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	 По	 инициатива	 на	 на-
родното	читалище	„Св.	Св.	
Кирил	 и	 Методий	 -	 1934”	
в	 Гоздейка	бе	открита	па-
метна	 плоча	 на	 опълчене-
ца	Иван	Денев.	
	 Официално	 събитието		
в	 дряновското	 село	 съв-
падна	със	143-та	 годишни-
на	от	Августовските	боеве	
на	 Шипка	 по	 време	 на	
Руско-турската	 война	 от	
1877-1878	година.
	 Основен	 инициатор	 за	
отдаване	 на	 заслужена	
почит	 към	 Иван	 Денев	 е	
председателят	 на	 читали-
щето	 Кирил	 Пенев,	 който	
старателно	проучи	биогра-
фията	на	единствения,	ро-
ден	в	някогашните	колиби	
Гвоздейка,	 опълченец	 от	
всичките	 166	 доброволци	
от	Дряновско,	записали	се	
в	Българското	опълчение	в	

Румъния	и	Търново.	
	 Плочата	 бе	 поставена	

на	 къщата,	 в	 която	Денев	
се	 е	 родил	 и	 живял	 пре-

ди	 170	 години.	 Кирил	 Пе-
нев	откри	паметния	знак	и	

запозна	 присъстващите	 с	
кратките	биографични	дан-

ни.	
	 Навършвайки	 22	 годи-

ни,	Иван	Денев	се	изселва	
от	 Гвоздейка	 и	 замина-
ва	да	работи	 като	дюлгер	
и	 градинар	 в	 румънския	
град	 Браила.	 Пет	 години	
по-късно	 се	 записва	 като	
опълченец.	
	 Денев	е	опълченец	във	
2-ра	дружина	на	1-ва	рота	
с	 командир	 майор	 Куртя-
нов,	 което	означава,	 че	 е	
бил	 в	 най-тежките	 сраже-
ния.		
	 2-ра	 дружина	 е	 участ-
вала	в	боевете		при		Ста-
ра	 Загора	 на	 19	 юли	 (31	
нов	 стил)	 1877	 г.,	 в	 епич-
ните	августовски	боеве	на	
Шипка	през	1877	г.	и	в	бит-
ката	при	Шейново	на	27-28	
декември	1878	г.
	 След	 Освобождението	
заминава	 за	 Одеса,	 къде-
то	 се	 записва	 да	 учи	 във	
военно	училище.		 стр. 3

Гозäåйка отáåляза Шипчåнската åпопåя
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	 Приключиха	 строител-
ните	 дейности	 по	 проекта	
за	 обособяване	 на	 Цен-
тър	 за	 грижа	 за	 възраст-
ни	 хора	 в	 невъзможност	
за	 самообслужване	 и	 на	
Център	за	грижа	за	лица	с	
различна	форма	на	демен-
ция.
	 С	 преустройството	 на	
четирите	 етажа	 от	 сграда-
та	 на	 бившия	 дом	 „Майка	
и	 дете“	 в	 квартал	 Борово	
–	Велчевци,	комплексът	за	
социални	дейности	ще	при-
юти	още	два	нови	центъра,	
всеки	 с	 капацитет	 по	 15	
места.	Част	от	съществува-
щото	дворно	пространство	
също	 е	 облагородено,	 а	
средата	 -	 достъпна	 и	 при-

годена	за	хора	с	уврежда-
ния.	В	процес	на	доставка	
и	 монтаж	 е	 интериорното	
и	 специализирано	 обза-
веждане	 на	 всички	 стаи	 и	
общи	части.	За	двата	цен-
търа	 е	 обособен	 отделен	
вход	 с	 асансьор,	 спалните	
помещения	 са	 оборудвани	
с	медицински	легла	–	ръч-
но	 сгъващи	 се,	 с	 ортопе-
дичен	 матрак	 и	 антидеку-
битални	 дюшеци,	 а	 всяка	
стая	 е	 със	 самостоятелна	
баня	и	тоалетна.
	 За	 лежащо	 болните	 и	
тези	 с	 частична	 обездви-
женост	 е	 осигурен	 меди-
цински	лифтер,	 който	 уле-
снява	 тяхното	 повдигане	
или	преместване.	

Приключиха СМР по проåкта за 2-та цåнтъра за възрастни

	 На	 20	 август	 Хайнрих	
Брюнзинг	 –	 член	 на	 Ин-
тернационална	 приятел-
ска	 асоциация	 „Бриенц“,	
проведе	 среща	 с	 кмета	
на	Община	Трявна	Силвия	
Кръстева.	
	 В	рамките	на	срещата	
се	състоя	дискусия	за	въз-
обновяване	 на	 партньор-
ството	между	двете	побра-
тимени	 общини	 –	 Бриенц	
и	 Трявна.	 Бяха	 обсъдени	
евентуални	 бъдещи	 проек-
ти.	

Двамата	 обмениха	 опит	
във	 връзка	 с	 добри	 прак-
тики	 на	 общините	 в	 ус-
ловия	 на	 епидемията	 от	
коронавирус.	 Бяха	 разме-
нени	знамена	на	двете	об-
щини.
	 По	 време	 на	 своята	
визита	 в	 Трявна	 Хайнрих	
Брюнзинг	 прояви	 интерес	
към	 предоставяните	 соци-
ални	 услуги	 на	 територия-
та	на	общината.	
	 Той	 посети	 Социалния	
комплекс,	 включващ	 Цен-

тър	за	социална	рехабили-
тация	 и	 интеграция,	 Дне-
вен	 център	 за	 пълнолетни	
лица	с	увреждания	и	Дне-
вен	 център	 за	 пълнолетни	
лица	с	 увреждания	 –	 сед-
мична	 грижа.	Тотка	 Дими-
трова	 –	 директор	 на	 ди-
рекция	 „Социални	 услуги	
в	 общността“,	 разказа	 за	
социалните	 услуги,	 които	
се	предоставят	в	момента.	
Тя	 поднесе	 специален	 по-
дарък,	ръчно	изработен	от	
потребители	на	Центъра.

	 След	 три	 ударени	 гре-
ди	 и	 един	 отменен	 гол	
през	първата	част	отборът	
на	 „Янтра“	 пропусна	 да	
шокира	 „Струмска	 слава“	
на	собствения	му	стадион	
и	 в	 крайна	 сметка	 отстъ-
пи	 с	 2:4	 в	 двубоя	 от	 4-я	
кръг	 на	 първенството	 във	
Втора	 лига.	 Габровският	
тим	 изигра	 добри	 първи	
30	 минути	 в	 Радомир,	 но	
му	липсваше	малко	късмет	
пред	гола.									 стр. 2

„Янтра" изпусна 
"Струмска слава" 
в Раäомир

Õайнрих Брюнзинг от "Бриåнц" сå срåщна 
с кмåта на Трявна Силвия Кръстåва

Инж. Кольо Кожухаров: 
"В Гаáрово имам всичко
на åäна ръка разстояниå"
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ще	 бъде	 готова	 до	 сре-
дата	 на	 месец	 декември	
тази	 година,	 като	 вече	 е	
разписана	 нейната	 функ-
ционална	 спецификация.	
Това	 беше	 докладвано	 на	
здравния	 министър	 Коста-
дин	Ангелов	от	ръководния	
екип	в	Министерството	на	
здравеопазването,	 анга-
жиран	 с	 изграждането	 на	
Националната	 здравно-ин-
формационна	система.
	 До	края	на	годината	се	
предвижда	да	бъде	готова	
и	 функционалната	 специ-
фикация	 на	 електронното	
направление,	 информи-
раха	 експертите,	 които	
работят	 по	 системата.	 Те	
подготвят	и	анализ	на	пър-
вичните	 медицински	 до-
кументи,	 които	 трябва	 да	
бъдат	електронизирани.
	 Електронната	 рецеп-
та	 е	 цифров	 вариант	 на	
стандартната	 хартиена	
рецепта.	 Лекарят	 попълва	
на	компютъра	си	и	запис-
ва	 информация	 за	 нея	 в	
здравната	 карта	 на	 паци-
ента.	 Електронните	 рецеп-
ти	 се	 изпращат	 по	 интер-
нет	 в	 момента	 на	 напис-
ването	им	и	по	този	начин	
целият	 процес	 по	 закупу-
ването	 на	 лекарството	 се	
улеснява,	а	шансът	за	до-
пускане	на	грешки	намаля-
ва.

Елåктронната 
рåцåпта
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Галина ВитаноВа, 
община ГаброВо

	 Във	 връзка	 с	 предсто-
ящо	 инвестиционно	 про-
ектиране	 за	 оформяне	 на	
крайречната	 зона,	 като	
естествено	 продължение	
на	 вече	 съществуващите	
и	 естетизирани	 простран-
ства	 от	 двете	 страни	 на	
река	 Янтра	 -	 ул.	 „Аврам	
Гачев“	 и	 ул.	 „Дунав“,	 Об-
щина	 Габрово	 приема	 мо-
тивирани	 предложения	 и	
идеи,	които	да	бъдат	пред-
ставени	 и	 обсъдени	 в	 бъ-
деща	 публична	 дискусия.	
Чрез	процеса	на	събиране	
на	 мнения	 и	 обществено	
обсъждане	 администраци-
ята	цели	максимално	вза-
имодействие	с	експерти	от	
различни	 сектори,	 чиято	
експертиза	 ще	 допринесе	
за	последващата	реализа-
ция	на	проект	със	същест-
вено	 въздействие	 върху	
градското	 пространство	 и	
качеството	на	средата.
	 Предложенията	 следва	
да	се	съобразят	със	след-
ните	условия:

Обхват на зОната
	 Територията	 включва	
терените	 по	 двата	 бряга	
на	 река	 Янтра,	 в	 обсега	
северно	от	моста	до	Дома	
на	 хумора	 и	 сатирата	 на	
ул.	 „Д-р	 Никола	 Василиа-
ди“	до	моста	на	ул.	„Хрис-
то	Ботев“.
	 Зоната	 откъм	 десния	

бряг	 включва:	 простран-
ството	около	и	западно	от	
Спортна	 зала	 „Орловец“,	
като	 след	 имота	 на	 мага-
зин	 „Билла“	 територията	
обхваща	 съществуващия	
паркинг	и	част	от	междуб-
локовото	 пространство	 на	
жилищните	 сгради	 „Ропо-
тамо“,	 „Камчия“	 и	 „Арда“,	
заедно	със	зелената	площ	
между	 брега	 на	 реката	 и	
ул.	„Орловска“.
	 Обхватът	 откъм	 левия	
бряг	 включва:	 територия-
та,	прилежаща	източно	от	
сградата	на	Дома	на	хумо-
ра	и	сатирата,	 ул.	 „Аврам	
Гачев“,	 заедно	 с	 приле-
жащите	 терени	 между	
реката	 и	 бензиностанция	
„Лукойл“,	 паркинга	 на	 ОП	
„Паркиране	 и	 репатрира-
не“,	част	от	пространство-
то	 пред	 бившия	 Техникум	
по	 текстил,	 зоната	 пред	
съществуващите	 жилищни	
блокове	и	групата	гаражи,	
както	 и	 целия	 неблагоус-
троен	имот,	по	левия	бряг	
на	реката,	отреден	за	озе-
леняване	и	стигащ	до	мо-
ста	на	ул.	„Христо	Ботев“.
	 Към	 тази	 страна	 на	
крайречната	 зона	 проект-
ните	 намерения	 обхващат	
и	 терена	на	север	от	Тех-
никума	 по	 текстил,	 обо-
собен	 между	 ул.	 „Васил	
Левски“,	 ул.	 „Ивайло“	 и	
ул.	 „Брянска“,	 отреден	 за	
озеленяване,	заедно	с	до-
веждащата	 отсечка	 на	 ул.	
„Васил	Левски“.

 ОснОвна цел
	 Провеждането	 на	 об-
ществено	 обсъждане	 за	
конкретното	 инвестицион-
но	намерение	е	осигурява-
не	 на	 възможност	 компе-
тентните	 общински	 органи	
да	 вземат	 правилни,	 за-
коносъобразни	 и	 устойчи-
ви	 решения,	 съобразени	
в	 максимална	 степен	 с	
изразените	 становища,	
мнения,	предложения,	въз-
ражения,	 бележки	 и	 пре-

поръки	от	обществеността.
	 Чрез	обмяната	на	идеи	
и	 предложения	 от	 страна	
на	 различни	 заинтересо-
вани	 страни	 се	 очакват	
както	 нови	 гледни	 точки	
и	 обобщени	 концептуални	
решения,	така	и	постигане	
на	 обществено	 съгласие	
за	 продължаване	 на	 вече	
започнатото	 благоустроя-
ване	 и	 естетизиране	 на	
средата	 от	 двете	 страни	
на	река	Янтра.
	 Реката	 е	 била	 гра-

дообразуващ	 фактор	 за	
Габрово.	 През	 годините	
това	 се	 е	 променяло,	 по-
добно	 на	 много	 други	 се-
лища	 по	 света,	 като	 се	 е	
скъсала	връзката	на	града	
с	 нея.	 Днес	 я	 търсим	 от-
ново	 и	 се	 обръщаме	 към	
нея	с	нов	смисъл	и	по	нов	
начин.	
	 Искаме	 да	 си	 отвою-
ваме	реката	обратно,	така	
както	 следваме	 и	 призна-
ваме	 естествената	 си	 за-
висимост	 от	 природата	 и	
нейното	значение.
	 С	 бъдещия	 проект	 се	
цели	 максимално	 приоб-
щаване	 на	 прилежащите	
на	реката	терени	чрез	под-
ходящи	 благоустройствени	
мероприятия	 за	 социали-
зация	 и	 адаптация	 на	 те-
ренните	дадености,	за	съз-
даване	на	зони	 -	не	само	
за	озеленяване,	рекреация	
и	спорт,	но	и	за	обществе-
но	 обслужващи	 дейности.	
Търсят	 се	 решения,	 за	 да	
се	осигури	комплексна	ин-
фраструктура	за	пълноцен-
ното	функциониране	както	
на	 прилежащите	 терени	 и	
сгради,	 така	 и	 цялостното	
ново	 осмисляне	 и	 офор-
мяне	на	крайречната	зона	
със	свой	запомнящ	се	ин-
дивидуален	облик.
	 Какви	 са	 възможност-
ите	 за	 създаване	 на	 ат-
рактивни	 градски	 дейнос-
ти	 по	 бреговете	 на	 ре-
ката,	 с	 ограничаване	 на	
автомобилното	 движение	

(доколкото	 е	 възможно)	
с	 респект	 към	 околната	
среда,	чрез	изграждане	на	
екологични	 съоръжения	 и	
осигуряване	 на	 средства	
за	 поддръжката	 (чрез	 па-
зарно	 ориентирани	 дей-
ности,	 публично-частни	
партньорства	 и	 други)	 на	
тази	 трансформация	 на	
крайречната	зона	–	това	е	
най-общо	казано	основна-
та	задача	на	проекта.

 задължителни 
елементи

	 По	отношение	на	река	
Янтра	 трябва	 да	 се	 пред-
видят	 необходимите	 коре-
кции	 на	 коритото,	 които	
в	 зависимост	 от	 специа-
лизираните	 обследвания	
и	 норми,	 съобразени	 и	 с	
функционалното	 зониране,	
ще	 наложат	 изграждане	
на	укрепващи	брега	стени	
и/или	оформяне	на	речния	
бряг	чрез	терасиране.	Ка-
нализирането	на	реката	и	
крайбрежните	 съоръжения	
трябва	 да	 дава	 не	 само	
гаранция	 за	 сигурност,	 но	
и	 нови	 различни	 възмож-
ности	за	атракции,	социа-
лизация	 и	 нова	 простран-
ствена	естетика.
	 Територията	следва	да	
бъде	 естествено	 и	 логич-
но	 продължение	 на	 вече	
изградените	 пешеходни	
алеи	 и	 веломаршрути	 по	
ул.	 „Аврам	 Гачев“	 и	 ул.	
„Дунав“.
	 Очаква	 се	 подходящо	

решение	 за	 пешеходна	
връзка	 чрез	 премостване	
(от	лека	ефирна	конструк-
ция)	за	осигуряване	на	ар-
хитектурна	 достъпност	 в	
участъка	от	паркинга	пред	
блок	„Камчия“	и	блок	„Ро-
потамо“	 през	 реката	 към		
ул.	„Васил	Левски“.
	 Независимо	как	ще	се	
планират	 отделните	 функ-
ционални	 зони	 и	 терени,	
проектът	 за	 крайречната	
зона	 задължително	 ще	
включва	 изграждането	 и	
монтирането	 на	 улично	 и	
парково	осветление,	с	ви-
деонаблюдение.
	 Пространството	 пред	
Спортна	 зала	 „Орловец“	
следва	да	бъде	реконстру-
ирано	 и	 подновено,	 като	
се	 предложат	 нови	 въз-
можности	за	спорт	и	раз-
влечения.	
	 Важно	 е	 да	 се	 съо-
брази,	 че	 теренът	 севе-
розападно	 от	 залата,	
върху	 който	 традиционно	
се	 разполагат	 циркови	 и	
увеселителни	 атракциони,	
е	 с	 ограничение	 за	 реа-
лизиране	 на	 строителни	
работи,	 свързани	 с	 фун-
диране,	 поради	 наличието	
на	 магистрални	 подземни	
комуникации.
	 Становища,	 мнения,	
идеи	и	препоръки	от	стра-
на	 на	 заинтересованата	
общност	се	приемат	до	11	
септември	 2020	 г.	 включи-
телно	на	електронен	адрес	
protocol@gabrovo.bg.

Оáщина Гаáрово съáира иäåи и прåäложåния за 
проäължаванå áлагоустрояванåто на крайрåчната зона

	 От	24	август	2020	г.	(по-
неделник)	 Регионален	 ис-
торически	музей	–	Габрово	
на	 ул.	 „Николаевска“	 №	
10	 не	 приема	 посетители	
поради	 започване	 на	 ре-
монтни	 дейности	 по	 про-
ект	 „РИМ	 -	 Габрово	 –	 по-
знание,	 участие,	 преживя-
ване“.
	 От	същата	дата	посто-
янна	 експозиция	 „Градски	
бит	от	края	на	ХІХ	до	40-те	

години	на	ХХ	век”	в	музе-
ен	 обект	 „Дечкова	 къща”	
на	 ул.	 „Опълченска“	 №	 8	
ще	 работи	 с	 посетители	
със	следното	работно	вре-
ме:
	 От	 понеделник	 до	 не-
деля:	09:00	–	17:30	ч.
	 Обедна	 почивка	 в	
събота	 и	 неделя:	 12:30	 –	
13:00	ч.
	 Дезинфекция:	 всеки	
ден	 9:00	 –	 10:00,	 16:00	 –	

17:00	ч.
	 Входните	 такси	 оста-
ват	непроменени.
	 Екскурзоводни	 беседи	
няма	да	се	предлагат.
 * * * 
	 Посещението	 в	 музе-
ен	 обект	 „Дечкова	 къща”	
ще	 се	 извършва	 съобраз-
но	 всички	 противоепиде-
мични	мерки	за	затворени	
пространства	 и	 спазване	
на	социална	дистанция.

уВЕдоМлЕниЕ
ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, разпрЕдЕлиТЕлЕн

обслужВащ цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уведомява своите клиенти, че:

 на 18.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	
за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	бу-
левард	„Могильов“	№	75,	№	77,	№	79,	№	81,	№	83,	№	84.
 на 17.09.2020 г. от 08:30 до 17:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	
улица	„Арх.	Атанас	Донков“	№	2,	№	4,	№	9,	№	11,	булевард	„Могильов“	№	71,	№	73,	№	87.
 на 16.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	
улица	„Арх.	Атанас	Донков“	№	13,	№	15,	улица	„Д-р	Тота	Венкова“	№	3,	№	5,	№	7.
 на 15.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	
улица	„Свищовска“	№	94,	№	96,	№	98,	улица	„Д-р	Тота	Венкова“	№	1.
 на 14.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	
улица	„Свищовска“	№	74,	№	82,	№	84,	№	86,	№	88,	№	90,	№	92.
 на 11.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	
улица	„Венец“	№	22,	улица	„Свищовска“	№	70,	№	72,	№	78,	№	80,	№	83,	булевард	„Могильов“	№	85.
 на 10.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	
улица	„Венец“	№	10,	№	12,	№	24,	№	26,	№	28.
 на 09.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	
за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	ули-
ца	„Венец“	№	14,	№	16,	№	18,	улица	„Хризантема“	№	1,	№	21,	№	23.
 на 08.09.2020 г. от 08:30 до 16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръжени-
ята	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	района	на	град	Габрово,	
улица	„Венец“	№	6,	№	8,	улица	„Хризантема“	№	3	и	№	5.	
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява 
на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

	 В	 0:00	 ч.	 на	 25	 ав-
туст	 стартира	 онлайн	 гла-
суването	 за	 награда	 на	
публиката	 в	 рамките	 на	
традиционния	 Национален	
конкурс	за	лирично	стихо-
творение	на	името	на	Пет-
ко	и	Пенчо	Славейкови.
	 Периодът	за	гласуване	
онлайн	в	сайта	на	Община	
Трявна	за	награда	на	пуб-
ликата	 за	 Славейкова	 на-
града	е	от	25	до	31	август.	
Творбите,	които	са	получе-

ни	за	участие	в	конкурса,	
са	219.
	 Линк	 за	 гласуване	 е	
публикуван	 и	 достъпен	 в	
сайта	на	Община	Трявна.	
	 Право	 да	 гласува	 в	
конкурса	има	всяко	физи-
ческо	 лице,	 без	 ограниче-
ние	на	възраст	и	граждан-
ство.
	 Всеки	 гласуващ	 има	
право	 да	 даде	 своя	 глас	
еднократно	за	едно	стихо-
творение.

В първитå часовå на äнåшния äåн започна 
онлайн гласуванåто за Славåйковата награäа

РИМ - Гаáрово няма äа раáоти с посåтитåли

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

О	Б	Я	В	Я	В	А
	 Конкурс	 за	 назначаване	 на	 държавна	 служба	
съгласно	 заповед	 №	 8121к-8583	 от	 18.08.2020	 г.	 на	
Министъра	на	вътрешните	работи	за	длъжността
 инспектор по Зн VІ-ІV степен (Радиационна, 
химическа и биологична защита)	 в	 Регионална	
дирекция	„Пожарна	безопасност	и	защита	на	насе-
лението“	–	Габрово	към	ГДПБЗН	–	МВР.
	 Подробна	информация	за	изискванията	към	кан-
дидатите,	необходимите	документи	и	мястото	за	по-
даването	им	може	да	бъде	намерена	на	електронна-
та	страница	на	МВР	-	Дирекция	„Човешки	ресурси“	
–	„Конкурси	и	обяви“	–	„На	длъжности	за	държавни	
служители	по	чл.	142,	ал.	1,	т.	1	от	ЗМВР“;	на	сайта	
на	 РДПБЗН	 -	 Габрово	www.pbzn-gabrovo.net	 или	 на	
тел.	066/	826	373.
	 Кандидатите	могат	да	получат	комплект	докумен-
ти	в	Регионална	дирекция	„Пожарна	безопасност	и	
защита	на	населението“	–	Габрово,	ул.	„Антим	І“	№	1.

продължава от стр. 1
Още	в	 13-та	минута	 Хрис-
то	Митев	 изпрати	 топката	
във	 вратата	 на	 домакини-
те,	 но	 страничният	 рефер	
маркира	 засада.	 В	 18-та	
минута	Искрен	Писаров	 с	
глава	 удари	 греда,	 в	 23-
та	 минута	 същото	 напра-
ви	 и	 Пламен	 Кожухаров,	
който	 прехвърли	 излезлия	
напред	 вратар	 на	 дома-
кините.	 Играта	 на	 „Янтра“	
изглеждаше	 обещаваща,	
но	в	27-та	минута	домаки-
ните	 получиха	 неочакван	
подарък	 при	 центриране	
в	 наказателното	 поле	 на	
габровския	 отбор	 и	 Хуан	
Калдерон	 откри	 резулта-
та	 -	1:0.	Секунди	по-късно	
напречната	 греда	 отново	
спаси	 тима	 от	 Радомир,	
този	път	от	автогол,	а	в	29-
та	 „Янтра“	 изравни.	 Тони	
Иванов	центрира	от	ъглов,	

а	 Християн	 Кожухаров	 с	
атрактивен	страничен	удар	
изпрати	 топката	 във	 вра-
тата	 на	 Цветелин	 Став-
рев	за	1:1.	В	39-та	минута	
Иван	 Гошев	 отрази	 добър	
удар	от	пряк	свободен	на	
домакините	 и	 почивката	
дойде	 при	 резултат	 1:1.	 В	
началните	 минути	 на	 вто-
рата	 част	 домакините	 уп-
ражниха	 натиск	 и	 той	 им	
донесе	 резултат.	 В	 53-та	
минута,	 отново	 след	 цен-
триране	 от	 ъглов,	 топката	
беше	 свалена	 към	 капи-
тана	 Борислав	 Николов	 и	
той	даде	отново	аванс	на	
своя	отбор.	„Янтра“	тръгна	
да	 връща	 гола,	 но	 получи	
две	 бързи	 попадения	 от	
контраатаки,	 реализирани	
от	 Николов	 (66`)	 и	 Ивай-
ло	Стоянов	 (68`).	И	 двата	
гола	 паднаха	 след	 отне-
ти	 топки	 в	 центъра,	 при	

които	 останаха	 сериозни	
съмнения	 за	 немаркирани	
нарушения	срещу	играчите	
на	„Янтра“.	В	70-та	минута	
Пламен	Кожухаров	стреля	
добре	 от	 пряк	 свободен,	
но	 вратарят	 на	 домакини-
те	 с	 мъка	 успя	 да	 избие.	
Две	 минути	 по-късно	 Вла-
ди	Мисяк	даде	хубав	пас	в	
наказателното	поле,	Наско	
Стоименов	за	четвърти	път	
в	 мача	 уцели	 напречната	
греда	 на	 домакините,	 но	
Християн	 Кожухаров	 ре-
ализира	 при	 добавката	 и	
намали	 на	 2:4.	 Оттам	 до	
края	 за	 габровските	 фут-
болисти	стана	доста	 труд-
но.	
	 Домакините	 заложиха	
на	грубости	и	провокации,	
за	 които	 реферът	 Благой	
Манов	 остана	 сляп.	 Най-
активен	 в	 псувните	 и	 гру-
бостите	 беше	 играчът	 с	

номер	23	-	Любомир	Танев,	
който	почти	извади	от	рав-
новесие	 Християн	 Кожу-
харов.	До	края	„Янтра“	не	
получи	 нов	 голов	 шанс	 и	
двубоят	завърши	при	този	
резултат.	
	 В	 5-я	 кръг	 „Янтра“	 по	
програма	ще	почива.
 
 „струмска слава“ – 
„янтра“ 4:2.
 Голмайстори:	 Хуан	
Калдерон	 (27),	 Християн	
Кожухаров	 (29),	 Борислав	
Николов	 (53,	 66),	 Ивайло	
Стоянов	(68),	Християн	Ко-
жухаров	(72).
 „янтра“:	 Иван	 Гошев,	
Илиян	 Попов	 (74`	 Ивайло	
Иванов),	 Костадин	 Гаджа-
лов,	 Мартин	 Ангелов,	 Пе-
тър	Казаков	(84`	Емил	Ко-
лев),	Стоян	Иванов,	 Хрис-
тиян	 Кожухаров,	 Христо	
Митев,	 Тони	 Иванов	 (63`	

Владислав	Мисяк),	Искрен	
Писаров	 (63`	 Атанас	 Сто-
именов),	 Пламен	 Кожуха-
ров.
 треньор:	 Стоян	 Аца-
ров.		
 „струмска слава“: 
Цветелин	 Ставрев,	 Антон	
Тунгаров,	Димитър	Петков,	
Любомир	 Граминов	 (83`	
Никола	 Борисов),	 Румен	
Сандев,	Юлиян	Попев	(45`	
Мартин	 Костов),	 Ивайло	
Стоянов,	 Любомир	 Танев,	
Хуан	 Калдерон	 (73`	 Ни-
колай	 Ганчев),	Александър	
Аспарухов,	 Борислав	 Ни-
колов	(84`	Христо	Кирев).
 треньор: Владимир	Ди-
митров.
 Жълти картони: Ивай-
ло	 Стоянов,	 Димитър	 Пе-
тков	 („Струмска	 слава“),	
Христо	Митев,	Петър	Каза-
ков,	Тони	 Иванов,	 Искрен	
Писаров	(„Янтра“).

„Янтра” изпусна “Струмска слава” в Раäомир
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(Нå)извåстният гаáровåц или 
Сик Транзит Глория Мунäи

рада	в	Москва	след	края	на	Втората	световна	война;	посланик	
в	Швейцария.	
	 Има	недоказана	хипотеза	за	участие	на	агент	на	Държавна	
сигурност	 при	 смъртта	 му.	 Парадоксално	 или	 не,	 габровецът	
Велчев	днес	е	забравен,	не	се	споменава	и	никой	не	се	гор-
дее	с	него.	„Тъй	преминава	световната	слава!”,	гласи	латинска-
та	 сентенция.	 Всъщност	 това	 са	 думи,	 отправени	 до	 главата	
на	 римокатолическата	 църква	 при	 неговото	 възкачване	 на	
папския	престол,	за	да	му	се	припомни	крехкостта	на	всяка	
човешка	власт.	Хегел	е	отбелязал,	че	„историята	се	повтаря”.	
Да	не	се	окаже,	че	да	си	дясна	ръка	в	три	мандата	е	също	
толкова	 (не)достойно	 (sic!)	като	да	си	дясна	ръка	в	три	пре-
врата?	Sic	Transit	Gloria	Mundi!

д-р Любомир Трифонов

P.S.	За	да	се	усети	времето,	в	което	е	живял	габровецът	
Велчев,	е	препоръчително	да	се	гледа	моноспектакъла	„Чамко-
рия”	по	едноименната	творба	на	Милен	Русков.	

Представлението	 в	 Габрово	 беше	 отменено	 по	 епидеми-
ологични	 съображения,	 но	 вероятно	ще	 се	 обяви	 нова	 дата.	
Между	 другото,	 Дамян	 Велчев	 е	 „забележителен”	 габровец	
според	 автора	 на	 романа,	 което	 е	 видно	 от	 автографа	 му.	
Съвременните	габровци	обаче	не	го	забелязват.	Както	не	забе-
лязват,	че	един	талантлив	мъж	(Васил	Дуев)	напоследък	прави	
забележителни	постановки	в	габровския	театър.	Струва	си	да	
се	видят!

	 На	снимките:	Генерал Дамян Велчев, министър на войната, на посе-
щение във военно поделение, вероятно края на 1945 година
	 Източник:	http://www.lostbulgaria.com

 По	повод	160-та	годишнина	
от	 обявяването	 на	 Габрово	
за	 град	 вестник	 „100	 вести”	
и	 Държавен	 архив	 ни	 при-
помнят	 известни	 в	 миналото	
габровци.	
	 При	 такива	 кампании	 ви-
наги	 липсва	 името	 на	 един	
популярен	 през	 миналия	 век	
офицер.	 Става	 дума	 за	 ро-
дения	в	Габрово	и	починал	в	
Париж	 Дамян	 Велчев	 (1883-
1954	 г.).	 Той	 е	 дясната	 ръка	
на	Кимон	Георгиев	в	три	пре-
врата	-	1923	г.,	1934	г.	и	1944	г.	
Симеон	Радев	дори	го	нарича	
„професионален	 конспира-
тор”.		
	 Справката	 в	 Интернет	
разкрива	 невероятна	 биогра-
фия:	 високообразован	 (Во-
енно	 училище	 и	 „Право”	 в	
Софийския	 университет);	 ге-
рой	 от	 войните,	 многократно	
награждаван;	 генерал-полко-
вник;	 създател	 и	 лидер	 на	
Военния	 съюз;	 лежал	 в	 за-
твора	 със	 смъртна	 присъда;	
обвиняван	 като	 сръбски	 и	
като	 съветски	 шпионин;	 ми-
нистър	на	войната;	 ръководи	
българската	делегация	на	па-

продължава от стр. 1.
Биографията	му	е	свързана	и	с	градовете	Тула	
и	 Харков.	 В	 тези	 два	 града	 Денев	 работи	 в	
оръжейното	 производство	 на	 Русия,	 където	
създава	 и	 семейство.	 Интересен	 исторически	
факт	е	това,	че	неговите	наследници	са	участ-
вали	 в	 разработката	 на	 самоходното	 артиле-
рийско	 оръдие	 122	 мм	 гвоздика	 (карамфил),	
коeто	е	на	въоръжение	от	1971	година	до	днес	
в	над	25	страни.		
	 Предстоятелят	 на	 храма	 „Св.	 Димитър”	 в	
село	 Маноя	 отец	 Давид	 отслужи	 панихида	 в	
памет	 на	 героя	 опълченец.	 Представители	 на	
читалищата	 НЧ	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	 Методий	 -	
1934”	 и	НЧ	 „Развитие	 -	 1869”	 поставиха	 цветя	
пред	плочата	на	Иван	Денев. 
 * * *
	 Доброволците	от	Дряново	се	включвали	в	
българското	опълчение	на	две	групи:	при	съз-
даването	на	опълчението,	още	при	обявяване-
то	на	Освободителната	война,	и	след	премина-
ването	 на	 русите	 през	 Дунава	 и	 достигането	
им	 до	 Търново.	 Едни	 от	 първите	 опълченци	
от	Дряново	са	измежду	ония	дряновци,	които	
участвали	 в	 Сръбско-турската	 война	 в	 1876	
година.	 Други	 дряновци	 пък	 преди	 това	 били	
работници,	най-вече	дюлгери,	в	различни	краи-
ща	на	Румъния.	Трети	–	най-голямата	група,	се	
включили	в	опълчението	в	началото	на	август	
1877	година.	От	2	до	7	август	1877	г.	в	опълче-
нието	се	записват	не	60,	а	83	души	от	Дряново	
и	 махалите	 му.	 За	 това	 допринесло	 и	 преби-
ваването	 за	 кратко	 време	 в	 града,	 преди	 да	
замине	за	Балкана,	на	6-та	опълченска	българ-
ска	дружина.	Изпратена	тук	на	29	юли	1877	г.,	
тази	дружина	още	повече	възбудила	духовете	
в	града	и	разпалила	в	сърцата	на	дряновските	
младежи	 голямо	же	лание	 да	 се	 влеят	 и	 те	 в	
опълченските	редици.	

Гозäåйка отáåляза Шипчåнската åпопåя
с почит към своя опълчåнåц Иван Дåнåв

	 На	днешния	ден	-	25	август	
(13	 август	 ст.	 ст.),	 съставът	 на	
Шипченския	 отряд	 е	 прегрупи-
ран.	 С	 новопристигналия	 53-ти	
Волински	пехотен	полк	руските	
сили	 достигат	 до	 14	 217	 офи-
цери	 и	 войници	 и	 44	 оръдия.	
Борбата	 е	 за	 изтласкване	 на	
османските	 сили	 от	 връх	Акри	
Джебел	 и	 връх	 Йешилтепе	 на	
изходните	 позиции.	 Около	 7	
ч.	 колоната	 на	 подполковник	
Александър	 Липински	 от	 35-и	
брянски,	56-и	житомирски	и	54-
ти	подолски	пехотен	полк	овла-
дява	 връх	 Йешилтепе.	 Атакува	
от	 движение	 връх	 Акри	 Дже-
бел,	 но	 е	 отбита	 от	 колоната	

на	 Вейсел	 паша.	 Колоната	 на	
Шакир	паша	без	успех	контра-
атакува	 връх	 Йешилтепе.	 При	
престрелка	 на	 връх	 Узункуш	
е	 убит	 командирът	 на	 руския	
Габровски	 отряд	 генерал-ма-
йор	Валериан	Дерожински.	На	
26	 (14	 август	 ст.	 ст.)	 колоната	
на	Шакир	 паша	 подновява	 на-
стъплението	 срещу	Йешилтепе.	
След	негово	флангово	обхваща-
не	руските	сили	се	изтеглят	на	
връх	Кючюк	Йешилтепе.	В	края	
на	 деня	 двете	 страни	 са	 изто-
щили	силите	си	за	настъпление	
и	преминават	към	отбрана.	За-
вършва	шестдневната	борба	за	
Шипченския	проход.

На äнåшния äåн в прåстрåлка на 
Узункуш å уáит команäирът на 
Гаáровския отряä Дåрожински

Знаме на 2-ра опълченска дружина
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учредителите и партньорите на 
априловските награди за литература

оБявяват конкуРс 
ЗА	КНИГИ,	

издадени в периода от 1 септември 2019 г. 
до 15 септември 2020 г., 

или 
РЪКОПИСИ в следните жанрове:

поеЗия  пРоЗа  литеРатуРа За деца 
 хумоР и сатиРа  етноГРафия  кРаеЗнание 
 В	конкурса	могат	да	участват	всички	автори,	роде-
ни	или	дълго	пребивавали	на	 територията	на	община	
Габрово,	 както	 и	 всички	 редовни	 членове	 на	 Друже-
ството	на	писателите	–	Габрово.
	 Книгите	или	ръкописите	(в	два	екземпляра),	придру-
жени	от	кратка	творческа	биография,	трябва	да	бъдат	
предадени	до	15	септември	2020	г.	в	Отдел	„Култура”	на	
Община	Габрово,	пл.	„Възраждане“	№	3.
 Книгите, участвали в конкурса, остават за 
фонда на РБ „Априлов-Палаузов“. 

Александър Павлов
с. Велковци, Габровско

Малко същåствитåлни 
с много въпроситåлни 
 Неразбирателствата винаги 
са причини от неспособността  да 
се оцени чуждата гледна точка. 
(Никола Тесла)
 Религиите са създадени да 
разделят хората. (Петър Димков) 
 Мъдрият се учи да може, ум-
ният – да знае. Само на глупака   
всичко му е ясно. (Мъдрец)
 Ако човек е лишен от духов-
ност, той е само една машина  за 
лайна. (Леонардо да Винчи)
	 	 	 	 Никога	 не	 деля	 хората	 по	
националност,	 вероизповеда-
ние,	 образование,	 материално	
състояние	 и	 партийна	 принад-
лежност.	 Единствено	 ги	 деля	
на	две	-	добри	и	лоши.	Лошите	
отбягвам,	 тъй	 като	 твърдо	 съм	
се	убедил,	че	те	не	подлежат	на	
промяна.	 Виж,	 децата,	 това	 е	
друго	нещо,	те	заслужават	само	
обич	и	всеотдайност.	В	подкре-
па	 на	 горното	 становище	 ще	
цитирам	 истини	 от	 моя	 живот,	
колкото	 и	 невероятни	 да	 из-
глеждат,	за	жалост	или	радост.	
				Свирех	в	хотел-ресторанта	
„Балкан”	 -	 Габрово.	 Всяка	 ве-
чер	 на	 маса	 пред	 оркестъра	
вечеряше	 гост	 на	 хотела	 от	
ГФР,	 специалист	 по	 някакви	
машини,	закупени	от	габровски	
завод.	 Тъй	 като	 много	 исках	
да	притежавам	музикален	кла-
вирен	 инструмент,	 мелодика	
професионал	 „Хонер”,	 който	 у	
нас	не	се	продаваше,	помолих	
леля	 Ванче	 -	 пианистката	 ни,	
която	бе	половин	германка,	да	
предаде	 желанието	 ми	 на	 не-
меца	 и	 парите,	 отговарящи	 на	
съответните	 западни	 марки	 за	
цената	 на	 инструмента.	 Знаех,	
че	 това	 е	 един	 много	 глупав	
риск,	 най-вече,	 че	 сумата	 е	
доста	 значителна,	 но	 жела-
нието	 за	 мечтания	 инструмент	
надделя	над	разума.	
	 След	 няколко	 месеца	 друг	
немец	дойде	в	ресторанта	и	ми	
предаде	 инструмента	 с	 ориги-
налния	микрофон	и	фактурата.	
И	 поздрав	 от	 този	 непознат	
човек	 от	 „империалистическия	
лагер”,	 който	 осъществи	 меч-
тата	 ми.	 Малко	 дълго	 стана	
обяснението,	но	исках	да	бъде	
разбрано	 становището	 ми	 за	
националността.	 А	 за	 лошите,	
като	се	почне	от	българските	и	
завърши	с	циганските,	пардон,	
ромските,	 не	 искам	 да	 пиша.	
Но	 заслужава	 да	 разкажа	 за	
двама	 младежи-цигани	 (тогава	
така	се	наричаха).
	 Свирех	 в	 хотел-ресторанта	
„Бузлуджа”	 -	 Габрово.	 Често	
идваха	 двама	 младежи	 цигани	
с	 приятелките	 си.	 Облечени	
добре,	 консумираха	 скромно,	
но	 не	 изпускаха	 да	 танцуват	
на	 подходящата	 музика.	 Дър-
жаха	 се	 прилично	 и	 бе	 ясно,	

че	 посещенията	 им	 бяха	 по-
вече	 заради	 възможността	 да	
танцуват,	 което	 изпълняваха	 с	
видимо	 удоволствие	 и	 финес.				
Една	 вечер	 идва	 директорът	
на	 бюро	 „Естрада”	 -	 Търново	
Астърджиев.	 Изправя	 се	 пред	
оркестъра,	сочи	музикантската	
маса,	на	която	се	мъдрят	коня-
чето	на	певицата,	ракийката	на	
басиста	 и	 моята	 водка,	 която	
всъщност	е	вода	(нали	съм	със	
ЗАЗ-а,	 а	 почерпката	 не	 бива	
да	 се	 отказва),	 и	 произнася	
сериозно:	 „Ще	 се	 наказваме	
май!”.	 Оставя	 си	 чантата	 на	
стола	и	излиза.	След	малко	се	
връща	и	сяда.	Слязохме	в	по-
чивка	и	той	почна	да	разказва	
как	 двете	 циганчета	 застана-
ли	 до	 него	 в	 тоалетната	 и	 го	
предупредили:	 „Да	 не	 си	 по-
смял	 да	 наказваш	 оркестъра!	
По-добър	 тук	 не	 е	 свирил”.	 И	
единият	си	разтворил	палтото,	
като	се	видял	запасаният	нож.	
Намекът	бил	категорично	ясен.	
Астърджиев	ги	успокоил,	че	се	
шегува	 и	 знае	 за	 нашия	 про-
фесионализъм	 и	 дисциплина.	
Накрая	 сподели:	 „Такова	 чудо	
за	първи	път	ми	се	случва!”.
	 За	горните,	както	и	за	след-
ващите	съществителни,	изреде-
ни	 в	 началото,	 мога	 да	 раз-
кажа	 стотици	 добри	 и	 хиляди	
лоши.	Но	 кой	 не	 се	 е	 уверил,	
че	 доброто	 е	 в	 безброй	 пъти	
по-малко	 от	 лошото.	 Лъжата,	
измамата,	 подлостта,	 завист-
та,	 насилието,	 кражби	 и	 убий-
ства	 се	 ширят	 в	 така	 нарече-
ната	днес	демокрация.	Не	зная	
защо	добрият	Господ	е	оставил	
Дявола	 да	 властва	 безнаказа-
но.	 Дали	 толкова	 грешни	 ста-
нахме	 и	 си	 го	 заслужаваме…	
Не	 зная.	 Защо	 заради	 лошите	
страдат	 и	 добрите?!	 Къде	 са	
правдата	 и	 справедливостта?!	
Защо	идваме	на	този	свят,	като	
трябва	 да	 си	 идем?!	 И	 дали	
има	Рай	и	Ад?!	И	дали	е,	както	
казват	 някои,	 че	 и	 единият,	
и	 другият	 са	 тук,	 на	 Земята?!	
Въпроси,	 въпроси,	 безкрайно	
много	 и	 без	 отговори…	 Щото	
била	 важна	 „гледната	 точка”.	
Ами	то	колкото	хора,	толкова	и	
„гледни	точки”,	май…	Те	и	пар-
тиите,	и	религиите	толкова…	И	
лъжите,	и	надеждите	-	също…	
	 Накрая	 остават	 само	 ве-
чните	 въпроси,	 които	 нямат	
отговори.	 И	 добрите	 спомени,	
с	 които	си	отиваме	всички	по	
еднакъв	 начин,	 за	 разлика	 от	
живота.	 Направеното	 добро,	
материалното	 и	 лошото	 оста-
ват	тук!	

И зäравåто, и äушата 
си искат храната
	 Лиска	 съобщава,	 че	 ме	
търсят.	 Гледам,	 спряла	 кола	
и	 човекът	 ми	 маха.	 Излизам.	
Поздравява	 ме	 вежливо	 и	 ми	
подава	буркан	с	мед.	
	 –	Праща	ти	го	Ангел.	
	 –	Колко	струва?	–	питам.

	 –	Каза,	че	е	подарък	–	ми	
отговаря.	
	 –	Абе,	тоз	Ангел	да	не	е	не-
бесен?!	Кой	току-така	подарява	
за	черни	очи?!	
	 –	 Не	 е,	 земен	 е	 и	 ми	 е	
комшия.	 Преди	 години	 купил	
магаренце	 от	 теб	 и	 бил	много	
доволен.	Даже	чел	твои	книж-
ки	от	 градската	библиотека.	И	
като	 му	 казах,	 че	 отивам	 на	
Велковци	 да	 видя	 сестра	 си,	
ме	 помоли	 да	 ти	 предам	 този	
буркан	с	мед	от	неговите	пче-
ли.
	 –	 В	 такъв	 случай	 му	 пре-
дай,	 че	 много	 му	 благодаря	
за	 сладката	 и	 полезна	 телес-
на	 храна	 и	 да	 приеме	 новата	
ми	 пета	 книжка	 „Разкази	 без	
грим”,	да	се	нахрани	духовно.	
	 На	другия	ден	ми	се	обаж-
да	 „земният	Ангел”	 по	 телефо-
на,	 като	 ми	 благодари	 за	 „ду-
ховната	 храна”	 и	 се	 майтапи,	
„че	 преял	 и	му	 станало	 тежко	
на	главата”,	но	не	бил	сигурен	
дали	 е	 от	 „храната”	 или	 от	
винцето,	 което	 пийвал,	 докато	
четял.	Е,	те	това	се	вика	„бар-
тер”,	и	двете	страни	доволни	и	
благодарни.	 Дай	 Боже	 всеки-
му!				

Приказка от живота         
 От всичко можем да се 
скатаем, но не и от Божието 
правосъдие. Злото никога не 
остава ненаказано. 
Петър Димков
	 	 	 	Всеки	човек	знае,	че	при-
казките	за	деца	и	възрастни	от	
„памтивека”	се	пишат	за	поука.	
И	 не	 вярвам	 да	 има	 човек,	
който	да	не	е	чул	поговорката:	
„Където	мине	доброто,	 лошото	
не	 може”.	 На	 тази	 тема	 има	
хиляди	казани	и	написани	мъд-
рости	(не	само	в	Библията).	И	
като	се	размисли	човек,	струва	
ли	си	да	си	цапа	ръката	и	си	
слага	 грях	на	душата	да	отмъ-
щава?!	Нали	има	кой	да	свър-
ши	 тая	 работа	 справедливо	 и	
по-добре!
				Срещал	съм	доста	писания	
от	 писачи,	 които	 с	 гордост	
описват	 „героични	 постъпки”,	
отмъквайки	 луканките	 от	 чар-
даците	 и	 други	 най-различни	
поразии,	извършили	като	деца,	
на	 лоши	 хора,	 за	 отмъщение.	
Няма	 да	 коментирам	 това.	 Но	
ме	провокира	и	аз	да	не	оста-
на	по-назад.
	 Бил	съм	7-8-годишен,	когато	
с	 приятеля	 ми	 Сандьо	 (който	
бе	 с	 една	 година	 по-голям	 от	
мен,	 и	 той	 сираче)	 един	 ден	
не	 издържахме	 пред	 сладката	
съблазън	 на	 комшийската	 чер-
вена	едра	ябълка.	Той	разтвори	
двата	бодливи	тела	на	оградата	
и	 аз	 като	 по-дребен	 и	 глупав	
влязох	 в	 двора.	 След	 няколко	
крачки	 бях	 под	 дървото.	 На-
ведох	 се	и	почнах	да	 събирам	
от	 земята	 паднали	 ябълки.	 В	
същия	 момент	 някой	 ме	 хвана	
и	започна	жестоко	да	ме	шама-
росва.	Признавам,	че	много	се	

уплаших,	а	и	 такъв	бой	не	бях	
ял.	Чак	свят	ми	се	зави,	защото	
нито	 шамарите,	 нито	 време-
траенето	 можах	 да	 преценя.	
Накрая	с	ритник	бях	изхвърлен	
през	 вратата.	 Като	 се	 поосъз-
нах,	се	прибрах	у	дома	в	обще-
житието	на	фабрика	„Момерин”,	
където	в	една	стая	живеехме	с	
майка	 ми.	 След	 работа	 майка	
си	дойде	и	учудена	от	външния	
ми	 вид,	 взе	 да	 ме	 разпитва.	
Нали	 лъжата	 е	 грях,	 според	
заповедите	 Божии,	 си	 признах	
всичко.	„Заслужаваш	бой,	но	аз	
няма	да	 те	бия,	понеже	доста-
тъчно	са	те	набили”	–	ме	успо-
кои	мама,	като	почна	четенето	
на	дежурното	„конско”.	
	 	 	 	 В	 това	 време	 се	 чука	 на	
вратата,	 майка	 отваря,	 а	 на-
среща	 -	 биячът	 с	 майка	 си.	
На	въпроса:	„Може	ли	да	вле-
зем?”,	майка	ми	твърдо	отгова-
ря:	 „Не”.	 Смутена,	 неприетата	
гостенка	 подава	 хартиен	 плик	
с	 ябълки,	 но	 стопанката	 кате-
горично	 отказва	 да	 приеме	 и	
затваря	вратата.	Видях,	че	поч-
наха	да	слизат	по	южните	стъ-
пала	и	отворих	вратата.	Пликът	
бе	оставен	на	прага.	Взех	го	и	
го	хвърлих	надолу	по	стълбите.	
Ябълките	 взеха	 да	 подскочат	
покрай	 краката	 им.	 „Не	 чухте	
ли	какво	ви	каза	мама?”,	изви-
ках	и	се	прибрах.	А	майка	каза,	
че	добре	съм	им	ги	върнал.	
	 В	следващите	няколко	дена	
се	 приказваше	 за	 злополучна-
та	 случка	 и	 че	 ябълката	 била	
отрязана	 с	 трион,	 а	 героя	
„бияч”	 на	 сираче	 го	 намерили	
пребит	и	закарали	на	лекар.	
	 Още	 тогава	 знаех	 за	 „Бо-
жието	възмездие”,	 което	може	
да	се	позабави,	но	не	и	да	се	
забрави.	Но	в	случая	очевидно	
лошото	 деяние	 с	 дървото	 и	
пребития	 човек	 със	 сигурност	
не	 са	 Божи	 работи.	 Но	 кой	 и	
защо	 -	 въпроси	 без	 отговор,	
само	 предположения.	 Както	
днес	 се	 казва:	 „Произшествие	
с	неизвестен	извършител”.	
				Глождейки	ме	любопитство-
то,	а	и	в	детското	ми	съзнание	
се	 прокрадваше	 някакво	 съм-
нение	 дали	 всичко	 това	 не	 е	
отмъщение	за	нещо?	А	може	би	
и	заради	боя,	че	попитах	бате	
Лалчо	 (който	 живееше	 в	 съ-
седната	стая	и	бе	ми	подарил	
книга	 за	 Чичо-Томовата	 коли-
ба,	Том	Сойер	и	Хък	Фин):	„Ти	
ли	го	наби?!”	–	„Не	се	задават	
такива	въпроси!”	–	ми	отговори	
поучително.	
	 Физическата	 болка	 скоро	
отмина,	но	душевната	не	се	за-
бравя…	И	до	днес	не	зная	кой	
и	 защо	 бе	 умъртвил	 дървото,	
което	раждаше	червени	ябълки,	
които	не	можах	и	да	опитам.	А	
и	биячът	ми	толкова	пострада…	
Знам,	 че	 това	 не	 беше	 Божа	
работа.	 Не	 зная	 какво	 да	 ми-
сля…	А	може	би	някак	си	тайно	
има	пръст…	Всичко	това	малко	
звучи	като	приказка,	ама	не	е!	
Нали	 и	 Андерсен	 е	 заключил,	
че	„няма	по-добри	приказки	от	
тия,	 които	 поднася	 самият	 жи-
вот”.

Наум Наумов 
продължава от брой 159
Част втора
	 Измина	 повече	 от	 го-
дина,	 откак	 извънземните	
бяха	 отвлекли	 наш	 Мун-
чо.	Събитието	спомогна	на	
наше	 село	 да	 се	 замогне	
изключително.	Много	хора	
от	страната	и	чужбина	ис-
каха	 да	 посетят	 мястото	
на	 станалото,	 естествено	
срещу	 съответното	 за-
плащане.	 Селото	 ни	 ав-
томатично	 бе	 включено	 в	
списъците	 на	 световното	
културно	наследство,	а	ек-
страсенси,	 магове	 и	 вся-
какви	 там	 свръхнадарени	
личности	идваха	да	почер-
пят	 извънземна	 енергия,	
оставена	от	пришълците.
	 Един	 ден	 пред	 кмет-
ството	 спря	 черна	 лъска-
ва	 лимузина.	 Собствени-
кът	 -	 мастит	 бизнесмен	
с	 изтупана	 външност	 и	
дипломатическо	 куфарче	
в	 ръка,	 се	 представи	 на	
кметицата.	 Желанието	 му	
било	 просто	 и	 ясно	 -	 ис-
кал	 да	 закупи	 кравефер-
мите	на	бившото	ТКЗС,	за	
да	 прави	 бизнес,	 щял	 да	
отглежда	 екологично	 чис-
ти	краставици.	

	 Човекът	 разполагал	 с	
много	 пари,	 така	 че	 це-
ната	 на	 сделката	 не	 го	
притеснявала.	Такава	 въз-
можност	 не	 беше	 за	 из-
пускане	 от	 ръководството	
на	селото,	още	повече,	че	
самите	 обори	 след	 при-
ватизацията	 бяха	 напълно	
обезкостени	 от	 братята	
роми	 и	 от	 тях	 сега	 стър-
чаха	 само	 основите,	 като	
след	 тежка	 бомбарди-
ровка	 от	 неизвестен	 про-
тивник.	 Но	 това	 не	 без-
покоеше	 никого,	 защото	
подобна	 картина	 можеше	
да	 се	 види	 из	 цялата	 ни	
държава.	
	 Според	 бизнес	 плана	
на	 бизнесмена	 сградите	
трябваше	 да	 бъдат	 издиг-
нати	 наново	 и	 пригодени	
за	 оранжерийното	 произ-
водство	 в	 синхрон	 с	 най-
модерните	 технологии.	 А	
откакто	в	международните	
споразумения	 бе	 приета	
директива	 за	 изисквани-
ята	 към	 този	 зеленчук,	
западняците	 така	 и	 не	
можаха	 да	 изпълнят	 кри-
териите	 му	 по	 отношение	
на	 дължината,	 ъгъла	 на	
изкривяване	и	големината.	
Оказа	 се,	 че	 българската	
краставица	 е	 най-права,	

най-голяма,	 сочна	 и	 вкус-
на,	 превъзхождайки	 зна-
чително	 техните	 сортове.	
Така	 че	 този	 вид	 дейност	
имаше	 обещаващо	 бъде-
ще.	
	 Освен	 това	 в	 обще-
ствата	 им	 веганството,	
демек	 вегетарианството,	
бе	силно	разпространено,	
особено	сред	нежния	пол,	

а	 когато	 търсенето	 е	 по-
голямо	 от	 предлагането,	
цените	 и	 печалбата	 ще	
растат.	
	 Речено-сторено,	 начи-
нанието	 започна	 с	 пълна	
пара.	 Постройките	 се	 из-
градиха	 отново,	 съобра-
зени	 със	 съвременните	
проекти	 и	 технологии,	 за-
имствани	 от	 опита	 на	 хо-

ландските	 краставичари.	
Вътре	 работните	 халета	
бяха	 напълно	 изолирани	
и	 ярко	 осветени.	 Авто-
матично	 се	 поддържаше	
подходящата	 температура	
и	 влага,	 както	 и	 непре-
къснато	 капково	 напоява-
не.	Закупи	се	най-добрият	
сорт	 и	 краставичарският	
бизнес	започна.	

	 След	 около	 два	 -	 три	
месеца	 резултатът	 бе	 на-
лице	-	огромен	ТИР	с	про-
дукцията,	 натоварен	 дого-
ре,	пое	към	Европата.
	 Така	измина	една	годи-
на,	изтърколи	се	и	втора-
та.	 И	 никой	 не	 подозира-
ше,	 че	 въпросният	 човек	
е	 самият	 Мунчо	 съчмата.	
Извънземните	 ъпгрейтва-
ли	 мозъка	 и	 променили	
изцяло	личността	му,	пре-
връщайки	 го	 в	 преуспял	
бизнесмен,	 способен	 да	
се	 справя	 успешно	 в	 но-
вата	 капиталистическа	
реалност	 на	 българската	
действителност.	
	 Но	 бизнесменът	 вне-
запно	изчезна.	Нямаше	да	
го	разберем	в	наше	село,	
ако	 държавните	 органи	 и	
Интерпол	 не	 го	 бяха	 обя-
вили	за	издирване.	
	 Оказа	 се,	 че	 е	 зав-
лякъл	 енергийната	 ни	
система	 с	 над	 2	 милиона	
лева.	 Огромното	 енерго-
потребление	 ползвал	 при	
захранването	 на	 добре	
прикрита	 инсталация	 за	
копаене	 на	 криптовалута,	
биткойни.	 Този	 модерен	
бизнес	 не	 носи	 кой	 знае	
какви	 печалби,	 но	 гълта	
много	 ток	 при	 работата	

на	 машините.	 Ако	 консу-
мацията	 на	 ел.	 енергия	 е	
безплатна,	 то	 стойността	
й	остава	накрая	като	чис-
та	 печалба	 за	 собствени-
ка.	Далаверата	става	чрез	
подходящо	 компютърно	
устройство.	Хакер	блокира	
софтуера	на	електромера,	
същият	спира	да	отчита	и	
така	месеци	наред,	докато	
се	 направят	 милионите.	
Парите	естествено	се	вна-
сят	 в	 офшорни	 фирми	 с	
цел	прикриване	на	произ-
хода	им.	
	 Краставичарството	 се	
оказа	 пълен	 камуфлаж.	
Всъщност	 покрай	 зелен-
чука	Мунчо	отглеждал	ма-
рихуана	 с	 най-добро	 ка-
чество.	 След	 изсушаване	
и	 балиране	 скъпоценната	
трева	 поемала	 опакована	
барабар	 с	 краставиците	
към	 неизвестна	 дестина-
ция.
	 Сега	бизнесменът	наш	
Мунчо	се	самоотвлече	до-
броволно	на	някой	от	све-
товните	островни	курорти.	
С	променена	самоличност	
и	изпраните	от	офшорките	
пари	 откриването	 му	 бе	
малко	вероятно.	
	 Извънземните	 пак	
бяха	сбъркали...																														

Извънзåмнитå ъпгрåйтвали мозъка на наш Мунчо, но пак áяха сáъркали

Мъдрост от книгите на Паулу Коелю
Светът се променя от вашия пример, а не от вашето мнение.
Простите неща са най-необикновените неща.
Ако мислите, че приключението е опасно, опитайте рутината; тя е 
смъртоносна.
Животът е абсолютно безумен. Да, животът е безумен, но голямата 
мъдрост се крие в това да избираш лудостта си мъдро.
Свободата не е отсъствие на ангажименти, а способността да изби-
рам - и да се отдам на най-доброто за мен.
Трагедията винаги води до радикална промяна в живота ни.
Когато сте изправени пред загуба, няма смисъл да се опитвате да 
възстановите това, което е било.
Най-добре е да се възползваме от голямото пространство, което се 
отваря пред нас и да го изпълним с нещо ново.
Понякога, когато отговарям „добре съм“, искам някой да ме прегър-
не здраво, да ме погледни в очите и да каже: „Не, не си!“.
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Ирина Антонова,
доктор-изкуствовед, дирек-
тор и президент на държав-
ния музей за изобразително 
изкуство „а. с. пушкин“, със 
съкращения
 
 Мисля,	че	през	първите	де-
сетилетия	 на	 XX	 век	 завърши	
огромен	исторически	период	 в	
изкуството,	 започнал	 от	 Въз-
раждането.	 ...	Днес	сме	свиде-
тели	на	наистина	голяма	криза	
в	 изкуството,	 която	 може	 да	
продължи	 повече	 от	 един	 век.	
На	 различни	 етапи	 е	 било:	 от	
Античността	до	Средновековие-
то,	от	Средновековието	до	Въз-
раждането.	 И	 сега,	 след	 като	
започна	през	миналия	двайсти	
век,	 кризата	вероятно	ще	про-
дължи	през	целия	XXI	век.
	 ...Виждаме	 как	 се	 унищо-
жава	принципът	на	естетиката,	
духа	и	принципът	на	идеала,	то-
ест	 изкуството	 като	 висш	при-
мер,	 който	 трябва	 да	 се	 тър-
си,	 осъзнавайки	 всички	 ваши	
човешки	 несъвършенства.	 И	 в	
света,	и	сега,	и	в	обозримо	бъ-
деще	има	само	реалност	-	като	
стена,	 като	 куп	 тухли,	 които	
ни	 показват,	 казвайки:	 това	 е	
изкуство!	Или	ни	показват	пре-
парирана	 акула,	 която	 предиз-
виква	 само	 отвращение,	 тя	 не	
може	да	предизвика	друго	чув-
ство,	не	носи	нищо	възвишено,	
тоест	 идеално.	 Как	 тогава	 ще	
се	гради	светът	около	отсъстви-
ето	на	идеал?...

	 Не	 съм	 пророк,	 но	 ми	 е	
ясно:	 това,	 което	 се	 показва	
на	 нашите	 биеналета	 сега,	 ще	
изчезне.	 Защото	 препарирани-
те	 акули	 и	 овцете	 не	 са	 худо-
жествена	 форма.	Това	 е	 жест,	
изявление,	 но	 не	 и	 изкуство!	
И	това	ще	продължава,	докато	
живеем	в	епохата	на	репродук-
циите,	 епохата	 на	 индиректния	
контакт	с	художествената	твор-
ба.	Та	ние	дори	слушаме	музи-
ка	на	слушалки,	а	това	съвсем	
не	 е	 като	 да	 я	 чуеш	на	живо!	
Репродукцията	 поврежда	 чув-
ствата,	та	тя	дори	не	възпроиз-
вежда	размера	на	картината...	
	 ...Хората,	 след	 като	 гледат	
телевизионно	 предаване,	 каз-
ват:	 „Защо	 трябва	 да	 ходим	
там,	 видяхме	 всичко?“.	 И	 това	
е	 много	 тъжно!	 Защото	 всяко	
предаване	чрез	предаването	не	
ви	учи	да	„виждате“	картината.	
В	най-добрия	случай	тя	ви	поз-
волява	да	уловите	историята	и	
темата...
	 Постепенно	 хората	 ще	
свикнат	 да	 не	 търсят	 комуни-
кация	със	забележителностите.	
За	съжаление,	въпреки	туризма	
и	възможностите	да	видят	гени-
ално	произведение	в	оригинал,	
новите	поколения	ще	използват	
само	копия	още	и	още,	без	да	
осъзнават,	че	има	огромна	раз-
лика	между	копие	и	истинския	
оригинал.	 Усещането	 и	 въз-
действието	 зависи	 от	 всичко:	
размер,	 материал,	 маниери	 на	
букви,	цвят,	който	не	се	преда-
ва	адекватно,	поне	днес.	Всеки	

рисунък,	 дори	 по-
тъмняване,	 което	
вече	е	включено	в	
образа,	в	мрамора	
или	бронза,	преда-
ва	 чувства,	 които	
са	 напълно	 изгу-
бени	в	епохата	на	
репродукциите...		
	 Не	съм	мистик,	
но	 има	 известно	
излъчване	 на	 си-
лата,	 която	 дава	
художникът,	 рабо-
тейки	 върху	 кар-
тина	 понякога	 с	
години.	Това	наси-
щане	 се	 предава	
само	 с	 директен	
контакт.
	 Същото	 е	 и	 с	
музиката.	 Да	 слу-
шаш	музика	в	кон-
цертни	 зали	 и	 да	
я	 свириш	 дори	 в	
нова	 среда	 е	 не-
сравнимо.	 Вече	 не	 говоря	 за	
частта	 от	 обществото,	 която	
чете	книги,	храносмилайки.
	 С	 това	 скъсяване,	 втвърдя-
ване	и	разлагане	човечеството	
ще	живее,	страхувам	се,	дълго	
време.	Ще	бъде	необходимо	от-
ново	да	се	възпитава	в	човека	
разбирането,	 че	 се	 нуждае	 от	
автентичността	като	жив	източ-
ник,	за	да	поддържа	пълен	тон	
на	емоционалния	живот.
	 Силата	 на	 технологиите	ще	
доведе	до	факта,	че	всичко	ще	
се	 изчерпа	 с	 получаването	 на	
информация,	 но	 дали	 човек,	

който	 ще	 може	 да	 чете,	 ще	
разбира	същността?	
	 ...Хората	 ще	 се	 замислят	
защо	 един	 или	 друг	 портрет	 е	
в	анфас	или	профил	или	защо	
например	 фонът	 не	 е	 просто	
черен?
	 За	 да	 може	 съдържанието	
на	 изкуството	 да	 бъде	 дос-
тъпно	 за	 хората	 на	 бъдещето,	
трябва	 да	 се	 гледат	 велики	
картини,	 трябва	 да	 се	 четат	
велики	 произведения	 -	 те	 са	
бездънни.	 Всяка	 велика	 кни-
га,	препрочитана	на	всеки	нов	
етап	 от	живота,	 отваря	 своите	
нови	 хоризонти	 пред	 четящия.	

Все	още	познавам	хора,	които	
препрочитат	великите	книги.	Но	
ще	има	все	повече	хора,	които	
никога	 няма	 да	 препрочетат	
Пушкин,	 Лермонтов,	 Гьоте,	 То-
мас	Ман.
	 Разбирането	 на	 поезията	
също	отминава.	Мисля,	че	в	бъ-
деще	само	единици	хора	ще	се	
радват	 на	 поезията	 в	 стихове	
като	„На	хълмовете	на	Грузия	е	
легнала	нощна	мъгла“.	
	 Не	мога	да	видя	промените	
в	цялата	пълнота,	тъй	както	не	
можах	 да	 предвидя	 въздейст-
вието	 на	 Интернет.	 Но	 знам,	
че	необходимостта	от	изкуство,	
този	естетически	съвършен	тип	
човешка	 дейност,	 отново	 ще	
придобие	сила	-	но	все	още	не	
знаем	 в	 каква	 форма.	 И	 зна-
ете	ли	от	 какво	си	вадя	 такъв	
извод?	 От	 факта,	 че	 хората		
-	 	 вие,	 аз	и	още	много,	много	
хора	-	продължават	да	рисуват	
пейзажи,	 да	 пишат	 стихове,	
дори	 неумели	 и	 незначителни,	
но	имат	нужда	да	се	докосват	
до	изкуството...
	 Малкото	дете	винаги	започ-
ва	да	рисува	майка	си	-	първо	
с	кръгче	и	линийки,	после,	кога-
то	се	научи,	ще	напише	„мама“‚	
после	ще	нарисува	къща,	защо-
то	живее	 в	 нея,	 и	 цветя,	 небе		
слънце	 и	 облаци.	 После	 сам	
ще	композира	песен,	ще	забие	
пръста	си	в	клавиатурата	и	ще	
свири	мелодия.
	 Първобитният	 човек	 извая	
Венера	 с	 мощни	 форми,	 като	
Земята,	която	ражда.	След	това	

тя	се	превърна	във	Венера	Ми-
лоска,	Олимпия	 и	Маха.	И	 до-
като	имаме	две	ръце,	два	кра-
ка,	докато	сме	прави	и	мислим,	
ще	 има	 нужда	 от	 изкуство.	
Идва	от	човешката	природа	от	
началото	на	времето	и	ще	бъде	
така,	освен	ако	изобщо	не	бъде	
изкоренена!
	 Междувременно	 докато	 не	
са	 се	 появили	 новите	 зелени	
листчета,	 докато	 все	 още	 не	
виждаме	 новите	 Рубльов,	 Ле-
онардо,	Караваджо,	 Гоя,	Мане,	
Пикасо,	не	трябва	толкова	мно-
го	 да	 се	 разстройваме	 -	 чо-
вечеството	 е	 създало	 толко-
ва	 много	 велики	 неща,	 че	 ще		
стигнат	за	всички!!!
	 Специалността	 ми	 предпо-
лага	 историческа	 визия.	 И	 в	
историята	 вече	 е	 имало	 таки-
ва	 моменти,	 когато	 всичко	 е	
вървяло	 към	 крайната	 точка,	
но	тогава	изведнъж	са	се	поя-
вявали	нови	хора	и	нещо	се	е	
случвало.	На	това	се	надяваме!	
Защото	прекалено	много	е	без-
различието	към	изкуството.	На	
културата	не	й	се	помага.	Не	й	
помагат	даже	да	умре.	Просто	
напълно	 я	 игнорират.	 Въпреки	
че	 много	 се	 правят	 на	 умни	
и	 постоянно	 викат:	 духовност,	
духовност.	Но	не	 трябва	да	се	
приравнява	 духовността	 само	
до	религиозното	светоусещане.	
Както	е	недопустимо	да	не	раз-
бираш,	че	лошото	образование,	
въпреки	 Интернет,	 само	 доба-
вя	 крехкост	 на	 цивилизацията	
като	цяло!

Христина Борисова
 
СЛЪНЧЕВ СВЯТ
Беше кръгъл и объл, и сочен – 
портокалов. И многопосочен.
Загорял, ококорен и светнал
на брега, край реката, приклекнал.
Бос, напрашен
и в жегата – жаден,
неуморен, игрив, необятен,
веселяк и бърборещ до късно,
разпилян, лекомислен, небръснат.
Той е лятото – с моите мисли.
И ме води в пътеки лъчисти.

Щом е тук, значи няма тревога.
Да поскитам на воля – ще мога.

ЧЕРЕШОВ СТИХ
Сезонът на черешите 
е с лъскави очи
и става някак весело
когато заръми
дъждът със строфи звънки
и с тънички крака...
Той носи стари дънки
с черешови петна.
Дърветата са пойни
концертни и добри,
нагиздени и стройни
с мънистени очи
На пръсти се надигам
да вкуся от плода,
а всъщност се заплитам
в косите на дъжда.
И тайно, и хвъркато
с черешови ръце
се втурвам в сладко лято,
което ме зове.

ЗРЯЛО ВИНО 
Преоткривам с изгаряща плът
как в пръстта е димяла душата
на лоза, с неопомнен бял път...
Всяко тайнство е с корен в земята.
Тя с неопитни пръсти преде
палав лъч върху захарни устни,
после кипва и връх си кове
през сезоните свои невръстни.
Крие спазъм под тънкия кръст,
не продумва, но тръгва нагоре
за да стигне, изопнала ръст,
зрелостта на зърната наболи.
И по нишка на сноп светлина
филигранни филизи ще вие

за да вдигне с изящна ръка
грозд с препълнено слънчево виме...
Орнамент е. За райска врата.
Но невинност се пие със вино
и лозата, открила страстта,
ще се втурне шумящо и диво...
Ще дими, винен, пламъкът млад
над потеклата лава в усоя
и стопен ще мълчи всеки хлад
в отмалелия скут на покоя.

СЕЛЦЕ КАТО ВСЕЛЕНА
Има селце недалеч от Балкана.
Води към него пътека засмяна.
Тя е отколешна нишка, която
дърпа ме щом разгори се пак лято.
Тихо жужи, на картинка прилича
ден подир ден с тишина се облича.
Скромно и тихо, работно и чисто – 
грее тъй сякаш е цветно мънисто.
Тръгне ли август по стълба висока, 
пак към Новаковци търся посока – 
то ми е извор, от който загребвам
жива вода – гласовита, вълшебна.
В него и въздухът син се превръща
в ласка, която отвред ме прегръща.
Мигом стопява се всяка умора
там под асмата засенчила двора.
Малко е селото, само че има
обич разлистена. Даже за трима.
Цяла вселена в Новаковци диша,
време ще трябва, за да я опиша.
Билки и слънце, гори и поляни,
цветни градини широко засмяни...
Трепвам, когато привечер се връща

с бавното стадо към своята къща.
И затова есента щом почука
с малко тъга ще си тръгна оттука.
Чезне Новаковци, скрива се в мрака.
Чувам как шепне – „Аз пак ще те чакам”.
 
   
ЗЕЛЕНО ТЪРЖЕСТВО
Зеленото е цвят. И светлина.
Разсипва се и става по-голяма.
Люлее слънце златна обеца
и пали в жълто топлата поляна.
По нея руква цветен водопад
от слънчеви кълба и златни пръски.
Лудува и се смее. Пръска смях.
Калинките поставят точки дръзки.
Далече съм. Не стига цял живот
да стигна тази пъргава поляна,
която разлюляна като плод 
събира светлина и я раздава.

С ЛЮБОВ И ПЕСЕН
Да беше пролет, а пък то е есен.
Пристъпвам в любовта отново с песен.
И нищо, че със слънцето угасва
онази страст – и буйна, и опасна.

В косите ни бушуват ветровете – 
каквото преживяхме, в бяло свети
и малко уморени сме, но нищо – 
животът не успя да ни разнищи.

Все още пазим пламъче игриво
в очите ни, опарени от сивото.
В тях още пролетта е жива
и моля се – дано да ни окриля.

***
Пак е лято.
В горещите дни
не помисляме даже за есен.
В избуялите топли треви
се промъква цигулкова песен.
Още малко и в мрака зелен
умореният ден ще замлъкне.
Избледнява, докато съвсем
разтопява се в сенките плътни.
Не познавам художника вещ,
който тази картина рисува,
но под лунната светеща свещ
още дълго в нощта ще будувам.
И докато среднощно жужи
този празник
(така ми се струва) – у
радостта ходи с будни очи
и светулкови знаци рисува.

За огромната разлика мåжäу оригинала и нåговото копиå
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-895
събаря сТари къщи и по-
стройки - тел. 0889/991-
977.
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
ФирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 21]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 4]

хидроизолация на по-
криви, гаражи и други СМР 
- тел. 0876/54-95-12. [22, 
12]
рЕМонТ и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
12]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
12]
събаря, кърТи и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
11]
подМазВанЕ на капа-
ци и ремонт на покри-
ви се предлага на тел. 
0897/067-146. [12, 6]

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.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.

изолации
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [22, 7]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

коМиночисТач с 
опиТ - 30 лВ. - тел. 
0894/525-258.

Вик
изТочВанЕ на сЕпТич-
ни яМи - справки на тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - 0894/22-
05-09. [24, 20]
Вик - 0899/359-114. [22, 
7]

дограМа
ФирМа „Тд Пласт“ пред-
лага изработка и поставя-
не на алуминиева и PVC 
дограма и щори на  изгод-
ни цени - 0878/676-161 
[33, 18]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
Ел. урЕди поправя тел. 
0894/22-05-09. [24, 20]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [23, 9]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на входо-
ве - тел. 0889/242-826. 
[22, 12]
почисТВанЕ на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 11]
почисТВанЕ на помеще-
ния се предлага на тел. 
0897/067-146. [11, 6]

косЕнЕ
проФЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка на 
дВороВЕ - тел. 0899/140-
254.
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
изосТаВЕни МЕсТа - 
справки на тел. 0886/308-
017. [12, 5]

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

проФЕсионалЕн
доМоупраВиТЕл
проФЕсионалЕн доМо-
упраВиТЕл - поддръжка 
и управление на етажна 
собственост. Справки на 
тел. 0876/543-241. [22, 
12]

щори

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.

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват 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 и нацепени 
букови и дъбови дърва. 
РАЗПАЛКИ - 0876/839-
779.

нарязани и нацЕпЕни 
дърВа - бърза доставка. 
Справки на тел. 0877/108-
825.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., 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 прода-
ват на тел. 0895/752-838.
МЕТроВи и нацепени дър-
ва за огрев (бук) се про-
дават на тел. 0879/808-
888.
дърВа за огрев - наце-
пени и метрови. Реална 
кубатура. Тел. 0883/553-
304.

дърВа за огрев - метро-
ви, за печка и камина, га-
рантирано качество и ко-
личество - тел. 0879/988-
131, 0879/988-047.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв., пелети 
клас А - 390 лв./тон - 
0893/511-154.
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв., дъб, бук - 0886/652-
152. [33, 31]
рЕжа дърВа - 0894/220-
509. [23, 15]
дърВа за огрев - тел. 
0876/327-207. [11, 11]

дърВа за огрев бук - 
метрови - 75 лв., нацепе-
ни - 95 лв.; ДЪБ - метрови 
- 75 лв.; нацепени - 85 
лв.; АКАЦИЯ - метрови 
- 65 лв., нацепени - 75 
лв., гарантирано качест-
во!, се продават на тел. 
0894/265-380. [11, 6]
дърВа - нацепени, суро-
ви и сухи, всякакъв вид 
80 лв./куб се продават - 
справки на тел. 0896/183-
637 [11, 6]
рязанЕ на метрови дър-
ва - тел. 0877/919-006. 
[7, 4]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, продава 
тел. 0892/94-95-34. [12, 
10]
МясТо - 2780 кв. м, в 
новия квартал на Киевци, 
с южно изложение, 20 
лв./кв. м, се продава на 
тел. 0876/322-119. [11, 
9]
апарТаМЕнТ В град Се-
влиево, в центъра, 100 кв. 
м, след основен ремонт, 
газ, климатик, теракота, 
гранитогрес, саниран, до-
грама, изложение изток-
юг, хидрофор, се продава 
на тел. 0888/650-690. 
[22, 7]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 6]
парцЕл на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [12, 4]
къща с дворно място в 
село Прахали се продава 
на тел. 0889/807-670. [5, 
1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВа сТари къщи 
и постройки по села-
та на ниски цени - тел. 
0889/991-977.
апарТаМЕнТ или къща 
в центъра купува на нор-
мална цена, без посред-
ник - тел. 0878/270-430. 
[12, 11]

даВа под наЕМ
кВарТира за задочници 
дава тел. 0878/204-299. 
[11, 3]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
изгодно се дава под наем 
на тел. 0899/169-255. [5, 
2]
ЕТаж оТ къща под наем 
- тел. 0876/35-25-54. [5, 
1]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080 [19, 15]
саМосТояТЕлни сТаи 
в топ център - тел. 
0878/46-99-11. [22, 11]
нощуВки В топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
11]
нощуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 9]
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рабоТа прЕдлага
ФирМа Търси шо-
фьор категория „С+Е“ 
за прави курсове до Ев-
ропа. Справки на тел. 
0885/162-870. [11, 10]
почисТВач за Центра-
лен пазар се търси. Теле-
фон за връзка: 0879/530-
405 - Петър Тъпов. [10, 9]
пицария „Мания“ тър-
си сервитьори - справки 
на тел.  0878/445-519. 
[11, 8]
хоТЕлски коМплЕкс 
търси да назначи сер-
витьори/ки, камериерки, 
готвачи, рецепционист/
ки - справки на тел.  
0888/343-434. [11, 8]
гоТВачка за обедно 
меню в Габрово се тър-
си на тел. 0896/648-604, 
0897/447-071. [11, 7]
ФирМа Търси монта-
жник - справки на тел. 
0888/255-318. [11, 6]
пицария „гладници“ 
търси пицари, серви-
тьори - справки на тел. 
0899/319-114. [11, 6]
пицария „Мания“ тър-
си готвачи - справки на 
тел. 0878/445-519. [11, 
6]
пасТир сЕ търси на тел. 
0897/802-251. [11, 6]

МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси готвач топла кухня. 
Смени - 2 на 2. Отлично 
заплащане. Справки на 
тел. 0896/606-870. [8, 5]
МЕбЕлна Фабрика 
„Фацио“ търси да назна-
чи дърводелец-мебелист 
и монтажник на мебели 
от масив. Опит е пре-
димство. Справки на тел. 
0888/419-838. [22, 4]
Магазин за хранител-
ни стоки търси помощен 
персонал. Справки на тел. 
0897/833-853. [5, 2]
поМощник-кухня - 
първа смяна, търси тел. 
0888/218-048. [4, 1]
„ТЕспоМ“ ад търси да 
назначи стругари. Изис-
кване: висока квалифи-
кация. Брутно възнаграж-
дение 1400 лв., с въз-
можност за завишение в 
зависимост от постигна-
тите резултати. Справки 
на тел. 0879/123-678 или 
на място. [11, 1]

грижа за дЕца и 
ВъзрасТни
Търся жЕна за гледа-
не на възрастна жена. 
0889/439-509 [10, 1]
глЕданЕ на инвалидно 
дете в събота и неде-
ля с преспиване - тел. 
0896/818-179. [4, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - тел. 
0894/277-849. [11, 7]

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, тел. 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТоло-
гия, гр. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, понеделник, втор-
ник, сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
огнЕупорни Тухли, циг-
ли, турски керемиди втора 
ръка се продават на тел. 
0887/031-439.

цигли - двуканални, 
1500 бр., 0.25 лв./бр., 
продава тел. 0899/21-37-
67. [16, 11]

продаВа обзаВЕжданЕ
дВЕ лЕгла „Дамяна 
M003А“ - нови, с матраци 
„Вики Покет Стандарт“, 22 
см, по 250 лв., салон-
на маса - разтегателна, 
светла, 140/183-80, и 6 
дървени стола с кожена 
тапицерия - много здрави, 
продава тел. 0884/995-
979. Снимки в OLX. [5, 1]

храна за жиВоТни
карТоФи за животни 
продава тел. 0878/84-39-
86. [12, 11]

продаВа сини слиВи
сини слиВи продава 
0885/590-463. [8, 5]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
изкупуВа буркани сре-
щу „Капитан Дядо Нико-
ла“ - тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497.
сТара наФТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 11]

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

аВТоМобили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 12]

аВТочасТи/Магазини
опЕл заФира на части 
- 1500 лв., се продава на 
тел. 0896/640-293. [10, 
9]

аВТоМобили
под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-

томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.
аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [19, 15]

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба МПС. 
Вземане от място - 
0999/009-008.
коли за скрап купува 
тел. 0895/401-969. [21, 
11]
изкупуВаМ коли 
за скрап от място. 
0899/092-510 [22, 5]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензи-
рана  - 0999/009-008.

прЕВози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ с бус  - 0.45 
лв./км -  0894/004-045. 
[22, 13]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - 0895/221-868.

счЕТоВодсТВо

счЕТоВодна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годишно 
приключване, регис-
трация на фирми - 
0898/480-821.

Рекламата в “100 вести” - 066/810-411
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Маринела СъбеВа, 
община ГаброВо

 Инж. Кольо Кожухаров е един 
от собствениците на фирма 
„НИКО Технологии“. С него ни сре-
ща случайността – той е един от 
дарителите на предпазни шлемо-
ве в първите дни на епидемията 
от COVID-19. Но както често се 
случва, случайните срещи поня-
кога оставят отпечатък след 
себе си, а някои хора ти се иска 
да срещнеш отново и отново… И 
ето ни вече пред кабинета на Ко-
льо Кожухаров, за да разговаряме 
в рубриката „Избирам Габрово!“ 
за мечтите, за победите и за 
„неволята“…

 - Живели сте дълго време в 
чужбина. какво ви върна отново в 
Габрово?
	 -	Заминах	за	Германия	през	1999	
година.	Исках	да	следвам	авиация.	
Това	 ми	 беше	 мечтата.	 Завърших	
Техническия	 университет	 в	 Аахен,	
където	 специализирах	 проектира-
не	 на	 пътнически	 самолети,	 и	 се	
дипломирах	 в	 „Еърбъс“	 в	 Хамбург.	
Но	 дойде	 кризата	 през	 2007	 годи-
на.	Опитвах	различни	възможности	
за	 реализация,	 докато	 не	 срещнах	
фирма	„Либхер“,	която	търсеше	ави-
ационен	инженер.	В	кризата	да	си	
намеря	работа	в	тази	сфера	за	мен	
беше	 златна	 възможност.	 В	 завод	
на	 компанията	 в	 Австрия	 работих	
7-8	 години.	Други	фирми	от	 сходни	
индустрии,	 както	 и	 доставчици	 за	
тях	забелязаха	работата	ми	и	попи-
таха	дали	мога	да	работя	и	за	тях.	
Тогава	реших	да	създам	собствено	
инженерно	 бюро.	 Направих	 го	 в	
Габрово	и	започнах	да	работя.	Кли-
ентите,	които	ме	познаваха,	знаеха	
какво	 могат	 да	 очакват	 и	 направо	
поръчваха.	Заради	нови	пазари	на-
правих	 седалище	 на	 фирмата	 и	 в	
Дюселдорф.	
	 Втората	фаза	на	това	начинание	
винаги	 е	 била	 идеята	 ми	 не	 само	
да	 доставям	 инженерни	 решения	
на	други,	а	да	произвеждам	крайни	
продукти	 с	 висока	 добавена	 стой-
ност	и	затова	винаги	съм	се	питал	
как	 може	 да	 се	 направи	 нещо	 в	
Габрово.
 - не беше ли твърде рисковано 
преместването от австрия в Габро-
во? как сте имал убедеността, че 
тук можете да намерите хора, с 
които да работите?
	 -	Аз	мога	винаги	да	се	върна,	а	
хора	в	България	вече	бях	намерил.	
Авиацията	никога	не	ме	е	оставяла,	
тя	ме	държи	жив.	
	 Наблизо,	 където	 работих	 в	 Ав-
стрия,	 е	 Фридрихсхафен,	 там	 се	
организира	 най-голямото	 изложе-
ние	 за	 лека	 и	 спортна	 авиация	 в	
Европа.	 На	 него	 срещнах	 една	 от	
малкото	 български	 фирми,	 която	
произвежда	 леки	 спортни	 само-
лети	 -	 „Аероплани	 ДАР“.	 На	 изло-
жението	 бе	 представен	 DAR	 Solo,	
едноместен	 лек	 спортен	 самолет,	
който	 имаше	нужда	от	 допълнител-
на	 работа,	 за	 да	 стане	 продаваем	

–	 сертифициран	 по	 всички	 немски	
правила.	Създадохме	партньорство,	
работихме	 заедно	 няколко	 години,	
като	 привлякохме	 студенти	 от	 Тех-
ническия	университет	в	София.	Това	
беше	през	2011-2014	година.	Напра-
вихме	 ре-дизайн	 на	 самолета	 и	 го	
сертифицирахме	в	Германия.	
	 Аз	 самият	 изкарах	 лиценз	 за	
сертификатор	на	такъв	тип	летател-
ни	апарати.	За	мен	това	беше	едно	
голямо	 упражнение	 след	 „Еърбъс“.	
Исках	 да	 видя	 какво	 се	 изисква	
в	 леката	 авиация,	 за	 да	 се	 серти-
фицира	продукт	 и	 да	се	допусне	в	
експлоатация.	 Това	 беше	 идеален	
пример	 как	 да	 започна	 от	 нула	 и	
след	това	да	продължа	сам.	После	
всеки	пое	по	неговия	път	и	аз	ре-
ших,	че	ще	правя	собствен	проект,	
лек	 спортен	 самолет.	 Намерих	 съ-
мишленици,	 с	 които	 работихме	 по	
него	няколко	години	и	в	момента	е	
готов	на	хартия	–	малък,	двуместен,	
цялометаличен	 самолет.	Той	 е	 про-
ектиран	и	съобразен	с	всички	стан-
дарти,	за	да	може	да	бъде	сертифи-
циран	и	допуснат	в	експлоатация	в	
Германия.
 - има ли си име?
	 -	 Казва	 се	 V300,	 „Винъс	 Еър-
крафт“	(Venus	Aircraft),	кръстен	е	на	
планетата	Венера.	Но	това	са	хоби	
неща,	 защото	 досега	 инвестицията	
в	разработката	е	сериозна,	а	бъде-
щото	прототипиране	е	също	голяма	
хапка.	Затова	казвам,	че	авиацията	
никога	 не	 ме	 оставя,	 тя	 ме	 държи	
буден	 и	 покрай	 нея	 правя	 и	 други	
машини.	Покрай	 самолетите	 започ-
нахме	 да	 проектираме	 авиационни	
електрически	 двигатели,	 които	 от	
един	станаха	цяло	семейство	и	пак	
нов	проект,	много	сложен.
 - Защо Габрово?
	 -	Аз	съм	 габровец.	 Габрово	има	
традиции	в	индустрията	и	ако	човек	
се	 замисли,	 успешните	 фирми	 не	
правят	посредничество	или	аутсор-

синг,	 а	 конкурентен	 краен	 продукт.	
От	 географска	 гледна	 точка	 градът	
е	 перфектно	 разположен	 за	 тези	
цели,	разполага	с	добър	технически	
университет,	 има	 всички	 предпос-
тавки.	 Малък	 е,	 човек	 се	 движи	
бързо,	 не	 губи	 време	 в	 задръства-
ния,	не	се	разсейва	и	може	да	се	
концентрира…	Има	всичко	-	на	една	
ръка	разстояние.
 - установили сте се тук със се-

мейството си?
	 -	 Установяване	 е	 трудно	 каза-
но.	 Има	 един	 нов	 модерен	 термин	
-	 времегрант	 –	 ново	 схващане	 за	
емиграцията,	защото	когато	излизат	
някакви	нови	шансове,	може	да	бъ-
деш	навсякъде.
 - сега какво произвежда фир-
ма „нико технологии“?
	 -	 Покрай	 електрическите	 дви-
гатели	 инвестирахме	 в	 свръхмо-

дерни	машини,	 които	 са	 ни	 нужни,	
но	 и	 могат	 да	 се	 самоиздържат,	
тъй	 като	 са	 необходими	 на	 много	
външни	 фирми.	 Основен	 стълб	 на	
„НИКО	 Технологии“	 са	 лазерните	
технологии.	С	помощ	на	машини	за	
лазерно	 рязане	 произвеждаме	 де-
тайли	и	компоненти	от	машиностро-
енето,	 строителството,	 мебелната	
индустрия,	 	 хранително-вкусовата	
индустрия	 и	 др.	 След	 една	 година	
експлоатация	с	гордост	мога	да	за-
явя,	че	сме	ги	запуснали	и	усвоили	
на	100%.	Втората	ми	цел	е	да	обуча	
екип	от	инженери	–	ядро,	което	да	
е	способно	да	работи	самостоятел-
но,	за	да	разчитам	на	него	и	заедно	
да	започнем	да	надграждаме	трета-
та.	А	тя	е	разработеното	семейство	
двигатели,	 които	 в	 момента	 са	 на	
фаза	 работещи	 прототипи,	 да	 вля-
зат	 в	 серийно	 производство.	 След	
това,	 ако	 имаме	 финансиране,	 са	
самолетите.
 - това ли е най-голямата мечта?
	 -	 Голямата	ми	мечта	 е	фирмата	
да	върви	добре,	а	самолетите	да	си	
ги	правим	като	хоби.	Знаете	ли	как	
се	става	милионер	в	авиацията?	Ко-
гато	преди	това	си	бил	милиардер.	
Това	е	изключително	финансово	ин-
тензивно	занимание	и	конкуренция-
та	е	огромна.	Има	компании,	които	
произвеждат	самолети	от	100	 годи-
ни	и	не	е	лесно	да	станеш	толкова	
добър	 колкото	 тях,	 това	 обаче	 не	
означава,	че	не	трябва	да	опиташ.
 - откъде е тази любов към ави-
ацията?
	 -	 Всеки	 има	 някаква	 ахилесова	
пета.	 Още	 в	 детската	 градина	 ни	
заведоха	 в	 Горна	 Оряховица	 и	 ни	
показаха	 един	Ан	 12.	 Бях	 изключи-
телно	 впечатлен	 от	 всичко.	 Винаги	
ме	 е	 интересувало	 да	 разбера	 как	
работи	 един	 самолет.	 Толкова	 не	
ме	 е	 блазнило	 да	 го	 пилотирам,	
а	 да	 разбера	 как	 се	 създава	 и	
функционира	 от	 инженерна	 глед-
на	 точка,	 физиката	 на	 отделните	
компоненти	и	 тяхната	съвкупност	в	
една	толкова	сложна	система,	и	то	
работейки	 безопасно.	 На	 една	 от	
първите	лекции	по	самолетостроене	
професорът	ни	представи	диаграма,	
която	показваше	как	ако	промениш	
с	 5%	 площта	 на	 крилото	 на	 един	
самолет,	лавинообразно	ще	се	про-
менят	всички	други	компоненти.	То-
гава	се	чудех	как	е	възможно	един	
човек	 да	 направи	 толкова	 сложен	
анализ.	Впоследствие	ми	се	отдаде	
възможност	 да	 се	 дипломирам	 на	
тази	тема.	Винаги	ме	е	водило	же-
ланието	да	разбера	как	работи,	до	
дъното,	до	същността.
 - какво бихте казали на мла-
дите хора, за да ги мотивирате? 
вие сте млад човек – едно момче, 
тръгнало от Габрово с голяма меч-
та – самолетите…
	 -	Ще	им	кажа	да	извикат	нево-
лята.	Да	преследват	мечтите	си,	да	
избягват	 посредствеността	 и	 да	 се	
задълбочат	в	това,	което	ги	интере-
сува.	Работа	и	постоянство.	Да,	ну-
жен	е	и	късмет,	но	той	е	1%	и	идва	
само	след	99%	работа.

Инж. Кольо Кожухаров: "В Гаáрово имам всичко на åäна ръка разстояниå"
 „Авиацията никога нå мå å оставяла, тя мå äържи жив“

руМяна СтанчеВа
	 В	 храма	 "Свети	Архангел	Михаил"	
на	 Дряновския	 манастир	 имаше	 зау-
покойна	молитва	за	Юрий	Бибин	-	син	
на	 архитект	 Георги	 Бибин	 -	 построил	
две	от	емблематичните	сгради	в	све-
тата	 обител!	 Последното	 желание	 на	
Юрий,	 който	 живееше	 в	 сърцето	 на	
София,	е	прахът	му	да	бъде	погребан	
в	 двора	 на	 любимата	 му	 дряновска	
вила,	която	той	купува	преди	години.	
	 Юрий	 Бибин	 боготвореше	 този	
край,	обичаше	да	си	идва	в	Дряново,	

имаше	много	приятели,	които	привли-
чаше	 със	 своята	 аристократичност,	
интелект	и	харизма!	Но	той		си	имаше	

и	 причини	 за	 тази	 любов	 -	 неговата	
майка	Дафина,	която	също	е	архитект,	
е	 сестра	 на	 известния	 дряновски	

зъболекар	 д-р	Тодор	 Вла-
ев,	 	 а	 баща	 му	 архитект	
Георги	 Бибин	 е	 роден	 в	
Бобошево,	 Благоевград-
ско.	 	Съпругът	на	сестра-
та	 му	 -	 архитект	 Салаба-
шев,	строи	емблематичния	
„Кубан“	 в	 Златни	 пясъци.		
Тази	 връзка	 между	 маке-
донската	 	 и	 балканската	
кръв	 е	 толкова	 силна	 и	
плодотворна,	 че	един	ден		
архитект	Георги	Бибин	за-
почва	 да	 строи	 красиви	
и	 чудесно	 вписващи	 се	
с	 околната	 среда	 сгради	
в	 Дряновския	 манастир.	
Първо	-	хижа	„Бачо	Киро“,	
а	 после	 и	 хотел	 „Момини	
скали“.	 Единият	 му	 син	
-	 Никифор,	 също	 става	
архитект,	а	Юрий	завърш-

ва	 Минно-геоложкия	 висш	 институт	
в	 София.	 Затова	 не	 е	 случайно,	 че	
Георги	Бибин-младши	също	е	архитект.	
Четвърто	поколение!		Учи	първо	в	Со-
фия,	после	в	Милано	и	оттам	6	години	
е	 архитект	 в	Лондон.	Наскоро	 взема	
решение	 да	 се	 прибере	 в	 родината,	
но	 работи	 по	 български	 и	 английски	
проекти.	 Говори	 с	 възхищение	 за	
баща	 си	 и	 дядо	 си	 и	 иска	 да	 опази	
семейна	чест	и	да	остави	и	той	добра	
следа.
	 След	 заукопойната	 молитва	 Йор-
данка	Бибина,	 университетски	 препо-
давател,	 и	 Георги	 Бибин	 отидоха	 на	
мястото	 на	 разрушения,	 така	 обичан	
някога	от	дряновци	и	хората	от	райо-
на,	хотел	„Момини	скали“,	който	беше	
една	 светска	 перла	 в	 тихата	 мана-
стирската	 обител.	 Така	 беше,	 докато	
нечие	безумно	решение	не	я	превърна		
в	 грозно	 място,	 засипано	 с	 чакъл.	
Просто	 още	 един	 паркинг.	 	 И	 вече	
никой	не	вярва,	че	там	някой	пак	ще	
построи	хотел.

Йорданка Бибина и синът 
й архитект Георги Бибин-младши

Хотел "Момини скали"

Възпомåнаниå за Юрий Биáин, син на архитåкта на хотåл "Момини скали"


