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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39 
0884 116 417

- Проф. Железаров, 
при встъпването си в 
длъжността ректор на га-
бровския ТУ преди месец 

Вие заявихте, че в рабо-
тата си ще следвате прин-
ципите на „академична 
етика, диалогичност, про-

зрачност и информира-
ност, ясни правила за 
академично израстване, 
професионализъм и ек-
ипна работа в полза на 
Университета“. Какво по-
каза първият месец от 
Вашето управление, труд-
но ли е да се следват по-
ставените от Вас високи 
цели?

- В Технически универ-
ситет – Габрово има 55- 
годишни традиции, които 
допринасят за създаване-
то на средата, в която 
да се прилагат посочените 
принципи. Важното в слу-
чая е усилията на акаде-
мичната общност да бъдат 
насочени към развитие на 
Университета и да се даде 
възможност на всички 
колеги, които имат добри 

идеи и инициативност, да 
могат да ги осъществят.

Въпреки че първият 
месец от управлението 
съвпадна с празниците 
и отпуските, ние продъл-
жихме работата по неот-
ложните задачи, свързани 
с кандидатстудентската 
кампания, осигуряването 
на учебния процес, науч-
ноизследователската ра-
бота и изпълнението на 
инфраструктурните проек-
ти по Оперативна програ-
ма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“, 
чрез които ще изградим 
центровете за компетент-
ност и върхови постиже-
ния. Освен това усилия-
та ни още в началото на 
годината бяха насочени 
към създаването на нови 

специалности, съобразени 
с реалностите на диги-
талното общество и изис-
кванията на индустрията. 
Смятаме, че пред нас има 
много възможности как-
то да реализираме пълния 
потенциал на вече пред-
лаганите от Университета 
специалности, така и да 
развиваме нови интердис-
циплинарни програми, кои-
то да обединят усилията 
на преподаватели от трите 
факултета. По този начин, 
чрез екипна работа и диа-
логичност, ние ще предло-
жим на младите хора нови 
възможности за обучение 
и качествено образование, 
което ще им позволи да 
придобият компетентности 
в различни области и ще 
ги направи по-конкурентни 

на пазара на труда. Пла-
нираме още в началото 
на кандидатстудентската 
кампания да предложим 
на пазара на образовател-
ни услуги поне две нови 
специалности, които да 
отговорят на тези изисква-
ния и които ще позволяват 
развитието на трите фа-
култета на Университета. 

Макар и не съвсем на 
място, тук ще вмъкна и 
следното: в рамките на 
мандата ще се работи за 
развитието и на трите фа-
култета и искам категорич-
но да заявя, че слухове 
от типа на „закрива се 
факултет „Стопански“ не 
отговарят на истината. 

продължава на стр. 3

Проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на Технически университет - Габрово:

Щå прåäложим на млаäитå хора 
понå ощå äвå нови ñпåциалноñти

СТЕФКА БУРМОВА

 Проф. д-р инж. Илия Железаров е завършил ВМЕИ - Габрово 
през 1994 г., специалност "Механично уредостроене", от 1995 
г. е асистент, по-късно старши асистент (1998 г.) и главен 
асистент (2006 г.) по „Метрология и измервателна техника“ 
в катедра „Машиностроене и уредостроене“ на габровския 
Технически университет. От 2007 г. заема академичната 
длъжност доцент, а от декември 2019 г. е професор в об-
ластта на метрологията и метрологичното осигуряване. 
От 1999 година е ръководител на Българо-германския инсти-
тут по управление на качеството и промишлен мениджмънт. 
 През периода 2012-2019 година е зам.-ректор на Техниче-
ски университет в Габрово.
 За академичната етика, за информираността и ясните 
правила за академично израстване, за управленската про-
грама на проф. д-р инж. Илия Железаров, за младите хора е 
разговорът с ректора на Техническия университет в Габрово.

– Габрово внесе искане 
в Окръжен съд – Габрово 
за вземане на мярка за 
неотклонение „задържане 
под стража“ по отношение 
на италиански гражданин, 
обявен за международно 
издирване с цел арест и 
предаване/екстрадиция.
 42-годишен италиа-
нец, който продължително 
пребивава в страната ни, 
е задържан в Севлиево, 
след като е установено, 
че се издирва. Европей-
ската заповед за арест е 
издадена от съда в Бреша, 
Италия, за причиняване на 
тежка телесна повреда в 
съучастие с други лица.

Окръжна 
прокуратура

 На 29 януари, сряда, 
от 19 часа в Художестве-
на галерия „Христо Цо-
кев“ на Габровския каме-
рен оркестър ще гостуват 
виртуозната контрабасист-
ка Маргарита Калчева и 
сръбският цигулар Йован 
Богосавлевич.
 Програмата включва 
Концертна симфония за 
цигулка и контрабас от ви-
енския класик Карл Дитер-
сдорф, Голям концертен 
дует за цигулка и контра-
бас от италианския роман-
тичен композитор Джова-
ни Ботезини, Италианска 
серенада от Хуго Волф и 
други. 

 Цената на билета е 3 
лева. За ученици, студенти 
и лица над 65 години вхо-
дът е свободен.
 * * *
 Маргарита Калчева е 
родена в Плевен и е сред 
най-изявените български 
контрабасисти. След като 
завършва Плевенското му-
зикално училище в класа 
по контрабас на Ирина 
Комитска (понастоящем 
член на Габровския каме-
рен оркестър), продължава 
обучението си в Национал-
ната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров”, 
в класа по контрабас на 
проф. Тошо Тошев. 

 Специализира камерна му-
зика при проф. Виктор Чу-
чков и в майсторски клас 
на Мишел Вейон в Швей-
цария. От 1995 г. е водач 
на контрабасовата група в 
Симфоничния оркестър на 
БНР, а от 2009 г. е водач 
на контрабасовата група 
на симфоничния оркес-
тър на Каназава, Япония. 
Лауреат е на конкурса 
„Светослав Обретенов” и 
„Виторио Буки” – Италия. 
Има интензивна и разно-
образна международна 
концертна и звукозаписна 
дейност като солист, каме-
рен и оркестров музикант.                    

продължава на стр. 2

СВЕТОзАР ГАТЕВ
 Състезателката на АК „Орловец 93“ Маргарита Раде-
ва завоюва бронзов медал от Националния шампионат 
по лека атлетика на закрито за юноши и девойки под 
20 години. Проявата се проведе в „Асикс Арена“ в сто-
лицата. Маргарита завърши трета в бягането на 3000 
м с време 11:04:85 минути. С 10:46.23 мин. шампионка 
стана Елица Тодорова („Средногорски атлет“), а сре-
брото взе Петя Георгиева (СК „Тангра“, 10:54.14 мин.). 
Малко не достигна на Радева за медал и от надпрева-
рата на 1500 метра. На по-късата дистанция тя завърши 
четвърта с 5:03:29 минути. И тук Елица Тодорова и Петя 
Георгиева заеха първите две места, а бронза стана 
притежание на Ива Чиликова („Дунав“, Русе).   стр. 8

Бронз за Марãарита Раäåва 
от Националния шампионат

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 За малките населени 
места в проектобюджета 
са предвидени 150 000 лв. 
Общинско предприятие 
„Благоустрояване“ ще под-
държа 210 км мрежа, косе-
не, почистване на расти-
телността. Средствата за 
благоустрояване, за други 
инициативи на селата са в 
размер на 85 000 лв. 
    Парите, както винаги, 
не достигат за всички нуж-
ди на малките населени 

места. Очаква се реакция 
и от общинските съвет-
ници на заседанието за 
приемане на бюджета.
 Кметът Таня Христо-
ва коментира ситуация-
та: „Нуждите на селата и 
за градските улици няма 
как да бъдат покрити със 
средства от общинския 
бюджет. Въпреки че всяка 
една година ситуацията в 
това отношение се подо-
брява. Знам, че не стигат, 
но това са нашите въз-
можности. Затова търсим 

външен ресурс. Един бю-
джет не може еднократно 
да реши всички благоус-
троителни дейности.
   Бюджетът за 2019 годи-
на даваше много по-малки 
възможности. Общият раз-
мер за ремонти на улична-
та пътна мрежа в Габрово 
сега е 1 726 857 лв., а 
за населените места - 150 
хил. лв.             стр. 2

Еäинñтвåният 
номиниран 
проåкт
от цялата Габровска об-
ласт, който продължава 
във втората фаза на на-
ционалния конкурс „По-
сланици на здравето“, се 
казва „Години здраве“. Той 
е на учениците от V „а“ 
на ОУ „Неофит Рилски“ - 
Габрово, с класен ръко-
водител Ивалена Параш-
кевова.
 Новината беше съоб-
щена вчера на сайта на 
Национален парк „Центра-
лен Балкан“. Повече за 
проекта             стр. 3

150 000 лв.  в áюäжåта на Оáщина Гаáрово 
за нужäитå на ñåлата, паритå пак нå ñтиãат

Двама виртуози в концåрта на Камåрния оркåñтър утрå 
Двама виртуози в концåрта на Камåрния оркåñтър утрå 

„Янтра 2019" започна 
контролитå ñ катåãорична 
поáåäа във Вåлико Търново8
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Вестник “100 вести” излиза всеки ден 
без събота и неделя

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 11.02.2020 г. от 14:00 до 15:00 ч. поради из-
вършване на неотложни ремонтни дейности на съо-
ръженията за доставка на електроенергия ще бъде 
прекъснато електрозахранването в района на Габро-
во, бул. „Априлов“ от № 27 до 61, ул. „Неофит Рилски“ 
№ 33, ул. „Юрий Венелин“ от № 1 до 11 и от № 2 – 30, 
ул. „Райчо Каролев“ № 2, ул. „Иван Гюзелев” № 1 – 
3, ул. „Априловска” № 7- 11, болница „Свети Иван 
Рилски“.

На 04.02.2020 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на  
Габрово, бул. „Априлов“ от № 27 до 61, ул. „Неофит 
Рилски“ № 33, ул. „Юрий Венелин“ от № 1 до 11 и 
от № 2 – 30, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ул. „Иван Гю-
зелев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11, болница 
„Свети Иван Рилски“. 

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:

В периода 10.02.2020 - 14.02.2020 г. от 10:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Габрово, с. Драгановци (част от 
абонатите, захранени от ТП 2).

На 06.02.2020 г. от 10:30 до 16:30 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района на 
община Габрово, с. Драгановци (част от абонатите, 
захранени от ТП 2) и с. Новаковци (част от абонати-
те, захранени от МТП2).

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.

СТЕФКА БУРМОВА

 В края на миналата 
седмица представители 
на севлиевската общест-
веност са разказали в 
парламента как се живее 
две седмица без вода и 
само ден след това - с 
вода. Своята човешка ис-
тория те имали възмож-
ност да представят и пред 
медиите след края на де-
батите в пленарната зала 
на Народното събрание 
по искания от опозиция-
та вот на недоверие към 
управляващите. Жителите 
на Севлиево и на някол-
ко малки населени места 
от общината са били в 
парламента по покана на 
габровския депутат от ле-
вицата Кристина Сидоро-
ва. 
 Според Димитър То-
нев, жител на севлиев-
ско село, всяка година 
по няколко месеца, при 
настъпване на засушава-
нето, 7-8 села в общината 
остават без вода за по 
две седмици. След това 
водата е пускана едва за 
няколко часа. Така голяма 
част от населението по 

селата няма възможност 
да я използва, макар след 
това отново две седмици 
да живее без живителната 
течност.
 „Миналата година бяха 
отпуснати 8 милиона лева 
за решаване на този про-
блем, които по наша пре-
ценка бяха използвани не-
целесъобразно за ремонт 

на довеждащ водопровод 
към пречиствателната 
станция“, е разказал още 
той в Народното събра-
ние. По неговите думи, 
водните загуби по трасето 
до потребителите варират 
в рамките на 90%.
 „Мисля, че беше не-
разумно, неправилно и 
престъпно безотговорно 

да се ремонтира довеж-
дащ водопровод при та-
кива загуби по водопре-
носната мрежа. Не искам 
реваншизъм, искам да се 
реши проблема“, са били 
думите на Димитър Тонев.
 Той е разказал още, 
че от отговор до жителите 
на селата от кмета на 
общината д-р Иван Ива-

нов е станало ясно, че 
през пролетта на мина-
лата година е трябвало 
да започне ремонтът на 
най-проблемния участък, 
при положение, че бъдат 
осигурени средства. 
 „Ние продължаваме 
да чакаме тези средства. 
Притеснителното е, че 
при отминалото вече об-
съждане на бюджета на 
Общината за 2020 година 
същият този проект все 
още е в режим одобре-
ние. Лично на мен не ми 
е ясно кога ще дойдат 
средствата - коментира 
още той. - В нашите села 
живеем малка част от на-
селението на общината, 
по неофициални данни, 
около 7%. Това означава 
ли, че трябва да бъдем 
без вода? Срам ме е, че 
трябва да си нося пране-
то на приятели в града. 
Имам дете на 2 години. 
И моето присъствие днес 
в Народното събрание не 
означава политическо об-
вързване. Благодаря на 
г-жа Нинова, че ми даде 
възможност да разкажа 
всичко това“, заяви в за-
ключение Димитър Тонев.

За извършване на авариен ремонт кварталите 
Етъра, Любово и Варчовци ще останат без 
вода във вторник, 28 януари 2020 г., от 11:00 до 
17:00 часа.

ВиК ООД - Габрово 
съобщава

Стипендия от 100 лева 
месечно ще се отпуска 
на студентите, завършили 
училище с високи резул-
тати на държавните зре-
лостни изпити и избрали 
да следват в професио-
нални направления, които 
са важни за българската 
икономика. Сред тях са 
педагогически, физически, 
химически и инженерни 
науки. 

Решението на Минис-
терския съвет предвижда 
тази стипендия да се от-
пуска на студенти, които 
са сред първите 10 про-
цента с най-високи оценки 
на изпита по БЕЛ за стра-
ната, а на втория ДЗИ ре-
зултатите им са над сред-
ните за страната. 

Стипендия ще получа-
ват и студентите, които 
са имали над средния за 
страната успех по БЕЛ и 
са сред 30-те процента с 
най-високи резултати на 
втори ДЗИ по Математи-
ка, по Физика и астроно-
мия или по Химия и опаз-
ване на околната среда.

Условие за отпускане 

на стипендия е студентите 
да са избрали обучение 
по професионалните на-
правления „Педагогика“, 
„Педагогика на обучение-
то по…“, „Машинно инже-
нерство“, „Електротехника, 
електроника и автомати-
ка“, „Енергетика“, „Транс-
порт, корабоплаване и 
авиация“, „Материали и 
материалознание“, „Про-
учване, добив и обработ-
ка на полезни изкопаеми“, 
„Металургия“, „Химични 
технологии“, „Общо инже-
нерство“. По 100 лева ще 
могат да получават и сту-
дентите, които се обучават 
и по защитената специал-
ност „Хидростроителство“ 
от професионално направ-
ление „Архитектура, стро-
ителство и геодезия“.

Тази сТипендия ще 
бъде допълниТелна 
към другиТе две, 
които и сега могат да 

получават от съответното 
висше училище - за успех 
и доход, както и за отли-
чен успех, при условие, 
че се обучават в едно 

от 36-те приоритетни про-
фесионални направления. 
Сред тя, освен природни 
науки, математика и ин-
форматика, има и хумани-
тарни като „Филология”, 

„История и археология”, 
„Философия” и „Религия 
и теология“. Размерът на 
тези две стипендии ва-
рира от 70 до 150 лева, 
като сумите се определят 

според правилата на съ-
ответното висше училище.

Правителството реши 
още да бъдат освободе-
ни от такси за обучение 
новоприетите студенти от 

българската диаспора в 
Албания, Косово, Молдо-
ва, Северна Македония, 
Украйна и Сърбия. Те ще 
получават и 

сТипендия оТ 
240 лева през 
първаТа година на 
следванеТо си,

а през следващите години, 
при условие, че имат ус-
пех над 4.00. 

Друга промяна пред-
вижда, когато в образува-
нето на състезателния бал 
при кандидатстване участ-
ва оценката от държавния 
зрелостен изпит по бъл-
гарски език и литература, 
но в дипломата за средно 
образование на кандидата 
няма такава. 

По решение на Акаде-
мичния съвет на висше-
то училище и за отделни 
специалности, вместо нея 
за балообразуваща да 
бъде взета оценката от 
държавен зрелостен изпит 
по съответния чужд език, 
изучаван в държавата, и 
оценката от успешно по-
ложен тест по български 

език. Това ще важи за 
кандидат-студенти, които 
през последните 3 години 
на обучението си са били 
ученици в чуждестранни 
училища.

Следващо решение на 
правителството предвиж-
да увеличаване на сред-
ствата за издръжка на 
студентите във висшите 
училища, които подготвят 
кадри, необходими на па-
зара на труда, и по про-
фесии, за които се очаква 
бъдещ недостиг. Сред тях 
са педагогическите про-
фесионални направления, 
както и математически, 
компютърни, инженерни, 
природни и аграрни нау-
ки.  

Увеличават се сред-
ствата и за студенти в 
някои хуманитарни науки, 
сред които:

„Филология”, 
„История и археоло-

гия”, 
„Философия”, 
„Религия и теология”,  

 „Психология”, 
„Социални дейности”,  

 „Право” и др.

Стипåнäия от 100 лåва мåñåчно за ñтуäåнти, изáрали 
äа ñлåäват важни за икономиката ñпåциалноñти

Сåвлиåвци разказаха в Нароäното 
ñъáраниå как ñå живåå по 15 äни áåз воäа

продължава от стр. 1
Насочваме 50 000 лв. за 
решаване на водоснабдя-
ването в Харачери.
 Знаем местата, които 
се нуждаят от ресурс, но 
в някои зони това не може 
да се случи веднага, защо-
то първо е нужна друга ин-
вестиция. Най-лошата си-
туация ще бъде, ако похар-
чим едни пари за асфалт. 
И след няколко месеца 
багерът да го извади с 
доброто намерение да се 
подмени водопроводната 
мрежа или друга подземна 
комуникация.
 През последните две 

години с помощта на Ми-
нистерството на регионал-
ното развитие стана въз-
можно свързването на не 
по-малко от 10 села към 
водопровода от язовир 
„Христо Смирненски“. С 
нашия бюджет това ня-
маше как да се случи.   
Освен на външен ресурс, 
ще можем да разчитаме и 
на следващия програмен 
период, като акцент се 
слага и на малките насе-
лени места. Вече няма да 
има разделение на селата 
и градовете, ще има нов 
подход. Можем отсега да 
работим по това“.

150 000 лв.  в áюäжåта на 
Оáщина Гаáрово за нужäитå на 
ñåлата, паритå пак нå ñтиãат

продължава от стр. 1
Репертоарът й включва 
концерти за контрабас и 
оркестър от Карл Дитерс-
дорф, Джовани Ботезини, 
Сергей Кусевицки, Нино 
Рота, Емил Табаков, Марин 
Големинов и други.
 Йован Богосавлевич е 
роден през 1980 година в 
Белград.
 От петгодишна възраст 
учи цигулка с баща си 
Драгутин Богосавлевич. В 
периода на обучението си 
получава няколко награ-
ди от конкурси в Италия. 
Завършва Брюкселската 
музикална академия при 
именития проф. Игор Ой-
страх. Има редовни изя-
ви като солист на всички 

симфонични оркестри в 
Сърбия, филхармонията на 
Северна Македония, Ис-
танбулската филхармония, 
Белгийски камерен оркес-
тър, Загребски камерен 
оркестър. Гастролира и с 
национални симфонични 
оркестри в цяла Европа, 
Китай, Япония, Обедине-
ните арабски емирства. 
Сътрудничи с класни ди-
ригенти, между които и с 
Урош Лайович. Носител е 
на най-престижните награ-
ди за музиканти в Сърбия.
 Йован Богосавлевич е 
професор по цигулка във 
Факултета по изкуства в 
Ниш и в Академията за 
музика в Университета в 
Източно Сараево.

Двама виртуози в концåрта 
на Камåрния оркåñтър утрå 

 Община Габрово ин-
формира, че поради неза-
висещи от страна на орга-
низаторите обстоятелства 
концертът на китайския 
фолклорен ансамбъл „Фън 
Я Сун“, предвиден за 6 
февруари в зала „Възраж-
дане“, се отлага за нео-
пределен период от вре-
ме. Отменя се концерт на 
ансамбъла и в Пловдив, 
който трябваше да е на 8 
февруари. 
 Причината е коронави-
русната инфекция.

Концåртът на 
китайñкия 
анñамáъл „Фън 
Я Сун” ñå отлаãа
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продължава от стр. 1
- Какви бяха основ-

ните пунктове, заложени 
във Вашата концепция за 
управление на ТУ в Габро-
во?

- Основните моменти в 
моята концепция практи-
чески засягат всички на-
правления, по които рабо-
ти Университетът. 

В по-конкретен план в 
мандатната програма съм 
предвидил дейности, свър-
зани с разширяване дела 
на дигиталните технологии 
в образователния процес 
и научноизследователска-
та дейност; създаване на 
работещи модели на „Ин-
дустрия 4.0”; обособява-
не на технологичен парк 
към Университета; разви-
тие на трите факултета; 
последователна политика 
в областта на квалифи-
кацията и научното из-
растване на академичния 
състав; финансиране на 
публикационната дейност 
в реферирани издания и 
регистрирането на обекти 
на интелектуална собстве-

ност; въвеждане на сис-
тема от стимули за пре-
подавателите и служите-
лите според приноса им 
в развитието на институ-
цията; модернизиране на 
материалната база на ТУ - 
Габрово. На практика тези 
основни акценти в тяхната 
цялостност ще допринесат 
за повишаване качество-
то на обучение, научните 
изследвания в ТУ - Габро-
во и утвърждаването на 
един по-висок престиж на 
академичния състав, док-
торантите, служителите и 
студентите. 

- Бяхте заместник-
ректор по научноизсле-
дователската работа в 
университета, поради 
което със сигурност има-
те наблюдения върху въз-
можностите на препода-
вателския екип да запали 
страстта у младите хора 
към откриване на нови 
пътища за научно-тех-
нически и индустриален 
растеж на страната ни. 

- Свидетели сме на бу-
рно развитие на техноло-

гиите във всички сфери и 
учените от Университета 
не само трябва да позна-
ват тези тенденции, а да 
бъдат двигатели на този 
прогрес. Смея да твър-
дя, че преподавателските 
екипи в ТУ - Габрово ра-
ботят в различни области, 
отчитайки съвременните 
предизвикателства и раз-
витието на индустрията. 
Резултатите от научноиз-
следователската работа се 
използват при обучението 
на студентите и докторан-
тите, включително и при 
практическата им подго-
товка. В университета е 
наложена практиката за 
включване на студенти и 
докторанти в научноиз-
следователските екипи по 
проекти, които решават 
актуални и значими про-
блеми. Студентите и докто-
рантите представят своите 
постижения и резултати 
не само по време на еже-
годната студентска научна 
сесия, организирана от ТУ 
- Габрово, но и участват 
в различни национални 

и международни форуми. 
Натрупаният опит ни по-
казва, че това е добър 
подход за мотивиране на 
младите хора да се включ-
ват по-активно в научно-
изследователската работа 
и да търсят възможности 
да прилагат наученото в 
реална среда. 

Съществен мотив за 
участие на нашите студен-
ти в научноизследовател-
ските разработки е и ус-
пешното ни партньорство 
с бизнеса. Така младите 
хора виждат реалните 
възможности на техноло-
гичния трансфер или по-
точно как научноизследо-
вателските резултати се 
превръщат в работещи 
решения за индустрията. 
Анализите от последните 
години посочват, че Бъл-
гария се утвърждава като 
индустриална държава и 
част от младите хора имат 
нагласи да развиват свои-
те идеи и да ги реализират 
в стартиращи малки ком-
пании, да бъдат предпри-
емачи и иноватори. Към 

изброеното дотук нека не 
забравяме и факта, че ТУ - 
Габрово спечели и участва 
в четири големи проекта, 
финансирани по ОП „Нау-
ка и образование за инте-
лигентен растеж“, по които 
се изграждат центровете 
за върхови постижения и 
центровете за компетент-
ност. Вече изграждаме ин-
фраструктурата и доста-
вяме оборудването, което 
е уникално не само за 
страната ни, но и за Ев-
ропа. Нашите докторан-
ти и студенти ще могат 
да работят в една нова 
среда, да се докоснат до 
най-новите технологии 
и да реализират своите 
идеи. По този начин ние 
ще продължим да влагаме 
усилия в мотивацията за 
изследователска кариера, 
иновативност и създаване-
то на нови компании сред 
нашите студенти. 

Ако трябва да обоб-
щя пътищата за постигане 
на индустриален растеж и 
включването на младите 
хора в научно-техническо-

то развитите на страната 
ни, те са много, но основ-
ното е качественото об-
разование. Образование, 
което да мотивира млади-
те хора да станат високо-
квалифицирани професио-
налисти и да търсят въз-
можности за реализация 
и продължаващо обучение.

- Счита се, че мла-
дите хора са тези, кои-
то променят света. Носят 
ли днешните габровски 
студенти в себе си този 
енергиен заряд?

- В този така бързо 
променящ се свят около 
нас младите хора имат 
енергията да отговорят на 
предизвикателствата. От 
друга страна те са носи-
телите на промяната, но 
и тези, които ще живеят с 
новостите. Образованието 
и инвестициите в човешки 
капитал са абсолютен при-
оритет, защото са задъл-
жително условие за про-
грес и ускорено развитие. 
Следователно, източникът 
на енергия на младите 
хора е доброто образова-

ние, което ще доведе до 
нови идеи, нови решения и 
промяна. Образователната 
мисия на ТУ - Габрово се 
основава на дългогодиш-
ни традиции и се развива 
непрекъснато. Убеден съм, 
че Университетът е мяс-
тото, в което всеки млад 
човек може да стартира 
своето бъдеще, да про-
мени своята нагласа и да 
допринесе за промяната.

- Каква е Вашата ви-
зия за близкото и по-да-
лечно бъдеще на габров-
ския ТУ? 

- Виждам Техническия 
университет в Габрово 
като водещ изследовател-
ски университет, в който 
се провеждат обучение и 
научни изследвания, отго-
варящи на европейските 
стандарти, потребностите 
на индустрията и дигитал-
ното общество. Универси-
тет, който допринася не 
само за регионалното раз-
витие, но и заема значимо 
място на картата на об-
разователната и научната 
инфраструктура в Бълга-
рия. 

Проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на Технически университет - Габрово:

Щå прåäложим на млаäитå хора понå ощå äвå нови ñпåциалноñти

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Продължават инициа-
тивите за популяризиране 
разделното събиране на 
отпадъци. Всяко домакин-
ство в Габрово, заедно с 
данъчното съобщение за 
дължимите данъци, през 
февруари ще получи ин-
формационен магнит за 
разделното събиране на 
отпадъци, съобщи Мария 
Радойчева, главен експерт 
в Общината.
 „И през тази година 
ще организираме екоу-
рок на работното място 
в различни фирми, в кои-
то разговаряме с хората, 
обясняваме им, те задават 
въпроси. А също така и 
кампанията за екоурок в 
училище. Миналата година 
направихме много екоу-
роци, на децата им бе 
интересно. Продължаваме 
и с дните на отворени 
врати в депото. Миналата 
година имаше два такива 
дни, хората бяха впечатле-

ни, особено от чистотата, 
необичайна за сметище. 
Тази години сме решили 
да организираме повече 
дни на отворените врати. 
    Ще продължим с деца-
та да рисуваме по стената 
на депото. Вече няколко 
пъти млади художници се 
изявиха върху бетоновата 
стена. Така депото става 
по-приветливо и свежо, 
място, което се превръща 
в арт зона, изкуство може 
да се прави навсякъде.
 Сключихме договор 
за реализацията на една 
наша отдавна обсъждана 
идея да създадем настол-
на семейна игра на тема 
отпадъци, тя е в момент на 
разработка. Ще бъде за-
бавна, провокативна игра, 
могат да участват не само 
децата, но и техните роди-
тели и приятели. Тя ще се 
раздава безплатно, като 
разбира се, има изисква-
ния да се спазват прави-
лата на разделно събира-
не на отпадъците. Очак-

ваме премиерата да бъде 
около Деня на Земята. Хо-
рата, които я изработват, 

проявяват голям интерес, 
защото досега настолна 
игра в областта на отпадъ-

ците не е правена. Надя-
вам се да изненадаме хо-
рата с любопитен артикул. 
Няма да е достатъчно те 
само да донесат отпадъци 
за играта, а да докажат, 
че многократно разделят 
отпадъци. Първоначално 
ще бъдат изработени 200 
игри“, разказва Мария Ра-
дойчева.
 Подготвя се създава-
нето на зелен лейбъл - 
отличителен знак, който 
Общината ще дава на оне-
зи ресторанти, заведения, 
магазини, които имат оп-
ределено отношение към 
разделното събиране на 
отпадъци от продукцията 
си. „Ще се опитаме да 
концентрираме множество 
кампании по кварталите, 
ще разговаряме с хора-
та, защото все още има 
проблеми с разделното 
събиране на отпадъци. 
Кампаниите по места ще 
се провеждат заедно с 
представители на Общин-
ския инспекторат, които 

контролират разделното 
събиране на отпадъци. Ис-
каме хората да разберат, 
че както стимули, има и 
санкции. Имаме морфоло-
гичен анализ на събрано-
то в кафявите контейне-
ри. Процедурата изисква 
наемане на специалисти. 
Резултатите сочат, че има 
значително увеличение на 
биоразградимия отпадък, 
все повече хора изхвър-
лят правилно в кафявия 
контейнер. Има квартали, 
в които хората се справят 
доста по-добре.
     И тази година ще про-
ведем семинар за раздел-
но събиране на отпадъци. 
Ще продължат кампаниите 
за събиране на отпадък 
срещу компост в кварта-
лите, ще има пролетно по-
чистване, а също така ини-
циативи за седмицата по 
мобилността, за Деня на 
Земята, като имаме идея 
за организиране на ате-
лието за изработване на 
предмети от отпадъци. Пак 

ще се организират инфор-
мационни шатри“, допълни 
Радойчева.
 Мобилният пункт за съ-
биране на отпадъци, вклю-
чително и опасни, продъл-
жава дейността си. През 
зимните месеци камионът 
се движи само по заявка. 
Той се намира на регио-
налното депо и когато хо-
рата се обадят на телефон 
066 985 029, че имат събра-
ни за извозване достатъч-
но дрехи, хартия, пластма-
са, камионът в определен 
ден и час пристига да ги 
прибере.
 В инвестиционната 
програма на Общината е 
предвидено изграждане-
то на още три подземни 
контейнера за отпадъци. 
Вече функционират три на 
ул. „Младост“ и доказват 
ефекта си.
 Всякаква информация 
по темата за разделното 
събиране на отпадъците 
може да бъде открита на 
сайта chisto.gabrovo.bg.

Мария Раäойчåва: "Вñå повåчå хора изхвърлят правилно 
áиоразãраäимия отпаäък в кафявия контåйнåр"

СТЕФКА БУРМОВА

Земеделските произво-
дители, които са кандидат-
ствали за Кампания 2019 
по схемите за обвързано 
подпомагане за плодове 
и зеленчуци, ще получат 
финансовата си подкрепа 
с половин месец по-рано, 
в сравнение с миналата 
година, съобщи изп. ди-
ректор на ДФ „Земеделие“ 
Васил Грудев. Това стана 
по време на срещата му 
с представителите на асо-
циациите на овощарите в 
България. Той обясни още, 
че средствата ще бъдат 
преведени по сметките им 
поетапно от 13 до 18 март. 

Грудев напомни на 
овощарите, че до 31 яну-
ари стопаните доказват 
произведената и реализи-
рана продукция пред Фон-
да. Той призова бенефици-
ентите да бъдат коректни 
и по-експедитивни при от-
читането на документите. 
„Колкото по-бързо пред-
ставят изискваните доку-

менти, толкова по-скоро 
те ще бъдат обработени 
и определени ставките по 
схемите“, подчерта изп. 
директор на фонда.  

Васил Грудев заяви 
още, че проверките на 
място остават интензив-
ни и уточни, че най-голям 
процент некоректно заяве-
ни за подпомагане площи 
са открити при производ-
ството на полски култури.

По време на среща-
та с представителите на 
асоциациите на овощари-
те в България бе обсъден 
и предстоящият прием по 
схемата „Помощ за инвес-
тиции в материални активи 
в земеделски стопанства, 
свързани с първично про-
изводство на растениевъд-
на земеделска продукция”. 
По схемата тази година 
ще бъде разпределен над 
4 пъти по-голям ресурс в 
сравнение с 2019 г. Бю-
джетът е увеличен от 3,6 
млн. лв. на 18,6 млн. лв. 
Заявления ще се подават 
от 3 до 28 февруари 2020 г. 

Изпълнителният директор 
на ДФЗ подчерта, че при-
оритет при приема ще бъ-
дат проектите на чувстви-
телните сектори, каквито 
са тези, свързани с про-
изводството на плодове и 
зеленчуци. Той обясни, че 
финансовата подкрепа ще 
покрие част от разходите 
за машини за пакетира-
не, линии за подготовка, 
охлаждане и съхранение 
на първична земеделска 
продукция. Обхватът на 
схемата е разширен, като 
се включват и машини, 
оборудване и съоръжения 
за защита от слана и гра-
душки.

Овощарите са изрази-
ли удовлетворение от съз-
дадената от ръководството 
на РА към ДФЗ органи-
зация, която позволява 
плащанията на субсидиите 
да изпреварват срокове-
те, заложени в индикатив-
ния график. Това ще даде 
възможност агробизнесът 
да планира по-ефективно 
своята дейност.

Овощаритå щå получат по-рано 
финанñовата ñи поäкрåпа

60 проåкта, äопуñнати äо националното ñъñтåзаниå 
"Поñланици на зäравåто", на пåти "а" клаñ от "Нåофит 
Рилñки" å åäинñтвåният за Гаáровñка оáлаñт
 60 проекта на ученици 
от 1-ви до 12-ти клас от ця-
лата страна са допуснати 
до участие в XII-то издание 
на Националния учениче-
ски конкурс „Посланици 
на здравето” за учебната 
2019/2020 година.
 Това стана ясно вчера 
от резултатите, качени на 
сайта на Национален парк 
„Централен Балкан“. 
 От Габровска област 
единственият номиниран 
проект за втората фаза на 
конкурса е на учениците 
от пети „а“ клас при ОУ 
„Неофит Рилски“ - Габро-
во с ръководител Ивалена 
Парашкевова. Проектът се 
нарича „Години здраве“.
 Какво представлява 
проектът, разказва накрат-
ко г-жа Парашкевова, учи-
тел по български език и 
литература и класен ръко-
водител на V „a“ клас:
 „Според идейната кон-
цепция проектът предвиж-
да създаване и отпечат-
ване на брошура, която 
да съдържа синтезирана 

информация за последи-
ците от консумиране на 
нездравословни храни, 
кратки статистики, ин-
формация кои храни са 
здравословни и примерно 
седмично меню. Цялата 
информация е събирана от 
учениците като задачите 
са разпределени от мен. 
Всички изображения са 
нарисувани от учениците в 
V „a“ клас и не са сваляни 
от Интернет. Снимани са 

ученици, които показват 
лесно изпълними физи-
чески упражнения, които 
могат да се правят всеки 
ден. В края на брошурата 
има кръстословица. При 
одобрение на проектното 
предложение учениците от 
V „a“ клас ще раздават от-
печатаните брошури и ще 
гостуват в други училища, 
за да запознават ученици-
те с вредите от приемане 
на нездравословни храни 
и ползите от здравослов-
ното хранене и физически-
те упражнения“.
 Конкурсът се органи-
зира от Министерство на 
здравеопазването в рам-
ките на Националната 
програма за превенция на 
хроничните незаразни бо-
лести 2014-2020 година, в 
партньорство с Министер-
ство на образованието и 
науката, Министерство на 
околната среда и водите, 
Министерство на младе-
жта и спорта, Министер-
ство на културата, Офис 
на Световната здравна 

организация за България, 
Български младежки Чер-
вен кръст и Представител-
ството на Европейската 
комисия в България.
 Тазгодишното издание 
на конкурса ще продължи 
до 10 май 2020 година, а 
официалното награждава-
не на победителите ще се 
проведе през месец юни. 
Наградите за финалистите 
ще бъдат: 9 проекта, кла-
сирани за първо, второ и 
трето място, по 3 във вся-
ка възрастова категория 
(1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 
клас); 3 проекта, класи-
рани за поощрителни на-
гради, по една за всяка 
възрастова категория. 
 Министерство на здра-
веопазването, Световната 
здравна организация, Бъл-
гарски младежки Червен 
кръст и Представителство-
то на Европейската коми-
сия в България осигуряват 
по една предметна награ-
да в категорията специал-
ни постижения в областта 
на опазване на здравето.

Ивалена Парашкевова
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 Макар да е роден в 
друг град и целият му съз-
нателен живот да е встра-
ни от Габрово, родът на 
Радко Радков е габровски 
– на родители, деди и пра-
деди. Родовата му къща се 
е намирала в село Бички-
ня (сега квартал на Габро-
во), за съжаление, отдав-
на беше съборена. 
 През май 2006 година 
на тържествена сесия на 
Общинския съвет в Габро-
во бе удостоен със зва-
нието „Почетен гражданин 
на Габрово”. 
    Заслугите на Радко Ра-
дков в областта на бъл-
гарската култура и лите-
ратура, като писател, об-
щественик и преподавател 
са очевидни и може би, 
незаслужено оценени. 
 Роден на 31 януари 
1940 година в град Велико 
Търново, където баща му, 
Васил Радков, е офицер в 
трудови войски. През 1946 
г. семейството му се пре-
мества да живее в родната 
къща на баща му в село 
Бичкиня, сега квартал на 
Габрово. Тук завършва про-
гимназия. След успешно 
издържан приемен изпит 
постъпва като ученик в Со-
фийската духовна семина-
рия, Черепишкия манастир. 
Военната си служба отбива 
като трудовак в Родопите и 
като редактор във вестник 
„Трудово дело”, издаван в 
София.
 През 1967 година Рад-
ко Радков с отличен успех 

завършва класическа фи-
лология в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Постъпва на 
работа в Държавно изда-
телство „Народна култу-
ра” – редактор на отдела 
за старогръцка и латинска 
литература (1968-1970). Съ-
щевременно завършва ас-
пирантура по раннохристи-
янска и византийска лите-
ратура в Института по бал-
канистика към БАН. През 
1973 г. е назначен като 
завеждащ Дома за лите-
ратурно творчество към 
Окръжния съвет за култу-
ра в град Велико Търново 
и хоноруван преподавател 
по старогръцки и латински 

език във ВТУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий”.
 През 1979 година, под 
патронажа на Людмила 
Живкова, основава Ста-
ринния театър в София 
и става негов драматург. 
След смъртта на Людми-
ла Живкова през 1981 г. 
театърът е закрит и Радко 
Радков е назначаван за 
драматург към различни 
театри в София. От 1988 
г. става драматург в ДМТ 
„Константин Кисимов” във 
Велико Търново. След 1989 
година е съкратен.
 С откриването на Бого-
словския факултет към ВТУ 
през учебната 1991-1992 г. 
Радков е назначен като 
хоноруван преподавател 
по старогръцки и латин-
ски език. Бил е консултант 
към Богословския, Истори-
ческия и Филологическия 
факултет на ВТУ.
 Преди да стане извес-
тен като поет-лирик, Радко 
Радков се изявява като 
драматург с драмите си в 
стихове: „Балдуин Флан-
дърски” (поставена през 
1969 г. във Велико Търново 
и от Телевизионния театър 
– 1971 г.), „Хан Аспарух” 
(поставена в Габрово през 
1970 г., в Стара Загора 
– 1971 г., в Шумен – 1980 
г.), „Св. Патриарх Евти-
мий” във Велико Търново 
– 1975 г., „Битката за Пре-
слав”, поставена от Теле-
визионния театър – 1971 

г., „Константин и Фружин” 
(Телевизионен театър – 
1975 г.), „Тайната вечеря” 
– драматично музикално 
действие за Леонардо да 
Винчи (Старинен театър – 
София през 1981 г.), „Пох-
вално слово за словото” и 
„Йоан Кукузел” (Старинен 
театър – София през 1980 
г.), „Теофано” (поставена в 
Перник през 1981 г. от ре-
жисьора Пиер де ла Тор от 
Париж и играна в продъл-
жение на шест театрални 
сезона из цялата страна 
и едно представление на 
сцената на Сатиричния 
театър - София, 1982 г.). 
По повод на тази поста-
новка акад. Жан Гитон, 
член на Френската ака-
демия, пише: „Трагедията 
на Радко Радков „Теофано” 
по своите измерения, по 
общочовешката значимост 
на темите, които разра-
ботва, е на висотата на 
Шекспировия критерий. 
Тя носи печата на гениал-
ността”.
 Радко Радков е на-
писал общо 14 драми в 
стихове, като не всички 
са поставяни. От 2001 до 
2006 г. търновското изда-
телство „Абагар” издаде 
шест от неговите драми: 
„Всенародно бдение за 
Апостола” – 2001 г., „Цар 
Петър Делян” – 2001 г., 
„Св. Евтимий - патриарх 
търновски” – 2001 г., „Хан 
Аспарух” – 2002 г., „Балду-

ин Фландърски” – 2002 г., 
и „Теофано” – 2003 г., как-
то и поетичните му книги: 
„Царски сонети за любо-
вта” – 1995 г., и „Багрено-
родна звездопис” – 2003 
г. Последната книга, която 
„Абагар” издава на поета, 
е „Сонети за любовта” от 
поредицата „Световни по-
ети” – 2006 г.
 Още като семинарист 
Радко Радков усъвършен-
ства стиха си и дости-
га високото равнище на 
големите български ли-
рици. Оценка за ранното 
си творчество получава 
от поета Николай Лилиев. 
Първите му поетични кни-
ги - „Византийски запеви” 
и „Сонети”, издадени през 
1978 г., не бяха разбрани 
от българската литератур-
на критика. За стихосбир-
ката „Византийски запеви” 
дори бива заклеймен от 
критика Пенчо Данчев. Из-
дава още стихосбирките 
„Българският сатирикон” – 
гейсонети, 1997 г., и „Апо-
калипсис сега” – 2000 г. 
 Големият талант на 
Радко Радков не е оце-
нен у нас така, както е 
оценен в чужбина. Част 
от творчеството му е пре-
ведено на френски език 
от поета и преводача Ата-
нас Ванчев дьо Траси. За 
трагедията му в стихове 
„Теофано” и за цялостното 
му поетично творчество 
през 1983 г. Радко Радков 
става лауреат на междуна-
родната френска награда 
„Солензара”, връчена му 
в Сорбоната с почести от 
гвардейска част на прези-
дента Митеран. През 2004 
г. същата награда бе му 
дадена за втори път. През 
1985 г. в Парижкия клуб 
на сенаторите за траге-
дията му „Балдуин Флан-
дърски” и за цялостното 
му творчество е удостоен 
със званието „Кавалер на 
френската култура”.
 В България Радко Ра-
дков също е получавал 
национални награди за 
драматургия: за драмите 
в стихове „Балдуин Флан-
дърски”, „Хан Аспарух” и 
„Св. Патриарх Евтимий”; 
получава и църковния ор-
ден „Св. Софроний епис-
коп Врачански” – златен, 
I-ва степен. На рождения 

му ден, 31 януари 2005 г., 
по случай 65-годишнината 
му ректорът на Велико-
търновския университет 
му връчва наградата „Св. 
Евтимий патриарх тър-
новски”, получена досега 
само от акад. Лихачов.
 Във връзка с 1300-го-
дишнината на Българската 
държава, отбелязана през 
1981 г., е включен в де-
легация, посетила САЩ. 
След две поетични турнета 
в САЩ и Канада прави 
рецитал пред мисиите на 
ООН в Ню Йорк.
 По случай 5-годишни-
ната от провъзгласяването 
на светите братя Кирил и 
Методий за покровители 
на Европа, през октомври 
1985 г., пиесата на Радко 
Радков „Похвално слово 
за словото” е представена 
във Ватикана пред папата, 
кардиналите, множество 
владици и елитна осем-
хилядна публика от целия 
католически свят. Същата 
пиеса е представена и в 
американската църква в 
Париж. В апогея на делото 
„Антонов” поетът разгова-
ря с папата на латински 

език и се застъпва за съ-
народника си. Преди тази 
среща папата помислил, 
че драмата, посветена на 
светите братя Кирил и Ме-
тодий, е написана от кла-
сик, починал преди 300 
години.
 Висока оценка за 
творчеството на Радко Ра-
дков дават: проф. Тончо 
Жечев, Кръстьо Куюмджи-
ев, Петко Тотев, Емилиян 
Станев, Атанас Ванчев дьо 
Траси, френският писател 
Пиер Устен, Жак Франсоа 
Франки, председател на 
фондацията, връчила на 
Радко Радков престижната 
литературна награда „Со-
лензара”. 
 Достойни биографични 
книги за поета написаха 
първата му съпруга Свет-
ломира Бинева - „Моят 
Радко и приятели” (2008), 
и сестра му Елена Васи-
лева Богданова - „Моят 
брат поетът” (2014). Член 
на Съюза на български-
те писатели. Почива на 1 
септември 2009 г., погре-
бан в гроба на баща си и 
майка си в Габрово.
 „Стряха над Янтра“, ан-
тология т. II

На 31 януари ñå навършват 80 ãоäини от рожäåниåто на Раäко Раäков - почåтåн ãражäанин на Гаáрово, коãото нарåкоха 

 Поетът Радко Радков на аудиенция с папа Йоан Павел II – 12 октомври 1985 г., след пред-
ставяне на драмата „Похвално слово за Словото“ във Ватикана от трупата на Старинния 
театър. Радко Радков е вдясно, а в средата с брадата е режисьорът Александър Попов

Вторият Шåкñпир в ñвåта

Снимка: Светослав СТЕФАНОВ

	 „Роден съм през 1940 г. във Велико Търново, където 
баща ми е бил на служба. Произхождам от стар патриар-
хален род, в който още са живи древните традиции на Га-
бровския край. Израснал съм в кв. Палаузово, някогашната 
Бичкиня. 
 Детството ми е преминало в завещаната от дедите 
ни къща до трите елши край Янтра и очарованието на ко-
ледарските песни, на ладванките и лазаруването…“

Радко РАДкОВ 

Раäко Раäков å 
кръñтåн в Дряновñкия 
манаñтир
Илия ПехлИванов

Като човек с вярно 
усещане за българско-
то неговият баща Васил 
Радков решава да кръс-
ти сина си между стара-
та столица и Шипка – в 
Дряновския манастир „Св. 
Арахангел Михаил“. Това 
става през април същата 
година - в дните около 
Великден. Бащата отвежда 
с файтон десетина свои 
колеги офицери. След кръ-
щавката отрочето е прене-
сено в шпалир между тях.

Горното слага начало 
на завиден творчески път - 
от международната награ-
да „Солензара“ (по изклю-
чение присъдена дважди 
в Париж), през разговора 
на латински език с папа 
Йоан Павел ІІ при пред-
ставянето на спектакъла 

„Похвално слово за сло-
вото“ на Старинния театър 
в присъствието на няколко 
хиляди кардинали и като-
лически духовници от цял 
свят, до обявяването на 
автора за почетен гражда-
нин на Габрово.

Сестрата на поета Еле-
на Богданова написа ме-
моарна книга под заглавие 
„Моят брат, поетът“.

Тя има обем от 520 
страници с фотографии и 
факсимилета на ръкописи 
и е сложена под печат в 
частното софийско изда-
телство „Пропелер“. Пред-
стои тези дни да излезе 
на бял свят. Предвижда 
се в дните преди деня на 
народните будители – 1 
ноември, да бъде пред-
ставена от Регионалната 
библиотека „Априлов - Па-
лаузов“ в залата на Регио-
налния исторически музей 
– Габрово.

Има други подобни 
книги като „Дневник с 
продължение“ на Надежда 
Станева (2 тома), която на-
помня великия пример на 
Ана Григориевна Достоев-

ска и София Толстая. Се-
стринска книга като тази 
друга не се знае.

По решение на Об-
щина Велико Търново в 
Алеята на славата (меж-
ду изложбената зала „Бо-
рис Денев“ и ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“) е по-
ставена паметна стена за 
Радко Радков.

Община Габрово взе 
решение площадът в кв. 
Бичкинята, където е била 
родната му къща, да бъде 
назован „Радко Радков“. 
Остава да бъде поста-
вен паметен знак на това 
място. Илюстрация „Сти-
хосбирката „Византийски 
запеви“ е отпечатана за 
първи път от издателство 
„Народна младеж“ през 
1978 година и от изда-
телство „Захарий Стоянов“ 
през 2009 г.

Понката направи 
памåтник на Раäко 
Раäков
Сашка алеКСанДРова

Алеята, която се нами-

ра до Държавната худо-
жествена галерия „Борис 
Денев” във Велико Търно-
во, вече няколко години 
събира паметни знаци на 
най-бележитите търновски 

творци и учени.
Паметният знак е дело 

на скулптора Панайот Ди-
митров-Понката, който е 
направил паметника на-
пълно безвъзмездно. Вър-

ху него пише: „На големия 
поет на Царевград, сми-
рен само пред Бог, Бъл-
гария и вдъхновението” и 
още: „Със тебе твоят звез-
ден кочияш, звездите ще 
посее на земята ни”. Те са 
на неговия голям приятел 
проф. Николай Даскалов 
и на дъщеря му Ярмила 
Даскалова.

Идеята за паметника 
е на приятелите от т. нар. 
клуб „Петъчници”, който 
вече близо 35 години съ-
бира всяка петъчна вечер 
верни приятели в ателието 
на Понката. 

За Радко Радков 
най-близкият му и верен 
другар - преподавателят 
от ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” проф. Николай 
Даскалов, казва: „Аз не 
познавах човек с такава 
ерудиция, такъв претова-
рен от култура човек, кой-
то да притежава такова 
орфическо очарование. У 
големия талант ерудици-
ята става една озарена 
и тържествуваща пленни-
ца на духа, целият живот 

на Радко е доказателство 
за това. Навремето на-
писах, че Радко Радков 
е единственият български 
поет, който не се проме-
ня, и малцина ме разбра-
ха, разсърдиха ми се за 
тези думи. Но истината е, 
че Радко написа първите 
си гениални драми още 
на 18 години – „Балдуин 
Фландърски” и „Калоян”, и 
също толкова добър беше 
и на 60, когато се появи 
„Патриарх Евтимий”, каза 
проф. Даскалов.

Книãата „Раäко Раäков 
In Memoriam”
беше издадена през 2011 
година в памет на поета 
Радко Радков. В нея 32-
ма поети от цял свят са 
превели на своя език ед-
но-единствено стихотворе-
ние на Радко Радков. Пос-
вещението прави Атанас 
Ванчев дьо Траси, който е 
носител на орден „Стара 
планина“ и на наградата 
„Доктор хонорис кауза” на 
ВТУ.

24.07.2014 Г., „100 ВЕСТИ“

 В интервю българският актьор Георги Русев казва: „Имахме режисьор от 
Париж - Пиер дьо ла Тор, който постави „Теофано“ на Радко Радков. Когато 
дойде в театъра, режисьорът изнесе лекция, в която ни каза, че имаме вто-
рия Шекспир в света. 
 След две години дойде Жан Гитон - председател на Академията на без-
смъртните, в която влизат само 7 души. И той повтори същото: „Наследни-
кът на Шекспир е в България“. 
 А Гитон беше единственият светски съветник на папата. Това беше най-
много играната ни пиеса. И когато имаше световно първенство по футбол, 
хората чупеха вратите, за да гледат „Теофано“. 

Елена Колева, независим краевед, в. “100 вести”, 27.01.2015 г. 

Еäинñтвåният в ñвåта творåц, уäоñтоåн 
áåзпрåцåäåнтно и за втори път ñ 
Мåжäунароäната Наполåонова наãраäа 
„Солåнзара” на Фрåнñката акаäåмия на наукитå
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23 май 2009 г. - „Дните на Габрово“, Монолог на 
Васил Левски рецитира Радко Радков от книгата си 
„Всенародно бдение за Апостола“  

На 31 януари ñå навършват 80 ãоäини от рожäåниåто на Раäко Раäков - почåтåн ãражäанин на Гаáрово

Радко Радков
откъс от книгата
Свети Евтимий 
патриарх Търновски
народна трагедия в две части

Да те погледам още, малко още,
мой Търновград, преди със похлупак,
издялан от смъртта в беззвездни нощи,
над теб да легне гъст столетен мрак
на непрогледно робство.

Ето там са
колоните на мраморни дворци
с мозайки на монарси и светци
и тънкоцветни шарки за украса.
Те помнят коронации и шум
на мантии в багренописни зали
и прогласите на държавен ум,
и празници, в които са звучали
победните наздравици...

Без дъх
в гърдите съзерцавам тези кули,
където, ей сега, ще се отбули
усмихната царкиня...
Царев връх, 
огледан във водите лъчезарни
на Янтра, с тях течеш да поздравиш
Трапезица и нейните звънарни -
хилядокуполен – да уловиш
с крило на облак светнало в реката.
Света гора, наистина си свята
с покоя в позлатените глави
на манастири славни, стародавни,
подслон за мъдреците православни,
небесни академии...

Какви
сияния отвсякъде! Нелепост!
Безсмислица е твойта гибел! Не!
Не ми се вярва тази велелепост
да рухне в пламъците и свине
да тъпчат бисерите!...

Нека още 
да те погледам, град мой! Остани
в очите ми със златните ресни
от раклите на чудотворни мощи,
пренесени от нашите царе
да увенчаят техните победи
и да ги славят иноците бледи
с перата си...

Не може да умре
подобен град, светилище, родина
на мъдростта, тъй дивно процъфтял
със школите си... Всичко съм му дал
да го наричат столица, Атина
на цялото славянство! Колко труд
и колко бодърстване дни и нощи!
Затуй ли те направихме прочут - 
да се превърнеш в пепел?!

Само още
да те погледам... докато велик
и славен светиш. Малко ни остава.
Но твоят пастир ще те защищава
и с кръст, и с меч! Като Христов войник!

откъс от книгата

Хан Аспарух
драма в стихове
АСПАРУХ

Съюзът ни, изгрял като денница,
събрал народите ни в общ саракт,
ще знаменуваме с тържествен акт -
(Князът вдига десницата на Перуница, ханът 
– на Тервел и ги съединяват)
венчавката на Тервел с Перуница!
(Ликуване сред народа)

ВОТОМИР

Изпитвайки безбройните вълни
на чуждите нашественици, ние
съзнаваме през идещите дни,
че силата ни в общността се крие.

АСПАРУХ

Написваме на пергамент и камък,
на плът и дух, на пръст и знамена -
за вечни времена в единен пламък
едно да бъдат двете племена!
(Възгласи сред народа - „Слава на Аспарух! 
Слава на Вотомир!“)

МАЙКАТА НА АСПАРУХ

Аз пожълтях от старост като смин,
но доживях над третия си син
да изрека благословия
свещена като майчина кърма -
Това е обетована земя,
родена от сърцето ти, пази я!

АСПАРУХ

Да, Майко на България.

 ЖРЕЗЪТ
(Пред централния жертвеник)
О, Тангра, Тангра!
Ти, който върху копия набучи 
главите на ромейските бойци,

изпращаме по тебе ханско куче
при сенките на нашите предци -
да осветят, което се зачева
от пръст и дух и в тебе се заклева!
О, Тангра, Тангра!
(Кавхан Севар подава с ритуален жест на 
хана копие с конска опашка. Аспарух излиза 
напред и забива това знаме, около което се 
нареждат славянските князе.)

АСПАРУХ

Аз прогласявам новата държава 
със знамето, забодено в пръстта!
На падналите в тая битка – слава!
На живите – венеца на честта!
С меч начертахме границите. С рало
ще продължим браздата на Мира.
Пред дверите на нашето Начало
стои на страж мизийската Зора!
Преведох през пустинята народа,
през съсък на влечуги и стрели
и тук във брак с пръстта и небосвода
отеческият бог се посели!
Кръвта на враговете го обагря,
лежат орли от бронз с безсилен клюн
и гръмотевичният лик на Тангра
се слива със славянския Перун!
Кубрате, татко мой, стани от гроба
и виж как, оплоден за нов живот,
в земята, като в божеска утроба,
духът на племето ни връзва плод!
Виж, в кърваво побратимство на рани,
събрани като пръстите в юмрук
и като пръчки в твоя снок събрани,
навек със синеоките славяни,
със траките от вечността огряни
и с корените срастваме се тук!
Заклевам се в тривъзления ремък,
във всяко стръкче българска трева -
земята си от огън и от кремък
ще браним с острията на гнева!
Тя с всички векове ще разговаря 
и пряко смърт, в горнило и възход,
ще носи името на моя род,
написано със мълнии -
БЪЛГАРИЯ!
(Лумват всички жертвеници. Кръгът около 
знамената се заключва в прегръдка.)

Радко Радков
откъс от книгата
Всенародно бдение 
за Апостола

Ти, който бе разпънат върху кръста
и, осветлен, от раните висиш
над тъмнина, от гробната по-гъста,
отрънена глава сведи и виж
Сина на българското съзаклятие,
Сина Човешки, който като теб
ще поведат след малко на разпятие,
ще го положат в гроб, в утробен склеп...
Но кой възкръсва като теб тридневен?
Ти бе предаден в юдола плачевен
от Юда, от един Искариот.
Мен ме предават всички, цял народ
мълчи уплашен пред иконостаса.
Кълняха се пред сложени на кръст
кама и револвер, на свята маса
целуваха ги праведно, без лъст
над Твоето Евангелие... Сетне,
забравили за мъките столетни,
посочиха мен Праведника с пръст
и на Пилата викнаха: Разпни го!
Виновен е! Знам моята вина:
на слепи да дарувам светлина,
на роби – избавление от иго.
Не, от бесилката не ме е страх -
при Теб душа изпратил съм, преди да
поема пътя, и при Тебе ида,
свободен от вериги, тленна прах,
ала с горчилката, че съм предаден.
Кога ще победят инстинкта стаден
и от страха ще се освободят?
Отричат се от мен на моя съд
и се разбягаха, тъй както твойте 
апостоли... Но утре, може би,
щом моят дух възкръснал затръби
и се яви, и им рече: Не стойте
уплашени! Възкръснах! Изведнъж
ще скочат, ще извикат: На оръжие!
И робът пак ще се превърне в мъж.
Пред варварското диво самодържие
сега съм сам... Въжето от коноп
на рамото на кръста... После гроб...
А после?... Ще се вдигнат милиони,
ще се разпука огненият плод
на революцията по закони
неведоми, без пранги, без корони...
Повярвай в мен, аз вярвам в теб, Народ!

БълГАрИя
Кой носи на рамо заветния сноп
и сплита косичник от жълта ръкойка?
Кой прави бунтовник от свития роб,
икона от селска девойка?
Кой хвърля в браздата цъфтящи звезди
и ражда мъже-легендария?
Кой Левски и Ботев роди -
България!

Кошута ли пие от извор вода,
елен ли с клонати рога я размъща,
с очи я избистря, когато в беда
юнак от Балкан се завръща
и в струите кървава риза пере,
че пукнала пушка обжари я.
Кой с билки кръвта му ще спре -
България!

Когато на паметник хладния бронз
върл флаг с ятаган-полумесец загърля,
от старите църкви излиза Христос
и в пъкъла флага захвърля.
Защото си нямаме две знамена,
едничък е стягът ни, стария,
с лъва в трикольор-светлина -
България!

Димящите турски окопи помни
и щурма на Одрин със „Шуми Марица“.
Поручика, паднал със сабя встрани,
на лоба с разперена птица.
Кой вдига пехотата прашна на щик,
кой с въглена жертвен обгаря я -
да хвръкне със страшния вик -
България!

Не искаш да колиш, тъй както те кла
на пънища лепкави зъл агарянин.
Ти майка дори на врага си била -
арапина с кон аждраханин.
Напет капитан бяла риза пере
през лютия мраз в януарiя.
Кой няма за теб да умре,
България!

	 Творбите	на	Радко	Радков	са	изпълнени	с	
дълбок	 хуманизъм	 и	 родолюбие,	 преклонение	
пред	 история	 и	 възхищение	 пред	 красивото	
в	живота.	Прави	впечатление	на	читателя	с	
какъв	богат	речник	и	набор	от	думи	свобод-
но	 борави	 поетът	Радко	 Радков.	 Стиховете	
му	 са	 една	 истинска	 съкровищница,	 в	 която	
откриваме	 сложни	 словосъчетания.	 Блестят	
преплетени	 по	 един	 уникален	 начин	 съвре-
менни	 и	 архаични,	 рядко	 използвани	 думи,	
които	вдъхват	на	творбите	живот	и	дух,	но	
в	същото	време	написаното	от	Радко	Раков	е	
разпознаваемо	-	неповторим	шедьовър,	който	
в	никакъв	случай	не	може	да	бъде	копиран.

Елена Колева, независим краевед, 
в. “100 вести”, 27.01.2015 г. 

От „Сонети на любовта”
Нощ
Привлякох те в постелята от мрак
и украси гърдите ми свенлива
като луна, която се покрива
с вълна и шепоти, и морски бряг.
 
Не ще забравя чезнещия сняг
на твойто тяло, тръпката щастлива,
в която с втора вечер ме обвива
косата ти под звездния варак.
 
Трепти над нас небесната тетива,
звънти стрела от огнен зодиак
и яростно в телата ни се впива!
 
О, тая нощ! О, тоя кървав мак
на черни длани! Искрометна нива
Под сърпа на космическия брак.

В сиянието на свещта
В сиянието на свещта, която
разтапя мрака като черен скреж,
ти някой ден ще дойдеш и ще спреш
и ще приемеш тайнството й свято.

Мистична музика - небе в летеж! -
ще се изгубва като нощно ято
във облака на чезнещото лято
отвъд неутолимия копнеж.

А днес ти казвам сбогом, нежноръка
и снежнокрила! Сбогом, мила! Там
е моят път - зад среща и разлъка.

Извива покрай хълма с малък храм
сред трепетлики, трепетни от мъка,
и се изгубва - сам къде, не знам.

След пропаст време
Под шипката в мъгли от розов цвят
тя в белонежна рокличка стоеше
и летният ветрец, решил да среше
косите й, ги дърпаше назад.
Там спря. Залутан прашен водопад,
сама към мен пътеката течеше.
Три клонки с тъмни като кръв череши
изпуснах ням и станах по-богат.
И чувствах, че гърдите ме болят,

че ще се пръснат, че не се побира
в тях нейната неразцъфтяла гръд.
След пропаст време срещнах теб на път
и пак болят, и пак дъхът ми спира
до спазъм!... Сякаш ражда се светът.

Единение
Заключвам те в ръцете си и ти,
ти ставаш дух, в теб тялото го няма.
Но кринът на устата ти цъфти -
не, тялото у теб не е измама.
 
Минаваш през човешките врати,
но образа ти не напуска храма.
По-земна си от моите мечти
и по-небесна от гласа на мама.
 
Тъй въздухът на лятото дъхти,
тъй свети нощем Кумовата слама
и сипва детство в твоите черти.
 
Склони глава до болката голяма!
Ти в съдбоносен час ме посети.

Страниците за радко радков са подготвени по идея на Елена Богданова - 
сестра на поета, и на Стефан Калоянов - природен брат
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÑÈËÍÀ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ÎÒÐÎÂÀ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÌÀÊÅÄÎÍÈß

ÎËÎÂÍÀ ÐÓÄÀ

ÍÅÎÐÃÀÍÈ×-
ÍÎ ÒÂÚÐÄÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ
Â ÇÅÌÍÀÒÀ
ÊÎÐÀ

ÏÐÈÇÈÂ,
ÀÏÅË

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1927-2008/

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
ÍÀÐÎÄÅÍ
ÒÀÍÖ

ÃÎÑÏÎÄÑÒ-
ÂÀÙ ÑÒÈË ÍÀ
ÎÁËÈ×ÀÍÅ

ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ÑÊÀËÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÐÓÑÊÈ
ÁÎÉÍÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ
/1889-1952/

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÁÈËÊÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1932-2015/

ÂÈÄ ÄÚËÃÎ
ÊÎÏÈÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÈËÌ ÍÀ
ÐÅÆÈÑÜÎÐÀ
ËÞÊ ÁÅÑÎÍ

ØÀÐÀÍÎÂ
ÕÀÉÂÅÐ

¹2248

ÐÓÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1870-1939/

ÁÅÒÎÍÅÍ
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈ-
ÅÒÎ È ÂÚÇÏÈ-
ÒÀÍÈÅÒÎ

ÑÒÐÓÍÀ ÍÀ
ËÚÊ

ÃÎËßÌÀ
ÌÎÐÑÊÀ
ÂÚËÍÀ

ÒÚÍÚÊ
ÌÅÒÀËÅÍ
ËÈÑÒ

ÏÅÒÍÎ

ÀÂÒÎÌÎÁÈË-
ÍÎ ÊÎÐÌÈËÎ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ
ÎÒ ÒÅËÅÔÎ-
ÍÅÍ ÏÎÑÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ì.
ØÎËÎÕÎÂ ÎÒ
„ÐÀÇÎÐÀÍÀÒÀ
ÖÅËÈÍÀ”

ÐÅÊÀ Â ÁÅËÀ-
ÐÓÑ È ÏÎËØÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Á.
ÁÎËÃÀÐ ÎÒ
„ÑÈÍ ÑÐÅÙÓ
ÁÀÙÀ”

ÁÀËÊÀÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ
„ÊÎÌÏÀÐÑÈ-
ÒÀ”
/1910-1990/

ÑÏÎÐÒÅÍ
ÎÒÁÎÐ, ÅÊÈÏ

ÐÓÌÚÍÑÊÀ
ÀÂÈÎÊÎÌÏÀ-
ÍÈß

ÒÅÃËÎ ÍÀ
ÎÏÀÊÎÂÊÀ
ÍÀ ÑÒÎÊÀ

ÒÓÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÍÀ ÖÑÊÀ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÃÎËßÌÀ
ÒÀÍÖÎÂÀ
ÇÀÁÀÂÀ

ÓÐÅÄ ÇÀ ÐÀÇ-
ÏÐÚÑÊÂÀÍÅ
ÍÀ ÒÅ×ÍÎÑÒÈ

ÍÅÄÎÑÒÈÃ ÍÀ
ÂÈÒÀÌÈÍÈ Â
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

ÎÃÍÅÒÅ×ÍÀ
ÑÈËÈÊÀÒÍÀ
ÌÀÑÀ

ÌÅÒÀËÍÀ
ÎÃÐÀÄÀ ÍÀ
ÒÅÐÀÑÀ

ÂÎÑÚÊÎÏÎ-
ÄÎÁÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÎ
ÂËÀÊÍÎ ÎÒ
ÊÀÇÅÈÍ

ÔÅÎÄÀËÍÈ
ÑÅËßÍÈ Â
ÇÀÏÀÄÍÀ
ÅÂÐÎÏÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÇÌÅÒÈ×ÅÍ
ÊÐÅÌ

ÐÈÌÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀ
ÃÍÅÂÀ

ÏÅÑÅÍ ÍÀ
ÍÎÍÀ
ÉÎÒÎÂÀ

ÀÁÀÍÎÑÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÃÀÁÐÎÂÎ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÅÂÈÖÀ È
ÀÊÒÐÈÑÀ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÁÐÀÒßÒÀ
ÍÀ ÑÀÌÓÈË

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÈÍÄÈß È
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÄÐÅÂÍÀ
ßÏÎÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

Â ÌÓÇÈÊÀÒÀ,
ÆÈÂÎ, ÂÚÎ-
ÄÓØÅÂÅÍÎ

ÃÚÐÌßÙÀ
ÇÌÈß

ÂÈÄ
ÄÅÑÅÐÒ

ÇÅÌÅÍ ÐÀÉ
/ÁÈÁË./

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ
ÎÒ „ÏÐÈÍÖÚÒ
È ÏÐÎÑßÊÚÒ”

Ã-É ÎÒ „ÑÅËÎ
ÁÎÐÎÂÎ”

ÊÓÕÍÅÍÑÊÀ
ÌÅÁÅË

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÇÀÌÁÈÊ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„1001 ÍÎÙ”

ÔÈÍËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
/1916-1996/

ÏÐÎÄÚËÃÎ-
ÂÀÒÀ ÂÄËÚÁ-
ÍÀÒÀ ÇÅÌÍÀ
ÔÎÐÌÀ

ÃÐÀÄ Â
ÃÅÐÌÀÍÈß

ÑÍÅÆÍÈßÒ
×ÎÂÅÊ ÎÒ
ÕÈÌÀËÀÈÒÅ

ÌÀËÚÊ
ÏÚÑÒÚÐ
ÏÀÏÀÃÀË

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÞÀÐ

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ØÈÐÈÍÀ ÍÀ
ÒÐÚÁÈ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÈ ÑÊÓËÏÒÎÐ
ÎÒ Â.ÏÐ.Í.Å.V

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ë.
ÒÎËÑÒÎÉ ÎÒ
„ÑÈËÀÒÀ ÍÀ
ÌÐÀÊÀ”

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÁÀËÅÐÈÍÀ
/1927-2001/

ÒÓÐÊÌÅÍÑÊÈ
ÏÎÅÒ È Ó×ÅÍ
/1700-1760/

ÊÚÑ
ÑÊÈÒÑÊÈ
ÌÅ×

ÈÐËÀÍÄÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1830-1907/

ÂÚÏÐÎÑ Ñ
ÄÂÀ ÎÒÃÎÂÎ-
ÐÀ

ÂÈÄ ÒÎÐÒÀ

ÀÔÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÌÀÉ-
ÌÓÍÀ

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅË
ÍÀ ÇÀÕÀÐÒÀ

ÑÚÄ ÇÀ
ÖÂÅÒß

ÃÐÀÄ Â
ØÂÅÉÖÀÐÈß

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÄÚÐÆÀÂÍÈÊ
/1904-1966/

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
Â ÍÀÌÈÁÈß

ÍÀÐÎÄÍÎ
ÕÎÐÎ Â
ÏÅÒÐÈ×ÊÎ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÒÐÈÌÀÒÀ
ÌÓÑÊÅÒÀÐÈ

ÑÅËÎ Â
ÑÌÎËßÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÎÒÄÅËÍÀ
×ÀÑÒ ÎÒ
ÊÍÈÃÀ
ÌÅÊÑÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÅÍ ÃÅÐÎÉ
/1877-1919/

ÌÀÑËÎ Ñ
ÏÎÐÒÎÊÀËÎÂ
ÄÚÕ

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ,
ÃÐÎÑÌÀÉÑ-
ÒÎÐ

ÌÀÐÊÀ
ÑÏÎÐÒÍÈ
ÎÁËÅÊËÀ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1817-1882/

ÌÀÐÊÀ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ÁÎÄËÈÂ
ÕÐÀÑÒ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÀ ÌÓÇÈÊÀË-
ÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎ
ÏÈÃÌÅÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÏÓÑÒÈÍß Â
ÀÔÐÈÊÀ

ÃÐÓÏÀ ÍÀÐÎ-
ÄÈ Â ÑÅÂÅÐ-
ÍÀ ÀÔÐÈÊÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÉÑÒÎÐÈ
ÍÀ ÖÈÃÓËÊÈ

ÙÈÏÖÈ ÇÀ
ÊÚÄÐÅÍÅ
ÍÀ ÊÎÑÀ

ÊÓÁ×Å Ñ ÖÈÔ-
ÐÈ ÇÀ ÈÃÐÀ
ÍÀ ÒÀÁËÀ

ÑÎÐÒ
ßÁÚËÊÈ

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÓÕÎÒÎ

ÇÀÊÐÈËÀ,
ÏÎÊÐÎÂÈ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ØÂÅÄÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1859-1924/

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1907-1978/

ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ
Â ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ

ÊÍÈÃÀ Ñ ÐÅ-
ÄÀ ÍÀ ÖÚÐ-
ÊÎÂÍÈÒÅ
ÑËÓÆÁÈ

Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÀ
ÑÊÀÌÅÉÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ÞÆÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÈÐËÀÍÄÑÊÈ
ÌÚÕ

ØÀÁËÎÍ,
ÃÎÒÎÂÀ
ÌßÐÊÀ

ÀÊÅ, ÀÍÈÑ, ÀÒÀÐÎÂ, ÂÀÐÀÄÈ, ÂÈËÀÍÈ, ÂÎÌÀÍ, ÃÎÏÀÊ, ÄÀÌÀÐÀ, ÊÓÐÀÐÅ, ËÀË, ÍÎË, ÎËÈÂÈÍÈÒ, ÎÌÀÍÀ, ÑÀÃÈÍÀ, ÒÈÏÈÊÎÍ.

-
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа	 -	
справки	на	тел.	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,	
14]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя,	 хидро-	 и	
топлоизолации,	 тенеке-
джийство,	 покриви	 -	 тел.	
0888/863-001.	[22,	14]
покриВи - ремонт	и	нап-
рава,	 вътрешни	 ремон-
ти,	 дренаж,	 бетони	 -	 тел.	
0897/390-194.	[22,	14]
бригада изВършВа ре-
монт	на	покриви,	хидро-	и	
топлоизолации,	 дренаж	 и	
всички	 видове	 вътреш-
ни	 ремонтни	 дейности	 -	
0899/63-88-75.	[17,	5]
сТроиТЕлни дЕйносТи 
-	тел.	0897/76-51-10.	[12,	
3]

рЕМонТ на стари	покри-
ви	 и	 подмяна	 на	 улуци	
и	 варови	 мазилки.	 Тел.	
0876/416-716.	[24,	2]
шпаклоВки, боя, ма-
зилки,	 изолации,	 зидарии	
и	 др.	 Довършителни	 ра-
боти.	 Тел.	 0898/672-883.	
[11,	1]
събаряМ и почиствам	
от	 А	 до	 Я.	 Извършвам	
строителни	 работи.	 Чис-
тя	 дворове,	 мази.	 Тел.	
0899/601-444.	[8,	7]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ -	реде-
не,	 БЕЗПРАХОВО	 циклене,	
фино	шлайфане,	лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат	 -	 циклене,	 монтаж,	
лакиране	-	0886/249-906.
Вик, Фаянс, теракота	 -	
тел.	0884/228-253.	[22,	9]
шпаклоВка, боя, гип-
сокартон	 и	 други	 услуги	
-	тел.	0886/76-24-34.	[22,	
14]

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[19,	18]
рЕМонТ на всички	марки	
перални	 -	 0888/294-214.	
[20,	18]

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.
почисТВанЕ на комини.	
Тел.	 0876/416-716.	 [24,	
2]

Вик
изТочВанЕ на септични	
ями	-	тел.	0889/177-737.
Вик МонТаж и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
Вик рЕМонТи -	 тел.	
0894/220-509.
почисТВанЕ и отпушва-
не	 	 на	 канализация,	 мив-
ки,	 тоалетни,	 сифони	 и	
тръби	 -	 0877/528-585.	
[11,	1]

дограМа
ФирМа „дТ пласт“	пред-
лага	 AL	 и	 PVC	 дограма	 -	
тел.	0878/67-61-61.

услуги с коМбини-
ран багЕр	 -	 справки	
на	 тел.	 0897/430-228.	
[22,	7]

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

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	 0897/425-313.	 [30,	
12]
Ел. урЕди се	поправят	на	
тел.	 0894/220-509.	 [26,	
13]
рЕМонТ на ТЕлЕВизори 
по доМоВЕТЕ	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0888/279-846.	
[22,	9]

косЕнЕ
почисТВанЕ и косене	на	
дворове	 -	 тел.	 0877/441-
110.	[11,	1]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви,	саниране,	дренаж	и	
др.	 -	 тел.	 0888/020-187.	
[22,	14]

аВТоМобили продаВа
голФ 3, 1.8,	 газ,	 с	 4	
врати,	 много	 запазен,	 за	
1400	 лева	 се	 продава	 -	
справки	на	 тел.	0896/26-
26-60.	[6,	1]

Ваз, МоскВич
МоскВич 412 -	 много	
добро	състояние,	130	000	
км,	 АГУ,	 се	 продава	 на	
тел.	 0888/820-418.	 [11,	
8]

джипоВЕ
джип SSang Yong	
Korando	TDI	се	продава	на	
тел.	 0888/820-418.	 [11,	
8]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап	на	изгод-
ни	 цени	 се	 изкупуват	 на	
тел.	 0877/738-637.	 [18,	
18]
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[22,	17]
изкупуВаМ ВсякакВи 
бракувани	 МПС	 -	 спарв-
ки	 на	 тел.	 0899/937-991.	
[11,	4]

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.
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	-	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.

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.

ФирМа „плаМакс 
2020“	 продава	 екобрике-
ти	 -	 7.50	 лв.	 за	 чувал	
(20	 кг).	 Справки	 на	 тел.	
0897/876-477.	[22,	16]
лицЕнзирана ФирМа 
продава	 дърва	 за	 огрев.	
Тел.	 0877/168-330.	 [22,	
10]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Справки	 на	 тел.	
0898/690-606,	 066/80-
80-53.	[25,	8]
сухи дърВа, нарязани	и	
нацепени	 дърва	 в	 чували,	
метрови	дърва	 за	огрев	 -	
тел.	 0896/80-76-88.	 [16,	
5]
сухи разпалки в	 голе-
ми	 чували	 -	 5	 лева,	 сухи	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лева	
-	тел.	0876/29-43-43.	[11,	
5]

продаВа паркЕТ

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

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	 10	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	

35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.

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.

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

уроци, курсоВЕ
даВаМ уроци 1-4	клас	
-	0897/706-419.	[2,	1]

Рåклама и оáяви - вñåки äåн в нов áрой
 ЦЕНАТА НА ОБЯВИТЕ:
• 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	обя-
ва	излиза	през	цялата	година.	При	текущите	
обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други	
-	 ново	 строителство,	 в	
идеален	 център	 се	 прода-
ват	на	тел.	0888/447-096.	
[22,	9]
Фурна „бай Христо“,	 на	
ул.	 „Никола	 Войновски“	
-	 срещу	 бившия	 „Добри	
Карталов“,	 се	 продава	 на	
тел.	 0888/729-196.	 [30,	
7]
ЕдносТаЕн, слЕд осно-
вен	 ремонт,	 ТЕЦ,	 в	 Мла-
дост	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/126-904.	[4,	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,	
18]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/515-080	[19,	16]
апарТаМЕнТ - 65	 кв.	 м,	
на	 Колелото	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0877/222-
095.	[12,	11]
поМЕщЕниЕ за офис	
или	 кабинет	 на	 Коопера-
тивен	 пазар	 се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 0878/539-
715.	[11,	8]
поМЕщЕниЕ за офис	 -	
магазин	срещу	съда	в	град	
Севлиево,	газифицирано	и	
с	 климатик,	 се	 дава	 под	
наем	на	тел.	0887/64-44-
45.	[10,	7]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0896/349-
417,	066/85-41-85.	[6,	4]

гараж под наем	на	Еса	-	
0889/807-928.	[5,	4]
кВарТира за задочници	
се	дава	на	тел.	0878/204-
299.	[5,	2]
апарТаМЕнТ - 50	 кв.	
м,	 на	 ул.	 „Скобелевска“	
(срещу	Театъра)	се	отдава	
под	 наем.	 Обособени	 три	
отделни	 стаи.	 Подходящ	
за	 семейство,	 офис	 или	
кантора.	 Тел.	 0899/172-
413.	[4,	1]
апарТаМЕнТ сЕ дава	
под	наем.	Справки	на	тел.	
0885/723-975.	[1,	1]

нощуВки
нощуВки -  т ел .	
0879/272-528,	 0888/254-
625.
нощуВки, цЕнТър -	
справки	на	тел.	0878/515-
080	[19,	16]
нощуВки В топ	център	-	
справки	на	тел.	0876/731-
419.	[22,	15]

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,	18]
опиТна каМЕриЕрка -	
заплата	 900	 лв.,	 се	 тър-
си	 на	 тел.	 0889/299-688.	
[18,	18]
пТицЕкланица „гЕ-
пард“ търси	 да	 назна-
чи	 работници	 -	 мъже	 и	
жени,	 за	 производство-
то	 си.	 Справки	 на	 тел.	
0885/713-813.	[17,	17]

гоТВачи, пицар и	 ми-
ячка	 се	 търсят	 на	 тел.	
0893/975-878.	[22,	16]
общ рабоТник се	 тър-
си	 на	 тел.	 0896/644-577.	
[11,	9]
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,	
8]

пицария „гладници“ 
търси	 сервитьори.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0899/319-114.	
[12,	8]
грил-паВилион прЕд 
магазин	„Кауфланд“	търси	
да	 назначи	 продавач-кон-
султант-касиер.	 Справки	
на	 тел.	 0887/90-70-32.	
[11,	6]
бисТро „карТал“ търси	
да	 назначи	 сервитьор/ка.	
Постоянна	 работа,	 вечер-
ни	 смени.	 Повече	 инфор-
мация	 на	 тел.	 0889/319-
654.	[6,	5]
ФирМа Търси охра-
нители.	 Справки	 на	 тел.	
066/810-326.	[5,	4]
пЕкарна Търси работник	
за	 закуски.	 Справки	 на	
тел.	 0877/164-004.	 [11,	
1]

ЕроТика
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-219.	[5,	5]
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги	-	0893/293-526.	
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги	 -	 тел.	 0876/249-
511.	[10,	3]
ЕроТичЕн Масаж -	 тел.	
0894/277-849.	[12,	3]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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

27/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 29.02/28.03./25.04., 45 лв.
ОДРИН-ЧОРЛУ - 21.03.,1 нощ., 135 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 22.02./22.03., 45 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.  
ВЕЛИКДЕН В ИСТАНБУЛ - 16.04.,3 нощ., 205 лв.
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощувки, 
143 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., 3нощ., зак., 395 лв.    
ДЕЛТАТА НА Р.ДУНАВ - 30.04.,2нощ.,зак.,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.,3нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.
ПОЧИВКИ ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки, закуски 
и вечери, от 480 лв.                                                                                                                                   
ВЕЛИКДЕН С АВТОБУС ОТ СОФИЯ
ОХРИД - 229 лв., СТРУМИЦА - 248 лв., БЕЛ-
ГРАД - 205 лв., ТАСОС - 179 лв., АТИНА - 375 
лв., ХАЛКИДИКИ - 365 лв., ЛЕФКАДА - 315 лв., 
ВИЕНА - 365 лв., ПРАГА - 489 лв.                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на Ик “колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

счЕТоВодсТВо
ЕднокраТно и абона-
ментно	 счетоводно	 об-
служване	 на	 фирми	 -	
0885/63-22-48.	[11,	9]

запознансТВа
36-годишЕн Мъж 
търси	 жена	 за	 сериоз-
на	 връзка	 -	 entrosmile@
gmail.com.	[3,	1]

ясноВидсТВо
ибраМ ходжа предлага	 събиране,	 проблеми,	 без-
плодие	и	помага	за	любов	-	тел.	0888/518-578.	[10,	
3]
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СВЕТОзАР ГАТЕВ
 
 Отборът на ОФК 
„Янтра 2019“ започна с ка-
тегоричен успех контро-
лите тази зима. Лидерът 
в Северозападната Трета 
лига победи с 8:1 като гост 
дублиращия тим на „Етър“ 
(Велико Търново). 
 На терена с изкуст-
вено покритие „Трифон 
Иванов“ габровският тим 
можеше да постигне и дву-
цифрена победа. Началото 
на мача бе за домакините, 
които при първата си ата-
ка откриха резултата. 
 Емил Спасов изведе 
през центъра Антониян Ха-
ралампиев и той би по-
край Христо Христов за 
1:0. В 12-ата минута Дими-
тър Митев имаше възмож-

ност да удвои, но стреля 
в аут, останал сам срещу 
вратаря. След тази ситуа-
ция опитните футболисти 
на „Янтра 2019“ заиграха 
силно и в 15-ата минута, 
след центриране от фаул, 
Християн Кожухаров от-
близо изравни - 1:1. Пак 
той би точно за 1:2 в 29- 
ата минута, като между-
временно брат му Пламен 
Кожухаров пропиля чисто 
положение. 
 Обличалият преди вре-
ме виолетовия екип Ис-
крен Писаров вдигна на 
1:3 след половин час игра, 
като засече с глава цен-
трирана от фланга топка. 
Добра намеса на младия 
вратар Никос Рашков пре-
дотврати четвърти гол в 
мрежата му след пробив 

на Пламен Кожухаров в 
33-ата минута, а след още 
две капитанът на габро-
вци уцели с далечен удар 
страничния стълб. Про-
бив на Ивайло Тодоров в 
41-ата минута завърши с 
подаване към Пламен Ко-
жухаров, който с пета се 
разписа за 1:4.
 Второто полувреме 
тръгна с пето попадение 
във вратата на „виолето-
вите“. Пламен Кожухаров 
влезе отляво и центрира 
меко към Илиян Илиев, 
който с глава прати топ-
ката в мрежата за 1:5. 
Бързо изпълнен пряк сво-
боден удар в 79-ата мину-
та изненада отбраната на 
етърци и Владислав Ми-
сяк, останал непокрит, би 
от движение по диагонала 

за 1:6. До края два проби-
ва на Пламен Кожухаров 
бяха спрени с нарушения 
в пеналта, довели до на-
казателни удари за „Янтра 
2019“. Реализираха ги бра-
тята Християн и Пламен.
 Следващата проверка 
на отбора е на 1 февруа-
ри, събота, а съперник на 
габровския състав ще бъде 
юношеската формация на 
„Берое“, участваща в Елит-
ната група U19.
 ОФК „Янтра 2019“: 
Христов, Цонев, Илиев, 
Ив. Иванов, Тодоров, Ка-
заков, Хр. Кожухаров, Пл. 
Кожухаров, Ст. Иванов, 
Василев, Писаров, Петров, 
Мънчев, Георгиев, Карако-
лев, Мисяк, Дачев, Недев. 
Старши треньор: Николай 
Василев.

mродължава от стр. 1
 В бягането на 400 ме-
тра участва Надежда Хри-
стова (АК „Орловец 93“), 
която зае 25-то място с 

време 69.02 минути. 
 При юношите двама 
габровски атлети влязо-
ха във финала на гюле. 
Давид Цанев (ЛК „Тот ат-

лет“) изпрати уреда на 
12.40 метра в най-добрия 
си опит и зае 7-ма пози-
ция, а Илиян Филипов (АК 
„Орловец 93“) остана 8-ми 

само с един успешен опит 
от 11.90 метра. На 800 и 
1500 м Християн Очков (АК 
„Орловец 93“) зае 23-то и 
16-то място.

Бронз за Марãарита Раäåва 
от Националния шампионат

СТЕФКА БУРМОВА

 Изложбата „Нонумент“, 
която беше открита на 13 
септември 2019 г. в Музей 
„Дом на хумора и сати-
рата“, и провелият се на 
следващия ден Пърфор-
манс в района на чинията 
на връх Бузлуджа са сред 
номинираните до момента 
за „Събитие на годината 
в областта на културата 

– Габрово 2019“, информи-
раха организаторите от НЧ 
„Будителите 2017“. Сред 
номинираните от габровци 
събития, проведени през 
миналата година и оце-
нени от техните зрители, 
са още организаторите на  
интерактивната инстала-
ция с добавена реалност в 
къща-музей „Дончо Попов“ 

по проект на МАИР „Бо-
женци“, Националният ли-
тературен пленер „По пъ-
теките на думите. Боженци 
2019“ и Националният лите-
ратурен конкурс „...Накрай 
света...“ на Сдружение „Те-
традката“ (Tetradkata.com). 
Сред предложенията за 
приза „Събитие на година-
та в областта на културата 
- Габрово 2019“ са още 
Международният куклен 

фестивал „Рачо и Дешка“ 
и впечатляващият Коледен 
концерт с диригент Йор-
дан Камджалов „Димитър 
Ненов: Коледа“. 
 От НЧ „Будителите 
2017“ напомнят, че номи-
нации за Седмото поред 
издание на конкурса „Съ-
битие на годината в облас-
тта на културата - Габрово 

2019“ се приемат до края 
на месеца – 31 януари, 
петък, на мейл buditelite@
mdil.bg, във Фейсбук стра-
ницата на читалището или 
на страницата „Клуб на 
будителите“ - Габрово. 
 Освен в социалната 
мрежа и по мейла, га-
бровци могат да дадат 
своите предложения за 
ежегодния конкурс като 
използват поставените за 
целта кутии за гласуване 
в Регионална библиоте-
ка „Априлов - Палаузов“, 
Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“, Художествена 
галерия „Христо Цокев“ 
книжарница „Том Първи“ и 

Община Габрово. 
 Вторият етап от над-
преварата за определяне 
докосналите сърцата на 
габровци прояви в „Съби-
тие на годината в облас-
тта на културата – Габрово 
2019“ е чрез гласуване от 1 
до 22 февруари 2020 г. за 
номинираните вече пред-
почитани най-добри кул-
турни изяви.
 Вотът на публиката 
и журито ще определят 
Събитието на Габрово в 
областта на културата за 
2019 година, а призът от 
500 лева ще бъде връчен 
на тържествена церемония 
през март.

 „Графиките ми, включени в 
тази изложба, целят да припомнят 
една популярна унгарска песен, коя-
то започва така: „Хубава си, пре-
красна си, Унгарийо”.
 Изложбата на Антал Ревес се 
състои от 13 по-големи графики – 
изтънчено изображение на местно-
сти в Унгария, включени в списъка 
на световното културно наследство 
на ЮНЕСКО или отличени с награ-
дата Europa Nostra.
 Антал Ревес е роден през 
1931 г. в град Папа. Завършва Унгар-
ската академия по приложно изку-
ство, както и специалност „Графика” 
в Унгарската академия по изобрази-
телно изкуство. Негови преподава-
тели са: Дьорд Конечни, Ищван Боц 
Кьопеци, Йеньо Барчаи. 
 През 1995 г. получава про-
фесионалната награда на Нацио-
налното  сдружение на унгарските 
творци. 
 Като член на Творческата 
общност „Деркович” и на Съюза на 
графичните дизайнери през 1995 г. е 
организатор и основател на Фонда-
ция „За унгарския плакат”.
 Като независим дизайнер, 
съвместно със съпругата си Юдит 
Вигнер, твори в различни области 
на графичния дизайн. Съвместно 
изготвят плакатите си, подписани 
с инициалите им RW. Паралелно с 
графиките изработва декоративни 
пана, календари и други.
 Антал Ревес умира през ес-
ента на 2016 година.

АНЕлИя МУТАФЧИЕВА 
- ХРИСТОВА

 На 24 януари 2020 г. в 
залата за срещи и съби-
тия на РБ „Априлов - Па-
лаузов“ в Габрово проф. 
Сава Василев от ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ се 
срещна с габровци и пред-
стави своята нова беле-
тристична книга-триптих 
„Разказвачът“.
 Сава Василев е профе-
сор по история и теория 
на литературата, автор на 
над 25 книги с литературо-
ведски студии, с разкази, 
роман, няколко пиеси, има 
много публикации в пе-
риодични издания, той е 
главен редактор и издател 
на литературния алманах 
„Света гора“ - едно из-

ключително издание с на-
ционално и международно 
значение в областта на 
литературата.
 Габровският творец и 
приятел на Василев Ве-
лизар Велчев представи 
автора и неговото беле-
тристично творчество пред 
гостите.
 Многобройната пуб-
лика с вълнение и инте-
рес проследи разказа на 
„разказвача“ Сава Васи-
лев за появата на неговия 
„Разказвач“ на бял свят – 
предисторията на белетри-
стичната творба, срещата 
му с интересни хора, с 
необикновени съдби, които 
дават идеята на писателя 
за създаването на най-но-
вата му книга. „Калейдос-
копичният“ ефект, втъкан в 

книгата, където разказвач 
разказва за разказвач, 
който разказва пък друга 
история, която се прели-
ва в следващата, е много 
интересен и емоционално 
наситен – книгата е калей-
доскоп от герои, пътища, 
места, съдби и преживя-
вания, които не ни оставят 
безучастни до последния 
ред.
 Проф. Василев отго-
вори на въпроси на свои-
те гости . той разказа за 
личното си познанство с 
големия габровски поет 
Радко Радков, сподели, че 
в последните години пише 
много поезия – стиховете 
му все още не са изда-
вани и вероятно габровци 
ще имат възможност да се 
запознаят с тях чрез реци-

тал на самия автор. 
 Габровският музикант 
и композитор Илко Илиев 
поздрави Сава Василев и 
неговата публика със своя 
песен по стих на автора 
със заглавие „Клетва“. 
 Сава Василев със за-
служена гордост показа 
излезлия съвсем скоро 
най-нов брой на литера-
турния алманах „Света 
гора“ под номер „О“ (Заб.: 
Броевете на алманаха са 
номерирани с буквите на 
кирилската азбука!). 
 Писателят раздаде ав-
тографи на своите почи-
татели и подари книги на 
библиотеката. Той благода-
ри на габровци за вълну-
ващата среща и сподели, 
че тя в никакъв случай 
няма да бъде последна.

„Разказвачът" ãоñтува в Гаáрово

Изложáата „Нонумåнт" на МДÕС ñрåä номиниранитå за 
„Съáитиå на ãоäината в оáлаñтта на културата - Гаáрово 2019"

„Янтра 2019" започна контролитå ñ 
катåãорична поáåäа във Вåлико Търново

Изложáа на Антал Рåвåñ 
ãоñтува в ÕГ "Õриñто Öокåв"


