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Бояна Пенчева

	 Баскетболистките	 на	
ПМГ	 „Акад.	 Иван	 Гюзе-
лев“,	които	в	края	на	юни	
миналата	 година	 станаха	
шампион	 на	 България	 за	
момичета	8-10	клас,	в	мо-
мента	се	подготвят	за	Све-
товните	ученически	игри	в	
Индия.	 След	 по-малко	 от	
три	месеца	в	столицата	на	
щата	Чхатисгарх	–	Райпур,	
ще	 се	 съберат	 момчета	
и	 момичета	 от	 близо	 30	
държави.	Състезанията	по	
баскетбол	3	х	3	ще	се	про-
ведат	 от	 18	 до	 24	 април	
2020	г.	Според	правилника	

на	Международната	 феде-
рация	за	ученически	спорт	
(ISF)	 в	 нечетните	 години	
се	 играе	 5	 х	 5,	 в	 четни-
те,	 каквато	 е	 настоящата,	
форматът	е		3	х	3.	
	 В	 историята	 на	 учени-
ческия	 спорт	 Габрово	 два	
пъти	 е	 ставал	 шампион	 –	
през	 1964	 г.	 с	 „Чардафон	
–	Орловец“	и	през	2019	г.	с	
отбора	 на	 Математическа	
гимназия.	
	 За	 пръв	 път	 в	 истори-
ята	 на	 Световните	 учени-
чески	 игри	 по	 баскетбол	
България	 ще	 бъде	 пред-
ставена	от	момичетата	на		
ПМГ	 „Акад.	Иван	Гюзелев“	

–	Габрово.
	 Бюлетин	 номер	 едно	
за	 игрите	 в	 Райпур	 вече	
е	 качен	 на	 сайта	 на	 ISF	
с	 всички	 инструкции,	 из-
исквания,	 срокове	 за	 ре-
гистрация,	 такси.	 За	 под-
готовката	 на	 момичетата	
и	нагласите	преди	светов-
ното	разговаряме	с	техния	
учител	г-н	Румен	Янчев.
 - Г-н Янчев, в послед-
ните години редовно се 
класирате на финали, 
сега станахте шампион и 
ще се изправите срещу  
най-добрите в света. Това 
е голям успех за баскет-
бола в Габрово и за гим-

назията. Какво мотивира 
момичетата, намират ли 
баланса между трениров-
ките и натовареността в 
училище?
	 -	 Природоматематиче-
ска	гимназия	всяка	година	
изпраща	 на	 ученическите	
игри	 отлично	 подготвени	
момичета	 и	момчета,	 кои-
то	са	разбрали,	че	спортът	
е	 нещото,	 което	 кара	 мо-
зъка	да	си	почива,	да	ра-
боти	по-бързо	и	по-точно.	
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ЖенИна Денчева

	 Предстои	 ремонт	 на	
градската	 градина	 пред	
„Глинените	 гърнета“.	 Тя	
действително	се	нуждае	от	
реновиране.	Това	ще	става	
поетапно.
	 „Отдавна	 трябваше	 да	
го	направим,	но	средства-
та	 не	 достигат.	 Намере-
нията	 ни	 са	 да	 подмeним	
асфалтовата	 настилка	 на	
алеите	 с	 нова,	 а	 също	
така	изпочупените	и	амор-
тизирани	 пейки.	 Не	 е	 до-
бро	 и	 оформлението	 на	
зелените	 площи,	 фонтанът	
не	 работи,	 осветлението	

не	 е	 добро.	 Всичко	 това	
ще	 бъде	 подновено,	 мак-
симално	 ще	 се	 запазят	
съществуващите	 каменни	
и	 естествени	 материали“,	
обяснява	 арх.	 Николай	
Меразчиев,	 зам.-кмет	 на	
Общината.	
	 Идеята	 е	 там	 да	 се	
направи	най-дългата	пейка	
в	градската	среда.		
	 „Лично	 аз	 смятам,	 че	
в	тази	градинка	трябва	да	
се	постави	скулптурата	на	
Керката,	 дано	 се	 съберат	
достатъчно	 средства	 за	
това.	 Обновеното	 фонтан-
че	ще	бъде	другият	акцент	
в	 градината.	 В	 новия	 бю-

джет	се	предвиждат	сред-
ства	за	напоителна	систе-
ма	на	зелените	площи.	Ще	
бъдат	 запазени	 хубавите	
дървета	 там.	 Предвижда	
се	и	ново	осветление.
	 Друг	 акцент	 в	 строи-
телната	програма	е	ремон-
тът	 на	 Летния	 театър,	 ча-
каме	 само	 одобряване	 на	
неговото	финансиране.	За-
лагаме	преходност	в	обек-
тите,	което	е	много	добре.	
Когато	 изпълняваме	 един	
обект	за	година	-	две,	при	
добър	 контрол	 и	 стриктно	
изпълнение,	то	предполага	
и	 добро	 качество“,	 допъл-
ва	арх.	Меразчиев.

Рåмонтират ãраäинката прåä 
"Глинåнитå", ñлаãат най-äълãата 
пåйка и ñкулптурата на Кåрката

	 На	 9	 януари	 чрез	 те-
лефон	 112	 в	 дежурната	
част	 на	 РУ	 –	 Габрово	 е	
получен	сигнал	от	55-годи-
шен	жител	на	града,	който	
съобщава	 за	 извършена	
кражба	 на	 сумата	 от	 120	
лева,	преносим	компютър,	
златни	и	сребърни	бижута,	
както	 и	 на	 други	 вещи	 от	
къщата	му	в	Габрово.
	 По	 първоначални	 дан-
ни,	 престъплението	 е	 из-
вършено	 на	 същата	 дата	
за	времето	от	около	12:00	
до	 16:00	 часа	 от	 неизвес-
тен,	 който	 е	 проникнал	
в	 жилището,	 след	 като	 е	
разбил	 катинара	 на	 вход-
ната	 му	 врата.	 На	 место-
произшествието	 е	 извър-
шен	оглед	и	е	образувано	

досъдебно	производство.	
	 В	 хода	 на	 разследва-
нето,	в	резултат	на	прове-
дени	 оперативно-издирва-
телни	мероприятия,	крими-
налисти	 от	 РУ	 –	 Габрово,	
на	16	януари	са	установи-
ли	и	задържали	за	срок	до	
24	часа	по	ЗМВР	40-годиш-
на	местна	жителка,	с	пре-
дходни	 криминални	 проя-
ви,	и	двама	непълнолетни,	
също	от	Габрово,	за	които	
са	 налице	 данни,	 че	 са	
съпричастни	с	извършване	
на	престъплението.
	 Допълнително,	 след	
проведени	 процесуално-
следствени	 действия	 по	
производството,	са	събра-
ни	 доказателства,	 че	 три-
мата,	 в	 различни	 форми	

на	съучастие,	в	периода	от	
началото	на	декември	2019	
г.	 до	16	януари	 тази	 годи-
на	 са	 извършили	 няколко	
престъпни	 посегателства,	
при	които	са	отнели	чужди	
движими	 вещи	 –	 бижута,	
сребърни	 монети,	 техни-
ка	 и	 други	 вещи	 на	 не-
установена	 към	 момента	
стойност,	от	владението	на	
още	 четирима	 жители	 на	
града	и	на	село	Чукилите.	
	 Част	 от	 вещите,	 пред-
мет	на	престъпленията,	са	
намерени	 и	 иззети.	 Рабо-
тата	по	изясняване	и	доку-
ментиране	 на	 цялостната	
престъпна	 дейност	 на	 за-
подозрените	 продължава	
под	 надзора	 на	 Районна	
прокуратура	–	Габрово.

	 На	 18	 януари	 в	 11:37	
часа	в	РУ	 -	Габрово	е	по-
лучен	 сигнал	 от	 48-годиш-
на	 габровка,	 която	 съоб-
щава	за	неизвестен,	който	
хлопа	по	вратите	на	входа,	
в	 който	 се	 намира	 обита-
ваният	от	нея	апартамент,	
и	 живущите.	 Пристигнали-
ят	 автопатрулен	 екип	 ус-
тановява,	 че	 стъклата	 на	
входната	 врата	 на	 блока	
са	счупени.	Натрошени	са		
четири	стъкла	на	общи	те-
раси	 в	 междустълбищното	
пространство	и	е	увредена	
входната	врата	на	един	от	
апартаментите.	 Задържан	
за	срок	до	24	часа	е	веро-
ятният	 извършител	 –	 мъж	
на	 28	 години,	 гражданин	
на	Габрово.	

Заäържаха 40-ãоäишна жåна и äвама 
нåпълнолåтни за кражáи в Гаáрово

Капка по капка някой си папка
Воäната криза прåз поãлåäа 
на Вåñåлин Зиäаров        5

Млаä мъж 
троши ñтъкла в 
жилищåн вхоä

28-ми турнир по минифутбол 
за Купата на община Габрово • зала "орловец"

Срещите днеС, 21 януари, вторник:

18:00	 Севлиево	2017	 -	Young	boYs
19:00	 Меделин	96	 -	Карата	ауто
20:00	 КопаКабана	 -	ШеСти	учаСтъК



2 21 януари 2020 г.

- Какви са най-важни-
те събития, които се слу-
чиха в Държавен архив - 
Габрово през изминалата 
година?

-	 2019	 година	 премина	
под	знака	на	60-та	 годиш-
нина	 от	 създаването	 на	
Държавен	 архив	 -	 Габро-
во.	Всички	важни	събития,	
организирани	от	нас,	бяха	
посветени	 на	 нея:	 съв-
местните	 изложби	 с	 Об-
ластен	управител	и	с	дру-
жество	 „Майчина	 грижа”,	
съвместните	ни	издания	с	
тези	 две	 институции,	 тра-
диционните	 открити	 уроци	
с	 учениците	 от	 Габровска	
област,	 Международния	
ден	 на	 архивите	 -	 9	 юни.	
Кулминацията	 на	 чества-
нето	беше	през	октомври,	
в	 Деня	 на	 българския	 ар-
хивист,	 който	 отбелязахме	
на	14	октомври	-	в	Деня	на	
Света	 Петка	 -	 духовната	
покровителка	 на	 Габрово.	
Годишнината	 се	 превърна	
в	 празник,	 посветен	 на	
нашите	 дарители,	 на	 тях	
посветихме	 юбилейната	
изложба	 „Дарителство	 и	
памет”,	 която	 показа	 на	
габровци	 голяма	 част	 от	
най-важните	 дарения,	 на-
правени	 на	 Държавен	 ар-
хив	-	Габрово	през	послед-
ните	10	години.	

Тя	 стимулира	 и	 други	
хора	 да	 дарят	 документи	
от	дейността	на	свои	близ-
ки,	 оставили	 важна	 диря	
в	 историята	 на	 града	 ни.	
Празникът	ни	беше	уважен	
от	 ръководството	 на	 Дър-
жавна	 агенция	 „Архиви”,	
бивши	 и	 настоящи	 архи-

висти,	от	колеги	от	сродни	
институции,	общественици,	
граждани,	 ученици	 и	 раз-
бира	 се,	 от	 голяма	 част	
от	дарителите,	 които	са	и	
наши	приятели.	Празникът	
на	Архива	 се	 превърна	 и	
в	празник	на	града,	който	
даде	своето	уважение	към	
институцията,	съхраняваща	
паметта	му.

- Има ли постъпили 
ценни архивни материали 
във фондовете на Архива 
през годината?

-	 Всяка	 година	 фондо-
вете	 на	Архива	 се	 обога-
тяват	 с	 нови	 и	 ценни	 по-
стъпления.	 Формираме	 и	
нови	фондове.	Всяко	едно	
дарение	 е	 ценно,	 защото	
то	 освен	 информацията,	
която	 носи	 за	 времето	 и	
събитията,	 то	носи	и	емо-
ционалния	 заряд	 на	 своя	
дарител.	 Трудно	 е	 да	 от-
личим	 кое	 дарение	 е	 по-
ценно	от	друго,	но	можем	
да	избрoим	част	от	постъ-
пилите	 през	 изминалата	
2019	 година.	Много	 от	 на-
шите	 дарители	 продължи-
ха	 да	 даряват	 документи	
към	 фондовете	 си:	 Илко	
Илиев,	 Милка	 Пурел,	 Лю-
бомир	Бахчеванов,	Христо	
Мандев,	 Николай	 Попов,	
Богдан	 Стефанов,	 Мирела	
Костадинова,	 проф.	 Ми-
хаил	Тодоров,	 Стефан	 Ди-
митров,	 арх.	 Орлин	 Кан-
дулков,	 Райна	 Чуховска,	
Венета	 Козарева	 също	
дарява	документи	за	фор-
миране	на	фонд	на	нейно	
име.	 Обогатиха	 се	 много	
от	 фондовете	 на	 учили-
щата	 в	 региона,	 особено	

на	 Националната	 Априло-
вска	 гимназия.	 Радваме	
се,	 че	 имаме	 нови	 дари-
тели,	 сред	 които	 Тодорка	
Мирчева,	 Галина	Иванова,	
Николинка	Иванова,	Хрис-
то	 Лалев	 Митев,	 Илиян	
Дончев,	 Иванка	 и	 Мария	
Андрееви.

- Доверяват ли ви за 
съхранение повече хора 
важни за тях семейни ар-
хиви?

-	 Всеки	 един	 човек,	
доверил	 ни	 се	 и	 дарил	
важни	 за	 семейството	 си	
документи,	за	нас	е	ценен.	
Важното	е	да	поддържаме	
това	 доверие	 и	 не	 губим	
доверието	 на	 нашите	 да-
рители.	 След	 контактите	
си	с	нас	повече	хора	вече	
ни	 познават	 и	 ни	 доверя-
ват	своите	ценни	семейни	
архиви.	Важно	е	хората	да	
имат	съзнанието	за	памет-
та,	която	носят	-	лична,	се-
мейна,	 родова,	 и	 да	 имат	
съзнанието	да	я	запазват,	
защото	 тази	 памет	 фор-
мира	 и	 колективната	 ни	
памет	като	нация.

- Как Архивът работи 
с други институции, с учи-
лищата?

-	 Традиционно	 рабо-
тим	 добре	 със	 сродните	
институции	 в	 града.	 През	
изминалата	 година	 особе-
но	 успешно	 беше	 парт-
ньорството	ни	с	Областна	
управа	 -	 Габрово	 и	 На-
ционален	 музей	 на	 обра-
зованието	 -	 Габрово.	 Бла-
годарим	 и	 на	 колегите	 от	
Регионален	 исторически	
музей,	 които	 предостави-
ха	 изложбената	 си	 зала	
за	 изложба	 на	 Държавна	
агенция	„Архиви”.	През	го-
дината	успешно	работихме	
и	 с	 Дружество	 „Майчина	
грижа”	 по	 тържественото	
отбелязване	 на	 тяхната	
150-та	годишнина.	Радваме	
се	и	на	добрите	контакти	с	
младите	хора	от	Фондация	
„Преди	и	сега”,	 които	при	
реализиране	 на	 проекта	
си	 „НепознатоТо	 Габрово”	
станаха	 наши	 приятели	 и	
самите	 те	 дарители.	 До-
бри	 контакти	 имаме	 и	 с	
Община	 Габрово,	 и	 с	 Ре-
гионално	 управление	 на	
образованието.	

Традиционно	 поддър-
жаме	 отлични	 контакти	 с	
училищата	в	региона,	през	
изминалата	 година	 прове-
дохме	за	пети	пореден	път	
открити	 уроци	 с	 ученици	
от	училища	в	Габрово,	Се-
влиево	и	Дряново.	Децата	
винаги	 проявяват	 интерес	
към	 дейността	 и	 се	 впе-

чатляват	 от	 непознати	 за	
тях	 носители	на	информа-
ция	 като	 негативни	 ленти,	
магнитни	 ролки	 и	 стари	
хартиени	документи.	Посе-
тиха	 ни	 над	 200	 ученици.	
Тази	година	проведохме	и	
интересна	среща	в	Архива	
-	 на	 габровски	 ученици	 с	
Микаела	Енгел	-	правнучка	
на	 големия	 индустриалец	
Иван	Хаджиберов,	 тя	про-
тече	 много	 емоционално	
и	 поучително	 за	 младите	
хора.	Ние	сме	 търсени	от	
ученици	и	техни	учители	и	
при	 разработки	 на	 проек-
ти	и	изследвания	за	учас-
тия	в	конкурси.	

- В какви изложби 
участва Архивът през го-
дината?

-	 2019	 година	 беше	
ползотворна	 по	 отноше-
ние	 на	 популяризаторска-
та	 ни	 дейност	 чрез	 изгот-
вяне	 и	 участия	 в	 излож-
би.	 Реализирахме	 нашата	
самостоятелна	 юбилейна	
изложба	 „Дарителство	 и	
памет”,	посветена	на	60-та	
годишнина	на	Архива,	коя-
то	сега	е	експонирана	във	
фоайето	 и	 читалнята	 на	
нашата	 институция.	 Чрез	
нея	успяхме	да	излезем	от	
традиционните	до	момента	
изложби,	 изготвяни	 от	Ар-
хива.	Тя	е	с	модерна	визия	
и	 дизайн,	 отпечатана	 из-
ключително	 професионал-
но.	 Друга	 самостоятелна	
изложба,	 която	 реализи-
рахме,	 е	 „Министрите	 от	
Габрово	и	региона	-	5	юли	
1879	 -	 2	 септември	 1944	
г.“,	посветена	на	140-та	го-
дишнина	 от	 възстановява-
нето	 на	 българската	 дър-
жавност.	 Тя	 бе	 изготвена	
по	 покана	 на	 Областен	
управител	 по	 повод	 20-та	
годишнина	 от	 създаване-
то	 на	 институцията	 и	 бе	
експонирана	 във	 фоайе-
то	 на	 Областната	 упра-
ва	 през	 април.	Идеята	 за	
популяризизиране	 делото	
на	 габровските	 държавни-
ци	беше	продължена	чрез	
издаването	 на	 календар	
от	 историческата	 пореди-
ца	 „Дързостта	 да	 бъдеш	
първи“,	 4	 част,	 в	 която	 те	
намериха	 своето	 достой-
но	 място.	 Реализирахме	
още	 една	 самостоятелна	
изложба,	 в	 дигитален	 вид	
-	„Паметта	за	Шипка“,	пос-
ветена	на	 годишнината	на	
Шипченската	епопея,	тя	бе	
достъпна	 за	 разглеждане	
на	 сайта	 на	 Национално	
честване	 на	 епопеята.	 Ре-
ализацията	 бе	 възможна	
отново	 със	 съдействие-

то	 на	 Областна	 управа	 -	
Габрово.	 Участвахме	 и	 в	
съвместни	 изложби	 -	 „100	
години	 футбол	 в	 Габрово“	
с	 Община	 Габрово,	 „Съ-
брали	 сме	 се	 да	 творим	
добро“,	 посветена	 на	 150-
та	 годишнина	 на	 Женско	
благотворително	 друже-
ство	 „Майчина	 грижа“	 -	
Габрово	и	60-та	годишнина	
на	 Архива.	 Документална-
та	 изложба,	 посветена	 на	
едно	 от	 най-старите	 бла-
готворителни	 дружества,	
бе	 изцяло	 подготвена	 на	
Държавен	 архив,	 а	 отпе-
чатването	 й	 е	 финанси-
рано	 от	 Дружеството.	 На	
откриването	 й	 с	 движими	
културни	ценности	участва	
и	 Национален	 музей	 на	
образованието,	 ние	 също	
представихме	 оригинални	
документи	 и	 снимки.	 Ос-
вен	изложба	за	годишната	
на	 двете	 институции,	 реа-
лизирахме	 документално	
издание	 „Събрали	 сме	 се	
да	 творим	 добро“,	 което	
вече	 мнозина	 габровци	
и	 институции	 притежават	
като	подарък.	То	е	летопис	
за	 150-та	 годишнина	 на	
„Майчина	 грижа“	 в	 доку-
менти	 и	 снимки,	 съхраня-
вани	 в	 Архива.	 Юбилей-
ната	 изложба	 продължа-
ва	 своя	 живот,	 предстои	
нейното	 експониране	 в	
един	 от	 големите	 търгов-
ски	 центрове	 на	 града,	 а	
след	 това	 в	 образовател-
ни	 и	 културни	 институции.	
Друга	съвместна	изложба,	
в	 която	 участвахме,	 беше	
изложбата,	 посветена	 на	
125-та	 годишнина	 на	 пре-
дучилищното	 образование	
в	 Габрово,	 реализирана	
заедно	 с	 Община	 Габро-
во,	 РУО	 -	 Габрово,	 ОКС	
на	 СБУ	 -	 Габрово	 и	 НМО	
-	 Габрово.	 Осигурихме	 и	
гостуването	 на	 една	 из-
ключително	 въздействаща	
и	 важна	 за	 всяко	 българ-
ско	 семейство	 изложба,	
дело	 на	 Държавна	 аген-
ция	„Архиви“	-	„Победа	и...	
погром.	 Величие	 и...	 па-
дение“,	 посветена	 на	 100	
години	 от	 края	 на	 Първа-
та	 световна	 война.	 Тя	 бе	
експонирана	в	Регионален	
исторически	 музей	 и	 на	
откриването	 й	 присъства-
ха	както	представители	на	
местната	власт,	на	Военно	
окръжие	-	Габрово,	колеги,	
граждани,	много	ученици.

- Колко архивни фон-
да е обработил екипът на 
Архива през годината?

-	 Преди	 да	 запозная	
читателите	 с	 броя	 на	 об-
работените	 фондове,	 ис-
кам	да	уточня	важни	под-
робности	 относно	 екипа,	
извършил	 не	 само	 тази	
специфична	 дейност,	 но	
и	 всички	 останали	 важни	
неща	през	изминала	годи-
на.	През	2019	 година	пре-

минахме	 през	 много	 про-
мени,	 най-вече	 свързани	
с	екипа.	Годината	започна	
без	 дългогодишния	 ръко-
водител	на	Архива	Стефка	
Василева,	 която	 излезе	 в	
заслужен	 отдих.	 До	 края	
на	май	в	Архива	работеха	
4	човека,	а	след	назнача-
ването	 на	 нов	 началник	
отдел	 през	 юни	 останах-
ме	 трима	 човека,	 които	
имахме	 трудната	 задача	
да	 продължим	 работата	
по	най-добрия	начин	и	да	
запазим	 доброто	 име	 на	
институцията	 и	 важното	
място	 в	 живота	 на	 гра-
да,	 което	 тя	 вече	 беше	
заела.	 Доколко	 сме	 се	
справили,	 говорят	 дела-
та	ни,	фактите	и	цифрите.	
През	 следващите	 месеци	
екипът	 се	 увеличи	 с	 нови	
попълнения	 в	 лицето	 на	
двама	 образовани	 и	 отго-
ворни	 млади	 хора,	 които	
са	 отворени	 за	 различни	
предизвикателства.	В	тази	
сложна	обстановка	екипът	
ни	 успя	 да	 обработи	 до-
кументи	 към	 20	 фонда	 от	
учрежденски	 произход,	 3	
фонда	 от	 личен	 произход	
и	 5	 нови	 частични	 постъ-
пления.	 Допълнили	 сме	
16	 учрежденски,	 2	 лични	
фонда	 с	 още	 документи.	
Продължихме	 и	 работата	
по	комплектуване	на	нови	
документи,	като	най-важни	
не	 са	 цифровите	 израже-
ния,	но	отнема	много	вре-
ме	и	усилия,	които	остават	
скрити	 и	 недооценени,	 но	
без	 тях	 реално	 няма	 да	
има	нови	и	интересни	до-
кументи	в	Архива.

- Колко човека са 
ползвали вашата читалня 
през 2019 година?

-	В	читалнята	са	реги-
стрирани	 690	 посещения	
-	 доста	 повече	 от	 пре-
дходните	 години.	 Имаме	
167	 заявления	 за	 използ-
ване	 на	 документи,	 най-
много	по	изследователски	
теми.	 През	 2019	 година	
регистрирахме	 повече	 по-
сещения	 от	 млади	 хора,	
извършващи	 проучвания,	
свързани	с	образованието	
им,	реализирането	на	про-
екти,	 родови	 проучвания	
и	т.	н.

- Продължи ли дигита-
лизацията на архивни до-
кументи през изминалата 
година?

-	 Да,	 дигитализацията	
продължава.	 Като	 прио-
ритетна	 задача	 тук	 рабо-
тим	 по	 дигитализацията	
на	 протоколите	 от	 засе-
дания	 на	 Общински	 съвет	
-	Габрово,	като	през	изми-
налата	година	сме	дигита-
лизирали	 всички	 протоко-
ли	 за	 периода	 1902-1906	
година.	 Освен	 че	 са	 ска-
нирани,	 всички	 протоколи	
са	 описани	 в	 Информа-
ционната	 ни	 система	 по	

определени	 изисквания	 и	
това	още	повече	улеснява	
тяхното	 използване.	 Ра-
ботата	ще	продължи,	 като	
целта	е	да	бъдат	дигитали-
зирани	 всички	 протоколи	
до	1944	година.	Продължи-
хме	 попълването	 с	 нови	
изображения	 на	 тематич-
ните	 ни	 сайтове	 „Фото-
архив”	 и	 „Артархив”,	 съз-
дадохме	 и	 две	 нови	 теми	
-	 „30	 години	 от	 падането	
на	комунизма	в	България”,	
която	 вече	 е	 достъпна	 в	
интернет	 страницата	 на	
Държавна	 агенция	 „Архи-
ви”.	 Като	 своя	 тема	 за	
дигитализация	 избрахме	 и	
реализирахме	 „100	 години	
габровски	 футбол”.	 Общо	
през	 изминалата	 година	
сме	 дигитализирали	 и	 ка-
чили	 в	 Информационната	
ни	 система	 960	 дигитални	
изображения	на	документи	
и	снимки.	Работата	по	ди-
гитализация	 отнема	 много	
време,	 освен	 самото	 ска-
ниране,	 се	 извършва	 оп-
исване	по	определени	кри-
терии,	 за	 да	 може	 после	
потребителят	 да	 достига	
по-лесно	до	дигитализира-
ния	документ.

- Има ли новина за ре-
монта на новата ви сграда 
на ул. „Николаевска” 53?

-	 Ремонтът	в	сградата,	
която	 трябва	 да	 бъде	 на-
шият	нов	дом,	за	съжале-
ние,	още	не	е	приключил.	
Текат	 процедури	 по	 раз-
трогване	 на	 договора	 със	
сегашния	 изпълнител	 на	
ремонта,	 следва	избор	на	
нов.	Искрено	се	надяваме	
те	 да	 приключат	 и	 сагата	
с	 този	 дълго	 проточил	 се	
ремонт	да	свърши.	Държа-
вен	архив	 -	 Габрово	е	за-
служил	уважението	и	при-
знанието	 на	 обществото	
за	важната	си	и	отговорна	
работа,	 която	 върши.	 Той	
заслужава	 най-накрая	 и	
да	 бъде	 в	 свой	 собствен	
дом	 в	 централната	 част	
на	 града,	 на	място,	 което	
напълно	му	прилича.

- Какво предстои на 
Архива през 2020 година, 
има ли интересни иници-
ативи и събития?

-	През	2020	година,	ос-
вен	 по	 приоритетните	 си	
задачи,	по	които	ще	рабо-
тим	 и	 които	 са	 свързани	
с	 правилното	 опазване	 и	
съхраняване	 на	 архивните	
документи,	 както	 и	 с	 тях-
ната	 дигитализация	 и	 из-
ползване,	ние	ще	работим	
и	по	подготовката	на	нови	
изложби	 и	 издания.	 2020	
година	за	нас	ще	бъде	под	
знака	на	160-та	годишнина	
от	обявяването	на	Габрово	
за	 град	 и	 голяма	 част	 от	
предстоящото	 при	 нас	ще	
бъде	 под	 знака	 на	 тази	
годишнина.	Ще	продължим	
и	 срещите	 си	 с	 младите	
хора	от	региона.

Öвåтомира Койчåва: „За 60 ãоäини Държавåн архив - Гаáрово 
äоказа, чå заåма ñвоåто äоñтойно мяñто в живота на ãраäа”

ЖенИна Денчева

 За най-важните събития през 2019 година в Държавен 
архив - Габрово, за отбелязване на 60-годишнината му, за 
неуморния труд на архивистите да съхранят нашето мина-
ло, за новите инициативи през годината разказва Цветомира 
Койчева, началник отдел.

продължава от стр. 1
Когато	 тези	 деца	 приклю-
чат	 с	 учебната	 дейност,	
макар	 тази	 подготовка	 да	
изисква	 много	 време	 и	
упоритост,	те	намират	вре-
ме	 и	 желание	 да	 спорту-
ват.	И	 когато	 заведеш	 та-
кива	 деца	 на	 състезание,	
е	 удоволствие	 да	 видиш	
как	се	справят.	
	 Факт	е,	че	сме	шампи-
они	при	конкуренцията	на	
толкова	 много	 училища	 и	
в	 последните	 десет	 сре-
щи	 нямаме	 загуба.	 Ние	
побеждаваме	 във	 всички	
мачове	 в	 групата,	 бием	
на	полуфинал	и	на	финал,	
което	се	дължи	на	това,	че	
децата	ни	са	подготвени	и	
дисциплинирани.
 - Справихте се и със 
силния отбор на Монтана, 
който представи Бълга-
рия на предните световни 
игри по баскетбол 3 х 3.

	 -	 Не	 само	 езиковата	
гимназия	 в	 Монтана.	 По-
бедихме	езикова	гимназия	
„Захари	 Стоянов“	 в	 Сли-
вен,	средните	училища	„П.	
Р.	 Славейков“	 –	 Кърджа-
ли,	 „Антим	 I“	 –	 Златоград,	
„Свети	 Седмочисленици“	
-	Търговище.
	 Шампиони	сме	при	мо-
мичетата	8-10	клас.	Това	е	
възрастовата	група,	в	коя-
то	се	провеждат	световни	
ученически	игри.	Децата	в	
тази	възраст	са	най-моти-
вирани	 и	 най-подготвени.	
Отборът,	 който	 спечели	
финалите,	се	състои	от	10	
момичета	от	различни	кла-
сове	–	от	седми	до	десети	
клас,	и	само	четири	от	тях	
ще	продължат	към	светов-
ните	 игри.	Това	 е	 изживя-
ване,	което	те	никога	няма	
да	 забравят.	 Усещането,	
което	 носи	 спортът,	 е	 не-
вероятно.	

 - Според първата ин-
формация на ISF, освен 
баскетболно първенство, 
световното ще поста-
ви специален акцент в 
теми от образованието за 
всички участници - спор-
тисти, треньори, рефери.
	 -	Форумът	е	много	зна-
чимо	 събитие,	 ще	 срещне	
хора	с	различни	култури	и	
различно	 мислене.	 Моми-
четата	 ще	 представят	 не	
само	себе	си,	те	ще	защи-
тават	името	на	 училището	
и	града.	Когато	отидем,	ще	
бъдем	 представени	 като	
ПМГ	 „Акад.	Иван	Гюзелев“	
–	 Габрово.	 Габрово	ще	 се	
чуе	на	представянето,	във	
всяко	едно	състезание,	на	
културните	и	образовател-
ни	събития,	на	официални-
те	срещи	и	представяния.
 - Готвите ли се за Све-
товното и с какви очаква-
ния?

	 -	 Готвим	се	от	мига,	 в	
който	станахме	шампиони.	

Спортно-технически	 сме	
подготвени.	 Тази	 година	

състезанието	 ще	 се	 про-
веде	във	формат	3	х	3.	Ще	
пътуват	само	4	деца	с	ръ-
ководител.	 За	 съжаление,	
не	могат	 да	пътуват	 всич-
ки,	 които	 донесоха	 тази	
награда.	 Всички	 те	 заслу-
жават	 да	 отидат,	 но	 ще	
определим	 само	 четирите	
баскетболистки	след	поре-
дица	от	вътрешни	състеза-
ния.	 Тези,	 които	 покажат	
най-добри	 спортно-техни-
чески	 качества,	 те	ще	пъ-
туват.
	 Важи	 основно	 прави-
лото	 на	 Пиер	 дьо	 Кубер-
тен	 „Важна	 е	 не	 победа-
та,	 а	 участието“.	 Важна	 е	
борбата,	 а	 не	 триумфът.	
Ние	 ще	 направим	 всичко	
възможно	 да	 се	 предста-
вим	 добре,	 но	 мисля,	 че	
ще	спечелим	най-много	от	
това,	че	сме	участвали.
 - Гимназията за пръв 
път ли се класира за све-

товно първенство?
	 -	Не.	Гимназията	отива	
за	четвърти	път	на	светов-
но.	 Три	 пъти	 с	 хандбала	
–	в	Дания,	Хърватска	и	Ка-
тар	-	миналата	година.	Но	
за	 световно	 по	 баскетбол	
гимназията	 и	 Габрово	 се	
класират	за	първи	път.
 - Как се справяте с 
организацията, с финан-
сирането на участието?  
	 -	 Българска	 асоциация	
спорт	за	учащи	поема	так-
сата	за	участие	и	пътните	
разходи.	 От	 нас	 се	 иска	
да	 платим	 престоя	 на	 от-
бора	–	по	50	евро	на	дете	
на	 ден,	 това	 са	 заедно	 с	
другите	разходи,	са	около	
5	 000	 лева.	 Ще	 направим	
всичко	 възможно	 да	 оси-
гурим	 необходимите	 сред-
ства	 и	 да	 се	 представим	
достойно	и	успешно.
 Желая Ви успех в Рай-
пур!

Шампионът на Бълãария по áаñкåтáол - Матåматичåñката ãимназия...
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ДанИела Цонева

	 „185	 години	 са	 израз	
на	 традиция,	на	всеотдай-
но	 минало	 и	 предвестник	
за	бъдеще,	което	задължа-
ва“,	каза	Снежана	Рачевиц	
-	 директор	 на	 гимназията,		
по	време	на	тържествения	
ритуал	на	14	януари.		
	 На	този	ден	под	мото-
то	 „СъзДаваме	 празник“	
бе	поставено	началото	на	
поредицата	 от	 събития	 в	
юбилейната	за	Априловска	
гимназия	година.	
	 Елвира	Христова	–	за-
местник-директор,	 споде-
ля,	 че	 този	 юбилей	 стар-
тира	 „по	 малко	 по-аван-
гарден	начин“.	В	 съзвучие	
със	 185-та	 годишнина	със-
тавителите	 на	 програма-
та	 определят	 часовете	 за	
събитията	да	завършват	на	
„5“.	
	 Случването	 на	 праз-
ника	става	вътре	в	гимна-
зията	 чрез	 една	 работил-
ница	 за	 идеи,	 реализации	
и	 приноси.	 Събитията	 са	
хрумката	 на	 учениците,	 а	
учителите	 помагат	 за	 оф-
ормяне	на	техните	идеи.	И	
ако	учениците	са	в	ролята	
на	 организатори,	 учители-
те	са	техните	партньори.	
	 Преподавателите	 Кра-
симира	 Ангелова,	 Стефка	
Костадинова,	Мариана	Ма-
нева,	 Росица	 Димитрова,	
Велина	 Парахулева,	 Вла-
дилена	 Катевска,	 техни-
ческият	 сътрудник	 Анелия	
Пенева	 са	 двигателите	 на	
празника.	
	 В	 неговата	 основа	 е	
заложено	 да	 се	 покажат	
талантите	на	гимназиална-
та	 общност,	 всички	 да	 са	
участници,	

всички да са главни 
действащи лица.

		 Всяко	 събитие	 носи	
определено	 послание.	Ос-
новното	 е	 утвърждаване	
на	общността,	изявата		не	
само	на	настоящи	таланти,	
но	 и	 на	 бивши	 ученици.	
Логото	 на	 празника	 на-
пример	 е	 създадено	 през	
2015	 година	 от	 Мартина	
Денева	 (випуск’2007)	 и	
осъвременявано	 при	 вся-
ко	 честване;	 изработе-
ните	 от	 Поля	 Пеева	 (ви-
пуск’2013)	 рекламни	 папки	
и	книгоразделители,	чието	
отпечатване	 се	 случва	 с	
помощта	 на	 Симеон	 Мар-
ков	 от	 випуск’2016;	 под-
готвените	от	Петя	Савчева	
(випуск’2003)	 проекти	 за	
поканите,	картичките	и	те-
ниските	 за	 учениците	 за	
настоящата	 юбилейна	 го-
дина;	основателят	на	сай-
та	 „Габрово	Daily”	Момчил	
Цонев	(випуск’2001)	публи-
кува	в	създадения	от	него	
„Онлайн	музей	на	Габрово“	
специална	юбилейна	стра-
ница,	 посветена	 на	 185-та	
годишнина.	
	 И	 много	 важните	 по-
мощници	 -	Димитър	и	Ни-
кола	от	ХII	„а“		клас,	които	
по	 традиция	 са	 техниче-
ският	 екип	 по	 озвучава-
нето,	 помагат	 за	 пълно-
ценното	осъществяване	на	
всяко	събитие.		
	 Да	 зададе	 тона	 и	 да	
даде	лицето	на	юбилея	за	
пореден	 път	 се	 полага	 на	
интелектуалната	вътрешно-
училищна	игра	

„Шифърът на 
априлов“.

Създадена	по	идея	на	Ко-
льо	 Генев	 от	 випуск’2012,	
тя	се	превръща	в	неизмен-
на	 част	 от	 празника	 вече	
десета	година.	
	 „Нещото,	 което	 исках	
да	направим,	е	интересна	

игра,	 която	 да	 задоволи	
нуждите	 на	 априловци,	 а	
априловци	 се	 славим	 с	
нашата	 жажда	 за	 знания“	
-	 споделя	 създателят	 й,	
заимствал	идеи	от	„Шифъ-
рът	 на	 Леонардо“	 на	 Дан	
Браун.
	 В	 първото	 издание	
„шифърът“	обединява	учас-
тниците	 в	 4	 отбора,	 по-
сле	 те	 нарастват	 на	 6,	
сега,	при	последната	игра,	
са	 формирани	 5	 отбора	
с	 ученици	 от	 8-,	 9-,	 10-,	
11-,	12-ти	класове.	Първите	

отбори	са	с	имена	Приле-
жен,	 Мъдър,	 Благонравен,	
Внимателен,	 Благочинник	
-	 наименования,	 с	 които	
са	 поощрявани	 учениците	
от	 Габровското	 взаимно	
училище.	
	 С	 всяко	 издание	 на	
играта	 те	 се	 променят	 и	
сегашните	 5	 отбора	 са:	
Жълт	като	символ	на	свет-
лината,	Червен	–	на	топло-
то,	Зелен	–	на	разума,	Син	
–	 на	 вярата	 и	 истината,	
Оранжев	 –	 на	 радостта	
и	 оптимизма.	 Изборът	 за	
тези	наименования	е	свър-
зан	 с	 мотото	 на	 играта	
„Има	достатъчно	 светлина	
за	 тези,	 които	 искат	 да	
виждат“.
	 С	пожеланията	за	„ин-
телектуална	 и	 усмихната	
злоба,	 успех,	 дързост	 и	
ентусиазъм	в	играта“	Елви-
ра	 Христова	 даде	 начало	
на	 надпреварата.	 Стефка	
Костадинова	 -	 учител	 по	
български	 език	 и	 литера-
тура,	като	ръководител	по	
реализацията	на	играта	се	
обърна	към	присъстващите	
участници,	 ръководители,	
жури,	че	„човек	трябва	да	
дава	 това,	 което	 прите-
жава“,	 и	 ги	 призова	 „да	
бъдем	общността	 –	 силна,	
искаща,	чертаеща	пътя	си	
напред“.	
	 Домакинството	на	със-
тезанието	 по	 традиция	
е	 на	 хуманитарния	 X	 „а“	
клас.	Те	подготвят	задачи-
те,	 чрез	които	се	изпитва	
услужливата	 памет,	 уме-
нието	 за	 работа	 в	 екип,	
математическите	 способ-
ности,	свободното	бораве-
не	с	историческите	факти,	
с	 категориите	 на	 хумани-
тарното	знание.	Пътят	към	
всяка	 следваща	 загадка	
се	посочва	от	отговора	на	
предходната.	
	 По	 кодове	 и	 шифро-
вани	 послания	 се	 търсят	
из	цялото	училище	скрити	
интелектуални	задачи.	Тър-
си	 се	 завета	 на	Априлов.	
Задачите	 са	 формулира-

ни	 така,	 че	 в	 личностен	
план	да	бъде	предизвикан	
всеки	 участник.	Например	
върху	географска	карта	на	
България	да	се	нанесат	10	
места,	 свързани	 с	 лите-
ратура,	и	чрез	легенда	да	
бъде	 посочена	 личността.	
Или	 задача	 върху	 шедьо-
въра	 на	 Цанко	 Лавренов	
„Габрово	 –	 1847	 г.“,	 запе-
чатал	откриването	на	под-
писка	 за	 нова	 училищна	
сграда	 (днешната	 гимна-
зия)	в	присъствието	на	Ап-
рилов.	 След	много	 кратко	
разглеждане	на	 картината	
отборите	 трябва	 да	 въз-
произведат	чрез	описание	
изобразените	 личности,	
архитектурни	 и	 природни	
обекти,	 цветовете	 на	 жи-
вописното	 платно.	 Играта	
е	 повод	 и	 възможност	 за	
опознаване	 на	 гимнази-

алната	 общност,	 играта	 е	
форма	на	сплотяване.	Все-
ки	 випуск	 е	 с	 конкретен	
ангажимент,	а	отборите	са	
съставени	 от	 участници,	
представители	 на	 различ-
ни	 класове.	 Тази	 година	
в	 „Шифърът	 на	 Априлов“	
за	пръв	път	ментори	(нас-
тавници)	 на	 отборите	 не	
са	 учители,	 а	 бивши	 въз-
питаници	 на	 гимназията	
–	Иван	Христов,	Цветомир	
Цанков,	 Петър	 Николаев,	
Валерия	Василева,	Калоян	
Христов.	 След	 около	 дву-
часово	 продължение,	 кое-
то	включва	запознаване	с	
отборите,	техните	ментори	
и	 водачи,	 изясняване	 на	
правилата,	 поставяне	 на	
първата	задача	и	време	за	
откриване	на	загадките,	бе	
извоювана	 и	 победата	 от	
Оранжевия	 отбор,	 настав-
ляван	 от	 Калоян	 Христов.	
Съставен	от	ученици	от	VIII	
„д“,	IХ	„а“,	Х	„г“,	ХI	„б“	и	ХII	
„в“	 клас	 и	 с	 водач	 Ната-
лия,	 те	 най-бързо	 успяват	
да	 открият	 скрития	 завет	
на	Васил	Априлов	и	да	на-
берат	съответно	най-много	
точки	 -	 53,5.	 След	 тях,	 на	
второ	място	с	48	точки	се	
нарежда	 Зеленият	 отбор,	
съставен	от	представители	
на	VIII	 „в“,	 IХ	 „в“,	Х	 „д“,	ХI	
„г“	 и	 ХII	 „г“	 клас	 с	 водач	
Симона	 и	 наставник	 Цве-
томир	 Цанков.	 С	 малка	
разлика	 в	 точките	 (47,5)	
на	трето	място	се	класира	
Червеният	отбор	с	ментор	
Валерия	 Василева,	 водач	
Алекс	и	участници	ученици	
от	VIII	 „б“,	 IХ	 „г“,	 Х	 „в“,	 ХI	
„д“,	 ХII	 „а“	 клас.	 У	 всички	
участници,	 независимо	 от	
класирането,	 се	 утвърди	
убеждението,	 че	 „в	 дел-
ника	и	в	празника	 трябва	
да	 правим	 това,	 което	 ни	
е	 завещал	 Априлов“	 -	 да	
бъдат	в	познанието	после-
дователни	 и	 критични,	 да	
бъдат	общност,	 която	при-
ема	 предизвикателствата	
като	 истинската	 цел	 на	
видимия	дух.

		 И	една	нова	форма	за	
споделена	 общност	 -	 иде-
ята	за	 „Чай	с	история“	се	
реализира	за	първи	път	и	
ще	продължи	да	се	разви-
ва.	От	180-та	годишнина	на	
гимназията	 се	 утвърждава	
традицията	 всяка	 година	
да	се	канят	успели	в	раз-
лични	области	бивши	въз-
питаници	за	срещи	с	 уче-
ническата	 общност,	 които	
постепенно	 се	 превръщат	
в	една	оригинална	проява	

„априловци се 
завръщат“. 

Нейното	начало	е	сложено	
през	 2013	 г.	 с	 представя-
нето	на	дипломен	филм	на	
Пламена	 Христова,	 която	
завършва	 телевизионна	
режисура.	Списъкът	на	по-
канените	 набъбва	 бързо:	
Теодора	 Трифонова,	 Да-

рин	Маджаров,	 гл.	ас.	д-р	
Иван	 Христов,	 Цветомир	
Цанков,	 Момчил	 Цонев,	
Ралица	Кафова,	Калоян	...	
	 Години	 наред	 в	 праз-
ничния	 ден	 се	 инициират	
и	срещи	на	бивши	учители.	
Тази	година	за	реализира-
нето	 на	 една	 по-вълнува-
ща	среща	на	поколенията	

„чай с история“
е	 „подсладен“	с	презента-
ция	 под	 мотото	 „Школата	
е	 обща	 и	 открай	 светът	
ако	 дойдат,	 нека	 се	 учат“,	
подготвена	 от	 учителката	
Росица	Димитрова.	
	 Като	 отбеляза,	 че	 „не-
изменната	част	от	тази	го-
ляма	 къща	 са	 различните	
поколения	 учители	 и	 въз-
питаници“,	 Елвира	 Христо-
ва	 пожела	 на	 присъства-
щите	„красиво	припомняне	
и	сърдечни	трепети“.
	 Сред	 предишните	 учи-
тели,	 възпитаници	 и	 гости	
на	 Априловска	 гимназия	
са	Донка	Дичева	 -	 учител	
по	философия,	 психология	
и	 логика,	 директор	 в	 пе-
риода	1993-2002	г.,	Тодорка	
Бинева	 -	 учител	 по	 руски	
език	и	помощник-директор	
(1993-2009),	 Олга	 Галено-
ва	 -	 учител	 по	 биология	
(1978-1996),	 Боянка	 Геро-
ва	 в	 продължение	 на	 30	
години	 (1975-2005)	 учител	
по	 история	 и	 още	 Мария	
Николова,	 Светла	 Колева,	
Миглена	 Драгиева,	 Ганка	
Пенкова,	 Надежда	 Съб-
чева,	 Донка	 Даракчиева,	
Емилия	 Цанкова,	 Добрин-
ка	 Бъчварова,	 Венета	 Ко-
зарева,	Даниела	Цонева.	
		 За	Донка	Дичева,	спо-
ред	 която	 „Априловото	
училище	 сбъдва	 не	 само	
една	мечта“,	 тазгодишният	
празник	е	„радост,	щастие	
да	бъда	тук	и	сега“.	
	 Тодорка	 Бинева	 е	
„щастлива,	 защото	 учили-
щето	 винаги	 ще	 остане	
част	от	мен“.	
	 Мария	Николова	в	ден	
като	 днешния	 счита,	 че	

„духът	 на	Априлов	 е	 жив,	
отразен	в	очите	на	негови-
те	следовници“.	
	 Боянка	 Герова,	 чиято	
мечта	 е	 да	 бъде	 „една	 от	
тях	и	това	се	сбъдна“,	за-
щото	 и	 днес	 се	 чувства	
„априловец“.	
	 Според	Ганка	Пенкова,		
„изборът	за	всеки	е	вина-
ги	 труден,	 но	 Национал-
на	Априловска	 гимназия	е	
най-добрият“.	 	
	 Учителите	Ганка	Пенко-
ва	 (руски	език)	и	Златина	
Милчева	 (английски	 език),	
бившите	 гимназисти	 Иван	
Христов	 (преподавател	 по	
история	 на	 културата	 в	
гимназията)	и	Калоян	Хри-
стов,	двамата	от	екипа	на	
литературния	сайт	„Тетрад-
ката“,	стават	част	от	праз-
ничните	часове	в	десетите	
класове	под	надслов	

„вдъхновяващи 
диалози за 
професията учител“.

При	 споделените	 в	 Х	 „б“	
клас	 впечатления	 за	 учи-
телството	 си	 Пенкова	 е	
категорична	 за	 „неизмен-
ния	 сблъсък	 между	 по-
коленията“.	 Но	 счита,	 че	
„когато	 учителят	 изисква,	
трябва	 да	 е	 взискателен	
и	 към	 себе	 си“.	 А	 когато	
той	греши,	нейният	съвет	е	
„учениците	да	 го	провоки-
рат	с	въпроси“.	Насърчава	
ги	 „да	 поддържат	 прия-
телство,	 уважение	 и	 обич	
към	всички	независимо	от	
възрастта“.	
	 Пред	 Х	 „г“	 клас	 Иван	
Христов	и	Калоян	Христов	
акцентират	 върху	 гордост-
та	 от	 това	 да	 бъдеш	 „ап-
риловец“,	 на	 емоциите	 и	
духа,	които	носи	училище-
то,	на	факта,	че	априловци	
трябва	 да	 бъдат	 обедине-
ни,	 за	 примера	 на	 учите-
лите.	 „Интересите	на	мла-
дите	хора,	изкушението	да	
бъдеш	учител,	смисълът	да	
се	 самоусъвършенстваме,	
кои	 са	 съвременните	 бъл-
гарски	автори,	които	четат	
младите“,	са	темите,	които	
според	 Иван	 Христов	 по-
падат	във	фокуса	на	любо-
питството	им.
	 Новият	корпус	с	по-от-
вореното	си	пространство,	
по-динамичен	и	провокати-
вен	като	среда,	 той	става	
територия	 на	 три	 творче-
ски	ателиета,	които	създа-
ват	празничното	простран-
ство.	Инсталацията	

„185 птици в полет“,
изработена	 от	 деветите	
класове,	 оформя	 прос-
транството	 до	 портрет	 на	
патрона.	 Чрез	 инсталаци-
ята	е	пресъздадена	идеята	
за	 185-те	 години	 в	 полета	
на	 училището.	 Птиците	 са	
подготвени	с	напътствията	
на	 учителя	 по	 изобрази-
телно	 изкуство	 Мариана	
Манева	в	продължение	на	

няколко	седмици.	Окачени	
в	спираловидна	форма,	те	
се	 спускат	 от	 тавана	 в	
окото	 на	 спираловидното	
стълбище	на	сградата.		
	 Х	 „г“	 клас	 с	 помощта	
на	 учителя	 по	 български	
език	 Стефка	 Костадинова	
„ословесява“	 с	 текст	 тази	
част	от	артпространството	
чрез	 подбрана	 поезия	 на	
Стефан	Цанев,	Александър	
Геров,	Ричард	Бах	за	„раз-
личния	човек	през	погледа	
на	птиците	в	полет“.
	 Резултат	от	дарителска	
кампания,	 проведена	 от	
десетите	класове,	е	

артинсталация 
за историята на 
гимназията

с	 оригинални	 предмети,	
снимки	и	печатни	матери-
али.	В	основата	на	идеята	
е	„да	съживим	вещи,	албу-
ми,	значки,	удостоверения,	
картички“,	 споделят	 учите-
лите	 Красимира	 Ангелова	
по	 история	 и	 Владилена	
Катевска	 по	 български	
език	 и	 литература.	 Учени-
ците,	 някои	 потомствени	
априловци,	 подреждат	 ин-
тересни	 находки,	 надник-
ват	 назад	 във	 времето,	
свързват	 семейната	 исто-
рия	 с	 историята	 на	 учи-
лището.
	 Владилена	 Катевска,	
която	е	и	един	от	възпита-
ниците	 му,	 разказва:	 „Тъй	
като	 мотото	 на	 празника	
е	 „СъзДаваме	 празник“,	
целта	 бе	 да	 се	 обединят	
усилията	 на	 поколенията	
априловци	 в	 издирване-
то	 и	 събирането	 на	 ма-
териалите,	 а	 настоящите	
ученици,	 респектирани	 от	
наследството,	което	им	се	
предоставя,	 трябваше	 да	
го	 подредят	 и	 представят	
в	 една	 „инсталация“,	 коя-
то	 да	 бъде	 едновременно	
интересна	 за	 вниманието	
на	 съвременния	 ученик	 и	
в	 същото	 време	 полезна	
и	 образователна.	 Затова	
не	използвахме	думата	из-
ложба	 или	 експозиция,	 а	
инсталация,	 за	 да	 е	 про-
ект,	 направен	 от	 ученици-
те“.		 	 	
	 Отзовават	се	и	различ-
ни	поколения	възпитаници,	
бивши	 и	 настоящи	 учите-
ли	 -	 Боянка	 Герова,	 коя-
то	 предоставя	 материали,	
свързани	 с	 честването	 на	
150-я	 юбилей	 на	 училище-
то;	д-р	Лиляна	Шипчанова	
от	 випуск	 1978	 г.,	 която	
предава	 своя	 медал	 за	
отличен	успех	и	албум	със	
снимки	 на	 класа	 си;	 Пав-
лина	 Дамянова	 -	 уредник	
от	 РЕМО	 „Етър“,	 предлага	
снимка	 на	 свой	 роднина	
с	 ученическа	 униформа,	
който	е	бил	възпитаник	на	
гимназията.	 В	 училището	
също	 има	 много	 матери-
али,	 които	 се	 съхраняват,	
а	 остават	 непознати	 за	
учениците.	 Изложени	 са	
оригинални	 укази	 за	 наг-
раждаването	на	 гимназия-
та	през	различни	години	и	
поводи.	
	 Оригинален	елемент	на	
инсталацията	са	колоните,	
които	 подобно	 на	 Христо	
Явашев	(завършил	Габров-
ската	 гимназия)	 и	 с	 на-
пътствията	 на	 Красимира	
Ангелова	са	„облечени“	от	
учениците	от	ХI	„в“	клас	в	
копия	на	печатни	издания,	
посветени	 на	 гимназията	
–	на	историята,	учителите,	
учениците,	събитията.	
	 Чрез	 непринудените	
диалози	 с	 настоящите	 ап-
риловци	 Боянка	 Герова,	
поканена	да	открие	инста-
лациите,	изразява	личната	
си	позиция	на	преживяно-
то	минало,	споделя	им	за	
любим	исторически	персо-
наж,	спомени	от	празнува-
нето	 на	 150-та	 годишнина,	
което	 тя	 определя	 като	
„помпозно	и	красиво“,	или	
какво	от	учителстването	й	
предизвиква	 днес	 смях	 у	
нея.	

„стълба на времето“ 
е	 третото	ателие,	 дело	на	
единадесетокласниците,	 в	
което	априловци	изписват	
свои	 послания	 на	 челата	
на	 стъпалата,	 водещи	 към	
портрета	 на	Априлов.	Тек-
стът	 на	 стълбите,	 който	 е	
дело	 на	 учениците	 от	 ХI	
„а“	 клас,	 е	 съчетание	 от	
думи	 на	 поколения	 учени-
ци	 (сред	 тях	и	на	класна-
та	 им	 Владилена	 Катев-
ска),	 които	 чрез	 словото	
си	 се	 вписват	 в	 паметта	
на	 училището,	 включени	
са	 и	 част	 от	 посланията	
на	 Априлов,	 на	 Петранка	
Колева	 (директор	 в	 пери-
ода	1963-1967	г.)	и	част	от	
клетвата.	 Те	 са	 дълбоко	
свързани	 с	 историята	 на	
гимназията,	 със	 символи-
ката	 на	 задължението	 да	
се	пази	ценността	на	зна-
нието,	 да	 се	 презира	 ду-
ховната	 леност.	 Клетвата	
се	произнася	от	учениците	
два	 пъти	 в	 периода	 на	
тяхното	 обучение	 –	 като	
осмокласници,	когато	пре-
крачват	 прага	 на	 учили-
щето,	 на	 историческата	
сграда,	 и	 вече	 като	 зре-
лостници,	 когато	 отново	
прекрачват,	 но	 навън	 към	
живота,	в	който	да	прило-
жат	мъдростите	на	Априло-
вия	 завет.	 Посланията	 са	
изрисувани	върху	стълбите	
от	Х	„а“	клас	заедно	с	Ма-
риана	Манева.	
	 В	 разнообразната	
програма	на	 честването	 е	
предвиден	и	

„час в музея“,
който	 се	 проведе	 с	 уче-
ниците	 от	 осмите	 класове	
в	 Националния	 музей	 на	
образованието.	 Според	
споделеното	 от	 дългого-
дишния	 преподавател	 по	
история	 Пенка	 Петрова:	
„Документалният	 филм	
„Благодетелите“	и	посеще-
нието	 на	 юбилейните	 из-
ложби	 „Учебниците	 на	 Га-
бровското	училище	-	осно-
ва	на	новобългарското	об-
разование“	и	„Българското	
училище	 –	 образование	 и	
възпитание	 чрез	 правила“	
са	добро	начало	в	позна-
нието	 за	 Васил	 Априлов,	
за	 сподвижника	 му	 Нико-
лай	Ст.	Палаузов	и	тяхното	
благодетелно	дело“.	А	зна-
чението	на	тази	утвърдена	
образователна	 форма	 ще	
се	 осмисли	 и	 чрез	 поста-
вената	 творческа	 задача	
на	 най-младия	 випуск	 ап-
риловци	 -	 осмокласници-
те,	 които	 трябва	 да	 проу-
чат	живота	на	патрона	на	
класната	им	стая,	да	под-
готвят	 и	 представят	 пре-
зентации	на	предстоящите	
Априлови	дни	на	културата	
през	месец	май.
	 Кулминация	 на	 юби-
лея	 е	 спектакълът	 „Див-
ният	 огън“,	 именуван	 така	
по	 романа	 „Див	 огън“	 на	
проф.	 Анчо	 Калоянов.	 Ог-
неният	 спектакъл	 е	 реа-
лизиран	 от	 групата	 Black	
fire	с	ръководители	Мария	
и	Диана	Стойнови,	като	в	
него	участват	и	ученици	от	
гимназията.	Самата	Диана	
е	 неин	 възпитаник.	 В	 ос-
новата	на	създаването	му	
е	 идеята	 за	 пречистване-
то,	 за	принадлежност	 към	
бъдното,	 към	 градивното	
и	огънят	като	средство	за	
трансформиране	 на	 чове-
ка,	 чийто	 поглед	 е	 отпра-
вен	към	бъдещността.
	 Юбилейните	тържества	
по	 отбелязване	 185-та	 го-
дишнина	 на	 училището,	
създадено	 от	 Васил	Апри-
лов,	 което	от	 1889	 г.	 носи	
и	 неговото	 име,	 са	 без	
съмнение	 изява	 на	 една	
общност	 от	 ученици,	 учи-
тели,	 съмишленици,	 общ-
ност,	 която	 доказва,	 че	
и	 в	 празника	 „училището,	
в	 което	 всеки	 ден	 учим,	
работим	и	чувстваме	като	
част	от	делника,	е	храм	и	
крепост,	изпълнени	с	мно-
го	душевност“.

И в äåлник, и в празник Национална Априловñка ãимназия å 
оáщноñт, изпълнåна ñ познаниå, ñъпричаñтиå и äушåвноñт

аследник на първата седмокласна мъжка гим-
назия в българските земи, определяна за „един 
от най-значимите успехи на българското 

национално-просветно движение през Възраждането“, 
Националната Априловска гимназия продължава тра-
дицията и на първото светско новобългарско училище 
– Габровското, открито на 2/14 януари 1835 г. 

Н
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Петко Хинов

	 Бавното	 четене	 като	 основенъ	 похватъ	 за	
постигане	на	дълбоки	знания	и	ерудиция.
	 Една	 отъ	 прѣдлаганитѣ	 въ	 Старата	 школа	
техники	за	напрѣдъкъ	въ	знанията,	е	всѫщность	
много	стара	 -	бавното	четене	и	повторение	на	
единъ	 и	 сѫщи	 текстъ.	 Въ	 нашата	 школа	 къмъ	
това	 добавяме	 и	 художественото	 четене	 на	
гласъ,	което	е	прѣко	свързано	съ	умѣнието	да	
изразявашъ	 отначало	 чуждитѣ	 мисли,	 а	 сѣтнѣ 
-	 и	 своитѣ	 собствени,	 красиво,	 убѣдително	 и	
вдъхновяващо.
	 Идеята	 за	 овладяване	 на	 знания	 и	 култура	
чрѣзъ	четене	е	древна	в	Китай.	Сѫществува	тер-
минътъ	 	 hányǒng   всѣпоглъщащо	 чете-
не	(учение)
	 Първоначално	 изразътъ	 означава	 потапяне	
въ	 съдържанието	 на	 четени	 класически	 произ-
ведения,	 многократно	 проникване	 на	 ума	 въ	
смисъла	имъ	–	единствено	при	такова	четене	е	
възможно	да	придобиешъ	полза	и	да	събудишъ	
стремления	 и	 проникновено	 съзнание.	 Като	
начинъ	 за	 четене	 и	 трупане	 на	 задълбочени	
знания,	 всѣпоглъщащото	 четене	 изисква	 да	 се	
задвижатъ	 личниятъ	 опитъ,	 възпитание	 и	 зна-
ния,	да	се	размишлява	надъ	прѣдставенитѣ	въ	
книгитѣ	 въпроси,	 гледища,	 свѣдения	 и	 факти,	
да	 накарашъ	 собственитѣ	 знания	 да	 се	 обно-
вяватъ	 непрѣстанно,	 като	 водитѣ	 на	 бликащъ	
изворъ	-	въ	класическата	си	китайска	употрѣба,	
този	идиомъ	означава,	 че	 колкото	повече	 кни-
ги	 четешъ,	 толкова	 по-ясни	 ставатъ	 мислитѣ	 и	
разбирането	 ти.	 Като	 начинъ	 за	 вникване	 въ	

художественото	 произведение	 и	 разтълкуване-
то	 му,	 всѣпоглъщащото	 четене	 изисква	 усилие	
да	 се	 навлѣзе	 въ	 особеноститѣ	 на	 творбата	 и	
чрѣзъ	 многократно	 осмисляне	 и	 прѣживяване,	
въ	 крайна	 смѣтка	 да	 се	 схванатъ	 дълбокитѣ 
смислови	 пластове	 и	 естетическия	 свѣтъ	 на	
изслѣдваното	произведение.	Чрѣзъ	него	ние	си	
уясняваме	сѫщо	и	въздѣйствието	на	изкуството	
и	 литературата	 върху	 възпитанието	 на	 волята	
и	 вкуса,	 както	 и	 върху	 облагородѣването	 на	
човѣшкото	сърдце.
	 Ето	нѣколко	цитата	отъ	стари	китайски	книги	
за	всѣпоглъщащото	четене:

	 Когато	 чете,	 учениятъ	 трѣбва	 да	 владѣе	
тѣлото	 си	 и	 да	 сѣди	 изправно,	 да	 се	 вглежда	
въ	всѣко	слово	и	тихичко	да	го	изговаря,	да	е	
изпразнилъ	душата	си	отъ	всѣка	мисъль	и	да	е	
погълнатъ	 отъ	 четенето	 изцѣло,	 и	 да	 изслѣдва	
писаното,	сравнявайки	го	съ	собствения	опитъ.
„Учительтъ	 Джудзъ:	 избрани	 и	 подредени	
бесѣди“

	 Такъвъ	 езикъ	 притежава	 собствена	 „кръво-
носна	система“	–	стига	само	човѣкъ	изцѣло	да	
се	потопи	въ	него	задълго,	тогава	самъ,	естест-
вено,	 ще	 постигне	 вѫтрешния	 му	 порядъкъ	 и	
смисълъ,	 [словото]	ще	 го	 пропие	 надълбоко,	 и	
не	ще	е	нужно	внасяне	на	обяснения	и	словеса	
отвънъ:	 това	 единствено	 би	 задушило	 живия	
смисълъ,	вложенъ	въ	думитѣ	отъ	поета.
Джу	Си,	„Събрани	съчинения	на	Джу	Си“

	 Слѣдъ	 като	 задълбочено	 изслѣдвашъ	 лите-
ратурния	контекстъ	[буквъ.	написаното	прѣди	и	
слѣдъ	 това,	 което	 четешъ],	 слѣдъ	 като	 изцѣло	
се	потопишъ	въ	словото,	за	да	намѣришъ	ключъ	
къмъ	 разбирането	 на	 намѣрението,	 съ	 което	
то	 е	 изрѣчено	 -	 тогава	 и	 различията	 [между	
текстовѣтѣ]	ще	ти	се	откриятъ	[сами]	докрай.
Уанъ	Фуджи,	„Бесѣди	за	поезията	отъ	Кабинета	
Дзянъ“

	 Начало:	17.30	часа,	21	януари	2020	г.,	в	Град-
ска	библиотека	в	Севлиево.
	 Занятията	 ще	 се	 провеждат	 всеки	 вторник,	
като	предварително	ще	се	обявява	направление-
то	и	темата.	Първата	ни	среща	ще	е	в	направле-
ние	„Основи	на	старобългарския	език“,	съчетано	
с	„Мислещо	четене“.	Темата	ще	е	

„Чåтåнåто като школа на миñлåнåто”.
	 Занятията	 ще	 са	 с	 продължителност	 един	
час.
	 Лектор	 и	 водещ	 е	 Петко	 Хинов,	 инициатор	
и	създател	на	Старата	школа.	Екипът	на	библи-
отеката	 е	 партньор	 и	 организатор	 на	 срещите.	
Всеки,	желаещ	да	се	включи,	е	добре	дошъл.
	 Целта	 на	 заниманията	 в	Школата	 е	 не	 тол-
кова	 да	 дава	образование	 (диплома	и	 прочее),	
колкото	да	възпълни	една	огромна	липса	в	мо-
дерното	 образование	 в	 две	 основни	 направле-
ния:
	 а)	 целенасочено	 словесно	 развитие	 на	 ли-
чността	и
	 б)	хуманизация	на	процеса	на	учене	и	начи-
на	на	живот.
	 Старата	школа	е	създадена	с	идеални	наме-
рения,	не	преследва	комерсиални	цели	и	нашият	
единствен	 стремеж	е	 към	 високото	 качество	 на	
знанията,	които	споделяме,	и	благородството	на	
отношенията,	които	бихме	искали	да	изградим	по-
между	си.	Всички	желаещи	могат	да	се	включат	
безплатно,	като	единственото	ни	условие	към	вас	
е	сериозността	на	намеренията	и	желанието	да	
работим	 от	 сърце	 за	 културното	 и	 духовно	 въз-
раждане	на	Севлиево	и	нашата	родна	страна.

Днåñ започват занятията в Старата школа на Пåтко Õинов в Сåвлиåво

 „Разказвачът“ е книга три-
птих, в която малките повести се 
опитват да напишат част от го-
лемия разказ за превъплъщенията 
на балканския човек. Онзи, който 
непрекъснато се отдалечава и при-
ближава от и към себе си. Впрочем, 
това прави и авторът на тази кни-
га. „Разказвачът“, „Непокорният 
Лука“, „Жената и златният Осъм“ 

дават убежище на много истории, 
герои и разказвачи. Тук разказът и 
разказването са най-висшата фор-
ма на живот. Начин да се живее, 
начин да се умира. Излиза, че са за-
кодирани в кръвната група на бал-
канския човек. Чрез големия разказ 
за себе си и света този уникален 
човешки тип пътува във времето 
и върши истински чудеса. Драма-

тични, но и романтични обрати, 
защото „разказвачът“ не е лишен 
от нищо – нито от белезите на 
историята, нито от авантюрите 
на настоящето. Затова не бива да 
ви учудва нито една среща – особе-
но тази, при която времето спира 
и невероятното раздава плесници 
на умиращите души, за да ги върне 
отново към живота.   

Срåща ñ проф. Сава Ваñилåв и нåãовата 
áåлåтриñтична книãа триптих „Разказвачът”
 ПРОф. ДфН САВА ВАСИ-
ЛЕВ е	 бивш	 директор	 на	 уни-
верситетската	 библиотека	 към	
Великотърновския	 университет	
„Св.	 св.	 Кирил	 и	 Методий“	 и	
преподавател	 в	 катедра	 „Бъл-
гарска	литература“.	Водещ	ре-
дактор	 на	 поредицата	 „Лите-
ратурни	 кръгове	 и	 издания“	
на	 издателство	 „Слово“.	 Гла-
вен	 редактор	 на	 алманаха	 за	
литература,	 наука	 и	 изкуство	
„Света	 гора“.	 Председател	 на	
Националното	общество	за	ли-
тература	и	изкуства	„Формула	
6“.
	 Проф.	Сава	Василев	е	ро-
ден	 в	 град	 Каварна.	 Възпи-
таник	 на	 Великотърновския	
университет	 „Св.	 св.	 Кирил	 и	
Методий“.	 Днес	 е	 професор	 в	
същия	 университет.	 Литерату-
рен	историк	и	критик,	писател.	
Дебютира	 през	 1993	 година	 с	
цикъла	 разкази	 „На	 лов	 без	
кучета“.	 Автор	 е	 на	 22	 книги,		
пет	от	които	са	белетристични	
–	 сборници	 с	 разкази,	 пиеси,	
новели	и	роман.	Негови	книги,	
отделни	 разкази	 и	 стихове,	
както	 и	 откъс	 от	 романа	 са	
превеждани	 на	 френски,	 пол-
ски,	хърватски	и	руски	език.

Искаше да е сама. Отпусна се по гръб във водата и се 
опита да помисли трезво. 

Животът ѝ доста се бе объркал. От нормална жена със 
семейство и престижна работа се бе превърнала в някаква фа-
натичка, опитваща се да надхвърли собствените си възмож-
ности. Бе се заела с неща, които сякаш не бяха по силите  ѝ. 
Разкъсваше се между зова на сърцето и здравия разум и по-
някога изобщо не знаеше на кой път стои. На всичкото отгоре 
постоянните знаци за събуждането на българския дух, които 
я преследваха, съвсем нарушаваха спокойствието  ѝ. Не се 
съмняваше в тях – бяха твърде много и твърде свързани, за 
да са случайни. Но защо бяха избрали точно нея??? Защо не 
някой силен и напорист мъж, а нея – крехката жена?! „Защото 
си готова да умреш за родината и народа си” – тихо отвърна 
вътрешният  ѝ глас и тя избухна в сълзи. Да, готова беше и го 
знаеше. Сърцето  ѝ се късаше при мисълта да остави Крис и 
непорасналите си още деца сами, но беше готова на всичко 
само и само Българският род да излезе от тинята! Беше готова 
да се жертва по всякакъв начин, ако нейният живот можеше 
да помогне за голямата цел. „Боже, звучи откачено! – каза си 
тя през сълзи. – Сякаш слушам някой от съзаклятниците на 
Априлското въстание. Но това е толкова старомодно! Кой в 
днешно време разсъждава така? Всеки гледа собственото си 
благополучие и спокойствие. Сигурността и дългият живот с 
добра пенсия са издигнати в култ в западния свят. А аз мисля 
за саможертва...” 

Тъгата ѝ извика след себе си отчаянието. Радина се оп-

ита да излезе от него с обичайните положителни мисли, но 
този път не се получи. Мъките на българския народ се нижеха 
като на забавен кадър пред затворените ѝ очи. Бе насъбрала 
твърде много горчилка, която не можеше да се отмие ей-така. 
Сякаш всичката ѝ решителност се бе изпарила за миг и вече 
не знаеше какво да прави и накъде да поеме. Чувстваше се 
самотна, различна от другите хора и много изморена. Може 
би трябваше да се откаже от всички мечти и големи цели? 
Просто да ги забрави и да поеме пак по утъпканите и скучни 
коловози на живота, както правят другите? Да се върне като 
колелце в голямата машина за печелене на пари и да играе иг-
рата на онези, които искаха пълна глобализация и контрол 
над хората? Не – нямаше да стане! Щеше да се опита да поспи 
добре и утре щеше да му мисли. Защото „утрото е по-мъдро 
от вечерта”, а от българските поговорки по-верни няма...

На сутринта Радина се събуди с леко подпухнали от пла-

ча очи. Но съзнанието ѝ бе много по-чисто. Светлата енергия 
на утрото изправяше нейната собствена. Докато пиеше чай в 
градината на хотела, тя продължи с разбора на собственото 
си положение. Качи се в стаята си и продължи да разсъждава. 
Чувстваше се слаба и объркана. Напоследък мисълта за сфе-
рата на Боян Мага все по-натрапчиво се въртеше в мислите ѝ 
и не ѝ даваше мира. Сякаш нещо постоянно ѝ нашепваше, че 
трябва да я намери. Но как? Уж вярваше, че съществува, а я 
гризеше съмнение. Що за приумица – някаква сфера, затво-
рила за вековете най-доброто от българския дух?! Щяха да ѝ 
се смеят, ако кажеше на някого. Никъде, в никоя историческа 
справка не се споменаваше за нея. Само в сънищата на някак-
ва си откачена съвременна жена! Ха! 

Радина леко удари слепоочията си с юмруци и ги при-
тисна. Ядосваше се на себе си и на цялата тази каша, в която 
се бе забъркала. Да обичаш родината си – добре, но да тър-
чиш по пещери и да търсиш древни реликви – това вече не 
звучеше никак разумно. И все пак – нали намери пръстена!? 
Да, но тогава имаше сън и знаци! А сега не идваше нищо – 
никаква нишка! Освен онази пещера, която бе сънувала два 
пъти и в която Боян Магът се превръщаше във вълк. Да, но я 
бе виждала само отвътре. Как тогава да я намери?! 

Разказвачът, откъс 

 Опитвам се да си представя древни ловци, 
първобитни хора, пътуващи с месеци в степна-
та пустош и през планините. Било е рано за 
магията на думите, а е трябвало да се убива 
времето на дългите преходи. Разказвали се ис-
тории за лов и оцеляване. На едни се отдавало 
повече, на други - по-малко. И понеже мерките 
за разстояние не били измислени, дължината на 
пътищата се измервала с дължината на разка-
заните истории. 
	 Дръж	 се	 здраво	 за	 стола,	 ще	 ти	 разкажа	
история,	 която	 отдавна	 не	 ми	 дава	 мира	 -	
започна,	 както	 винаги	 без	 подкана,	 капитан	
далечно	плаване	Йоахим	Хоис.	И	даде	знак	на	
момчето	 да	 донесе	 още	 две	 питиета.	 Откакто	
се	бе	пенсионирал,	обичаше	да	се	заседява	на	
верандата	на	старото	 казино	и	да	 гледа	през	
рамо	морето.	Бях	забелязал,	че	застава	с	гръб	
към	водата,	леко	полуобърнат	-	така	че	да	виж-
да	 колкото	 се	 може	 повече	 от	 сушата,	 но	 да	

държи	под	око	и	вълните.	Дали	не	го	правеше	
по	 навик,	 останал	 от	 годините	 на	 дългите	 му	
плавания,	когато	е	трябвало	да	следи	палубата	
и	да	стяга	юздите	на	тромавото	си	корито,	или	
се	 опитваше	 да	 избяга	 от	 миналото	 си	 -	 все	
едно,	 сега	 това	нямаше	никакво	значение.	Но	
аз	се	разбързах	и	забравих	да	призная	онова,	
което	предполагам,	вече	сте	разбрали,	Йоахим	
Хойс	 е	 първото	 хрумнало	ми	 име,	 с	 което	 се	
опитвам	да	прикрия	истинското	име	на	капита-
на.	Как	защо?	Хората	от	бранша	се	познават,	
градът,	макар	и	голям,	си	остава	обозримо	мно-
жество	от	преплетени	приятелства,	роднинства	
и	познанства.	За	по-специалните	хора	и	служби	
е	излишно	да	споменавам.	Повярвайте	ми,	този	
разказ	едва	ли	би	спечелил	или	изгубил	нещо,	
ако	знаехте	името	на	моя	приятел.	Приемете	го	
като	каприз,	излишна	щипка	загадъчност	-	все	
едно,	няма	да	ви	се	обидя.	Но	знайте,	че	нико-
га	не	ми	се	е	налагало	да	искам	разрешение	за	
разкриване	на	нечия	 самоличност.	И	 се	 надя-
вам	да	си	остане	така,	защото	самата	мисъл	за	
това	ме	плаши...

Румяна Халачева

Откъñ от романа „Дълáинитå на äрåвноñтта”

Второто преработено издание на книгата 
„Дълбините на древността“ се разпространя-
ва от „Астра Булгари“ ЕООД, тел. 0887 478 397. 
Можете да я получите с личен автограф от 
автора - чрез страниците https://www.facebook.
com/astra.bulgari и от https://www.facebook.com/
dulbinitenadrevnostt.
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Наум Наумов

Потрåáитåлñката 
такñа
				Току-що	Министърът	задряма,	по-
вален	от	умората	на	напрегнатия	дел-
ник.	Работеше	от	сутрин	до	вечер	при	
изключително	напрежение,	непрекъс-
нати	 разяснения	 и	 обстойни	 обясне-
ния	на	граждани	и	колеги	във	връзка	
с	 реформата	 в	 здравеопазването	 и	
новия	рамков	договор.	Малки	неотоп-
лени,	неугледни	провинциални	болни-
ци,	нямащи	нищо	общо	с	европейски-
те	стандарти.	Медицински	персонал	с	
мизерни	 заплати,	 просрочени	 дълго-
ве,	корупция	 -	пълен	кошмар.	От	ня-
къде	трябваше	да	се	почне,	а	когато	
страда	 кръвооросяването	 на	 цялото	
тяло,	крайниците	могат	да	бъдат	пре-
небрегнати,	 важно	 е	 да	 се	 съхранят	
функциите	 на	 жизненоважните	 орга-
ни,	 на	 първо	 място	 мозъка.	Така	 че	
закриването	 на	 малките	 болнички	 е	
оправдано,	 от	 значение	 са	 големите	
центрове	в	окръжните	градове	и	сто-
лицата.	 А	 щом	 реформата	 стартира,	
резултатите	няма	да	закъснеят.	Защо	
не	вертолети	да	бъдат	използвани	от	
джипитата	 при	 посещения	 на	 техни	
пациенти	 в	 труднодостъпни	 места	
или	лоши	атмосферни	условия.	Всич-
ки	 здравноосигурени	 гражданин	 на	
Републиката,	 от	 бай	 Петко	 в	 Долно	
Камарци	до	Министъра,	трябва	да	са	
равнопоставени,	 с	 адекватен	 достъп	
до	здравните	услуги.	Българската	ме-
дицина	е	не	по-лоша	от	тази	в	Швей-
цария,	само	й	трябва	реформа.	
	 Някъде	 посред	 нощ	 го	 събуди	
телесен	 дискомфорт,	 „простатата							
алармираше”,	 трябваше	 да	 се	 обле-
кчи.	 Беше	 сам	 в	 служебния	 апар-	
тамент	 и	 още	 сънен,	 пипнешком	 се	
отправи	 да	 уринира.	 Позиционира	
тяло	 пред	 тоалетната	 чиния,	 напъна	
дозирано	 и	 стартира	 процеса.	Тънка	
струйка	 от	 светложълтата	 течност	
тръгна,	 но	 след	 секунди	 намаля	 до	
минимум	 и	 завърши	 с	 няколко	 по-
едри	 капки.	 Пристъпи	 още	 напред,	
повтори	 упражнението	 с	 по-голямо	
усилие,	но	безуспешно.	

	 	 	 -	Мамка	му,	 „задънил”	съм	се	 -	и	
усети	 как	 главата	 му	 почна	 да	 пул-
сира	 от	 покачващото	 кръвно	 дав-
ление	 при	 създалата	 се	 деликатна	
ситуация.	 Смени	 позата	 с	 тази	 на		
противоположния	 пол,	 но	 и	 така	 не	
стана.	 В	 мозъка	 му	 вече	 бе	 изясне-
на	 патофизиологичната	 картина	 на	
случая.	 Контракциите	 на	 мехурната	
мускулатура	 повишават	 налягането	 в	
него,	 сфинктерът	 отваря	 и	 съдържи-
мото	 тръгва	през	уретрата.	 „Да,	ама	
не”,	 защото	 в	 областта	 на	 сифона	
й	 хипертрофиралият	 среден	 дял	 на	
простатата	 ултимативно	 я	 компреси-
ра,	непозволявайки	акта	на	микция,	т.	
е.	уринирането.
	 	 -	Ами	 сега	 -	 има	 нужда	 от	 помощ	
възможно	 най-бързо.	 Ако	 се	 обади	
до	 правителствена	 болница,	 веднага	
ще	изпратят	оборудвана	линейка,	оп-
итен	уролог	и	решават	проблема.	На	
другия	ден,	обаче,	„папараци”	и	жур-
налисти	ще	го	разпнат	-	може	ли	за	
едно	изпикаване	да	ангажира	посред	
нощ	цяла	елитна	клиника,	опозицията	
само	 това	 чака,	 наблюдават	 го	 под	
лупа.	 Не,	 ще	 постъпи	 мъжки	 като	
редови	 гражданин	 на	 тази	 държава	
с	равен	достъп	до	здравните	услуги,	
без	 да	 се	 издава	 кой	 е...	 И	 набра	
спешна	помощ.
			Позвъняването	бе	успешно,	госпо-
динът	обясни	надлежно	с	интелигент-
но	звучене	на	гласа	за	затруднението	
да	 ходи	 по	 малка	 нужда.	 Диспечер-
ката	 непрекъснато	 приемаше	 подоб-
ни	 обаждания,	 половината	 бяха	 на	
разни	 наркомани,	 пияни	 и	 всякакви	
типове,	 тероризиращи	 с	 простотиите	
си	тази	нелека	институция,	където	да	
работиш	 е	 цял	 подвиг.	 Но	 този	 път	
обиграното	й	ухо	схвана,	че	отсреща	
е	нормален,	интелигентен	мъж,	имащ	
наистина	проблем	с	простатата,	зато-
ва	отговори	акуратно	и	изчерпателно.
			-	Господине	-	отпочна	тя,	-	вашият	
проблем,	а	именно	„затруднението	Ви	
да	уринирате”,	не	е	от	компетенцията	
на	спешната	медицинска	помощ,	а	на	
неотложната.	Това	е	записано	в	съот-
ветните...	-	тя	цитира	няколко	законо-
ви	члена,	избегнали	от	полезрението	
му.	Тази	ситуация	е	в	прерогативите	и	
обязаностите	на	вашето	джипи,	моля,	
потърсете	го!..	
	 	 	 -	Мамка	му	 -	 изкрещя	 той,	 кръв-

та	 пак	 нахлу	 в	 главата,	 естествено	
оросяването	на	крайниците	в	случая	
имаше	второстепенно	значение.	Щом	
така	 трябва	 ще	 извърви	 целия	 път.	
Затова	 набра	 номера	 на	 своя	 дове-
рен	лекар.
			На	около	450	км	от	събитието,	сред	
по-крайните	 квартали	 на	 морската	
столица	 в	 съвсем	 обикновена,	 не-
взрачна	панелка	живееше	семейният	
лекар.
	 -	 Колега,	 извинявай	 за	 безпо-
койството,	 обажда	 се	 Здравният	ми-	
нистър,	 имам	 проблеми	 с	 ходене	
по	 малка	 нужда.	 Би	 ли	 наминал	 за	
един	преглед?	Нали	знаеш,	такива	са	
изискванията,	 трябва	да	 ги	 спазвам!	
-	 след	 което	 внимателно	 продиктува	
адреса.
	 	 	 -	Тъй	 вярно,	 г-н	Министър,	 идвам	
веднага	-	и	разговорът	приключи.
	 От	болката	и	напрежението	„Пър-
вият”	 напълно	 забрави,	 че	 довере-
никът	 му	 е	 на	 стотици	 километри	
и	 визитата	 едва	 ли	 би	 могла	 да	 се	
осъществи.	 Джипито,	 за	 разлика	 от	
повечето	 колеги,	 не	 изключваше	 ве-
чер	 личния	 телефон,	 защото	 в	 него-
вата	 абонаментна	 листа	 фигурираше	
най-маститият	 пациент.	 Както	 е	 ка-
зано,	„на	100	години	и	празна	пушка	
гърми”.	 Точно	 това	 се	 случи	 сега,	
вика	 го	 не	 кой	 да	 е,	 а	 „Най-големи-
ят”.	 Естествено,	 поканата	 да	 посети	
служебно	 Върховния	 работодател	 е	
кодирано	 послание	 към	 него,	 с	 цел	
избягване	 на	 негативите	 при	 евенту-
ално	подслушване	на	телефонния	им	
разговор.	Така	че	трябваше	да	се	оч-
аква	някаква	приятна	изненада.	Вече	
предвкусваше	предложенията:	я	зам.	
министерски	 пост,	 оглавяването	 на	
ресор,	а	защо	не	длъжност	зад	 гра-
ница	в	някоя	„бяла”	държава,	изобщо	
„келепир	ще	има	в	тази	работа”.	
	 	 	Той	 немедлено	 с	 подобаващ	 	 ак-
цент	 предаде	 повикването	 в	 спеш-	
ния	център,	откъдето	реагираха	свет-
кавично.	 Явно,	 правеше	 се	 провер-
ка	 на	 готовността	 да	 действат	 при	
екстремални	 ситуации,	 а	 на	 другия	
ден	 неминуемо	 ще	 има	 отзиви	 в	
пресата	за	справянето	със	задачата.	
Хеликоптерът	 за	 бедствия	 и	 аварии	
вече	подгряваше	двигателите,	лекарят	
трескаво	привършваше	приготовлени-
ята.	Облече	набързо	прилични	дрехи,	

сгъна	чиста	изгладена	престилка,	взе	
апарата	за	кръвно	налягане,	слушал-
ките,	нов,	неначенат	кочан	с	рецепти	
и	 несъмнено	 -	 личния	 печат.	 Напус-
на	 бързешком	 жилището,	 понечи	 да	
отвори	 вратата	 на	 асансьора,	 но	 в	
същия	 момент	 се	 сети:	 бе	 забравил	
най-важния	атрибут	-	касовия	апарат.	
Повърна	се	обратно	и	нервно	почна	
да	 рови	 из	 шкафове	 и	 чекмеджета	
за	 безценния	 търговски	 уред,	 върху	
който	 се	 крепяха	 устоите	 на	 рефор-	
мата,	 започнала	 в	 зората	 на	 новото	
хилядолетие.	 Най-после	 щастието	 се	
усмихна	-	намери	ценния	предмет,	по-
издуха	го	от	праха	и	с	треперещи	от	
вълнение	 ръце	 изпробва	 готовността	
за	 работа.	 Машинката	 бълваше	 без-
проблемно	 хартиените	 листчета,	 а	
това	 внесе	 сигурност	 и	 спокойствие	
на	притежателя	й.	Все	пак,	освен	ле-
кар,	той	е	едноличен	търговец,	„про-
давач	 на	 здравни	 услуги”.	Тук	 търго-
вията	и	медицината	вървяха	ръка	за	
ръка,	водени	от	Хипократовите	кано-
ни	и	икономическите	закони,	а	спой-
ката	 между	 тях	 бе	 потребителската	
такса	плюс	касовия	апарат.
	 След	 около	 половин	 час	 лете-
ше	 във	 въздушното	 пространство	
на	 Републиката,	 а	 на	 развиделява-
не	 достигна	 целта.	 Приведен	 над	
своя	 пациент,	 той	 започна	 внима-
телно	 прегледа,	 прилагайки	 отдавна	
позабравените	 третокурсни	 споме-
ни	 по	 „Пропедевтика	 на	 вътрешните	
болести”.	 Погалваше,	 помачкваше,	
почукваше	 и	 прислушваше	 корема,	
както	 повеляват	 правилата	 на	 меди-
цинската	 наука	 и	 изкуство.	 Някъде	
към	 петата	 минута,	 напълно	 ориен-
тиран	в	казуса,	произнесе	гласно	на	
правилен	латински	диагнозата,	и	без	
това	изпъкваща	под	пъпа	на	болния	–	
ретенцио	урине	(задръжка	на	урина).	
А	както	е	казал	бащата	на	медицина-
та	 -	 Хипократ,	 правилната	 диагноза	
е	 половината	 успех	 при	 лечението,	
така	 че	 оставаше	 другата	 половина.	
Докторът	бръкна	в	найлоновата	торба	
и	 извади	 новичкия	 неначенат	 кочан	
с	рецепти.	Пациентът	бе	едър	човек,	
а	сигурно	и	членът	му,	затова	изписа	
по-дебел	 катетър,	 стерилни	 марли,	
вазелин	и	 гумени	ръкавици.	Все	пак	
асептиката	 и	 антисептиката	 бяха	 от	
първостепенно	значение.

	 Тъкмо	 реши	 да	 се	 сбогува,	 в	
мозъка	му	 нещо	прищрака	 -	 касова-
та	 бележка	 за	 потребителска	 такса.	
Накъде	 без	 нея,	 как	 ще	 бъде	 изря-
ден,	 ако	 не	 представи	 тъй	 важния	
документ,	 узаконяващ	 посещението.	
Иначе,	 това	 си	 е	 чиста	 финансова	
злоупотреба,	автоматически	попада	в	
сивата	икономика,	а	може	би	черна-
та.	Подлежи	на	разследване,	санкции	
и	тем	подобни.	Да	се	издъни	толкова	
левашки	 сега,	 бе	 недопустимо.	 На-
тисна	 копчето,	 машинката	 послушно	
изплю	 малкото	 листче	 с	 големина	
и	 приблизителна	 стойност	 на	 две	
трамвайни	 билетчета.	Така	 прегледът	
бе	 напълно	 законен	 от	 финансово-
медицинска	 гледна	 точка.	 Прикрепи	
хартийката	 върху	 подпечатаната	 ре-
цепта,	въздъхвайки	облекчено.	После	
с	 уважителен	 поклон	 се	 сбогува	 и	
тихо	напусна	министерските	покои.	
	 Болният	 остана	 сам	 с	 нараства-
щото	мехурно	страдание	и	финансова	
задлъжнялост	 към	 здравеопазването	
от	една	потребителска	такса.	
	 Чувстваше	 се	 раздвоен,	 бе	 най-
важният	човек,	с	един	замах	можеше	
да	реши	проблема	си,	от	друга	стра-
на,	приличаше	на	бай	Петко	в	Долно	
Камарци,	който	също	има	простата	и	
тя	„често	алармира”.
				-		Мамка	му...!	-	и	сграби	служеб-
ния	телефон.	
	 	 	Сутринта	вече	лежеше	върху	чис-
тия,	 приятно	 ухаещ	 чаршаф	 на	 Пра-
вителствена	 болница.	 Урината	 спо-
койно	оттичаше	през	катетъра,	бавно	
пълнеше	 найлоновия	 сак,	 прикрепен	
за	 ергономичното	 легло.	 Сестрата	
в	 крещящо	 бяла	 престилка	 надлеж-
но	 отчиташе	 количеството,	 следейки	
процеса.	 Добре	 подбраният	 венозен	
коктейл	 капелно	 напояваше	 измъче-
ното	 тяло,	 пропъждайки	 последните	
кошмарни	изживявания.	
	 -	 Реформа,	 реформа,	 ама	 здра-
вето	 и	 живота	 са	 по-ценни	 от	 всич-
ко!	 -	 полугласно	 изрече	Министърът.	
И	 незнайно	 защо	 в	 ушите	 му	 като	
заглъхващо	 ехо	 отзвучаваха	 думите	
на	един	отдавна	забравен	местен	зе-
взек,	който	на	всеки	„24	май”	подвик-
ваше	към	тълпата:	„ъйс	напред,	наро-
де	възродени”	-	което	на	каруцарски	
означаваше	конят	да	върви	назад.
				И,	заспа...

 Вадят ли ти вода от сто 
кладенеца – жаден ще ходиш.

 Жаждата за власт е 
превърнала не една държава 
в пустиня.

 Когато годината е сушава, в 
неговия джоб най-много капе.

Минаваме ли между капките, 
пороят ще ни повлече.

 Едно не могат да познаят 
синоптиците - кога ще валят 
оставки.

Ако можехме да потънем от 
срам, щяхме да повдигнем 
нивото на световния океан

Капка по капка някой си папка

--- Не дишай,

   не дишай,

   не дишай!

Веселин Зидаров

 Нов Закон на Архимед: тяло, потънало 
в разкош, изтласква мръсотия два пъти 
повече от неговата.

 В реката ВЕЦ, риба – ядец.
 Човек, като кипне, често попарва себе 

си.
  В блатото на посредствеността най-
много се кряка.

 Лесно се гаси ентусиазъм с подлята 
вода.

 Първо те накисват, после опираш 
пешкира.

Веселин Зидаров Капка по капка, някой си папка
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÒÎÃÎ

ÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÏËÀÆ Â ÐÈÎ
ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ,
ÁÐÀÇÈËÈß

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÎÏÅÐÅÍ
ÏÅÂÅÖ

ÌÀÐÊÀ
ßÏÎÍÑÊÈ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÈ

ÁÎÄËÈÂ
ÏËÅÂÅË

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1832-1898/

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
È ÏÎËÈÒÈÊ
/1868-1953/

ØÀÕÌÀÒÍÀ
ÔÈÃÓÐÀ

ÌÀÐÊÀ
ÑÏÎÐÒÍÈ
ÑÒÎÊÈ

ÍÀÑÈÒÅÍ
ÌÀÑÒÅÍ ÂÚÃ-
ËÅÂÎÄÎÐÎÄ

ÏÎÃÀ×È

ÍÅ×ÈÑÒÀ
ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ
ÑÄÅËÊÀ

ÎÑÌÈÂÀÙÀ
ÐÈÑÓÍÊÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÁÈÂØ
ßÏÎÍÑÊÈ
ÏÈËÎÒ ÎÒ
„ÔÎÐÌÓËÀ 1”

¹2246

ÂÈÄ ÑÅÂÅÐÅÍ
ÅËÅÍ

ÂÈÑØ
ÊÎÌÀÍÄÅÍ
ÑÚÑÒÀÂ ÍÀ
ÀÐÌÈß

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈß Â ÏÐÎÇÀ
È ÏÎÅÇÈß

ÑÊÓËÀ /ÀÍÀÒ./

ÏÐÅÄÅËÍÀ
ÍÎÐÌÀ

ÆÅÍÀÒÀ ÍÀ
ßÂÎÐÎÂ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÁËÀÃÀ
ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ÂÐÚÕ Â
ÏÈÐÈÍ -
2475 Ì

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÅÐÈÄÀÍ

ÏÎÄÀÐÚÊ,
ÇÀËÎÃ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÇÀÂÎÅÂÀÒÅË
/1487-1557/

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÈÄÈÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÍÀÐÎÄÍÎ
ÕÎÐÎ Â
ÏÅÒÐÈ×ÊÎ

ÐÈÌÑÊÀ ÈÌ-
ÏÅÐÀÒÐÈÖÀ,
ÑÚÏÐÓÃÀ ÍÀ
ÊËÀÂÄÈÉ
/20-48/

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÔÈÐÌÀ ÇÀ
ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÎÒØÅËÍÈÖÈ,
ÏÓÑÒÈÍÍÈÖÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÏÚÒÅØÅÑÒ-
ÂÅÍÈÊ
/1800-1862/

×ÀÑÒ ÎÒ ÄÅ-
ÍÎÍÎÙÈÅÒÎ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ
/1902-1984/

ÇÀÂÎÅÂÀÒÅË
ÍÀ ÍÎÂÈ
ÇÅÌÈ

ÀÐÀÁÑÊÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÐÅÊÀ Â ÐÓ-
ÑÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÈÐÒÈØ

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÄÈÊÎ ÔÓ×ÅÄ-
ÆÈÅÂ

ÐÈÇÍÈÖÀ,
ÁÐÎÍß

ÃÎËßÌÀ ÏÓÑ-
ÒÈÍß Â ÑÐÅÄ-
ÍÀ ÀÇÈß

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ ÌÀÍÀÑ-
ÒÈÐ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÃÎËßÌÎ
ÊÓ×Å

ÌÀÐÊÀ ÁÎß
ÇÀ ÎÁÓÂÊÈ

ÅÄÈÍÈÖÀ ÇÀ
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀ-
ÖÈß ÍÀ
ÐÀÄÎÍ

ÑÈÍÚÒ ÍÀ ÄÅ-
ÄÀË /ÃÐ. ÌÈÒ./

ÃÐÀÍÈ×ÍÀ
ÒÀÊÑÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÌÀÅÑÒÐÎ
ÀÒÀÍÀÑÎÂ
ÎÒ „ÃÅÐÃÀÍÀ”

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÉÑÒÎÐÈ
ÍÀ ÖÈÃÓËÊÈ

ÃÐÀÄ Â ×ÈËÈ

ÍÀÉ-ÑÒÀÐÎÒÎ
ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
ÍÀ ÈÑÏÀÍÈß

ÔÀÇÀ ÎÒ ÐÀÇ-
ÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ
ÍÀÑÅÊÎÌÎÒÎ

ÄÓÌÀ,
ÅÄÍÀÊÂÀ ÏÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ,
ÍÎ ÐÀÇËÈ×ÍÀ
ÏÎ ÑÚÑÒÀÂ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÖÀÐ
/1894-1943/

ÂÐÚÙÀÍÅ ÍÀ
ÎÐÚÄÈÅ
ÑËÅÄ ÎÒÊÀÒ

ÇÈÄÀÍÀ
ÏÅ×ÊÀ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÔÈËÎÑÎÔ
/624-547/

ÄÂÓÎÑÒÚÐ
ÍÎÆ, ÊÀÌÀ

ÑÒÚÏÀËÎ ÍÀ
ÎÁÓÂÊÀ

ÑËÀÁÎÒÎ
ÌßÑÒÎ ÍÀ
ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÒÐÎßÍÑÊÀÒÀ
ÂÎÉÍÀ
/ÏÐÅÍ./

ÂÎÉÍÀ,
ÁÐÀÍ /ÑËÀÂ./

ÐÅÊÀ Â
ÑÚÐÁÈß,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÄÓÍÀÂ

ËÅÊÀ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
„ÆÅËÅÇÍÈßÒ
ÑÂÅÒÈËÍÈÊ”
/1898-1966/

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1852-1901/

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
Â ÊÅÍÈß

ÕÐÎÌÀÒÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÃÐÓÏÀ ßÏÎÍ-
ÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂÈ
ÑÅÂÅÐÍÎ ÎÒ
Î. ÐÞÊÞ

ÑÚÄÅÁÅÍ
ÒÅÐÌÈÍ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
/1918-1996/

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
È ÒÐÅÍÜÎÐ Â
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÒÚÐÆÈÙÅ

ÇÀÏÓØÀËÊÀ

ÂÈÄ
ÑËÀÄÊÈ
ÊÀÐÒÎÔÈ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÊÀÐË ÂÅÁÅÐ

ÊÀÏÊÈ ÇÀ
ÍÎÑ

ÌÀÐÊÀ ÃÐÚÖ-
ÊÈ ÖÈÃÀÐÈ

ÏÎËÎÆÈÒÅ-
ËÅÍ ÏÎËÞÑ

ÔÈÍËÀÍÄÑÊÀ
ÏÎÅÒÅÑÀ
/1901-1944/

ÁÈÂØÀ ÀÂÈÎ-
ÊÎÌÏÀÍÈß
ÎÒ ÑÀÙ

ÑÅËÎ ÂÚÂ ÂÅ-
ËÈÊÎÒÚÐÍÎÂ-
ÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÃÐÀÄ Â ÑÅÂÅÐ-
ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß

ÂÈÄ ËÈÒÅÐÀ-
ÒÓÐÍÎ ÏÐÎ-
ÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

ÄÓÌÈ Ñ ÅÄ-
ÍÀÊÂÎ ÇÂÓ×Å-
ÍÅ È ÐÀÇËÈ×-
ÍÎ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1860-1911/

ÐÓÑÊÈ ÅÍÖÈ-
ÊËÎÏÅÄÈÑÒ
/1711-1765/

ÎÑÒÐÀ
ÇÀÐÀÇÍÀ
ÁÎËÅÑÒ

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÎ
ÒÐÀÉÍÎ
ÆÚËÒÎ
ÁÀÃÐÈËÎ

ÁÎÉÍÎ
ÎÒÐÎÂÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÃÐÀÄ Â
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÊÓÁ×Å Ñ ÖÈÔ-
ÐÈ ÇÀ ÈÃÐÀ
ÍÀ ÒÀÁËÀ

ÑËÀÁ, ÁÅÇÂÎ-
ËÅÂ ×ÎÂÅÊ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÊÀÒÀÐ

ÑÚÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈÅ,
ÀÐÃÓÌÅÍÒ

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÀ
ÎÑÍÎÂÀÒÅË-
ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÀ-
ÃÅÍ

ÂÈÄ ÒÅËÅÃÐÀ-
ÔÅÍ ÀÏÀÐÀÒ

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ ÄÓÕÎÂ-
ÍÈÊ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
Ï. ÌÀÑÊÀÍÈ

ÈÇÁÓÕËÈÂÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
/1877-1908/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1940-1994/

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÄÐÅÁÍÀ
ÒÅÑÍÎÍÎÑÀ
ÌÀÉÌÓÍÀ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1976/

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÂÐÀÒÀÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÍÀÍÈÇ,
ÐÅÄÈÖÀ

ËÈÒÎÂÑÊÀ
ÏÎÅÒÅÑÀ -
„ÌÎßÒ ÊÐÀÉ”
/1904-1945/

ÂÈÄ ÊÎÆÀ ÇÀ
ÐÚÊÀÂÈÖÈ

ÑÒÀÐÀ
ËÀÒÂÈÉÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÐÚ×ÍÀ
ÏÎÌÏÀ ÇÀ
ÏÐÅËÈÂÀÍÅ

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÍÀÖÈß

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß ÍÀ
ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ
ÏÅËÎÏÎÍÅÑ

ÑËÀÄÊÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÆÅÑÒÎÊ,
ÄÅÑÏÎÒÈ×ÅÍ
ÂËÀÄÅÒÅË

ÀÄÀÐÀ, ÀÊÀÌÀÐ, ÀËÈÊÀÒÀ, ÀÌÈÊÀ, ÀÐÈÊÀ, ÁÎÄÎ, ÂÀËÀ, ÊÀÍÀÐÈÍ, ÍÀÁÈÑÀÐ, ÍÀÂÀÐ, ÍÈÒÈ, ÍÎÑÎÂ, ÎÐÎÌÎ, ÎÑÓÌÈ, ÒÅÑÀÊ.

-
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
рЕМонТ на стари покри-
ви и направа на нови, 
топлоизолация, дренаж - 
тел. 0882/279-749. [22, 9]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, хидро- и 
топлоизолации, тене-
кеджийство, покриви - 
справки на тел. 0888/863-
001. [22, 9]
събаряМ и почиствам 
от А до Я. Извършвам 
строителни работи. Чистя 
дворове, мази. Справки на 
тел. 0899/601-444. [8, 5]
покриВи - ремонт и нап-
рава, вътрешни ремонти, 
дренаж, бетони - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[22, 9]

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.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[15, 13]
Вик, Фаянс, теракота - 
справки на тел. 0884/228-
253. [22, 4]
шпаклоВка, боя, гип-
сокартон и други услуги 
- тел. 0886/76-24-34. [22, 
9]

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

ХиДроизолации
ХиДроизолация на по-
криви, саниране, дренаж и 
др. - тел. 0888/020-187. 
[22, 9]

Ел. рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [19, 
13]
рЕМонТ на всички марки 
перални - 0888/294-214. 
[20, 13]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 13]

ДограМа
ФирМа „ДТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
справки на тел. 0878/67-
61-61

услуги с коМби-
ниран багЕр - тел. 
0897/430-228. [22, 2]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на ел. уреди - 
тел. 0894/22-05-09. [17, 13]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 7]
Ел. урЕДи се поправят на 
тел. 0894/220-509. [26, 8]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 4]

EТ „касТЕло“ - Щори 
- външни и вътрешни, 
ВраТи - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролЕТки - 
охранителни, Догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариЕри - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

 Цената на обявите е:
• 15 стотинки на дума, 30 стотинки на дума - в рамка, 
• 40 ст. на дума - в рамка със сива подложка, без предлози и 

съюзи, за едно отпечатване. Специални отстъпки за годишни 
обяви, ако вашата обява излиза през цялата година. При текущите обя-
ви всяка 11-та е безплатна. 

аВТоМобили проДаВа
опЕл заФира - 2000 
к., дизел, 1999 г., всич-
ко платено, нови летни 
гуми и нов акумулатор, за 
2000 лева се продава на 
тел. 0883/381-548. [12, 
12]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 
3]

ДжипоВЕ
Джип SSang Yong 
Korando TDI продава тел. 
0888/820-418. [11, 3]

скрап, сТари
аВТоМобили
изкупуВаМЕ спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 
[15, 13]
коли за скрап на из-
годни цени изкупуват тел. 
0877/738-637. [18, 13]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 12]

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 - 0887/547-
499, 0878/513-655.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 
5 лв. -  0893/511-154.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
суХи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.

разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
суХи ДърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават - справки на тел. 
0895/752-838.
ФирМа „плаМакс 
2020“ продава екобрике-
ти - 7.50 лв. за чувал 
(20 кг). Справки на тел. 
0897/876-477. [22, 11]
лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 
5]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Спправки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [25, 3]

проДаВа паркЕТ

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

сЕлскосТопански
МЕТална оранжЕрия се 
продава на тел. 0886/542-
883. [3, 3]

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

тел. 0895/752-838.

проДаВа обзаВЕжДанЕ
2 броя стегнати пружини 
за ъглови легла се прода-
ват на тел. 066/86-21-49, 
до 13.00 часа. [2, 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.

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.

ТранспорТни услуги - 
тел. 0886/514-300. [13, 
13]

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

счЕТоВоДсТВо
ЕДнокраТно и абона-
ментно счетоводно об-
служване на фирми - 
0885/63-22-48. [11, 4]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 4]
Фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 

тел. 0888/729-196. [30, 2]
къЩа с дворно място - 6 
дка, се продава на тел. 
0885/942-149. [3, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къЩа в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, се купува на 
тел. 0877/343-426. [23, 
13]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 

0878/515-080 [19, 11]
апарТаМЕнТ - 65 кв. м, 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 6]
Магазин - 20 кв. м, бли-
зо до Автогара Габрово, 
се дава под наем на тел. 
0878/135-657. [5, 4]
обзаВЕДЕна гарсониЕ-
ра в центъра се дава под 
наем на тел. 0894/097-
285. [3, 3]
поМЕЩЕниЕ за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 3]

поМЕЩЕниЕ за офис - 
магазин срещу съда в град 
Севлиево, газифицирано и 
с климатик, се дава под 
наем на тел. 0887/64-44-
45. [10, 2]
боксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/703-535. [3, 2]

ноЩуВки
ноЩуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
ноЩуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 11]
ноЩуВки В топ център - 
0876/731-419. [22, 10]

лЕкари
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 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
ФаянсаДжии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458. [18, 13]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [14, 13]
опиТна каМЕриЕрка - 
заплата 900 лв., се тър-
си на тел. 0889/299-688. 
[18, 13]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ търси да назна-
чи работници - мъже и 
жени, за производство-
то си. Справки на тел. 
0885/713-813. [17, 12]
ФирМа Търси работ-
ници. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 11]
МЕбЕлна ФирМа търси 
работници в производ-
ството. Справки на тел. 
0878/571-455. [11, 11]
гоТВачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 11]
сТолоВа Мак търси 
жена миячка и помощник-
кухня, по възможност пен-
сионерка. Справки на тел. 
0897/584-788. [11, 10]
обЩ рабоТник се тър-
си на тел. 0896/644-577. 
[11, 4]

МЕХана Търси сер-
витьор/ка. Справки на 
тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [11, 7]
МЕХана Търси помощ-
ник-готвач. Справки на 
тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 7]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси готвач - справки на 
тел. 0899/960-561. [11, 
8]
ФирМа Търси сладкар и 
помощник-сладкар. Справ-
ки на тел. 0889/989-755. 
[11, 7]
сТругар сЕ търси за 
почасова работа (може 
без опит или пенсио-
нер). Справки на тел. 
0898/643-173. [11, 7]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ ООД търси да на-
значи шофьор с категория 
„С“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [6, 4]
„ЕлВи“ ооД - село Вел-
ковци търси работник за 
кравеферма. Справки на 
тел. 0877/363-966. [5, 4]
б Е н з и н о с Т а н ц и я 
„роМпЕТрол“ търси опе-
ратор за зареждане на 
гориво. Справки на тел. 
0898/881-515. [3, 2]

Винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. Задължително про-
фесионалист (експерт в 
областта). Отлични усло-
вия на труд. Справки на 
тел. 0876/68-37-68. [12, 
3]
пицария „глаДници“ 
търси сервитьори. Справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[12, 3]
сТарчЕски ДоМ в село 
Кръвеник търси сани-
тари. Справки на тел. 
0877/733-877. [5, 2]
ФирМа В село Горна Ро-
сица търси работници - 
мъже, за производството. 
Справки на тел. 0885/20-
47-70. [5, 1]
шоФьор за битака, пен-
сионер, се търси на тел. 
0887/744-285. [4, 1]
жЕна До 65 години за 
гледане на стари хора се 
търси на тел. 066/99-22-
44. [6, 1]
грил-паВилион прЕД 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант-касиер. Справки 
на тел. 0887/90-70-32. 
[11, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа - почист-
ване, гледане на болен, 
оператор шприц машини - 
тел. 0879/27-26-83. [3, 1]

грижа за ВъзрасТни
глЕДаМ сТари хора де-
нонощно, вътрешна рабо-
та - тел. 0893/781-452. 
[4, 1]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 10]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

Регионалният 
всекидневник

 „100 ВесТИ“ 
излиза всеки ден 

без събота и неделя.

ВЕТЕринари

Д-р росЕн ДиМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМбулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилакти-
ка, изкуствено осеме-
няване - Габрово, ул. 
„Стефан Караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до 
Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

06/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 25.01./29.02/28.03./25.04., 45 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 11.01./19.01/08.02., 45 лв.
ПИРОТ - ФЕСТИВАЛ НА КОЛБАСИЦАТА - 25.01., 
50 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.02,/27.03, 135 лв. 
СВ. ВАЛЕНТИН В ИСТАНБУЛ - 13.02., 154 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.   
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 02.04, 2НВ, 279 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА  - 23.04.,2 нощ.,225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3 нощ., зак.,395 лв.    
ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ - 30.04., 2 нощувки, 
закуски, 185 лв. 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 

439 лв.    
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 20.05, 4 нощувки, 
465 лв.                                                                                                                 
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.   
ПОЧИВКИ О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и 
вечери, от 480 лв.                                                                                                                                     
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВАЛЪК, 
АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТА-
ЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО, ТУНИС, 
ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ  
AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg
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Дåн шåñти – Сиан, Лоян
	 В	 южните	 предградия	
на	Сиан,	 на	около	четири	
километра	 от	 центъра	 му,	
се	 намират	 две	 пагоди	 с	
важно	 историческо	 зна-
чение.	 Това	 са	 пагодите	
на	 Голямата	 дива	 гъска	 и	
на	 Малката	 дива	 гъска,	 в	
които	се	съхраняват	сутри	
(записи)	 и	 статуетки	 на	
Буда.	В	близост	до	тях	има	
красив	парк.	Двете	пагоди	
са	 имали	 приблизително	
еднаква	съдба	през	много-
вековното	 си	 съществува-
не	–	били	са	многократно	
разрушавани,	отново	стро-
ени	и	подновявани.
	 Пагодата	 на	 голяма-
та	 дива	 гъска,	 която	 ние	
посещаваме,	 е	 построе-
на	 през	 652	 г.,	 по	 вре-
мето	 на	 династията	 Танг	
(Тан).	 Според	 преданието,	
будистки	 монаси	 търсели	
подходящо	 място,	 за	 да	
се	 построи	 храм,	 в	 който	
да	 се	 съхраняват	 много-
бройните	будистки	сутри	и	
фигури,	донесени	от	Индия	
от	 Сюен	 Дзан	 -	 известен	
китайски	 будистки	 монах,	
пътешественик,	 учен	 и	
преводач.	Точно	 тогава	 от	
това	място	излетели	седем	
диви	 гъски,	 което	 било	
разтълкувано	 като	 знак,	
даден	от	Буда	(според	ле-
гендата	 Буда	 е	 проходил	
веднага	 след	 раждането	
си	 и	 е	 направил	 седем	
крачки).	Оттам	идва	името	
на	 пагодата	 и	 седемте	 й	
етажа.	 Но	 историческите	
факти	са	други.	В	начало-
то	тя	е	била	на	пет	етажа.	
По-късно	са	били	дострое-
ни	още	пет,	но	три	от	тях	
били	 силно	 повредени	 по	
време	на	средновековните	
войни	 и	 били	 премахнати.	
Сега	пагодата	е	на	седем	
етажа	и	е	висока	64	м.
 

Влизаме	 в	 огромния	 двор	
на	 голям	будистки	 храмов	
комплекс.	 Преди	 да	 ви-
дим	пагодата	отблизо,	по-
сещаваме	 зала,	 стените	
на	 която	 са	 изрисувани	
с	 картини,	 проследяващи	
живота	 на	 Буда.	 Тук,	 на	
цяла	 стена,	 е	 картината,	
изобразяваща	началото	на	
неговия	 живот	 и	 седемте	
крачки,	 които	 е	 изминал	
веднага	 след	 раждането	
си.	Има	и	негови	статуи.
	 В	 дъното	 на	 двора	 се	
извисява	пагодата	на	голя-
мата	 дива	 гъска.	 Донесе-
ните	 сутри	 отначало	 били	
на	 палмови	 листа,	 а	 след	
това	записани	на	оризова	
хартия.	 Сега	 в	 пагодата	
няма	 сутри,	 много	 малка	
част	от	тях	са	запазени	и	
се	намират	в	музеи.	В	не-
посредствена	близост	има	
и	 други,	 малки	 каменни	
пагоди,	погребални	домове	

на	будистки	монаси,	както	
и	 издялана	 от	 камък	 ста-
туя	на	Буда,	представен	в	
едно	 от	 често	 срещаните	
му	изображения	–	широко	
усмихнат,	 с	 големи	 уши	
и	 гърди,	 и	 още	 по-голя-
мо	 коремче.	 Подобна,	 но	
богато	 украсена	 цветна	
статуя,	 видяхме	 и	 в	 пред-
дверието	на	училището	по	
калиграфия,	 което	 е	 част	
от	 този	 голям	 комплекс	 и	
което	ние	също	посетихме.	
В	 зала,	 представляваща	
малка	 картинна	 галерия,	
видяхме	 демонстрации	 на	
калиграфски	умения	и	как	
този	 вид	 изкуство	 се	 е	
променяло	през	вековете.
	 Пътувайки	 към	Терако-
тената	 армия,	 разглежда-
ме	 с	 интерес	Сиан.	Той	 е	

много	 красив	 град,	 потъ-
нал	 в	 зеленина.	 Високите	
сгради	и	тук	са	многоброй-
ни,	 по-голямата	 част	 явно	
се	 използват	 за	 жилищни	
цели,	 но	 като	 че	 ли	 ви-
дът	 им	 е	 по-топъл,	 по-чо-
вешки.	 Екскурзоводът	 ни	
пояснява,	 че	 обикновено	
жилищните	 сгради	 тук	 се	
строят	 на	 33	 етажа.	 Това	
е	оптималният	им	брой,	за	
да	 бъдат	 обслужвани	 от	
четири	 асансьора,	 които	
пък	 заемат	 относително	
най-малко	 място	 от	 пло-
щта	на	сградата.
	 Най-известната	 за-
бележителност	 на	 Сиан	
-	 Теракотената	 армия,	 се	
намира	 в	 околностите	 на	
града.	 Вече	 бе	 спомена-
то,	че	Цин	Шихуан	успява	
да	 обедини	 враждуващи-
те	 помежду	 си	 царства	 и	
поставя	 началото	 на	 им-
перската	 епоха	 като	 се		
провъзгласява	 за	 Първия	
император	 на	 Обединен	
Китай.	 Изкачил	 се	 на	
престола	едва	14-годишен,	
още	 оттогава	 той	 замис-
ля	 уникалната	 гробница.	
Строежът	й	започнал	през	
246	 г.	 пр.	 Хр.	 и	 е	 продъл-
жил	 почти	 40	 години.	Над	

7000	теракотени	войници	в	
човешки	 ръст,	 подредени	
в	походен	строй,	трябвало	
да	 охраняват	 гробницата	
на	 императора	 и	 негово-
то	 пътуване	 към	 отвъдния	
свят.	 Всички	 войници	 са	
с	различна	лица,	а	телата	
им	били	ярко	оцветени,	но	
окраските	 са	 изчезнали	
при	 допира	 им	 с	 възду-
ха.	 В	 построяването	 на	
гробницата	 са	 участвали	
около	 700	 000	майстори	 и	
работници.	Всички	те	били	
зазидани	 живи,	 за	 да	 се	
запази	тайната	за	нейното	
местонахождение.	 И	 ако	
това	 е	 вярно,	 то	 е	 било	
извършено	 от	 император,	
който	 иначе	 се	 е	 отка-
зал	 от	 масовите	 човешки	
жертвоприношения!	 Тера-

котената	 армия	 е	 открита	
съвсем	случайно	през	1974	
г.	от	селяни,	копаещи	кла-
денец.	А	 през	 1975	 г.	 при	
разкопките	 е	 започнало	
изграждането	 на	 музей,	
чиито	 сгради	 и	 паркове	
заемат	площ	от	16	кв.	км.	
Проучването	 на	 некропо-
ла	 продължава	 и	 досега,	
а	 изследователите	 смятат,	
че	 откритото	 е	 незначи-
телна	част	от	съдържащо-
то	 се	 в	 него.	 Неотворена	
остава	и	самата	гробница,	
където	 е	 погребан	 импе-
раторът.	Обектът	е	вписан	
в	 Списъка	 на	 световното	
наследство	на	ЮНЕСКО.	
	 Преди	да	отидем	в	му-
зейния	 комплекс	 на	Тера-
котената	 армия,	 спираме	
пред	 фабрика	 за	 терако-
тени	 изделия,	 където	 се	
изработват	 копия	 на	 ав-
тентичните	войници	и	офи-
цери	от	уникалната	армия	
на	император	Цин	Шихуан.	
Показват	ни	суровата	гли-
на,	от	която	след	омесва-
нето	ѝ	се	изработват	трите	
части	 на	 една	 фигура	 –	
глава,	тяло	и	крака,	които	
по-късно	 се	 съединяват.	
Изработват	 се	 фигурите	
на	няколко	прави	войника	
и	 на	 един	 коленичил	 (из-
вестно	е,	че	всеки	от	тези	
хиляди	 войници	 е	 имал	
свое	 собствено,	 индиви-
дуално	лице	и	 характерни	

особености),	един	по-низш	
офицер	 и	 един	 генерал.	
Тук,	 във	фабриката,	 някои	
от	 тях	 са	 оцветени,	 но	
само	в	един	цвят.	В	автен-
тичната	 армия	 те	 са	 били	
оцветени	 в	 различни	 цве-
тове,	изчезнали	при	допи-
ра	с	въздуха	и	сега	всичко	
–	 войници,	 офицери,	 коне	
и	 каляски,	 е	 в	 един-един-
ствен	 сивопепеляв	 цвят.	
Изработените	 тук	 копия	
са	 с	 различни	 размери	
–	 от	 малки	 статуетки	 до	
нормален	 човешки	 ръст.	
Като	 във	 всяка	 подобна	
фабрика,	 посещавана	 от	
туристи,	 изработените	 фи-
гури	могат	да	се	купят.	Но	
това	 не	 са	 единствените	
изделия,	 които	 фабриката	
произвежда.	Ако	 по	 отно-
шение	 на	 копията	 тя	 е	
ограничена	от	оригиналите	
на	автентичната	армия,	то	
творческото	 въображение	
на	художниците	и	дизайне-
рите	се	е	изявило	с	пълна	
сила	 при	 създаването	 на	
изящни,	 съвършени	 обра-
зци	на	мебели,	пана,	вази,	
статуетки	 и	 всякакви	 съ-
дове	 от	 тази	 мръсносива	
глина.	Това,	което	виждам	
(и	съвсем	малко	показвам	
на	снимките),	буди	най-ис-
креното	 ми	 възхищение	 и	
преклонение	пред	 таланта	
на	създателите	му.
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