
„Орловец“	той	ще	предста-
ви	своята	книга.
	 „Христо	Стоичков	идва	
само	 и	 единствено	 за	
Габрово,	 иначе	през	оста-
налото	 време	 е	 в	 Европа	
и	други	континенти,	участ-
ващ	в	различни	събития	и	
инициативи.	В	рамките	 на	
тази	година	преди	празни-
ците	той	идва	само	заради	
нашия	 град“,	 съобщи	 на	
брифинг	 вчера	 Таня	 Хри-

стова.
	 Гостуването	 на	 Христо	
Стоичков	 в	 Габрово	 ще	
бъде	 съчетано	 и	 с	 очак-
ваната	с	огромен	интерес	
церемония	 по	 обявяване	
на	 Спортист	 на	 годината	
2019.	 Всеки	 почитател	 ще	
има	възможност	да	получи	
автограф	 и	 да	 се	 снима	
с	 футболната	 легенда,	 до-
пълни	кметът	Таня	Христо-
ва.

	 Природоматематическа	
гимназия	 „Акад.	 Иван	 Гю-
зелев“	-	Габрово	като	ино-
вативно	училище	беше	до-
макин	на	среща	по	Нацио-
нална	 програма	 на	 МОН	
за	сътрудничество	и	обмен	
на	иновации.	В	дейностите	
по	мобилност	 в	 гимназия-

та	 гостува	 Математическа	
гимназия	 „Д-р	 Петър	 Бе-
рон“	 -	 Варна	 и	 Профили-
рана	 гимназия	 	 „Христо	
Ботев“	 -	Попово,	 съгласно	
сключени	 договори	 за	 съ-
трудничество	и	обмяна	на	
иновации.
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	 На	 10	 декември	 (вторник)	 от	 18.00	 часа	 в	 зала	
„Възраждане”	 -	 Габрово	 ще	 се	 проведе	 поредната	
здравна	 лектория,	 организирана	 от	 НЧ	 „Будители-
те-2017”.	Темата	е	„Заболявания	на	кости,	стави,	мус-
кули	-	профилактика	и	лечение”,	а	гост-лектор	ще	бъде	
изявеният	ревматолог	доц.	д-р	Николай	Николов	-	за-
веждащ	Клиника	по	ревматология	-	УМБАЛ	-	Плевен.	
	 След	основната	презентация	ще	бъдат	дискутира-
ни	въпроси	от	най-широк	характер	по	темата	и	всеки,	
присъстващ	 в	 залата,	 може	 да	 участва	 и	 да	 зададе	
своите	въпроси.	Научните	познания	и	новите	достиже-
ния	в	ревматологията	ще	бъдат	предадени	на	разби-
раем,	популярен	език,	за	да	достигнат	до	всеки,	който	
има	тези	страдания	или	се	интересува	от	наука.	Целта	
е	да	бъдем	полезни	и	да	предпазим	хората	от	ранно	
инвалидизиране	и	социална	изолация.	Заболяванията	
на	опоро-двигателната	система	са	вторите	по	честота	
заболявания	в	кабинета	на	лекаря,	а	с	напредването	
на	възрастта	стават	водещи	страдания	за	хората.	Как	
да	 се	предпазим	от	ранните	прояви,	 как	 да	живеем	
пълноценно	с	тези	заболявания,	как	да	предотвратим	
прогреса	им,	как	да	се	ориетираме	в	морето	от	лекар-
ствени	 средства	 и	 хранителни	 добавки	 и	 още	много	
полезни	за	здравето	ви	неща	ще	научите	от	срещата	
с	доц.	д-р	Николов.	
	 Заповядайте!	Вход	свободен!	
	 С	партньорството	на	Община	Габрово.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ 

ЦЕНТЪР ГАБРОВО И ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ:

В периода 02.12.2019 - 06.12.2019 г. от 
09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъс-
нато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	с.	Спанци	и	с.	Козирог.

В периода 28.11.2019 - 29.11.2019 г. от 
09:00 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъс-
нато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	с.	Спанци	и	с.	Козирог.	

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 на тел. 0700 1 61 61.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД, 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБСЛУЖВАЩ 

ЦЕНТЪР ГАБРОВО И ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ:

На 17.12.2019 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	
са	възможни	смущения	на	електрозахранване-
то	в	района	на	Габрово	-	Западна	промишлена	
зона,	квартал	Войнoво	и	квартал	Шенини,	 ул.	
„Шенини“	 и	 ул.	 „Стрежерът”,	 фирмите:	 „Тeх-
ноинженеринг-груп“	 АД,	 ЕТ	 „МИГ	 -	 Мирослав	
Стойчев”,	„Киров	ЕТ	ВВЛ”,	„Дим	Инвест“	ЕООД,	
„Полипрес“	ООД,	„СД	ПАН	-	Х.	Христов	Панк.
сие”,	 „Тис	Ойл“	ООД,	ЕТ	 „Съни	 -	Пламен	Вен-
ков”,	 „Нико“	 ЕООД,	 „Кристина	 -	 Капс“	 ЕООД,	
„Колев	 -	Тихомир	 Петков”,	 „Техно	 Стар“	 ООД,	
„Евро	Мик“	ООД,	„Вега“	ООД,	„Централен	Бал-
кан“	ЕООД,	„Тимекс“	ООД,	„СД	Дер-га	–	Макс”,	
„Меразчиев	 -	 Драган	 Колев”,	 „Радев	 -	 Иван	
Христов”,	 „Марина”,	 „Омегапласт”;	 Ветеринар-
на	лечебница,	„Колтек“,	„Дзалли”,	кв.	Войново,	
„Тирими“	 ЕООД,	 „Алфрида-Пеев”,	 с.	 Рачевци,	
всички	фирми,	намиращи	се	в	двора	на	бивше-
то	 „ДЗС	Враниловци”	 –	 „Алевтина	 2009“	ООД,	
ЕТ	„Надежда”,	 „Плам	97”,	Грънчарска	и	дърво-
делска	 работилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	Ди-
зайн”,	Шивашки	цех	„Даниела	Вълева“	-	селата:	
Враниловци,	 Стоевци,	 Михайловци,	 Райновци,	
Гергини,	 Рачевци,	 Гарвани,	 Николчовци,	 Янко-
вци	(долният	край	на	селото).		

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

 От	 13	 до	 15	 ноември	
Природоматематическа	
гимназия	 „Акад.	 Иван	
Гюзелев“	 -	 Габрово	 като	
иновативно	 училище	
беше	 домакин	 на	 среща	
по	 Национална	 програ-
ма	 на	 МОН	 за	 сътрудни-
чество	 и	 обмен	 на	 ино-
вации.	 В	 дейностите	 по	
мобилност	 в	 гимназията	
гостува	 Математическа	
гимназия	 „Д-р	 Петър	 Бе-
рон“	 -	 Варна	 и	 Профи-
лирана	 гимназия	 „Христо	
Ботев“	-	Попово,	съгласно	
сключени	договори	за	съ-
трудничество	и	обмяна	на	
иновации.
	 Екипите	включваха	ди-
ректори,	учители	и	учени-
ци	 от	 трите	 партниращи	
си	гимназии.
	 През	 изминалите	 три	

дни	 акцентът	 бе	 върху	
професионалното	 сътруд-
ничество,	развитие	и	мул-
типлициране	на	иновации	
в	образованието.
	 Цел	 на	 мобилността	
бяха:	 Обмяна	 на	 опит	 и	
ресурси,	 определяне	 на	
направления	 за	 съвмест-
на	 работа	 във	 връзка	 с	
въведените	 нови	 учебни	
предмети,	модули	по	соф-
туерни	и	хардуерни	науки,	
природни	 науки,	 прило-
жени	 в	 двете	 училища,	 и	
посрещане	 на	 общи	 пре-
дизвикателства.	 Паралел-
но	изследване	на	резулта-
тите	и	изготвяне	на	обща	
работна	 карта	 с	 план	 за	
продължаване	на	дейност-
ите	 с	 план	 за	 обратна	
връзка	 от	 прилагане	 на	
иновациите	 в	 двете	 гим-

назии.	Мултиплициране	на	
резултатите	и	опита	в	две-
те	 иновативни	 училища	 и	
неиновативното	 училище-
партньор	и	подготовка	на	
материали	за	представяне	
по	 следващи	 инициативи	
на	МОН.
	 Иновациите	 са	 нови	
учебни	 предмети	 и	 про-
грами:	в	ПМГ	„Акад.	Иван	
Гюзелев“	 –	 Габрово	 –	 в	
Прогимназиален	 етап:	
Иновативен	 учебен	 пред-
мет	 –	 Софтуерни	 науки	 в	
5	и	6	клас.	В	Първи	гимна-
зиален	етап	 -	Иновативен	
учебен	 предмет	 –	 Диги-
тални	науки	в	9	и	10	клас,	
профил	 „Математически”	
и	„Софтуерни	и	хардуерни	
науки”	 и	 Иновативен	 уче-
бен	 предмет	 -	 Личностно	
развитие	 -	 9	 „г”	 клас	 -	

профил	„Природни	науки”.	
В	 МГ	 „Д-р	 Петър	 Берон“	
–	 Варна	 –	 в	 Прогимнази-
ален	 етап:	 концепция	 за	
развитие	 на	множествена	
интелигентност.	 В	 Първи	
гимназиален	 етап	 -	 син-
хронизирани	 учебни	 про-
грами	 по	 природни	 науки	
и	 програма	 за	 развитие	
на	 умения	 за	 успех	 в	 I	
гимназиален	етап
	 Споделиха	 се	 пре-
сечните	 точки,	 които	 са	
общи	 в	 работата	 по	 про-
екта	 -	 работа	 по	 нови	
учебни	програми	и	плано-
ве,	 интердисциплинарен	
подход,	 модули	 по	 при-
родни	 науки,	 личностно	
развитие	 и	 развитие	 на	
социална	 и	 емоционална	
интелигентност,	 изгражда-
не	 на	 умения	 за	 работа	

в	екип,	създаване	на	чув-
ство	 за	 принадлежност	
към	 училищната	 общност,	
усещане	 за	 комфорт	 в	
училище,	 работа	 с	 учени-
ци	от	различни	паралелки	
едновременно.
	 Отбелязаха	 се	 и	 раз-
личията	 като:	 провежда-
не	 на	 обучение	 по	 групи	
с	 ученици	 от	 различни	
паралелки	 в	 модули	 по	
дигитални	 и	 софтуерни	
науки,	 роботика	 и	микро-
контролери,	 извънкласни	
дейности	 и	 допълнителна	
подготовка	 във	 факулта-
тивни	часове,	учебни	екс-
курзии	 и	 работа	 извън	
класната	 стая,	 провежда-
не	 на	 интегрирани	 уроци	
с	 учениците	от	 две	 пара-
лелки,	 работа	 в	 споделе-
ни	виртуални	класни	стаи,	

документи	и	презентации.
	 Общите	 ни	 направле-
ния	в	реализация	на	ино-
вациите	 търсим	 в	 инова-
ции	с	ученици	в	профили	
-	 математически,	 софту-
ерни	и	хардуерни	науки	в	
първи	 гимназиален	 етап,	
в	 иновации	 с	 ученици	 в	
прогимназиален	 етап	 и	
обучение	 за	 личностно	
развитие	на	младите	хора	
в	 прогимназиален	 и	 гим-
назиален	етап.
	 Впечатленията	на	учи-
телите,	 участвали	 в	 сре-
щата,	 са	 вдъхновение	
за	 работа	 в	 иновативно	
училище,	 необходимост	
от	гъвкаво	използване	на	
разнообразни	 методи	 на	
обучение	 и	 технологии,	
съобразени	 с	 възрастта	
на	учениците	и	темата	на	

урока	 чрез	 ролеви	 игри,	
моделиране,	 учене	 чрез	
игра,	 работа	 по	 групи.	
Ясно	 се	 откроява	 основ-
ният	 акцент	 на	 работа	 -	
практическо	 приложение	
на	 теоретичните	 знания,	
от	 работата	 с	 разноо-
бразни	софтуерни	програ-
ми	-	в	резултат	на	работа-
та	 в	 часовете	 има	 краен	
продукт	 -	 конструират	 се	
самостоятелни	автентични	
проекти	 и	 има	 поле	 за	
изява	 на	 творческия	 по-
тенциал	на	учениците.	
	 В	 този	период	на	мо-
билност	 в	 ПМГ	 -	 Габрово	
бяха	 посетени	 учебни	 ча-
сове,	проведени	дискусии	
и	др.	Някои	от	тях	бяха	в	
присъствие	 на	 експерти	
от	МОН	и	РУО	-	Габрово.	
Предстои	посещение	в	МГ	
-	Варна.

ЗДРАВНА ЛЕКТОРИЯ С ГОСТ 
ЛЕКТОР ДОЦ. НИКОЛОВ ОТ УМБАЛ - ПЛЕВЕН

ПМГ „Акàä. Ивàн Гюзелев” ñпоäеля äоáри прàктики и 
иновàции по Нàционàлнà проãрàмà „Иновàции в äейñтвие”

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА 
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН 
КРЪСТ - ГАБРОВО

 Близо	 1200	 български	
граждани,	 нуждаещи	 се	
от	 трансплантация,	 живе-
ят	 с	 надеждата	 да	 водят	
нормален	 живот,	 да	 имат	
свободата	да	се	придвиж-
ват	 сами,	 да	 се	 срещат	
с	 приятели,	 да	 отидат	 на	
театър	или	концерт.	Всич-
ки	те	очакват	втори	шанс	
за	 живот,	 който	 е	 въз-
можен	 единствено	 чрез	
трансплантация	 на	 орган.	
От	 28	 държави-членки	 на	
Европейския	съюз	страна-
та	 ни	 заема	 28-мо	 място	
по	 брой	 трансплантирани	
хора	 на	 милион	 населе-
ние.
	 Заради	 недостатъчния	
брой	на	донорите	и	честия	
отказ	 на	 близките	 да	 да-
рят	органите	на	починалия	
Министерството	 на	 здра-
веопазването	 стартира	
Националната	 кампания	

за	подкрепа	на	донорство-
то	и	трансплантацията	под	
мотото	 „Да!	 За	 живот!“.	
Кампанията	 стартира	 на	
5	 ноември	 2019	 г.	 и	 ще	
продължи	един	месец	-	до	
5	 декември	 тази	 година.	
Целта	на	кампанията	е	да	
се	 повиши	 осведоменост-
та	на	обществото	относно	
същността	 и	 значението	
на	органното	донорство.	
	 В	 рамките	 на	 иници-
ативата	 са	 отпечатани	 50	
000	 броя	 „донорски	 кар-
ти“,	 попълването	на	 които	
няма	 юридическа	 стой-
ност,	а	единствено	оказва	
волята	 на	 техните	 прите-
жатели.	 Картите	 ще	 бъ-
дат	 разпространявани	 на	
всички	 събития	 –	 част	 от	
кампанията.	
	 Всеки,	желаещ	да	при-
тежава	 „Донорска	 кар-
та“,	 може	 да	 я	 принтира	
от	 сайтa	 на	 кампанията	
(www.zajivot.bg).
	 В	четирите	общини	на	
област	 Габрово	 донорски	

карти	 ще	 бъдат	 раздава-
ни	от	доброволци	на	Бъл-
гарски	 младежки	 Червен	
кръст	 в	 многопрофилните	
болници,	медицински	цен-
трове,	 аптеки	 и	 Техниче-
ски	университет	–	Габрово	
в	периода	25	-	29	ноември.	
Всеки	 желаещ	 може	 да	
получи	 донорска	 карта	 и	
от	 офиса	 на	 Български	
Червен	 кръст	 –	 Габрово,	
ул.	„Константин	Иречек”	3,	
етаж	3.
	 Националната	 кампа-
ния	акцентира	и	върху	не-
обходимостта	 да	 говорим	
за	донорството	с	близките	
си	 –	 нека	 те	 са	 наясно	
с	 нашето	 отношение	 към	
проблема.	 По	 този	 на-
чин	 в	 случай	 на	 мозъчна	
смърт	 ще	 им	 помогнем	
при	 взимането	 на	 реше-
ние	в	тежък	за	семейство-
то	 момент.	 Последната	
дума	е	тяхна!
	 Затова	 нека	 говорим	
сега.	Нека	 заедно	 кажем:	
„Да!	За	живот!“.

Нàционàлнà кàмпàния зà нàñърчàвàне 
нà äонорñтвото „Дà! Зà живот”
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 Утре, 27 ноември, се навършват 105 години от рождението на първия български меценат 
Ботю Бараков, Почетен гражданин на Габрово, и 80 години от издаването на български език на 
"Стожери на българската литература" от Джорджио Нурижани (в България го наричат Жорж Ну-
рижан). 
 Нурижан, който е номиниран за Нобелова награда за литература, е автор на биографична-
та книга за Ботю Бараков „Корабът на изкуствата“. Италианският академик е най-близкият 
приятел и съратник на Ботю Бараков, живял почти 40 години в България и написал над 50 книги 
за българското и италианското изкуство, култура и икономика на италиански и български език. 
Около половин век двамата - Бараков и Нурижан, работят заедно.
 В тази връзка Пламен Бараков - племенник на Ботю Бараков, организира честване с мултиме-
дия и прожекция на филма „Пророкът на Кораба на изкуствата“ утре от 18 часа в Посолство на 
мира в София.
 Пламен Бараков изпрати материал и снимки до "100 вести", който публикуваме със съкра-
щения. За Пламен Бараков има информация в сайта на Ботю Бараков botyobarakov.com. Но това, 
което не е отразено там, е живата му връзка с Габрово и днес:
 "Мои роднини в Габрово, освен чичо Ботю, са и братята на моята баба Тота от Цвятко-
вци - Ботю и Христо Радеви, израсли с Пенчо Семов в една махала и работили заедно - разказва 
Пламен Бараков при последното си посещение в редакцията на "100 вести". - Те са собственици 
на фабрика "Орел", където са работили мои чичовци и братовчеди, между които и Ботю Бараков. 
Моят баща също е работил заедно с чичо. Известният в Габрово треньор по хандбал Христо 
Коев ми е племенник по линия на сестрата - Рада, на Ботю Бараков и татко. Неговият брат 
Койчо беше главен механик в завод "Буря". Чичо ми Стефан Бараков, който е роден преди Ботю, 
през 1910 г., беше екзкурзовод и живееше на ул. "Цанко Дюстабанов", в близост до къщата на 
вуйчовците му братя Радеви. Веселин Ботев, който завеждаше Гражданска защита в Общината, 
по линия на баба Тота ми е братовчед. Бараковият род е от Боженците и Попразите. Единият 
ми дядо - Пенчо Бараков, е бил виден търговец в Цариград, а неговият брат загива в Балканска-
та война. В негова памет чичо Ботю издигна паметник, който и до днес стои на село. За дядо 
Пенчо и баба ми Тота пише и Жорж Нурижан и неведнъж ги посещава в къщата на Попрази".

Бояна Пенчева

ПЛАМЕН БАРАКОВ

Ботю	Бараков	 (1914	–	1997)	
е	първият	български	меценат	и	
създател	 на	 първата	 художест-
вена	 галерия	и	драматичен	те-
атър,	първия	камерен	оркестър	
с	 диригент	 Асен	 Найденов	 и	
първа	 цигулка	 Владимир	Авра-
мов,	първия	по	рода	си	Кораб	
на	 изкуствата,	 планиран	 е	 да	
е	 по-голям	 от	 „Куин	 Мери“	 с	
концертни,	 театрални,	 излож-
бени	зали	и	ателиета	с	идеята	
да	обединява	творците	от	
цял	 свят	 за	 вътрешен	 и	
външен	мир	с	посланието	
изкуството	 да	 бъде	 бъ-
дещата	 религия	 на	 чове-
чеството.	

За	 Ботю	 Бараков	
Жорж	Нурижан	пише	би-
ографичната	книга	„Кора-
бът	на	изкуството“.

До	 края	 на	 живота	
си	 двамата	 остават	 най-
добри	 приятели	 и	 се	 по-
братимяват	духовно.	Ботю	
Бараков	 е	 меценат	 и	 на	
скулптурата	 на	 Нурижан,	
измайсторена	с	любов	от	
Андрей	Николов.

В	последното	 си	 пис-
мо	 от	 Рим	 от	 17	 април	
1980	г.,	от	дългата	и	ценна	
епистоларна	 кореспон-
денция	 между	 тях,	 Нури-
жан	пише:

„Скъпи	братко	Ботю,
Книгата,	 която	 писах	

за	 теб,	 а	 именно	 „Кора-
бът	 на	 изкуствата”,	 заед-
но	 с	 всички	 мои	 книги,	
които	съм	написал	досега,	
и	 около	 5000	 статии	 се	
намират	на	съхранение	във	Ва-
тиканската	 библиотека.	 Както	
вече	 ти	 писах,	 след	 като	 ми	
изпратиш	 снимка	 от	 бюста	 ми	
и	 от	 мястото,	 гдето	 ще	 бъде	
поставен,	 тогава	 ще	 мога	 да	
напиша	нещо	в	някои	от	тукаш-
ните	вестници.

Както	 знаеш,	 представен	
съм	 от	 нашата	 Академия	 за	
нобеловата	 премия	 и	 затова	
държа	много	на	името	си.	Тру-
довете,	 които	 издадох	 напо-
следък,	 се	 посрещат	 с	 голям	
интерес	 от	 тукашната	 критика.	
Някои	от	моите	трудове	излязо-
ха	в	Лондон	на	английски	език.	
Моята	 комедия	 „Свръхчовеци“	
се	печата	понастоящем	в	Юго-
славия.

Често	си	спомням	за	теб	и	
за	 прекрасния	 ваш	народ.	До-
брите	и	честни	хора	винаги	съм	
ги	тачил	и	обичал.

Моите	90	години	без	две	не	
ми	 пречат	 да	 работя	 все	 така	
неуморно	и	с	вдъхновение.

Ще	чакам	да	ми	се	обадиш	
с	 приятни	 новини.	 Поздрави	
всички	 мои	 приятели,	 които	
още	 дишат	 свежия	 софийски	
въздух	и	се	радват	на	хубавото	
в	живота.	 	 	
	 Прегръща	те,

твой	 предан:	 следва	 прия-
телски	подпис	на	Жорж”

* * *
Тази	 година	 се	 навършват	

80	 години	от	издаването	в	Со-

фия	на	първия	том	на	колосал-
ния	 труд	 за	 история	 и	 теория	
на	 българската	 литература	 на	
проф.	 Жорж	 Нурижан	 с	 под	
заглавие	 „Стожери	 на	 българ-
ската	литература“.

В	предговора	проф.	Михаил	
Арнаудов	отбелязва:	„Тъкмо	за-
щото	познава	тъй	добре	чужди-
те	литератури	и	има	един	изпи-
тан	 критерий	 за	 измерване	на	
духовните	 величини,	 той	 може	
да	 засвидетелства	 на	 писате-
лите	у	нас	своето	възхищение,	

своето	преклонение“.
В	Стожерите	и	в	издадена-

та	 от	 него	 енциклопедия	 през	
1943	година	„Творци	и	литерату-
ра“	Нурижан	 пише	 на	живопи-
сен	български	за	290	български	
поети	и	писатели,	между	които	
Елин	 Пелин,	 Йордан	 Йовков,	
Елисавета	 Багряна,	Дора	 Габе,	
Яворов,	Димчо	Дебелянов,	Три-
фон	 Кунев,	 Николай	 Райнов,	
Николай	 Лилиев,	 Ангел	 Кара-
лийчев,	Теодор	Траянов,	 Кирил	
Христов,	 Фани	 Попова	 -	 Му-
тафова,	 Стилиян	 Чилингиров,	
Тодор	Влайков.	

Уникалното	 е,	 че	освен	 за-
познаване	 с	 творбите	 им,	 той	
е	 провеждал	 и	 задълбочено	
интервю	 с	 твореца.	 Имал	 е	 с	
тях	приятелски	и	професионал-
ни	връзки.

Големият	поет	и	писател	Ки-
рил	Христов	пише:	„Много	ряд-
ко	на	световната	сцена	в	наше	
време	 изпъкват	 хора,	 които	 с	
личната	си	и	социална	дейност	
могат	 така	 прекрасно	 да	 об-
рисуват	 перфектна	 картина	 на	
живота.	От	тази	голяма	величи-
на	е	известният	не	само	у	нас,	
но	и	в	целия	културен	свят	неу-
морим	писател	и	есеист	Жорж	
Нурижан,	 в	 чиято	 естетика	 се	
съдържа	 още	 една	 страна	 на	
оригиналния	му	дух”.

	 Съвсем	 скоро	 поетът	 Ки-
рил	Христов	посвещава	на	Ну-
рижан	свое	стихотворение,	а	в	

своя	 рецензия	 за	 поета	 Нури-
жан	пише:	

„Кирил	Христов	е	поет,	дра-
матург	и	езиковед	и	обединява	
всички	области	на	българската	
писменост	 ...има	 голяма	заслу-
га	за	развитието	на	българския	
поетичен	 език.	 С	 право	 него	
сочат	 за	 единствен	 български	
поет	 без	 съперници...	 Роден	
поет,	в	него	пее,	извива	съкро-
вен	и	кършен	глас	един	славей	
-	 той	пее	за	любов	и	младост,	
за	 необозримата	 родна	 шир,	

за	 всичко,	 което	 е	 свидна	 на-
дежда	и	поличба	на	българския	
народ.

Кирил	 Христов	 е	 най-голе-
мият	български	поет”.

Жорж	 Нурижан	 до	 послед-
ния	си	дъх	неуморно	изгражда	
културния	мост	между	България	
и	 Италия,	 както	 са	 били	 из-
граждани	мостове	от	майстори	
в	 Древен	 Рим	 от	 понтифекти	
(строители	 на	 мостове).	 Така	
с	 времето	 това	 става	 титла	 и	
на	върховния	жрец	в	Рим	Пон-
тифекс	 Максимус,	 изграждащ	
духовния	мост	в	държавата.	

Нурижановият	 мост	 е	 из-
граден	 и	 с	 неговите	 115	 книги	
(80	от	които	на	български	език),	
над	 5000	 статии	 и	 около	 2000	
рецензии	 от	 специалисти	 от	
цял	свят.	

Повечето	 си	 творби	 той	
е	 написал	 на	 брилянтен	 бъл-
гарски,	 като	 съзнателно	 е	 из-
бягвал	 чуждици	 и	 неправилни	
думи	 и	 изрази.	 Като	 стабилен	
стожер	и	майстор	на	моста	той	
вгражда	 в	 него	 своето	 ненад-
минато	 творчество,	 свързващ	
завинаги	България	и	Италия.	И	
досега	 в	България	ние	нямаме		
творец	 с	 такива	 мащабни	 по-
стижения.

* * *
През	 1943	 година	 излиза	

нова	епохална	българска	книга	
на	 Нурижан	 -	 „Сто	 града	 ме	
слушаха“	 -	 подробно	 описание	

на	 историята	 и	 икономиката	
на	100	български	 града,	между	
които	Габрово,	Трявна	и	Севли-
ево.	В	предговора	си	с	гордост	
напомня:	

„Който	иска	да	се	запознае	
с	 една	 страна,	 той	 трябва	 не-
пременно	да	я	обходи.	

Напоследък	 се	 породи	 у	
мен	желанието	да	обиколя	на-
длъж	 и	 нашир	 България	 и	 в	
продължение	 на	 5	 години	 ус-
пях	 да	 посетя	 100	 града,	 в	
които	 изнесох	 над	 500	 сказки	

от	 името	 на	 Дружеството	 на	
чуждестранните	 публицисти	 и	
писатели	 в	 България.	 Това	 бе	
една	 моя	 съкровена	 мечта	 и	
сега	 се	 чувствам	 щастлив,	 че	
можах	да	я	постигна,	черпех	из	
недрата	на	тоя	великолепен	на-
род,	който	винаги	съм	чувствал	
най-близко	до	сърцето	си,	след	
моята	родина.

Рядко	 има	 страни,	 които	
тъй	 щедро	 да	 са	 обсипани	 с	
блага	 и	 с	 толкова	 дивна	 и	
разнообразна	 природа.	 И	 ве-
личествените	 планини	 Рила	 и	
Пирин	с	тяхната	девствена	кра-
сота,	 алпийски	 езера,	 снежни	
върхове	 и	 вълшебни	 Родопи,	
и	 историческа	 Стара	 планина,	
и	 Розовата	 долина,	 и	 Дунава,	
и	 Черно	 море,	 и	 Марица,	 и	
многобройните	 топли	 лечебни	
извори	-	всичко	това	прави	от	
България	 една	 чудно,	 богато	
надарена	страна!

Всред	 недрата	 на	 тая	 бла-
гословена	 от	Бога	 земя	живее	
българският	народ,	който	диша	
свежия	 въздух	 на	 своя	 роден	
кът,	 расъл	 под	 знойните	 лъчи	
на	 животворното	 българско	
слънце,	 съзерцавал	 ведри	 не-
босклони	из	нашумелите	пазви	
на	горди	балкани	и	тучни	поля.	

Виждам	как	се	нижат	пред	
мен	 чистите	 и	 спретнати	 град-
чета	с	техните	чемширени	гра-
дини.	Каква	чистота,	какъв	по-
кой,	колко	съзерцание	крият	те	

пред	взора	на	всеки	чужденец!	
Това	е	България!“

След	всяка	сказка	във	все-
ки	 град	 след	 бурни	 аплодис-
менти	излиза	материал	в	мест-
ния	 вестник.	 Ето	 какво	 пише	
севлиевският	 вестник	 „Разви-
тие“	през	1938	година:

„Ораторът	със	своя	изящен	
и	цветист	стил	заслужено	при-
кова	вниманието	на	многоброй-
ното	събрание,	което	със	зата-
ен	 дъх	 слушаше	 вдъхновената	
му	и	високо	патриотична	реч.

Публиката	 заслу-
жено	 го	 удостои	 с	
продължителни	 ова-
ции“.

При	посещението	
си	в	морската	столи-
ца	 Габрово	 с	 фили-
ал	 Варна,	 където	 са	
родени	първият	мор-
ски	капитан,	първият	
корабостроител,	 мо-
реплаватели	 и	 про-
рокът	 на	 Кораба	 на	
изкуствата,	 отбеляз-
ва	с	гордост:	

„Габрово	 кра-
чи	 с	 големи	 крачки	
към	 своето	 голямо	
и	 светло	 бъдеще.	 В	
Габрово	 няма	 безра-
ботица	 и	 няма	 глад	
и	 мизерия.	 Няма	 да	
видите	и	хора,	които	
да	се	скитат	напраз-
но.	 Всичко	 тук	живо	
работи.	 В	 културно	
отношение	 Габрово	
има	 своето	 високо	
място	 както	 в	 мина-
лото,	 така	 и	 сега.	 И	
в	 друго	 отношение	

Габрово	 държи	 първенство	 -	 в	
благодетелството.

Габровецът	се	отличава	със	
своя	упорит	труд	и	рядка	твор-
ческа	 жизнеспособност.	 Нека	
вземем	 за	 пример	 делото	 на	
Пенчо	 Семов,	 който	 благода-
рение	 на	 горните	 качества,	 е	
построил	 шест	 фабрики	 още	
преди	Балканската	война.

Такива	габровци,	започнали	
упорита	 и	 градивна	 дейност,	 с	
всичкия	 идеализъм	 на	 тяхната	
младост,	те	никога	не	измениха	
на	себе	си,	следвайки	пътя	на	
човеколюбието,	осеян	със	злат-
ния	прах	на	скъпи	обществени	
добродетели.	 И	 действително	
техните	крупни	дарения	и	помо-
щи,	които	досега	са	раздали	на	
хиляди	бедни,	тяхната	неприну-
дена	 готовност	 да	 се	 притекат	
първи	на	помощ	на	нуждаещи-
те	 се	 ги	 открояват	 като	 рядко	
човеколюбиви	 и	 добродетелни	
българи.

Габровецът	 има	 едно	 преи-
мущество	над	всички	останали	
българи,	 че	 той	 не	 се	 задово-
лява	 с	 една	малка	 амбиция,	 а	
предпочита	 тежкия,	 стръмния	
и	 отговорен	 път	 на	 индустри-
ята,	 на	 фабриката,	 което	 като	
занаят	 изисква	 много	 и	 много	
качества.

Българският	 народ	 дължи	
голямо	 уважение	 на	 Габрово,	
на	неговите	фабриканти	и	него-
вите	 работници,	 защото	 в	 тех-

ния	 стремеж	 е	 отразен	 геният	
на	българското	племе“.

* * *
През	 дългия	 си	 и	 плодот-

ворен	 живот	 Жорж	 Нурижан	
се	 среща	 и	 пише	 за	 много	
световни	величини	като	Стефан	
Цвайк,	 Рилке,	 Пучини,	 Карузо,	
Маскани,	 Борис	 Христов,	Асен	
Пейков	 -	 автор	 на	 статуята	 на	
Леонардо	на	Римското	летище,	
художника	Борис	 Георгиев,	 но-
сителите	 на	 Нобелова	 награда	
Пирандело,	 Ада	 Негри,	 Мар-
кони,	 политици	 и	 монарси,	 но	
в	 забележителната	 си	 книга	
„Изтерзани	 сърца“	 с	 гордост	
пише	 за	 един	 габровец,	 кой-
то	 той	 поставя	 на	 най-високия	
връх	 на	 духовното	 и	 доброто.	
Това	признание	на	 колосалния	
италианец	е	огромна	награда	и	
за	Габрово,	и	за	България,	и	за	
света,	и	е	по-чисто	и	велико	от	
която	и	да	е	нобелова	награда.	
С	 богатия	 си	 български	 език	
Нурижан	рисува	с	вдъхновение	
образа	и	чертите	на	габровския	
пророк	-	светец:

„И	 между	 стотиците	 лич-
ности,	 които	 срещнах	 в	 моя	
житейски	 път,	 поразително	
впечатление	 ми	 направи	 един	
човек,	 едно	 сърце,	 пропито	 с	
всеотдайна	любов	и	рядко	чув-
ство	 на	 себеотрицание	 и	 ве-
ликодушие	 към	 страдащите	 и	
безпомощните.	Този	 човек,	 не-
известен	може	би	никому,	носи	
скромното	 име	 Ботю	 Бараков.	
Тих	 и	 смирен,	 откърмен	 всред	
недрата	 на	 гордия	 балкан,	 за-
пазил	 първичните	 добродетели	
на	 истински	 сърцеведец,	 той	
изпитва	 неуведаема	 радост	 в	
щастието	 на	 всеки	 срещнат	
човек,	 хранейки	 непоклатима	
вяра	 в	 неговото	 по-светло	 бъ-
деще.	 И	 затова	 той	 е	 винаги	
оптимист,	 винаги	 отзивчив,	 го-
тов	всякога	да	прощава,	да	се	
притича	 на	 помощ	 към	 нужда-
ещите	се	и	да	подкрепя	всяко	
културно	 и	 благородно	 начи-
нание.	Той	 не	 познава	 омраза	
и	 това	 го	 прави	 действително	
голям,	 велик,	 непостижим.	 Ко-
гато	му	кажат,	че	него	го	дирят	
хора,	 които	 искат	 да	 го	 изко-
ристят,	 той	 им	 отговаря	 сми-
рено:	 „Това	 не	 е	 вярно!	 Само	
онзи,	 който	 познава	 нуждите	
и	 страданията	 на	 хората,	 е	
винаги	 готов	 да	 им	 помогне”.	
Когато	му	кажат,	че	някой	го	е	
злепоставил	 или	 излъгал,	 той	
със	 същата	 великодушна	 ус-
мивка	 им	 отговаря:	 „Може	 би	
той	 несъзнателно	 е	 направил	
това;	 все	 пак	 трябва	 да	 сме	
винаги	 готови	 да	 му	 простим,	
отколкото	да	му	причиним	зло”.

Ето,	 това	 е	 Ботю	 Бараков,	
който	 заслужено	 е	 спечелил	
обичта	на	всекиго,	който	е	мо-
жал	 да	 го	 опознае	 от	 близо	
и	 да	 бъде	 в	 допир	 с	 неговата	
рядко	 благородна	 душа,	 пред-
ставляваща	непресъхващ	крис-
тален	извор	на	ония	възвишени	
добродетели,	 които	 вечно	 ще	
сияят	и	красят	името	на	бълга-
рина	 и	 с	 право	ще	 будят	 уди-
влението	 и	 възторга	 на	 всеки	
чужденец!

Акàä. Жорж Нурижàн: "Срещнàх ñтотици личноñти в животà, но порàзително 
впечàтление ми нàпрàви еäин човек - ноñи ñкромното име Ботю Бàрàков"

Портрет на Ботю Бараков

Жорж Нурижан                                                Бюст на Жорж Нурижан от Андрей Николов
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Венелин Бараков

ПОЕЗИЯ
два часът  
след полунощ
прозорецът на поета
още свети

ВЕЧНОСТ 
може би 
времето някога ще 
спре 
може би 
има живот след 
това 
може би
ще се видим  
там 
може би 
ще бъдем заедно
отново

КАМБАНА 
всеки път донася 
различни новини - 
един път - 
весели  
друг път - 
тъжни:
така разбирам - 
кой идва и(ли) 
си отива

НЕДЕЛЯ
вкъщи е 
тихо 
чува се само тракането на
компютъра  
жена ми 
работи  

отпивам глътка  
кафе  
предстои да пусна една  
прахосмукачка  
слънцето пълни къщата с 
топлина 
кучето лежи на дивана и  
си играе  
детето е навън с 
приятели
време за 
всички
НЯМА МЯСТО ЗА 
ПРИТЕСНЕНИЕ
Слънцето ще  
изгрее  
Болката ще си 
отиде  
Тъгата ще се
стопи 
Животът е  
хубав

КЪСНО ЛЯТО 
исках да кажа  
обичам те  
вместо това 
от устните ми  
се изплъзва 
сбогом

ВЕЧНОСТ 2 

как лети
времето
 
вдигам нагоре 
очи
поглеждам към  
облаците  

какви хубави завивки стават 
от тях

ВСЕКИ ДЕН
Животът се тътри като  

влак.  
В купето е  
душно. 
Излизам навън да си поема 
въздух.  
Има време за една 
цигара. 
 
Вдишвам и 
издишвам.  
Животът върви по 
един и същ маршрут.  
Вдишвам 
дълбоко. 

Дишам. 

Дишам.

КНИГА С ПОЕЗИЯ
В една книжарница  
най-сетне откривам 
книгата, която 
искам. 
Страниците й 
са 
пожълтели.

ПРИЯТЕЛИ 

Неусетно тръгва 
Разговор 
Здравей  
Здравей  
Как си  
Добре  
А ти  
И аз  
Между нас се настанява 
Миналото

ЛЮБОВ 

в стаята имаше  
легло 
гардероб 
маса  
четири стола  
диван –
ти имаше мен  
аз имах теб

ЗНАНИЕ 

учителят  
отваря 
вратата 
ученикът  
влиза  
сам

ЛЮБОВ 

Мога да кажа  
Хиляди пъти  
Обичам те  
Но  
По-добре  
Да ти покажа

КОРЕНИТЕ НА 
ДОБРОТО И ЗЛОТО 
са в
твоите мисли

ПРЕХОДЪТ

продължава 
има още за 
крадене

КЪСНА ЕСЕН

на М.
прилича на жена 
в разцвета 
на годините - 
златна и зряла, -
влюбен съм в нея

МИНАЛО
сред планинските села има 
една и съща гледка - 
изоставените сгради на 
училищата - 
без врати и 
прозорци, 
останал е само скелета на 
градежа 
край тях често се намират вой-
нишките паметници на 
загиналите във войните - потъ-
нали в 
бурени 
имената на героите едва се 
различават 
наоколо е пълно с 
къщи - 
големи, хубави строени с 
пари 
продължаваме по пътя 
мълчим 
една буца ни стяга за
гърлото

КНИГА С ПОЕЗИЯ 2
протегна треперещи 
ръце 
пое дълбоко 
въздух 
отгърна първата 
страница 
най-отгоре седеше 
името му

Кàлин Терзийñки преäñтàви нàй-новàтà ñи книãà 
- “Вълнения”, нà литерàтурнà ñрещà в Гàáрово

 На литературната сре-
ща в Габрово на 19 ноември 
писателят Калин Терзийски  
представи най-новата си 
книга - „Вълнения”. Една от 
темите, които го инте-
ресуват, е будителството 
сред хората, затова той 
ходи и говори пред и сред 
тях. Част от тези му въл-
нения са намерили място в 
книгата.	 Авторът	 представя	
творбата	си	така:	
 „Тези разкази са писани 
често по конкретни поводи. 
Пишех ги така: оглеждам се, 
погледът ми търси, попада, 
извършва се странната и 
невероятна реакция между 
външно за човека събитие и 
човешки ум… И аз сядах и на-
писвах, за час, за два, за ден 
един малък етюд, малък къс 
поезия без рими или както 
щеш го наречи.
 А сега дойде време ти, 
приятелю, да се срещнеш с 
моя труд.
 Оцени го по достойн-
ство”.
Откъс	от	книгата:

Еäнà нàроäо-
пñихолоãичеñкà 
прикàзкà
	 Имам	 една	 приятелка.	 Тя	
живее	 самотна	 като	 молекула	
чиста	 вода	 в	 празния	 космос	
на	 едно	 крайморско	 градче.	
Не	 съм	 я	 виждал	 никога.	 Как-
то	 се	 случва	 често	 в	 нашите	
фейсбукови	времена.	Или	може	
би	само	веднъж	–	на	едно	мое	
шумно	 литературно	 четене.	 За	
минута	–	сред	публиката...
	 Но	 която	 с	 годините	 (о,	
вече	 станаха	 години!)	 ставаше	
все	по-близка	на	сърцето	ми	–	
с	добрия	си	ум,	с	благородните	
си	 думи	и	 позиции	 в	живота...	

с	 вегетарианството	 си	 (а	 то	 –	
помнете	–	не	е	пазене	на	дие-
та,	а	отказ	от	убиване	на	живи	
същества,	 подобни	 на	 нас!)...	
ставаше	 все	 по-мила	 моя	 да-
лечна	спътница	с	екологичните	
си	 възгледи,	 с	 непримиримото	
си	решение	 да	живее	 по	 свой	
си	 начин	 –	 без	 вторачване	 в	
материалното,	 аскетично,	 по-
етично,	 благородно,	 чисто;	 да	
живее...
	 ...	 сред	 кучета	 и	 просяци;	
сред	охлюви,	изкачващи	се	су-
трин	 по	 свежо	 стръкче;	 сред	
пътеки	 във	 влажните	 лонгозни	
гори	там,	край	морето;	сред	па-
яци,	 които	 никога	 не	 смачква,	
и	сред	руснаци,	на	които	чисти	
апартаментите	за	някой	лев...
	 И	 сред	 книги,	 книги,	 книги,	
които	 са	 най-важната	 част	 от	
живота,	и...
	 ...	 тази	 моя	 приятелка	 –	 с	
тия	 свои	 неща	 предизвикваше	
благост	в	сърцето	ми	и	ме	ка-
раше	да	изпитвам	все	по-силна	
симпатия	към	нея.
	 И	 така.	 Днес	 тя	 пусна	 във	
фейсбук	едно	малко	текстче.
	 Няколко	 думи	 от	 живота.	
Началото	 на	 едно	 разсъжде-
ние.	 Което	 е	 отколешно	 раз-
съждение	на	българите.
	 И	аз	първо	не	обърнах	кой	
знае	 какво	 внимание	 на	 ней-
ното	 разсъждение.	 В	 края	 на	
краищата	 то	 беше	 толкова	 по-
знато,	 че	 приличаше	 на	 раз-
съждението	 „Какво	 е	 да	 си	
българин?“.
	 Но	после	–	както	става	по-
някога,	когато	лошо	се	удариш	
(първо	 не	 усещаш	 болка,	 но	
след	това	изведнъж	свирепо	те	
заболява	и	ти	прималява)	–	мо-
ята	мисъл	зави	и	се	върна	към	
нейното	разсъждение.
	 Та	 така	 де.	 Тя	 беше	 напи-
сала	нещо	за	 уреждането.	Ето	
какво:
	 „Уреждането	 като	 явление.	
Някой	някъде	да	те	уреди.	Или	
както	 беше	 модерно	 по	 вре-
мето	 на	 соца	 –	 да	 ти	 уредят	
плочки	 за	 банята,	 шпеков	 са-
лам,	 вносна	 холова	 гарнитура.	

Уреждането	 като	 религия.	 Гла-
голът	 на	 шуробаджанащината.	
Обикновено	 се	 уреждат	 хора,	
които	като	тромб	да	заседнат	в	
кръвоносната	система	на	някоя	
институция.	Какво	значи	да	се	
уредиш?	 Днес	 ще	 помислим.	
Ще	 помислим	 и	 формулираме	
откъде	 идва	 цялото	 ни	 отвра-
щение	 от	 тази	 дума.	 Просто	
думичка.	Уреждане.	Пфу!	Да	се	
уредиш	на	сладка	работица	по	
линия	 на	 златната	 си	 полово-
органност,	 да	 застанеш	 така,	
че	да	започнеш	ти	да	уреждаш	
тъщи,	 братовчеди,	 деца	 –	 ооо,	
как	–	децата	да	уредим	–	за	туй	
живейм!	 Да	 си	 уредиш	 приви-
легии,	 бонусчета,	 дивиденти...	
да	 изсмучеш	 власт	 от	 слабо-
стите	 на	 системата,	 в	 която	
си	 попаднал,	 изкуствено	 да	 я	
отслабваш,	 но	 така,	 че	 да	 не	
умре,	че	ще	ти	спре	източникът	
на	 хаир.	Туморна	 работа.	Тъж-
но.	Днес	ще	помислим“.

٭ ٭ ٭

	 И	аз	помислих	малко,	може	
би	час	–	после	ѝ	написах	като	
лично	 съобщение	 (а	 то	 си	 е	
нещо	като	писъмце	–	нали	така,	
–	като	писъмцата	между	Гьоте	и	
Шилер!)	следното:
	 „Много	 добро	 разсъждение	
за	уреждането,	миличка!
	 Аз	 помислих	 и	 ето	 какво	
мисля...	 Аз	 мисля,	 че	 то	 се	
дължи	 на	 това,	 че	 хорицата	
тука,	 по	 тоя	 край,	 винаги	 са	
живели	в	чужда	за	 тях	държа-
ва.	В	 която	 те	 винаги	 са	 били	
слуги	или	нищожества.	И	само	
родовете	и	родовите	връзки	са	
били	нещо	устойчиво	и	даващо	
сигурност	 и	радост;	 и	 само	 те	
са	 ги	 спасявали.	 Те	 са	 били	
тяхното	упование.
	 Иначе	Системата	–	тя	вина-
ги	е	била	чужда	и	гадна	за	тях.
	 А	всъщност	при	цивилизова-
ните	народи	е	така:	Системата	
на	обществените	отношения	си	
произлиза	 от	 самите	 тях.	 Те	
сами	са	я	създали.	И	тя	си	им	
служи	 идеално.	 За	 французи-

те	 администрацията	 е	 чудесно	
нещо.
	 Мразят	 я,	 мъчи	 ги,	 но	 е	
направила	 живота	 им	 такъв,	
какъвто	е.	Хубав	и	подреден.	И	
те	осъзнават	това.
	 И	освен	това...
	 Тук,	 при	 нас,	 целта	 не	 е	
постигане	 на	 някаква	 ефектив-
ност.	Целта	 ни	 не	 е	 постигане	
на	 ефективност	 на	 държавата,	
на	 предприятията,	 на	 инсти-
туциите,	 на	 общото	 дело.	 Тук	
целта	е	друга.	Тъй	като	идеята	
за	общо	благо	и	за	республика,	
тоест	 –	 обща	 работа,	 я	 няма	
–	 то	 всеки	 се	 обръща	навътре	
към	рода	си;	и	си	гледа	домаш-
ните	люде,	и	козите,	и	роднини-
те,	и	кацата	със	зеле.	Общото	е	
само	територия	за	кражбички	и	
дребни	мошеничества.
	 И	 затова	 да	 работиш	 за	
държавата	 при	 нас	 означава	
чисто	и	просто	да	уредиш	себе	
си.	И	родата.
	 Ако	 целта	 на	 всяко	 едно	
предприятие	 или	 институция	
беше	 да	 работи	 наистина	 до-
бре,	 то	 никога	 нямаше	 да	 се	
поставят	 неподходящи	 хора	 на	
важни	длъжности.
	 Просто	казано:	Никой	не	е	
луд	да	сложи	калпавия	си	род-
нина	 на	 важен	 пост	 и	 по	 тоя	
начин	да	си	съсипе	бизнеса!
	 Но	 тъй	 като	 целта	 не	 е	 да	
се	върши	работа,	а	да	си	опе-
чем	личния	живот	–	ето	затова	
и	връзкарството,	и	уреждането	
процъфтяват.
	 Но	това	явление	има	и	още	
един	корен.
(продължавах	да	ѝ	пиша	аз)
	 ...защото	ние	се	питаме:	как	
пък	 е	 просъществувал	животът	
по	 тия	 земи,	 след	 като	 всеки	
гледа	само	да	уреди	глупавите	
си	роднини	и	посредствеността	
цари	навсякъде?
	 Един	 от	 отговорите	 е,	 че	
България	 не	 е	 самостоятелна	
държава.	И	никога	не	е	била.
	 И	тя	не	съществува	заради	
себе	си.	Тя	е	просякиня	изнуд-
вачка	на	Великите	сили.	В	но-
вия	ѝ	вид	я	създава	Русия,	за	

да	 има	 удобен	 аванпост	
на	Балканите.	После	раз-
ни	 други	 се	 боричкат	 за	
нея.	И	ѝ	дават,	дават,	да-
ват.	 И	 ѝ	 взимат,	 взимат,	
взимат.	 Дават	 ѝ	 малко	
трохи.	 Взимат	 ѝ	 честта,	
ползвайки	 се	 от	 место-
положението	 ѝ	 и	 народа	
ѝ.	 Напоследък	 ние	 сме	
просто	 пазар.	 И	 страте-
гически	 буфер.	 Изпълня-
ваме	тези	функции	срещу	
дребни	пари.
	 България	за	Великите	
сили	 е	 това:	 да	 им	 стои	
там	 –	 удобна	 –	 и	 да	 си	
трае.
	 И	 големите	 и	 силните	 дър-
жави	 поддържат	 някакво	 ми-
зерно	ниво	на	живот	на	наро-
да.	 Но	 пък	 дават	 повечко	 на	
управляващата	 класа.	 За	 да	
продължава	 тази	 управляваща	
класа	 да	 отстоява	 интересите	
на	тия,	които	плащат	–	руснаци,	
западноевропейци,	 америка-
нци.
	 Това,	 апропо,	 в	 политиче-
ския	 език	 се	 нарича	 компра-
дорска	 класа	 (елит,	 който	 от-
стоява	чужди	интереси)...
	 ...	 както	 се	 казваше	 едно	
време:	 Еее,	 те	 руснаците	 как	
ни	 даваха!	 То	 петрол,	 то	 сто-
мана,	 всичко!	 Как	 ни	 купува-
ха	всичките	скапани	консерви!	
Рай	беше	направо!
	 Така	казваха	хората,	изпит-
ващи	носталгия	по	социализма.
	 Но	 те	 не	 си	 правеха	 смет-
ка,	 че	 тая	 великотърпеливост	
на	 Русия	 към	 България	 беше,	
за	да	може	Русия	да	си	сложи	
тук	ядрените	ракети...
	 ...	и	така	нататък...
	 Та	така,	миличка	–	написах	
аз	на	моята	приятелка	–	така...	
ето	го	корена	на	шуробаджана-
щината!
	 Просто	при	нас	няма	нужда	
да	се	работи!	Някой	все	ще	ни	
даде	парички	за	проституция.	А	
ние	 –	 да	 гледаме	 бързо	 да	 се	
уредим	–	поединично	–	на	удоб-
ни	позиции	–	за	лапане	на	тия	
парички!

	 Еврофондове,	хаха.
	 Солунската	митница	и	 така	
нататък.	:)))
	 Ураааа
	 да	живей	България!“

٭ ٭ ٭
	 Така	написах	на	моята	при-
ятелка	и	зачаках	отговора	ѝ.
	 А	тя	ми	отговори	така:
	 „Батко	ми	може	да	направи	
поезия	и	от	киселото	зеле!	Да.	
Прав	си	–	ето	го	ключовия	мо-
мент	–	идеята	за	общото	благо!
	 И	 проумяването,	 че	 общо-
то	 благо	 е	 най-висшето	 лично	
постигане.	 Идеализъм	 и	 моти-
вация.	Тъжничко	е.	Нужна	ни	е	
Левсковост.	Ботевост.
	 Въпрос	на	лична	чест.
	 Но	България	има	ресурса	и	
възможността	 да	 не	 бъде	 про-
сякиня,	а	княгиня!“.
	 Така	ми	написа	моята	мила	
приятелка.
	 И	 аз	 осъзнах,	 че	 тя	 –	 там	
–	чистеща	апартаменти	на	рус-
наци	за	някой	лев	–	е	по-смел	
оптимист	и	по-вдъхновен	човек	
от	мен.
	 От	мен	–	по	предстарчески	
проклинащ	всичко	и	оцветяващ	
в	 черни	 краски	 всичко	 покрай	
себе	си.	Да.
	 Тя	 има	 тежък	 живот,	 но	
може	да	не	бъде	просякиня,	а	
да	бъде	Княгиня!
	 Моята	приятелка	България.

Интервю с автора четете в ут-
решния брой на „100 вести“
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СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Отборът	 на	 „Бъки“	
продължава	 да	 води	 в	
женската	 „А“	 Републикан-
ска	 хандбална	 група.	 Га-
бровският	 тим	 постигна	
труден	успех	над	състава	
на	 „Поморие“,	 който	 за-
емаше	 второ	 място	 във	
временното	 класиране	
преди	 6-я	 кръг,	 и	 с	 пет	
победи	 от	 пет	 изигра-
ни	 мача	 и	 четири	 точки	
аванс	 заема	 челото	 във	
временното	подреждане.
	 Хандбалистките	 на	
„Бъки“	изиграха	слаб	мач.	
Възпитаничките	 на	 тре-
ньорката	Веселина	Злате-
ва	допуснаха	изключител-
но	много	технически	брак	
и	 това	 направи	 срещата	
оспорвана.	 Разбира	 се,	
„вина“	 имаха	 и	 състеза-
телките	 на	 „Поморие“,	
които	 след	 победата	 над	
„Етър	 64“	 преди	 седмица	
бяха	много	мотивирани	за	
добро	 представяне	 сре-
щу	 шампиона	 и	 излязоха	
пределно	мобилизирани	в	
зала	„Орловец“.
	 Домакините	 започна-
ха	 лежерно	 срещата	 и	
бяха	 изненадани	 от	 до-
бре	 построената	 защита	
на	„Поморие“.	С	три	гола	
на	 Боговеста	 Бодурска	 и	

два	 на	 Стефка	 Цветанко-
ва	 съставът	 на	 Десислав	
Симеонов	 взе	 неочакван	
аванс	от	 1:5	до	10-та	ми-
нута.	Габриела	Цонева	съ-
буди	съотборничките	си	с	
две	попадения	и	в	среда-

та	на	полувремето	равен-
ството	 беше	 възстанове-
но	 -	 6:6.	 След	 това	 дой-
доха	 минутите	 на	 Мари	
Томова	 и	 с	 пет	 поредни	
нейни	 гола	 „Бъки“	 пове-
де	 с	 11:7.	 	 Последните	

седем	 минути	 от	 първата	
част	обаче	отново	бяха	за	
състава	 на	 „Поморие“.	 С	
по-концентрирани	 дейст-
вия	 гостенките	 успяха	 да	
стопят	 пасива	 и	 дори	 да	
поведат	с	един	гол	преди	

почивката	 -	 13:14.	 Минус	
за	 домакините	 беше	 и	
фактът,	 че	 минути	 преди	
края	един	от	централните	
защитници	в	състава	-	Йо-
ана	Костова,	получи	трето	
двуминутно	 отстраняване	

и	 съответно	 отпадна	 от	
сметките	за	втората	част.
След	почивката	надлъгва-
нето	 продължи,	 грешките	
и	в	двете	страни	на	играл-
ното	поле	-	също.	Фокусът	
падна	върху	двете	вратар-
ки	 -	 Моника	 Христова	 и	
Тотка	 Дойкинова,	 които	
си	 направиха	 един	 пер-
сонален	 дуел	 със	 серия	
от	отлични	спасявания.	В	
41-та	минута	и	 „Поморие“	
загуби	важен	играч	зара-
ди	три	наказания	от	по	2	
минути	-	Боговеста	Бодур-
ска.	Стабилните	изяви	на	
Моника	 Христова,	 плюс	
по-добрите	 действия	 в	
защита	 в	 заключителните	
десет	 минути	 на	 среща-
та	дадоха	възможност	на	
домакините	 да	 запишат	
серия	от	пет	поредни	по-
падения	и	да	решат	мача	
в	своя	полза	-	26:20.
	 „Ние	 си	 направихме	
мача	 труден.	 В	 началото	
сякаш	мислехме,	че	много	
лесно	ще	победим,	без	да	
се	борим	и	без	да	играем	
в	 защита,	 а	 така	 нямаше	
как	 да	 се	 получат	 неща-
та.	 Направихме	 толкова	
много	 технически	 грешки,	
колкото	 може	 би	 не	 сме	
правили	 във	 всички	 сре-
щи,	общо	изиграни	дотук	-	
грешни	пасове,	невкарани	

чисти	 положения	 и	 т.	 н.	
Разбира	 се,	 адмирации	
за	 съперника.	 Те	 играха	
с	 голям	 дух	 и	 желание,	
за	разлика	от	нашите	мо-
мичета.	Поздравявам	Мо-
ника,	 която	 спаси	 доста	
в	 този	 мач	 и	 игра	 много	
добре“,	 коментира	 след	
срещата	 Веселина	 Злате-
ва.
	 Мари	Томова	наниза	9	
гола	за	успеха	на	„Бъки“.	
Силен	мач	направи	Габри-
ела	 Цонева,	 реализирала	
5	попадения	в	срещата,	5	
пъти	се	разписа	и	Карина	
Съменова.	 Лидия	 Коваче-
ва	 завърши	 с	 4.	 За	 със-
тава	на	„Поморие“	6	гола	
отбеляза	 Силвия	 Кумано-
ва,	 5	 добави	 Боговеста	
Бодурска.
	 В	 седмия	 кръг	 „Бъки“	
ще	гостува	на	„Сливница“.	
Мачът	 е	 в	 неделя,	 1	 де-
кември,	от	14	часа.		
	 „Бъки“:	Лидия	Коваче-
ва-4,	Йоана	Костова-1,	Ка-
рина	 Съменова-5,	 Габри-
ела	 Цонева-5,	 Екатерина	
Стефанова,	 Полина	 Коле-
ва,	 Милица	 Колева,	 Ива-
нела	 Арнаудова,	 Мария	
Дженева,	 Мадлен	 Тодо-
рова,	 Емилия	 Самуилова,	
Моника	 Христова,	 Мари	
Томова-9,	 Преслава	 Про-
данова,	Стефани	Петрова.
	 Треньор:	 Веселина	
Златева.

СВЕТОЗАР ГАТЕВ

	 Мъжкият	 хандбален	
тим	 на	 „Чардафон“	 е	 на	
четвъртфинал	 в	 турнира	
Купа	България.	В	оспорван	
двубой	габровският	тим	се	
наложи	 в	 зала	 „Орловец“	
над	 състава	 на	 „Добру-
джа“	 и	 изхвърли	 от	 над-
преварата	 селекцията	 на	
Георги	Андреев.	С	основен	
принос	 за	 успеха	 беше	
вратарят	 Пламен	 Иванов,	
който	 изигра	 много	 силен	
мач,	имаше	сериозен	про-
цент	спасявания	в	среща-
та.
	 За	 ключовия	 двубой	
с	 вицешампиона	 „Чарда-
фон“	излезе	в	почти	пълен	
състав.	 Отсъстваше	 само	
пивотът	 Марио	 Янчев.	 На	
неговата	 позиция	 започ-
на	 Георги	 Николов,	 който	
изигра	 първия	 си	 мач	 за	
сезона.	В	групата	за	мача	
бяха	 също	 Пламен	 Дедев	
и	Радослав	Иванов.
	 Срещата	тръгна	гол	за	
гол.	 „Чардафон“	 изпитва-
ше	 трудности	 с	 преодоля-
ването	 на	 добре	 постро-
ения	 в	 защита	 отбор	 на	
„Добруджа“,	добри	намеси	
имаше	 и	 вратарят	 на	 гос-

тите	 Емил	 Иванов.	 Това	
позволи	 на	 добричлии	 да	
излязат	 напред	 със	 серия	
от	 три	 поредни	 попаде-
ния	в	средата	на	полувре-
мето.	 Авансът	 на	 гостите	
можеше	 да	 стане	 и	 още	
по-сериозен,	 ако	 не	 бяха	
няколкото	 страхотни	 спа-
сявания	 на	 Пламен	 Ива-
нов,	 в	 това	 число	 и	 1:1	

с	 играчи	 на	 „Добруджа“	
от	 шестметровата	 линия.	
„Чардафон“	 успя	 да	 нама-
ли	 пасива	 до	 почивката,	
която	дойде	при	гол	аванс	
на	гостите	-	9:10.
	 Началото	 на	 втората	
част	 отново	 беше	 за	 със-
тава	 на	 Георги	 Андреев.	
След	 четири	 минути	 игра	
добричлии	отново	бяха	на-

пред	 с	 три	 гола	 -	 10:13.	
Постепенно	 домакините	
подобриха	играта	си	в	за-
щита	 и	 това	 започна	 да	
дава	 резултат.	 Със	 серия	
от	 четири	 поредни	 попа-
дения	 „Чардафон“	 за	 пръв	
път	в	мача	поведе	с	14:13.	
Надлъгването	 продължи	 и	
„Добруджа“	 още	 на	 два	
пъти	 повежда	 -	 16:17	 и	

17:18.	
	 В	 тези	 минути	 обаче	
контузия	в	глезена	извади	
от	 игра	 един	 от	 най-опит-
ните	в	състава	на	 гостите	
-	 Илиян	 Илиев.	 Това	 се	
отрази	 върху	 представя-
нето	 на	 отбора	 в	 остава-
щите	минути	и	габровският	
тим	се	възползва.	Пламен	
Иванов	 буквално	 заключи	
вратата	 си,	 а	 Христо	 Да-
наилов,	 Павел	 Данаилов	
и	Димитър	Петков	поведо-
ха	 отбора	 към	 победата.	
В	 последния	 четвърт	 час	
„Чардафон“	 наниза	 9	 гола	
срещу	само	два	на	съпер-
ника	и	си	осигури	победа-
та	с	крайното	26:20.
	 Димитър	 Петков	 нани-
за	9	гола	за	успеха,	Павел	
Данаилов	 завърши	 с	 6,	
а	 Христо	 Данаилов	 вкара	
5.	 За	 „Добруджа“	 6	 попа-
дения	 реализира	 Йордан	
Михайлов,	 Илиян	Илиев	 и	
Георги	 Христов	 добавиха	
по	3.
	 „Добруджа“	е	много	ко-
рав	 съперник,	 пет	 години	
съм	 бил	 в	 този	 отбор,	 и	
винаги	 се	 играе	 трудно	
срещу	 тях“	 -	 коментира	
след	 срещата	 играчът	 на	
мача	 в	 състава	 на	 „Чар-

дафон“	 Пламен	 Иванов.	
-	 Лошо	 започнахме	 пър-
вото	 полувреме,	 но	 през	
втората	 част	 нещата	 ни	
се	 получиха	 и	 заслужено	
спечелихме.	 На	 почивката	
треньорът	 ни	 обърна	 вни-
мание	 върху	 концентраци-
ята	 пред	 гола.	 Видя	 се,	
че	 първото	 полувреме	 за-
върши	с	малко	отбелязани	
попадения,	 защото	 не	 ус-
пявахме	да	реализираме.	
	 През	 втората	 част	 за-
почнахме	 да	 вкарваме	 и	
нещата	си	дойдоха	на	мяс-
тото.	Благодаря	за	подкре-
пата	 на	 публиката.	 Харес-
ва	 ми	 да	 играя	 за	 Габро-
во“,	 каза	 още	 11-кратният	
шампион	на	страната.
	 Въпреки	 успеха	 обаче	
стражът	не	смята,	че	пътят	
на	 „Чардафон“	 към	 фина-
ла	 на	 турнира	 е	 отворен.	
„Ще	 играем	 с	 „АСТИ-91“	
(Хасково)	 и	 след	 това	 с	
победителя	 от	 „Фрегата“	
(Бургас)	 и	 НСА	 (София),	
вероятно.	 По	 принцип	 и	
трите	 състава	 са	 под	 ни-
вото	на	„Добруджа“,	но	то	
е	 топка,	 както	 обичам	 да	
казвам,	женски	род,	не	се	
знае	накъде	ще	се	завър-
ти	 и	 не	 бива	 да	 правим	

предварителни	 прогнози.	
Силно	 се	 надявам	 този	
успех	да	мотивира	отбора	
за	по-добро	представяне	в	
първенството.	Имаме	мно-
го	 тежък	 домакински	 мач	
с	 „Пирин-64“	 (Гоце	 Дел-
чев),	 който	ни	предстои	и	
ако	 успеем	 да	 го	 вземем	
с	помощта	на	публиката	в	
зала	 „Орловец“,	мисля,	че	
сезонът	ни	може	да	поеме	
в	 друга	 посока“,	 допълни	
вратарят.
	 В	 четвъртфиналната	
фаза	 на	 турнира	 „Чарда-
фон“	ще	играе	със	състава	
на	 „АСТИ-91“.	 Мачът	 тряб-
ва	да	се	състои	на	14		или	
15	декември,	като	домаки-
нът	 на	 срещата	 ще	 бъде	
определен	с	жребий.
	 „Чардафон“:	 Пламен	
Дедев,	 Слав	 Колев,	 Ге-
орги	 Николов,	 Павел	 Да-
наилов-6,	 Мирослав	 Ден-
чев-4,	 Даниел	 Димитров,	
Христо	 Данаилов-5,	 Ста-
нислав	 Йорданов-2,	 Ди-
митър	 Петков-9,	 Радослав	
Иванов,	Мариян	Кирмагов,	
Пенчо	 Пенчев,	 Даниел	
Грозданов,	 Пламен	 Ива-
нов.
	 Водач:	 Милена	 Ивано-
ва.

„Чàрäàфон” е нà четвъртфинàл зà Купà Бълãàрия

„Бъки” пречупи и „Поморие” зà петà поáеäà в шàмпионàтà

О Б Я В А

ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦА,	
ЗАВЪРШИЛИ	ГРАЖДАНСКИ	ВИСШИ	УЧИЛИЩА	

(МЗ	ОХ-977/05.11.2019	Г.)

 3 бр. вакантни длъжности за офицери за 
военно формирование от състава на Военно-

географската служба: 24430 - Троян.

 Длъжностите, за които може да се канди-
датства, са:
 Топограф в секция „Топография“на сектор 
„Топогеодезия“
 Проверител в Първа секция „Картогра-
фия“ на сектор „Картография“
  Младши експерт III степен в секция „Гео-
графски база данни“ на сектор „Дистанцион-
ни изследвания“

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 17.01.2019 Г. ВЪВ ВОЕННО 
ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, УЛ. „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 1А
 
 Изисквания: 
 - образование – ОКС „бакалавър“ по специал-
ност
геодезия, фотограметрия и картография;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани.

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

О Б Я В А

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

Зов за помощ
45-годишната ГАЛЯ МАРГАРИТОВА 
ИЛИЕВА, треньор по баскетбол, е с 
диагноза прогресивна първична мно-
жествена склероза. 
 Тя се нуждае от финансова подкре-
па за закупуване на скъпоструващото 
лекарство окрелизумаб (ocrelizumab). 
 За първите, животоспасяващи вли-
вания, 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 прогресивна първична множестве-
на 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”	 -	 Ко-
лелото
• ВЕСТНИК "100 ВЕСТИ"
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÄÂÓÊÎÐÏÓÑ-
ÍÈ ÊÎÐÀÁÈ
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ÊÐÚÃ ÎÊÎËÎ
ËÓÍÀÒÀ

ÅÄÈÍ ÎÒ
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ÍÀ ÐÈÌ
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ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
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ÑËÎÂÅÍÑÊÀ
ÂÀËÓÒÀ
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ÏÎßÂÀ ÍÀ
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ÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ
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ÒÀÊÑÀ
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ÐÅÊÀ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÒÀËÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1824-1888/

ÄÅÇÈÍÔÅÊ-
ÖÈÎÍÍÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎ-
ÍÅÍ
ÏÐÈÅÌÍÈÊ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÀÊÒÜÎÐ È
ÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1908-1982/

ÑÀÌÎÒÅÍ
ÂÚËÊ

ÄÎÁÐÎÊÀ-
×ÅÑÒÂÅÍ
ÒÓÌÎÐ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÁÀËÇÀÊ
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ÂÀÍÅ ÍÀ ÅÄ-
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ÌÈÒÎËÎÃÈß
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ÇÌÈß
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÏÀÐÒÈß
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ÐÓÑÅÍÑÊÀ
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ØÈÐÎÊÈÒÅ
ÊÎÑÒÈ ÏÎÄ
ÃÐÚÁÍÀÊÀ
ÍÀ ×ÎÂÅÊ

Ã-Íß ÎÒ „ÀÐ-
ËÅÇÈÀÍÊÀÒÀ”
ÍÀ À. ÄÎÄÅ

ßÏÎÍÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÑËÚÍÖÅÒÎ

ÏÚÒÅÏÎÊÀ-
ÇÀÒÅË ÍÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈË

ÂÎÄÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÃÐÓÏÀ ÈÇÒÎ×-
ÍÈ ÍÀÐÎÄÈ

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÀ
ÏÅÐÓÀÍÑÊÀ
ÏÅÂÈÖÀ
/1922-2008/

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÂÅÍÅÖÓÅËÀ

ÅÄÚÐ ÊÎÍ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß,
Î. ÕÎÍÑÞ

ØÓÒ,
ÑÌÅØÍÈÊ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1478-1535/

×ÅÐÂÅÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÁÀËÅÐÈÍÀ
/1927-2001/

×ÅÐÍÎÌÎÐ-
ÑÊÈ ÍÎÑ
ÊÐÀÉ ÀÒÈß

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1751-1830/

ÂÈÄ ÄÐÅÁÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÐÈÁÀ

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÃÎËßÌÎ
ÓÏÎÐÑÒÂÎ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÅÐÄÈ ÎÒ
ÎÏÅÐÀÒÀ
„ÔÀËÑÒÀÔ”

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÌÎÐÅÏËÀÂÀ-
ÒÅË /1728-1779/

ÐÓÑÊÈ ÊÈÍÎ-
ÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1885-1964/

ÃÐÀÄ Â
ÞÆÍÀ
ÈÑÏÀÍÈß

ÒÎÊÀ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÈÊÎ
ÔÓ×ÅÄÆÈÅÂ

ÐÈÌÑÊÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
/187-217/

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ

ÏÐÎÄÓÊÒ ÎÒ
ÎÊÈÑËÅÍÈÅ-
ÒÎ ÍÀ
ÈÍÄÈÃÎÒÎ

ÌÈÍÅÐÀË
ÑÚÑ ÇÅËÅÍÈ-
ÊÀÂ ÖÂßÒ

ÏÚËÊÎÂÎÄÅÖ
ÍÀ ÀË. ÌÀÊÅ-
ÄÎÍÑÊÈ

ËÎØ
ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ
ÍÀ ÅË. ÒÎÊ

ÃÐÀÄ Â
ÌÀÐÎÊÎ

ÀËÓÌÈÍÈÅÂÈ
ÑÊÀËÈ

ÃÐÀÄ ÍÀ
Î. ÑÀÕÀËÈÍ,
ÐÓÑÈß

ÑÈËÈÊÀÒÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË,
ÒÈÒÀÍÎÂÀ
ÐÓÄÀ

ÑÀÌÎÑÒÎß-
ÒÅËÅÍ
ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ
ÏÅÂÅÖ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÁÎÐÎÂ
ØÀÌÏÎÀÍ

ÍÅÌÑÊÈ
ÑÀÒÅËÈÒÅÍ
ÒÂ ÊÀÍÀË

ÂÈÄ ßÑÒÈÅ
ÎÒ ÑÌËßÍÎ
ÌÅÑÎ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ
/1903-1979/

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1905-1970/

ÌÎÐÀÂÑÊÈ
ÀÐÕÈÅÏÈÑ-
ÑÎÏ ÎÒ Â.IX

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÃÅÇÀ ÇÈ×È

ÄÐÅÂÍÎ
ÑÀÐÌÀÒÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1848-1918/

ÂÈÄ
ÅËÅÊÒÐÎ-
ÖÅÍÒÐÀËÀ

ÀËÁÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1882-1965/

ËÅÒÎÏÈÑÈ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÑÎÔÈß

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÑÊÓËÏÒÎÐ
ÎÒ Â. ÏÐ. ÕÐ.V

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ËÞÁÅÍÈÖÀ

ÃÐÀÄ Â
ÊÈÏÚÐ

ÐÈÌÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÃÍÅÂÀ

ÊÀÐÒÈÍÀ ÎÒ
ÄÅ×ÊÎ
ÓÇÓÍÎÂ

ÈÌÅÍÈÒÅËÅÍ
ÏÀÄÅÆ

ÎÑÍÎÂÀ ÍÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈË

ÂÈÇÀÍÒÈÉ-
ÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
ÎÒ ÂÅÊXI

ÍÎÑÈÒÅË
ÍÀ ÎÐÄÅÍ

ÀÃÀÄÈÐ, ÀÄÅÍÎÌ, ÀÌÀÒÅÐÀÑÓ, ÀÍÒÀÐÅÑ, ÂÅÍÈÒÀ, ÂÈÍÀÂÅÐ, ÄÅÐÎÍÈ, ÈÊÈÒÎÑ, ÊÀËÀÌÈÒÅÒ, ÌÅÃ, ÌÅÐÈÌÅ, ÐÀÂÀÄÈÍÎÂÎ, ÐÅÊÅÍÀ, ÑÀÌÈ, ÒÅÊÀËÈ.
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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.
РЕМОНТ НА покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 
21]

УСЛУГИ С мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
БРИГАДА ИЗВЪРШВА ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 15]
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, САНИ-
РАНЕ, измазване на ко-
мини и капаци, покриви, 
бетони - 0886/76-24-34. 
[10, 10]
ПОКРИВИ, ИЗОЛАЦИИ, 
вътрешни ремонти, мазил-
ки, боя, гипсокартон и др. 
- 0897/390-194. [25, 6]
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ПО-
КРИВИ, дренаж, улуци, 
капаци, комини, подпорни 
стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. 
[25, 6]
РЕМОНТ НА покриви, хи-
дроизолация, саниране, 
гипсокартон, шпакловка, 
боя и др. - тел. 0898/613-
913. [13, 4]
ПОКРИВНИ РЕМОНТИ, ка-
паци, комини, изолации - 
0882/279-749. [17, 3]
ПОЧИСТВАНЕ НА улуци. 
Подмяна на счупени цигли 
и капаци. Освежаване на 
фасади. Тел. 0882/66-35-
30. [5, 2]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
ШПАКЛОВКА, БОЯДИС-
ВАНЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.
ШПАКЛОВКА И боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[31, 9]
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
шпакловки, боядисване - 
справки на тел. 0898/569-
486. [22, 6]

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, 21]

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
РЕМОНТ НА стари покри-
ви, хидро-, топлоизолации, 
дренаж - тел. 0888/863-
001. [17, 3]

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, 
РЕМОНТИ
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУ-
ГИ по домовете извършва 
тел. 0899/145-802. [33, 24]
ЕЛ. РЕМОНТИ и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 1]

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 поддръж-
ка - 0887/680-034.
ОТПУШВА КАНАЛИ - тел. 
0889/177-737.
ВиК РЕМОНТИ и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 7]
ИЗТОЧВАНЕ НА септични 
ями - тел. 0889/177-737. 
[25, 3]

ДОГРАМА
AL И PVC дограма, бо-
нус комарници - тел. 
0893/206-746. [22, 21]

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, 16]
РЕМОНТ НА всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 11]

ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ ОТ А до Я - 
тел. 0876/62-26-17. [12, 
12]

УСЛУГИ
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
КОВАЧ, КВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
СЪБАРЯНЕ НА дървета, 
рязане, кастрене - тел. 
0889/177-737.
ПОПРАВЯМ ЕЛ. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 21]
КЪРТИ, ЧИСТИ, извозва - 
0889/177-737. [25, 3]
ЦЕПЯ ДЪРВА, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 1]
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СЯДАШ И КАРАШ
АВТОМОБИЛИ ДО 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
ФИАТ МАРЕЯ, 1.6 i, 103 
к. с., в добро състояние, 
цена: 1000 лв., се прода-
ва на тел. 0899/359-114. 
[6, 1]

АВТОЧАСТИ ПРОДАВА
НОВИ АКУМУЛАТО-
РИ - НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ 
се продават 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.
ВАРТБУРГ - комби, се ку-
пува на тел. 0897/277-
124. [5, 2]

АВТОЧАСТИ/МАГАЗИНИ
ИЗКУПУВАМ АВТО-
КАТАЛИЗАТОРИ - тел. 
0999/009-008.

ПОД НАЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
АВТОМОБИЛИ ПОД 
НАЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

АВТОМОБИЛИ ПОД наем 
- 0878/929-080. [14, 11]

СКРАП, СТАРИ КОЛИ
ФИРМА „ВАЙКАР“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
КОЛИ ЗА скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
15]
КОЛИ ЗА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 2]

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.
„ПЕХЛИВАНОВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
НАЦЕПЕНИ, НАРЯЗАНИ 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093.
ДЪБОВИ ЗА огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

ДЪРВА ЗА печки и камини 
- 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 нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
ДЪРВА ЗА огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
БУКОВИ ДЪРВА - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
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.
„БАЛКАН ПЕЛЕТС“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 12]

ИЗГОДНА ПРОДАЖБА и 
доставка на троянски бу-
кови пелети - справки на 
тел. 0886/320-155. [11, 
10]
ДЪРВА ЗА огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [15, 6]
ДЪБОВИ ИЗРЕЗКИ - 40 
лв./куб. м - справки на 
тел. 0899/137-896. [16, 
5]
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. -  0893/511-154. 
[22, 5]
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - НА-
РЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ И 
МЕТРОВИ, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 2]
„ФЛИНТ-ГАЙДАРОВИ“ 
(„ПЕТЯ ГАЙДАРОВА“) - 
донбаски въглища; бри-
кети, разпалки. Осигу-
рен транспорт. Справки 
на тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 2]

ПАРКЕТ ПРОДАВА

ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 
„АЛЕКС И КО“ ООД, 
www.alexfloor.com.

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
КЕРЕМИДИ И капаци 
БРАМАК (втора употре-

ба) се продават на тел. 
0878/199-789. [11, 5]
ЕДНОКАНАЛНИ КЕРЕМИ-
ДИ се продават на тел. 
0886/548-146. [5, 2]

ПРОДАВА МАШИНИ
ЕЛЕКТРОМОТОР - 1.1 
kW, се продава на тел. 
0876/138-728. [4, 1]

ПРОДАВА РАЗНИ
КАМИНА С водна риза из-
годно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 15]
КАМИНА С водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твър-
до гориво, на два сезо-
на, се продава на тел. 
0894/050-430 [20, 13]
ИЗГОДНО ЛИМОНО-
ВИ и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-
00-32. [10, 5]
ПРАЗНИ ГАЗОВИ бутилки 
- 2 бр., се продават на 

тел. 066/88-52-78. [4, 4]
КНИГАТА „ГЕН ключо-
ве“ и магнитно колие - 
нови, се продават на тел. 
0878/390-788. [6, 3]
ТАБЛЕТ - запазен, се про-
дава на тел. 0878/390-
788. [5, 1]

КУПУВА РАЗНИ
СТАРА НАФТА се купува 
на тел. 0895/752-838. 

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
ОВЕН, ОВЦЕ, кози се про-
дават на тел. 0879/36-00-
65. [11, 6]

ПРОДАВА ТОР
ГОВЕЖДА ТОР в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 16]

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, 20]
ТРАНСПОРТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 16]
ТРАНСПОРТ С ГАЗ-53 - 
самосвал - 0899/072-
605. [11, 10]

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

ГРИЖА ЗА ДЕЦА 
ГЛЕДАМ МАЛКИ деца - 
тел. 0899/294-420. [5, 
3]

ИМОТИ ПРОДАВА
АПАРТАМЕНТИ И други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 18]
КЪЩА БЛИЗО до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 11]
НОВО ЖИЛИЩЕ - 73 кв. 
м, ет. 4, център Габро-

во, се продава на тел. 
0887/163-234. [5, 4]

ИМОТИ КУПУВА
ЕВТИНА КЪЩА, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
ПАРЦЕЛ В регулация в 
Габрово купува тел. 
0887/34-32-61. [5, 5]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
ГАРСОНИЕРА ЗА студенти 
се дава под наем на тел. 
0889/632-740. [12, 6]
АПАРТАМЕНТ СЕ дава под 
наем на тел. 0885/642-
467, 066/86-59-43. [11, 
5]

УНАСЛЕДЯВАНЕ
ТЪРСИ СЕ жена на 65 го-
дини да гледа двама стари 
хора срещу наследява-
не на къщата им - тел. 
066/99-22-44. [4, 1]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
НОЩУВКИ В топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [12, 10]
НОЩУВКИ, ЦЕНТЪР - 
0878/515-080. [14, 11]
АПАРТАМЕНТ В центъ-
ра - нощувки/под наем 
- 0878/515-080 [14, 11]

ЛЕКАРИ
Д-Р ГЕОРГИ ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37.ПСИХИАТЪР 
И НЕВРОЛОГ. Д-р Трифо-
нов, Габрово, ул. „Ема-

нуил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
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.

РАБОТА ПРЕДЛАГА

ТРАНСПОРТНА ФИР-
МА НАБИРА ШО-
ФЬОРИ НА ГОНДО-
ЛИ С КАТЕГОРИЯ 
„С+Е“. Справки на 
тел. 0887/818-462, 
0889/717-497. [16, 11]

ФАЯНСАДЖИИ ЗА Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
ДЪРВООБРАБОТВАЩА 
ФИРМА набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 5]
ПИЦАРИЯ „ГЛАДНИЦИ“ 
търси сервитьори, пицари, 
готвачи. Справки на тел. 
0899/128-151. [11, 4]
КРАВАРИ СЕ търсят на 
тел. 0896/690-300. [11, 
4]
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 
„Рачо Стоянов“ - Габрово 
търси да назначи двама 
служители на длъжност 
„Специалист звукови 
ефекти“ (озвучител). За-
явки се подават на касата 
на Театъра. Телефон за 
информация: 0897/066-
791. [6, 3]
ФИРМА ТЪРСИ готвач 
до 50 години. Дневна 
смяна. Справки на тел. 
0885/069-027. [7, 1]

БИСТРО „КАРТАЛ“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/миячка. Дневна 
смяна. Телефон за справ-
ки: 0889/319-654. [11, 1]
РЕСТОРАНТ „КИТАЙСКИ 
кът“ търси жена За по-
чистване на кухнята и 
обща работа три дни в 
седмицата - вторник, чет-
въртък и събота от 16.00 
часа. За справки: на мяс-
то - ул. „Осми март“ 19. 
[7, 1]
РЕСТОРАНТ В центъ-
ра търси сервитьор/
ка. Справки на тел. 
0883/501-986. [6, 1]
ЖЕНА ЗА гледане на въз-
растен мъж търси тел. 
0882/24-14-70. [11, 1]
МАЛКА КРАВЕФЕРМА 
търси работник - тел. 
0876/415-480. [12, 1]
ФИРМА ЗА ЕЛЕКТРОНИ-
КА търси продавач-кон-
султант за своя магазин и 
сайт. Отлично заплащане. 
0878/393-919

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ПИНЧЕР - женски, черен, 
на 40 дни - тел. 0895/333-
074. [3, 1]

РЕКЛАМАТА В “100 ВЕСТИ” - 066/810-411

ЕРОТИКА
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 9]
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Продължава от бр. 222
	 Великата	 китайска	 стена	
се	 е	 приемала	 и	 като	 сим-
вол	 на	 тиранията.	 За	 нейно-
то	 строителство	 е	 използван	
принудителен	труд,	положен	от	
милиони	хора	–	майстори,	вой-
ници,	 селяни,	 интелектуалци,	
благородници	в	немилост,	прес-
тъпници.	 Много	 от	 тях	 умират	
по	 време	 на	 строежа.	 Затова	
си	е	спечелила	печалното	име	
на	най-дългото	гробище	в	света	
–	 според	 някои	 източници	 при	
построяването	ѝ	са	загинали	10	
милиона	души.	Дори	се	твърди,	
че	 за	 изграждането	 ѝ	 са	 из-
ползвани	 и	 човешки	 кости,	 но	
по-късните	 изследвания	 не	 са	
го	потвърдили.	Великата	китай-
ска	стена	била	смятана	за	сим-
вол	 на	 деспотизма	 и	 по	 вре-
ме	 на	 Културната	 революция	
в	Китай	(1966	–	1976),	а	хората	
били	насърчавани	да	грабят	от	
нея	строителни	материали	и	да	
ги	 използват	 за	 строежите	 на	
своите	домове	и	ферми.
	 И	накрая:	Широко	разпрос-
траняваното	твърдение,	че	сте-

ната	 е	 единственото	 човешко	
творение,	 видимо	 от	 Луната	
с	 невъоръжено	 око	 (масово	
използвано	 и	 в	 рекламите	 на	
туристическите	 агенции),	 изоб-
що	не	е	вярно,	защото	е	невъз-
можно.
	 Входът	 за	 стената	 е	 вече	
зад	мен	и	аз	трябва	да	избера	
по	 кой	 склон	 да	 тръгна	 –	 по	
левия	 или	 по	 десния.	 Ако	 си	
в	 добра	 физическа	 форма	 и	
разполагаш	 с	 достатъчно	 вре-
ме,	може	да	се	пробваш	и	по	
двата,	 но	 трябва	 да	 слезеш	
от	 единия,	 за	 да	 се	 качиш	
на	 другия.	 Времето,	 с	 което	
ние	 разполагахме,	 беше	 около	
два	часа,	което	означаваше,	че	
трябва	да	изберем	само	едната	
от	 страните.	 Почти	 всички	 се	
отправихме	 по	 десния	 склон.	
Той	е	много	добре	поддържан,	
достатъчно	 широк	 и	 може	 би	
по-малко	стръмен.	Но	не	липс-
ват	 и	 много	 стръмни	 участъци	
със	 стъпала,	 високи	 40-50	 см.	
Стигнах	до	точката,	след	която	
достъпът	 до	 стената	 е	 невъз-
можен,	има	преграда.	Там	има	
магазин	 за	 сувенири.	 Купих	
една	 статуетка	 на	 стената	 и	
бързо	 заслизах	 надолу.	 Оста-
на	 ми	 време	 да	 погледна	 и	
към	 магазините	 за	 сувенири.	
Тук	 пазарлъкът	 върви	 с	 пълна	
сила.	 Използва	 се	 това,	 което	
вече	 съм	 виждал	 в	 Хонконг	 –	

калкулаторите	в	 голяма	степен	
заместват	 думите.	 Уважих	 два	
от	щандовете	–	с	много	насто-
ятелни,	 но	 все	 пак	 любезни	 и	
недосаждащи	 прекалено	 мно-

го	 продавачки.	 Дори	 едната	
с	 усмивка	 ми	 подаде	 ръка	 за	
довиждане,	 което	 аз	 оценявам	
като	сигурен	знак,	че	е	довол-
на	от	търговията	си	с	мен,	кое-
то	 пък	 означава,	 че	 аз	 доста	
съм	се	поизлъгал.	Но	в	крайна	
сметка	 това	 не	 е	 от	 особе-
но	 значение.	 Всеки	 си	 вади	
хляба,	 както	може,	 а	 аз	 бях	 в	
приповдигнато	 настроение	 от	

това,	 че	 бях	 на	 стената,	 едно	
от	 най-грандиозните	 човешки	
творения,	номер	едно	в	новите	
седем	чудеса	на	света.	Дори	и	
времето	не	ми	правеше	никак-
во	впечатление	–	то	бе	студено	
и	мрачно,	което	се	отрази	и	на	
снимките,	 но	 поне	 не	 валеше.	
А	 по	 отношение	 на	 чистотата	
на	 въздуха	 и	 отражението	 му	
върху	 качеството	 на	 снимките,	
особено	 на	 тези,	 правени	 от-
далеч,	 вече	 съм	 свикнал.	 Въз-
духът	 е	 промишлено	 замърсен	
и	 в	Индия,	 и	 в	целия	Далечен	
Изток.	Затова	навсякъде	там	се	
виждат	хора	с	маски	на	устата.
	 На	 връщане	 от	 стената	
обядваме	в	ресторант,	който	се	
намира	 на	 територията	 на	 фа-
брика	 за	 клоасонени	 изделия.	
Посещаваме	и	нея,	въпреки	че	
не	е	в	нашата	програма.	Мно-
го	от	 туроператорите	включват	
в	 програмите	 си	 посещение	
на	 тази	 фабрика,	 но	 никой	 от	
тях	 не	 дава	 дори	 и	 най-бегли	
обяснения	 какво	 представля-

ват	тези	„клоасонени“	изделия.	
Търсих	 обяснение,	 търсих	 и	 в	
речниците	 значението	 на	 тази	
думичка,	установих,	че	тя	идва	
от	френски	език,	но	там	тя	е	с	
основно	 значение	 на	 „прегра-
да“,	 което	 никак	 не	 обяснява	
същността	на	тези	изделия.	Но	
там,	във	фабриката,	разбрах,	че	
това	са	изделия,	главно	вази	и	
други	съдове,	изработени	много	

майсторски	от	тънки	медни	ли-
стове,	върху	които	ръчно	се	на-
насят	няколко	(повече	от	десет)	
слоя	 цветен	 емайл.	 Резултатът	
е	нещо	изключително	красиво,	
нещо	съвършено,	за	което	едва	
ли	някой	би	предположил,	че	е	
изработено	от	метал.
	 По	 обратния	 път	 от	 стена-
та	 посещаваме	 другата	 голяма	
забележителност	в	околностите	
на	 Пекин,	 също	 включена	 в	
Списъка	на	Световното	наслед-
ство	на	ЮНЕСКО	–	Гробниците	
на	императорите	от	династията	

Мин,	управлявали	Китай	от	1368	
до	1644	г.	Този	огромен	мавзо-
лей	 се	 намира	 в	 живописна	
долина	на	около	50	км	северо-
западно	от	Пекин	и	се	оценява	
като	 най-голямото	 гробище	 в	
Китай.	Според	 китайските	 вяр-
вания	 душата	 продължава	 да	
живее	 с	 човешките	 си	 нужди	
и	 след	 смъртта,	 а	 съгласно	

принципите	 на	 фъншуей	 или	
фъншуй	 (китайска	 естетическа	
система,	за	която	се	смята,	че	
използва	 законите	 на	 Небето	
и	 Земята	 за	 подобряване	 на	
живота	 на	 хората),	 идеалното	
място	 за	 живот	 е	 съчетанието	
на	 планина,	 река	 и	 зеленина.	
В	съответствие	с	 това	 гробищ-

ният	 комплекс	 е	 ограден	 от	
три	 страни	 с	 планини,	 а	 от	
четвъртата	 –	 с	река.	Строежът	
му	започва	през	1409	година	и	
продължава	 почти	 до	 края	 на	
династията,	 управлявала	Китай	
чрез	 16	 свои	 представители,	
погребани	тук,	с	изключение	на	
трима	от	тях.	След	смъртта	на	
някой	 император	 тялото	 му	 се	
поставяло	в	саркофаг,	който	се	

отнасял	 до	 неговата	 гробница	
по	 специален	 маршрут,	 наре-
чен	 Свещения	 път.	 Именно	 по	
този	 път,	 но	 вече	 под	 дъжда,	
минахме	 и	 ние.	 От	 двете	 му	
страни,	по	двойки,	 се	намират	
36	 големи	 статуи,	 24	 от	 които	
на	 животни	 и	 12	 –	 на	 хора.	
Животните	 са	 лъвове	 (сим-

вол	 на	 смелост),	 камили	 (за	
транспорт),	слонове	(символ	на	
мира)	и	коне	(за	езда).	Хората	
са	важни	служители	и	админи-
стратори	на	династията.	Но	тук	
една	 от	 статуите	 се	 радва	 на	
особено	внимание.	Това	е	„Сло-
нът	 на	 Мао“,	 заслужил	 това	
име,	 защото	 тук	 „Председате-
лят	Мао“,	„Великият	кормчия“	е	
положил	 физически	 труд	 край	
него	и	се	е	снимал	до	него.	Аз	
пък	 не	 пропускам	 да	 позирам	
пред	 снимката	 с	 председателя	
и	„неговия“	слон.
	 Вече	сме	обратно	в	Пекин,	
а	 дъждът	 продължава	 да	 се	
лее.	Пътят	ни	минава	близо	до	
стадиона	 „Птичето	 гнездо“	 и	
басейна	 „Водният	 куб“,	 обекти	
с	 авангардна	 архитектура,	 по-
строени	 за	 Пекинската	 лятна	
олимпиада.	Автобусът	спира	за	
малко	на	не	съвсем	позволено	
място	 и	 ние	 притичваме	 под	
дъжда	 до	 близкия	 пешеходен	
надлез,	 за	 да	 погледнем	 поне	
отдалеч	 и	 да	 направим	 някак-
ви,	 макар	 и	 лоши	 снимки	 на	
тези	спортни	съоръжения,	спе-
челили	 си	 огромна	 популяр-
ност.	

Следва във вторник

Пътеписите на Георги Трендафилов

Това е пътят, 
по който тръгнах аз

И една от 
човешките статуи

Входът към гробниците 
на династията Мин

Великата китайска стена

Китайската стена
Клоасонени изделия

Слонът на Мао,  
а зад него е снимката 
с председателя Мао
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