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Женина Денчева

	 Актьорът	 от	 Габров-
ския	 драматичен	 театър	
Даниел	 Михайлов	 не	 е	
отстранен	по	политически	
причини,	както	твърди	той	
в	социалните	мрежи	и	ня-
кои	 медии,	 а	 е	 уволнен	
дисциплинарно	заради	не-
явяване	 на	 работа	 след	
предупреждение,	 твърди	
директорът	на	театъра	Пе-
тко	 Койчев.	 Според	 него	
казусът	не	е	политически,	
а	трудово-правен.
	 Той	 коментира:	 „От	
разказите	 на	 Михайлов	
пред	 колегите	 разбрах,	
че	 е	 участвал	 в	 антипра-
вителствените	 протести	 в	
Пловдив.	 Наказанието	 му	
не	е	заради	гражданската	
му	 позиция,	 а	 заради	 не-
спазване	на	дисциплината	

и	 неявяване	 на	 работа	
-	 трудово-правно	 наруше-
ние.
	 След	 кастинг	 той	 бе	
назначен	 на	 трудов	 до-
говор	 с	 шестмесечен	 из-
питателен	 срок.	 Кастин-
гът	беше	организиран	във	
връзка	 с	 обявените	 две	

свободни	места	 за	 мъже-
актьори	и	 участието	им	в	
проекта	„Под	игото	-	1894	
г“.	 Той	 не	 се	 яви	 на	 ре-
петиции	 на	 постановката	
„Под	 игото”	 на	 4	 септем-
ври.	 Обади	 се	 15	 мину-
ти	 преди	 репетицията,	 за	
да	 ме	 информира,	 че	 не	

може	да	дойде	на	работа,	
ще	 пристигне	 в	 късния	
следобед.	 Казах	 му,	 че	
това	 е	 нарушение	 и	 ще	
има	 наказание	 забележ-
ка,	 а	 не	 глоба,	 както	 той	
твърди	 -	 според	 Кодекса	
на	 труда	 работодателят	
не	може	да	налага	глоби,	
а	наказания.	Михайлов	не	
се	появи	и	на	следобедна-
та	репетиция.	Дойде	в	не-
деля,	 5	септември,	за	ре-
довната	 репетиция,	 като	
обясни,	 че	 не	 е	 дошъл	
на	 4	 септември,	 защото	
нямал	 пари.	 Казах,	 че	 не	
мога	 да	 уважа	 това	 него-
во	обяснение.
	 Казах	 още,	 че	 явно	 с	
действията	 си	 е	 показал,	
че	не	желае	да	се	разви-
ва	в	нашия	театър	и	аз	го	
уволнявам,	защото	е	в	из-
питателен	 срок.	 Обясних	

му	още,	 че	 след	неявява-
нето	му	на	репетиции	ре-
жисьорът	 го	 е	 освободил	
от	участие	в	пиесата,	той	
има	 това	 право.	 Режи-
сьорът	Петринел	Гочев	из-
прати	до	мен	докладна	на	
5	септември,	че	е	отстра-
нил	 актьора	 Даниел	 Ми-
хайлов	 от	 пиесата	 за	
това	 негово	 нарушение.	
Всъщност	Михайлов	дойде	
в	 театъра,	 за	 да	 работи	
в	 „Под	 игото”,	 но	 щом	
режисьорът	 не	 иска	 да	
работи	с	него,	аз	мога	да	
го	 освободя,	 както	 казах	
вече,	 той	бе	на	изпитате-
лен	 срок.	 С	 поведението	
си,	 когато	 си	 на	 изпита-
телен	 срок,	 показваш	 на	
работодателя,	 че	 той	 има	
защо	да	те	назначи.
	 Освен	 това	 Михайлов	
имаше	 един	 проблемен	

разговор	 с	 мен,	 в	 който	
аз	 му	 обясних,	 че	 има	
проблеми	 с	 говора,	 че	
трябва	 да	 работи	 с	 ак-
тьор,	който	сме	му	назна-
чили	-	напълно	безплатно.	
Той	се	съгласи,	но	никога	
повече	не	потърси	назна-
чената	 за	 това	 актриса.	
Пропусна	 хореографска	
репетиция,	 задължителна	
за	 целия	 актьорски	 със-
тав.
	 Другото,	 което	 той	
удобно	 пропуска	 да	 съ-
общи	пред	медиите,	е,	че	
ми	се	обади	по	 телефона	
с	 молба	 да	 не	 дойде	 на	
работа	 на	 31	 август,	 ко-
гато	всички	в	театъра	за-
почнахме	 работа,	 защото	
имал	 подарък	 -	 почивка	
на	Боровец.	Казах	му,	 че	
не	мога	да	уважа	молбата	
му,	 трябвало	 е	 да	 уреди	

почивката	си	в	неработно	
за	театъра	време”.
	 Проблеми	 с	 актьора	
Даниел	 Михайлов	 има-
ло	 още	 на	 кастинга	 през	
юли.	 Той	 е	 бил	 класиран	
на	трето	място.	Одобрили	
са	 първите	 двама,	 които	
са	се	представили	най-до-
бре.	 Но	 тъй	 като	 единият	
актьор	се	отказал	още	съ-
щия	ден,	взели	са	третия.
	 „Той	 има	 право	 на	
свое	 мнение,	 но	 истина-
та	 е,	 че	 в	 момента	 този	
казус	 се	 политизира,	
след	 като	 той	 обяснява,	
че	неговото	уволнение	не	
е	 трудово	 нарушение,	 а	
по	 политически	 причини.	
Повтарям	 и	 потретям,	 че	
става	 дума	 за	 дисципли-
нарно	 нарушение	 на	 тру-
довата	 дисциплина”,	 до-
пълва	Петко	Койчев.

Петко Койчев: „Нямà политически уволнения
„

Женина Денчева

	 Талантливите	български	
млади	информатици	спече-
лиха	7	медала	за	България	
от	 Европейска	 младежка	
олимпиада	 по	 информати-
ка	 eJOI.	 Четвъртото	 изда-
ние	на	турнира	се	проведе	
онлайн	 от	 2	 до	 6	 септем-
ври,	 като	родните	 ученици	
премериха	 знания	 с	 над	
80	 участници	от	 27	държа-
ви.	 Българите	 заслужено	
спечелиха	 5	 сребърни	 и	 2	
бронзови	 медала,	 като	 се	
конкурираха	 с	 ученици	 от	
едни	от	най-силните	страни	
в	 състезателната	 инфор-
матика	 -	Русия,	Румъния	и	
Полша.
	 За	 първи	 път	 тази	 го-
дина	България	се	явява	на	
състезанието	с	два	отбора.
	 В	първия	отбор	сребър-
ни	медали	спечелиха	Деян	

Хаджи-Манич	 (8	 клас,	 МГ	
-	 Варна)	 и	 Веселин	 Мар-
кович	(8	клас,	МГ	-	Варна).	

Бронзовото	 отличие	 заво-
юва	 Велислав	 Гърков	 (8	
клас,	 СМГ),	 а	 на	Алексан-

дър	Гатев	(7	клас,	СМГ)	не	
му	 достигнаха	 15	 точки	 за	
медал.	Техни	ръководители	

бяха	 Каталина	 Григорова	
(Русенски	 университет)	 и	
Илиян	Йорданов	(ФМИ	към	
СУ).
	 Във	 втория	 ни	 отбор	
сребърни	медали	заслужи-
ха	 Ясен	 Пенчев	 (8	 клас,	
ПМГ	 -	 Габрово),	 Даниел	
Койнов	 (7	 клас,	 ППМГ	 -	
Шумен)	 и	 Михаил	 Банков	
(9	 клас,	 МГ	 -	 Плевен),	 а	
Юлиян	 Славчев	 (8	 клас,	
СМГ)	 грабва	бронза.	Техни	
ръководители	 бяха	 Юлия	
Димитрова	 (МГ	 -	 Варна)	 и	
Димитър	 Добрев	 (Шумен-
ски	университет).
	 Европейската	 младеж-
ка	 олимпиада	 по	 инфор-
матика	eJOI	се	проведе	за	
първи	път	в	България	през	
2017	 година,	 като	 нашата	
страна	 бе	 основният	 ини-
циатор	за	стартирането	на	
това	 международно	 състе-
зание.	

Ясен Пенчев със среáърен меäàл от Европейскà 
млàäежкà олимпиàäà по информàтикà еJOI

Женина Денчева

	 С	 красива	 арт	 инста-
лация	 -	 две	фигури,	 които	
символизират	 отдалечава-
нето,	 което	 ни	 донесе	 ко-
ронавирусът,	завърши	Лят-
ната	академия	„Лидерите“.	
	 Фигурите	 са	 с	 маски,	
искат	 да	 се	 достигнат,	 но	
не	 успяват.	 Направена	 е	
изцяло	 от	метал	 и	 остава	
за	община	Габрово.	
	 Второто	 издание	 на	

Лятна	 строителна	 акаде-
мия	 „Лидерите“,	 първото	
по	рода	си	събитие,	събра	
60	 ученици	 от	 10-12	 клас	
и	 студенти	 I	 курс	 с	 инте-
рес	 към	 развитие	 в	 стро-
ителния	 сектор	 от	 цялата	
страна.	Младите	строители	
от	 цяла	 България	 три	 дни	
пред	 очите	 на	 всички,	 на	
пл.	 „Възраждане“	 се	 уп-
ражняваха	в	строителство-
то	 на	 мостове,	 реденето	
на	 паваж,	 полагането	 на	

Светозар Гатев

	 Дебютантът	 в	 Държав-
ното	първенство	по	футбол	
за	жени	„Янтра	2013“	под-
несе	изненадата	в	първия	
кръг	 на	 първенството	 за	
сезон	 2020/2021,	 побежда-
вайки	като	гост	състава	на	
„Пълдин“	 (Пловдив).	 Воде-
ният	 от	 Радомир	 Николов	
габровски	 тим	 се	 нало-
жи	 с	 2:1	 в	 двубоя,	 игран	
при	много	добри	условия	в	
село	Труд.			
	 Двата	 състава	 започ-
наха	 мача	 прибрано	 и	
предпазливо.	 В	 8-та	 ми-
нута	 Преслава	 Иванова	

изработи	 фаул	 на	 добра	
позиция	и	от	около	25	ме-
тра	 с	 добър	 изстрел	 раз-
печата	вратата	на	домаки-
ните.	Това	0:1	се	запази	до	
почивката.	 През	 втората	
част	„Янтра	2013“	игра	по-
прибрано,	 а	 в	 нападение	
разчиташе	на	контраатаки.	
Добрите	колективни	дейст-
вия	 във	 фаза	 защита	 и	
няколкото	чудесни	намеси	
на	 вратата	 на	 Цветелина	
Владимирова	 не	 позволи-
ха	 на	 домакините	 да	 от-
бележат	 гол.	 Габровският	
тим	дочака	своя	момент	и	
в	82-та	минута,	след	греш-
ка	в	отбраната	на	домаки-

ните,	 Преслава	 Иванова	
открадна	 топката,	 прео-
доля	 вратарката	 на	 дома-
кините	и	на	празна	врата	
не	 сбърка	 –	 0:2.	 В	 оста-
ващите	минути	отборът	на	
„Пълдин“	 увеличи	 натиска	
и	успя	да	стигне	до	попа-
дение	секунди	преди	края,	
но	не	и	да	измъкне	точка-
та.	 Двубоят	 завърши	 при	
резултат	1:2.	
	 „Изключително	 много	
съм	доволен	от	момичета-
та.	Нямам	думи	да	опиша	
чувството	 от	 това	 да	 спе-
челим	 първи	 три	 точки	 в	
първия	 мач	 на	 габровски	
отбор	 в	 ДП	 за	 жени	 по	

футбол.	 Показахме	 пер-
фектна	 тактическа	 дис-
циплина,	 много	 желание,	
битка	 за	 всяка	 педя	 земя	
и	 резултатът	 е	 налице.	
Имахме	 няколко	 отсъства-
щи	момичета	 от	 основния	
състав,	 но	 по-малките	 оп-
равдаха	 напълно	 доверие-
то,	което	им	бе	гласувано,	
и	 показаха,	 че	 на	 тях	 ще	
може	да	се	разчита.	Сега	
е	 важно	 по	 най-бързия	
начин	 да	 забравим	 еуфо-
рията	 от	 победата	 и	 да	
се	 готвим	 за	 първото	 ни	
домакинство	 срещу	 „Се-
влиево	лейдис“.

„Янтрà 2013" - изненàäàтà нà Държàвното по футáол зà жени

Вàãонният зàвоä в 
Дряново нàвърши

 100 ãоäини

Продължава на стр. 2

на стр. 2

Петко Койчев                      Даниел Михайлов

"Лиäерите" с àрт инстàлàция зà 
коронàвирусà нà пл. “Възрàжäàне"

изолации	 и	 изграждане-
то	на	сградни	инсталации.	
Запознаха	 се	 с	 безопас-
ните	 условия	 на	 труд,	 из-

граждане	на	зидарии,	нап-
рава	на	кофражи,	монтаж	
и	 демонтаж	 на	 окачена	
фасада.

на стр. 2

Продължава на стр. 2

	 На	4	септември	2020	г.	
в	РЗИ	-	Габрово	e	съобщен	
един	 починал	 потвърден	
случай	на	COVID-19	-	жена	
на	66	години	от	Севлиево.	
За	периода	13	август	2020	
г.	 -	 2	 септември	 2020	 г.	
жената	 е	 лекувана	 в	 Ин-
фекциозно	 отделение	 на	
МБАЛ	 „Д-р	 Стойчо	 Хри-
стов“	 -	 Севлиево	 с	 дву-
странна	 пневмония.	 Почи-
налата	 жена	 е	 с	 придру-
жаващи	сърдечно,	онколо-
гично	 и	 ендокринологично	
заболявания.	
	 Няма	 заразени	 от	
COVID-19	 във	ФК	 „Янтра”.	
Клубът	 проведе	 регулярни	
PCR	тестове	за	коронави-
рус	на	всички	свои	футбо-
листи,	треньори	и	обслуж-
ващ	 персонал,	 съгласно	
протокола,	изготвен	и	при-
ет	от	Медицинската	 коми-
сия	към	БФС.	

66-ãоäишнà 
женà починà 
от COVID-19

Цветомира иванова

	 Областната	 транспорт-
на	 комисия	 проведе	 ре-
довно	заседание	във	връз-
ка	 с	 постъпило	 предло-
жение	 от	 Община	 Трявна	
за	промяна	на	маршрутно	
разписание	 от	 областна-
та	 транспортна	 схема	 по	
линия	Трявна	 –	 Габрово	 –	
Трявна.	 До	 утвърждаване	
на	 предложението	 не	 се	
стигна	и	председателят	на	
комисията	–	заместник	об-
ластният	управител	Мария	
Пенева,	остави	заседание-
то	отворено.	
	 Мотивите	 за	 това	 са	
липсата	 на	 обоснованост	
на	предложението.	

Мàршрутът Трявнà 
- Гàáрово - Трявнà 
áез промянà

Вестник „100 Вести“ излиза 
всеки ден без събота и неделя.
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ЦКБ АД 
пРОдАВА СлЕдНия НЕдВижим имОТ 
на адрес: Гр. Габрово, ул. „Обзор“ № 1, с площ 629 кв. м, 

с трайно предназначение – урбанизирана, с построените
в нея: Сграда с площ 19 кв. м; сграда с площ 36 кв. м; 

сграда с площ 24 кв. м; жилищна сграда, еднофамилна, 
със застроена площ 72 кв. м, брой етажи - 2.

Цена: 80 000 лв. без ДДС

За контакт: ЦКБ АД клон Габрово, ул. „Брянска“ № 54; 
тел.: 066/817-010; 066/817-018.

ОБЩИНА ГАБРОВО
 

ЗАПОВЕД № 1872/03.09.2020 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА 

СРОК ОТ 5 ГОДИНИ: 
 1.	ПИ	с	идент.	23159.17.5,	Нива,	с	площ	0,529	дка,	
НТЦ	5,00	лв.	земл.	Драгановци;
 2.	 ПИ	 с	 идент.	 37722.13.14,	 Нива,	 с	 площ	 10,009	
дка,	НТЦ	120,00	лв.	земл.	Кози	рог;
 3.	 ПИ	 с	 идент.	 48605.52.63,	 Нива,	 с	 площ	 16,789	
дка,	НТЦ	80,00	лв.,	Мичковци.
 Дата и час на провеждане на търга:	23.09.2020	 г.	
от	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
08.09.2020	г.	до	21.09.2020	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
30.09.2020	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
29.09.2020	г.
 Тръжната документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово,	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи.
   За допълнителна информация: Община 
Габрово, телефон: 066/818 441.

Стефка Бурмова

	 Вагонният	 завод	 в	
Дряново	 отбеляза	 век	 от	
своето	 създаване.	 Точно	
на	 5	 септември,	 денят	 на	
неговото	 създаване	 като	
коларо-железарска	 коопе-
рация	„Здравина“	от	Кольо	
Коларов,	 целият	 екип	 на	
фирмата,	множество	гости	
и	 приятели	 се	 събраха	 в	
заводския	двор	да	отбеле-
жат	 100-годишния	 юбилей.	
Тук	 беше	 бившият	 минис-
тър	 на	 транспорта	 Кирил	
Ерменков	 (юни	 1993	 –	 ок-
томври	1994	 г.),	 народният	
представител	 от	 левицата	
Кристина	 Сидорова,	 кме-
тът	 на	 града	Трифон	 Пан-
чев,	 проф.	 д.т.н.	 Николай	
Джагаров,	 преподавател	
във	 Висшето	 военномор-
ско	училище	„Н.	Й.	Вапца-
ров“	 във	 Варна,	 син	 на	
един	 от	 директорите	 на	
Вагонния	 завод	 „Андрей	
Жданов“	 и	 почетен	 граж-
данин	на	Дряново	-	Фильо	
Джагаров,	 представители	
на	 Транспортното	 ведом-

ство,	 на	 ЖП-администра-
цията		и	др.	
	 „Днес	 вие	 отбелязва-
те	 100	 години	 история,	 от	
която	 всички	 вие	 черпите	
сили	 за	 следващите	 поне	
още	 200	 години	 –	 заяви	
в	 приветствието	 си	 към	
юбилярите	 Кристина	 Си-

дорова.	 -	 Изключителна	
чест	 за	 мен	 е	 днес	 да	
съм	 тук,	 защото	 вие	 сте	
производители	 на	 вагони	
за	 нашия	 жп	 транспорт,	
което	 е	 знаково	 произ-
водство	за	нашата	област.	
Но	 моята	 радост	 днес	 е	
най-вече	от	това,	че	успя-

хте	да	върнете	блясъка	на	
завода	 и	 вярвам,	 че	 най-
доброто	пред	вас	тепърва	
предстои.	 Бъдете	 здрави	
и	 черпете	 сили	 от	 цялата	
ваша	 100-годишна	 исто-
рия,	 защото	 вярвам,	 ва-
шето	бъдеще	ще	бъде	още	
по-бляскаво“,	 след	 което	

връчи	 на	 изпълнителния	
директор	 на	 завода	 Ва-
лери	 Георгиев	 прекрасна	
керамична	пластика.
	 „Традициите	 на	 един	
народ	 са	 гръбнакът,	 кой-
то	 го	 държи	 изправен	 и	
в	 най-трудните	 времена	 –	
с	 тези	 думи	 се	 обърна	
към	 колектива	 на	 първия	
в	страната	жп	завод	кме-
тът	 на	 Община	 Дряново	
Трифон	Панчев.	-	По	отно-
шение	на	културата	Бълга-
рия	е	изключително	богата	
в	 това	 отношение,	 но	 в	
сферата	 на	 индустрията	
са	 единици	 компаниите,	
които	са	устояли	дълго	на	
превратностите	на	живота	
и	могат	да	бъдат	наречени	
традиционни.	Горд	съм,	че	
сред	 тях	 е	 Вагонният	 за-
вод	в	Дряново,	който	днес	
чества	 своята	 100-годиш-
нина.	 Изказвам	 сърдечна	
благодарност	 на	 всички	
бивши	 и	 настоящи	 служи-
тели	на	завода,	дали	своя	
принос	 за	 запазването	 и	
развитието	му.	 В	 разгово-
рите	 ми	 с	 хората	 съм	 се	

убедил,	 че	 веднъж	 обвър-
зани	с	него,	те	се	чувстват	
съпричастни	 към	 съдбата	
му	завинаги	–	това	говори	
красноречиво	 за	 неговата	
значимост.	На	настоящото	
ръководство	 пожелавам	
да	управлява	със	смелост	
и	разум,	за	да	изведе	дря-
новския	 вагонен	 завод	 до	
нови	 висини.	 Вярвам,	 че	
най-трудните	 дни	 вече	 са	
в	 историята	 и	 в	 някогаш-
ната	 коларска	 работилни-
ца	отново	ще	се	създават	
невиждани	 преди	 това	 в	
страната	 продукти	 за	 же-
лезопътния	 транспорт,	 ще	
се	печелят	отличия	за	ино-
вации	 и	 компанията	 ще	
бъде	 един	 от	 стълбовете	
на	местната	икономика.
	 Нека	 богатата	 история	
бъде	предвестник	на	свет-
ло	бъдеще.”
	 	 „Вагонен	 завод	 -	 Ин-
терком“	 АД	 в	 Дряново	 от	
27	 декември	 2001	 година	
е	 със	 статут	 на	 частна	
собственост.	 Започнал	 от	
малка	коларска	работилни-
ца,	днес	той	е	водещ	про-

изводител	 на	 пътнически	
железопътни	вагони	в	Бъл-
гария	 и	 най-голям	 център	
за	 ремонт	 и	 рециклиране	
на	 пътнически	 и	 товарни	
вагони	 на	 Балканите.	 Той	
е	 свързан	 с	 националната	
жп	мрежа	на	България	със	
собствен	индустриален	же-
лезопътен	клон.
	 Гостите	 бяха	 посрещ-
нати	с	надпис	на	админи-
стративната	 сграда:	 „Дом	
на	поколенията:	 „Едно	се-
мейство	 е	 като	 едно	 дър-
во	 –	 клоните	 трябва	 да	
растат	 в	 различни	 посо-
ки,	 но	 корените	 държат	
всичко	заедно.	Само	едно	
поколение,	 което	 уважава	
и	 познава	 корените	 си,	 е	
достатъчно	 силно	 да	 пре-
живее	 в	 бурите	 на	 мина-
лото	 и	 с	 пълна	 увереност	
да	 гледа	 в	 бъдещето“.	 На	
нейния	вход	беше	открита	
и	паметна	плоча,	чрез	коя-
то	 се	 отдава	 заслужената	
почит	 към	 основателя	 на	
завода,	създателя	на	кола-
ро-железарската	 работил-
ница	Кольо	Коларов.

Вàãонният зàвоä в Дряново нàвърши 100 ãоäини

Форматът	на	състезанието	
е	насочен	към	ученици	на	
възраст	 до	 15	 години	 и	 6	
месеца.	 Така	 младите	 та-
ланти	 могат	 да	 премерят	
знания	 в	 силна	 междуна-
родна	 конкуренция.	 Като	
това	е	най-голямото	състе-
зание	в	света	за	възрасто-
вата	група.
	 Тази	 година	 състеза-
нието	се	провежда	онлайн	
с	домакин	 Грузия.	Българ-
ските	 отбори	 се	 събраха	
в	 Шумен.	 Там	 освен	 чис-
то	състезателната	част	на	
турнира,	 учениците	 посе-
тиха	 културните	 и	 истори-
ческите	 забележителности	
в	област	Шумен	като	ста-
рата	част	на	 град	Шумен,	
Плиска,	Мадарския	конник	
и	 Велики	 Преслав.	 Някои	
от	 информатиците	 разпус-
наха	 и	 с	 приятелска	 игра	
на	тенис.

Ясен Пенчев със 
среáърен меäàл 
от Европейскà... 

„Янтрà 2013" - изненàäàтà нà 
Държàвното по футáол зà жени
Надявам	 се	 да	 извлечем	
максимума	 от	 него	 и	 като	
игра,	и	като	точки“,	комен-
тира	след	срещата	щастли-
вият	 наставник	 на	 „Янтра	
2013“	Радомир	Николов.	
 Срещу „Пълдин“ 
„Янтра 2013“ игра в със-
тав: Цветелина Владимирова, 
Цветелина Петкова, Ивелина 
Рангелова, Виктория Вилиянова, 
Сара Тодорова, Габриела Ген-
чева, Преслава Василева, Бла-
говеста Ненова, Алисия Попо-
ва, Надежда Иванова, Преслава 
Иванова. На почивката в игра се 
появи Йоана Борисова, а през 
второто полувреме влязоха Миг-

лена Георгиева, Камелия Таукова 
и Гергана Хубанова. 
 В останалите срещи от 
I кръг се получиха следни-
те резултати:
 ЖФК „Варна“ (Варна) - „Ба-
роко“ (София) 1:0; „Локомотив“ 
(Стара Загора) - „Левски“ (Че-
пинци) 8:0; „Етър ВТ“ (Велико 
Търново) - „ЛП Супер спорт“ 
(София) 2:2; „Риал“ (Ковачевци) 
- „Локомотив 1926“ (Пловдив) 
0:2; „Енко“ (Пловдив) - НСА 
(София) 0:3; „Севлиево лейдис“ 
(Севлиево) - „Пирин лейдис“ 
(Благоевград) 2:2.
 Срещата „Янтра 2013“ - 
„Севлиево лейдис“ е в събота от 
17.00 часа на ст. „Априлов“.

	 На	 база	 наблюдения	
се	 предлагаше	 да	 отпад-
нат	 4	 линии	 в	 часовете	
на	 тръгване	 от	 автогара	
Трявна	за	Габрово	-	в	9:00	
ч.,	 11:00	 ч.,	 13:00	 ч.,	 17:00	
ч.,	 и	 съответно	 в	 обра-
тна	 посока	 от	 автогара	
Габрово	за	Трявна	в	10:00	
ч.,	 12:00	 ч.,	 14:00	 ч.,	 18:00	
ч.	 Към	 това	 вносители-
те	 предлагаха	 и	 5	 линии,	
които	няма	да	се	изпълня-
ват	само	през	периода	от	
1	юли	до	15	септември.	
	 След	 дискусия	 по	 те-
мата	 председателят	 на	
Комисията	 изиска	 допъл-
нителна	 информация,	 на	
база	 на	 която	 да	 бъде	
преразгледано	 предложе-
нието	 и	 едва	 тогава	 да	
гласува	 утвърждаване	 на	
отпадането	на	посочените	
линии,	в	случай,	че	това	е	
необходимо.

Мàршрутът Трявнà 
- Гàáрово - Трявнà 
áез промянà

тихомир Църов

	 Представителите	 на	
Народно	 читалище	 „Васил	
Левски	 –	 1900“,	 село	 Вой-
нягово,	взеха	първа	награ-
да	 в	 категорията	 „Цялост-
но	 представяне	 на	 обред”	
по	 време	 на	 Първия	 на-
ционален	 фолклорен	 кон-
курс	 „Обредна	 трапеза“,	
който	се	проведе	в	музей	
„Етър“	на	5	септември.	Съ-
битието	е	част	от	триднев-
ния	 „Празник	 на	 пестила“	
(5,	 6	 и	 7	 септември).	 От	
читалището	 се	 представи-
ха	с	възстановка	на	„Стар-
човден“	във	Войнягово.
	 На	 второ	 място	 в	 съ-
щата	 категория	 се	 класи-
рат	представителите	на	НЧ	
„Св.	 св.	Кирил	 и	Методий	
–	1927“,	село	Тополи,	общи-
на	Варна.
	 Първа	 награда	 в	 кате-
горията	„Най-добро	изпъл-
нение	на	фолклорен	 танц“	

е	 присъдена	 за	 предста-
вянето	на	капанска	сватба	
от	 Ансамбъл	 за	 изворен	
фолклор	 „Капанска	 китка“	
при	НЧ	„Просвета	–	1883“,	
село	 Гецово,	 община	 Раз-
град.	 Втора	 награда	 полу-
чава	ФТА	„Сивек“,	Габрово,	
а	трета	–	Ансамбъл	за	из-
ворен	 фолклор	 „Капанци“	
при	НЧ	„Искра	–	1983“.	
	 В	 категорията	 „Най-
добро	 изпълнение	 на	
фолклорна	 песен“	 първо	
място	 заемат	 „Габровски	
гласчета“	 при	 НЧ	 „Габро-
во	 –	 2002“	 за	 възстанов-
ката	 „Лазарки“.	 Втори	 са	
представителите	 на	 НЧ	
„Добри	 Люцканов	 –	 1912“,	
село	 Васил	 Друмев,	 об-
щина	 Шумен,	 а	 третото	
място	е	присъдено	на	теа-
трална	група	„Невена“	при	
НЧ	„Съгласие	–	1911“,	село	
Велковци,	 община	 Габро-
во.	
	 В	 четвъртата	 катего-

рия	–	„Най-добре	съхранен	
и	 представен	 автентичен	
костюм“,	 първи	 са	 пред-
ставителите	 на	 НЧ	 „Пе-
тър	Парчевич	–	1927“,	село	
Асеново,	община	Никопол,	
които	 представиха	 „Цур-
ки“	 –	 зимен	 карнавал.	 На	
второ	място	са	класирани	

представителите	 на	 ГАФ	
„Красенски	 кехлибар“,	
село	Красен,	община	Ива-
ново,	 а	 на	 трето	 –	 НЧ	
„Димитър	 Благоев	 –	 1907“,	
град	 Вълчи	 дол,	 община	
Варна.
	 Всяка	от	участвалите	в	
събитието	формации	полу-

чава	Уверително	от	музей	
„Етър“.	 Класираните	 на	
първо	 място	 в	 отделните	
категории	 получават	 па-
рични	награди.
	 „Цялостно	представяне	
на	обред”	–	1000	лева.
	 „Най-добро	изпълнение	
на	 фолклорен	 танц“	 –	 400	
лева.
	 „Най-добро	изпълнение	
на	фолклорна	песен“	–	400	
лева.	
	 „Най-добре	 съхранен	
и	 представен	 автентичен	
костюм“	–	200	лева.	
	 Наградите	 на	 победи-
телите	в	отделните	катего-
рии	бяха	връчени	от	кмета	
на	Габрово	Таня	Христова,	
областния	 управител	 Не-
вена	 Петкова,	 директора	
на	музей	„Етър“	проф.	д-р	
Светла	 Димитрова,	 пред-
ставителя	на	журито	проф.	
д-р	 Даниела	 Дженкова	 и	
зам.-директора	 на	 музей	
„Етър“	Ваня	Донева.

Първà нàãрàäà зà Войняãово в „Оáреäнà трàпезà”

Светозар Гатев

	 Габровските	 мастърс	
атлети	спечелиха	отборни-
те	класирания	при	мъжете	
и	 при	 жените	 и	 крайното	
комплексно	 класиране	 в	
30-я	 юбилеен	 Национален	
шампионат	по	лека	атлети-
ка	 за	 ветерани,	 проведен	
в	 Пловдив.	 На	 едноимен-
ния	 стадион	 в	 града	 под	
тепетата	 състезателите	 ни	
завоюваха	 31	 първи	 и	 6	
втори	 места.	 Със	 златни	
медали	 се	 окичиха:	 Си-
меон	 Желев	 (400	 м,	 800	
м,	 М40),	 Петьо	 Христов	
(100	м,	200	м,	М60),	Живко	
Желев	 (400	м,	 дълъг	 скок,	
М45),	 Димитър	 Димитров	
(5000	 м,	 5000	 м	 спортно	
ходене,	 М55),	 Атанас	 Ди-

митров	 (1500	 м,	 5000	 м,	
М60),	Антон	Димов	(400	м),	
Борислав	 Дянков	 (дълъг	
скок,	 М55),	 Галин	 Петков	

(100	 м,	 200	 м,	 М45),	 Вла-
димир	 Христов	 (диск,	 ко-
пие,	М45),	Алекси	Чиликов	
(висок	скок,	М55),	Симеон	

Симеонов	 (5	 км	
спортно	 ходе-
не,	М65),	Трифон	
Трифонов	 (висок	
скок,	 	 М65),	 Ни-
колай	Лясов	 (дъ-
лъг	 скок,	 М65),	
Таня	 Николова	
(100	 м,	 200	 м,	
Ж55),	 Илияна	
Стоянова	 (100	
м,	 Ж50),	 Емилия	
Иванова	 (200	 м,	
400	м,	Ж55),	Тот-
ка	 Иванова	 (800	
м,	 Ж55),	 Емилия	
Балтаджиева	(ко-
пие,	 3	 км	 спорт-
но	 ходене,	Ж45),	
Марияна	 Каша-

велова	(1500	м,	Ж50),	Таня	
Дончева	(чук,	копие,	Ж35).
	 Втори	 места	 заеха:	

Алекси	 Чиликов	 (дълъг	
скок,	 М55),	 Антон	 Димов	
(дълъг	 скок,	 М50),	 Трифон	
Трифонов	 (дълъг	 скок,	
М65),	 Илияна	 Стоянова	
(200	м,	Ж50),	Тотка	Ивано-
ва	(1500	м,	Ж55),	Марияна	
Кашавелова	(800	м,	Ж50).
	 В	отборното	класиране	
при	 мъжете	 Габрово	 съ-
бра	 116	 точки	 и	 завърши	
начело	пред	„Атлетик“	(Ва-
рна)	 и	 НСА	 (София).	 При	
дамите	 Габрово	 и	 Варна	
събраха	еднакви	точки,	по	
64,	 но	 предимството	 на	
нашия	 състав	 е,	 че	 акти-
вът	беше	постигнат	с	една	
състезателка	 по-малко.	 В	
първенството	 не	 можа	 да	
вземе	участие	доайенът	на	
габровската	мастърс	атле-
тика	Дончо	Бакалов.	

Триумф нà ãàáровските мàстърс àтлети в Пловäив

Светозар Гатев

	 „Янтра“	 прие	 първо-
дивизионния	„Етър“	(Вели-
ко	Търново)	 за	 контролна	
среща	 в	 паузата	 на	 пър-
венствата	в	Първа	и	Вто-
ра	 професионална	 лига.	
Мачът	се	игра	на	стадион	
„Христо	Ботев“	и	завърши	
при	резултат	0:1.	
	 До	 почивката	 голове	
не	 паднаха.	 Единственото	
попадение	 в	 мача	 беше	
реализирано	 в	 64-ата	 ми-
нута.	 Пристигналият	 на	
проби	 при	 „виолетовите“	
португалски	футболист	Ал-
даир	 напредна	 отдясно	 и	

центрира	към	Милчо	Анге-
лов,	 който	 се	 разписа	 за	
0:1.	 „Янтра“	 пропусна	 да	
изравни,	след	като	Атанас	
Стоименов	 излезе	 сам	
срещу	вратаря	на	гостите,	
но	 не	 успя	 да	 го	 преодо-
лее.	Габровският	тим	има-
ше	 и	 други	 възможности	
през	 втората	 част,	 които	
не	успя	да	оползотвори.
	 В	 срещата	 не	 взе	
участие	капитанът	Пламен	
Кожухаров,	 който	 лекува	
травма,	 както	 и	 повика-
ният	в	националния	отбор	
за	 юноши	 до	 19	 години	
Емил	Колев.
 Стоян Ацаров заложи 

на следния състав: Иван 
Гошев, Илиян Попов, Коста-
дин Гаджалов, Мартин Ангелов, 
Христо Митев, Стоян Иванов, 
Петър Казаков, Атанас Стои-
менов, Християн Кожухаров, 
Владислав Мисяк, Тони Иванов. 
При резервите бяха Николай 
Георгиев, Искрен Писаров, 
Ивайло Григоров, Ивайло Ива-
нов, Ивайло Тодоров, Георги 
Денков, Генади Иванов, Вели-
зар Ангелов, Станислав Ива-
нов. 
	 Срещата	с	„виолетови-
те“	 беше	 полезен	 тест	 за	
отбора	 преди	 гостуването	
на	 „Хебър“	 в	 Пазарджик	
идната	събота.

0:1 срещу „Етър” в контролà
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ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА(МЗ 
ОХ-669/19.08.2020 г.) 

167 БР. ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ
ВЪВ ВОЕННИ фОРМИРОВАНИЯ НА

 СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ:
 1. За в. ф. 48940 – Бургас – 64 вакантни места, 
съгласно Приложение № 1; 
 2. За в. ф. 28860 – Горна Малина - 35 вакантни места, съгласно 
Приложение № 2;
 3. За в. ф. 32450 – Мокрен - 6 вакантни места,
 съгласно Приложение № 3;
 4. За в. ф. 22980 – София - 62 вакантни места,
съгласно Приложение № 4.
   ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 16.10.2020 г. ВЪВ  ВОЕННО ОК-
РЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Врачански” 1А.
 Изисквания:	 за	 някои	от	 длъжностите	 се	изисква	 свидетелство	
за	управление	на	МПС	категории	„В”,	„С”	или	„СЕ”	или	„ДЕ”
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер	;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -		да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.
	 Размерът	на	месечното	възнаграждение	не	е	по-малък	от	924	лв.

Подробна информация на тел. 0882552015;	066/805531;	066/800257. 
Справка: www.comd.bg.

Женина Денчева

 За дейностите по реа-
лизиране на големия проект 
за обновяване на „Етър”-а, 
за неговите акценти, за кул-
турната програма и пред-
стоящите събития в музея 
разказва неговият директор 
проф. Светла Димитрова. 

 - През лятото имахте ли 
много туристи в музея? С как-
во ги изненадвате?
	 -	 Туристите	 се	 завръщат	 в	
музея,	но	не	можем	да	сравня-
ваме	 нещата	 с	миналата	 годи-
на.	Април	е	единственият	месец	
без	 регистрирани	 посетители,	
тъй	като	музеят	беше	затворен	
за	туристи.	
	 Екипът	 продължи	 да	 под-
държа	 съоръженията,	 да	 из-
вършва	научна	дейност	и	да	се	
популяризира	 мястото.	 В	 сре-
дата	 на	май	 отворихме.	Мина-
лата	 година	през	същия	месец	
през	музея	минаха	около	30	000	
души.	През	тази	-	малко	над	6	
000.	 През	 юни	 и	 юли	 ситуаци-
ята	 започна	 да	 се	 променя,	
но	 отново	 бяха	 регистрирани	
по-малко	посетители.	Това	не	е	
неочаквано,	като	се	има	пред-
вид	 отражението	 на	 COVID-19	
върху	 туристическата	и	 култур-
ната	сфера.	Ние	продължаваме	
да	 работим,	 като	 се	 опитваме	
да	не	променяме,	доколкото		е	
възможно,	 предварително	 пла-
нираните	събития.	
	 През	август	посрещнахме	и	
14-милионния	 посетител.	 Един	
милион	 души	 са	 минали	 през	
музея	 от	 2015	 година	 досега.	
Това	 означава,	 че	 средно	 по	
200	 хиляди	 туристи	 посещават	
„Етър“	 на	 всеки	 12	 месеца.	
Вярваме,	 че	 скоро	 ситуацията	
напълно	 ще	 се	 нормализира.	
Мога	убедено	да	кажа,	че	през	
2020	година	РЕМО	„Етър“	е	най-
предпочитаният	 от	 посетители-
те	 музей	 в	 България	 и	 това	 е	
заслуга	на	всички,	работещи	в	
него.	
 - Избрахте ли изпълнители 
на строително-ремонтни дей-
ности в музей „Етър“ по новия 
проект?
	 	 	 -	 Избирането	 на	 изпъл-
нители	 е	 в	 ход.	 Обявяват	 се	
различни	 обществени	 поръчки	
-	 за	 реставрация	 на	 водните	
съоръжения,	 за	 преустройство	
на	 Кръстник-Колчовия	 хан,	 за	
ремонт	 на	 хотела	 и	 фондохра-
нилищата	 на	 музея,	 за	 въз-
становяване	 на	 грънчарските	
пещи	в	центъра	на	квартала,	за	
нови	 паркоместа	 и	 нов	 детски	
център	и	т.	н.	Проектът	е	много	
сложен	и	като	такъв	се	реали-
зира	за	първи	път	в	България.	
Много	 се	 радвам,	 че	 Община	
Габрово	успя	да	разработи	про-
ектната	 документация,	 с	 наше	
съдействие	 естествено,	 и	 да	
спечели	 финансиране	 в	 доста	
сериозна	конкуренция.
 - Бяхте казали, че дейност-
ите по проекта няма да пречат 
на работата на музея, как ще 

стане това?
	 -	Избрахме	 този	подход	на	
реализиране	на	проекта,	защо-
то	той	дава	възможност	на	хо-
рата	да	наблюдават	процесите	
на	реставрация,	консервация	и	
обновяване.	 Всяка	 дейност	ще	
се	случва	пред	очите	им.	Така	
публиката	добива	реална	пред-
става	 за	 културната	 стойност	
и	 сложността	 на	 обектите	 в	
музея.	 Постига	 се	 и	 по-голяма	
съпричастност.	 Музей	 „Етър“	
има	 нужда	 от	 очите	 на	 публи-
ката.	 Ако	 четири	 очи	 виждат	
по-добре	 от	 две,	 то	 погледите,	
отправяни	 от	 няколко	 хиляди	
очи,	 дават	 огромни	 гаранции,	
че	този	проект	ще	се	реализи-
ра	по	най-добрия	начин.	Разчи-
таме	на	мнението	на	посетите-
лите	и	очакваме	да	са	активни	
по	 отношение	 на	 това,	 кое-
то	 виждат.	 Разбира	 се,	 винаги	
може	да	има	недоброжелатели	
и	 да	 се	 отправи	 сигнал,	 който	
да	не	отразява	реалността,	 но	
по-добре	да	има	такива,	откол-
кото	да	бъде	пропуснато	нещо	
съществено.	
	 От	 създаването	 на	 музея	
толкова	 сериозни	 строителни	
дейности	 не	 са	 извършвани.	
Днес	 гледаме	 снимки	 от	 60-
те,	 70-те,	 80-те	 години	 на	 ХХ	
век	 -	 когато	 е	 най-активното	
изграждане	 на	 музей	 „Етър“.	
Спомените	 за	 тези	 времена	 и	
реализираното	тогава	се	пазят	
и	чрез	фотографиите,	и	от	раз-
казите	на	участници	 -	строите-
ли,	 майстори,	 музейни	 специа-
листи.	Сега	ще	се	случи	също-
то,	ще	 има	 и	 външна	 публика,	
многобройна	 при	 това,	 която	
след	 десетилетия	 ще	 разказва	
за	 създаденото	 през	 2020/2021	
година.	Да,	вярваме,	че	нашата	
публика	 ще	 съхрани	 спомени	
от	преживени	моменти	по	вре-
ме	 на	 реализацията	 на	 този	
проект	 и	 ще	 сподели	 своите	
спомени	със	следващите	поко-
ления.	
 - Кое е първото нещо, с 
което ще започнете?
	 -	 Ще	 започнем	 с	 рестав-
рация	 на	 водните	 съоръжения	
и	 преустройство	 на	 Кръстник-
Колчовия	хан.	И	двата	проекта	
са	 съгласувани	 с	Националния	
институт	 за	 недвижимо	 култур-
но	 наследство.	 Обществените	
поръчки	са	направени.	Надява-
ме	се	изпълнителите	да	са	от-
говорни	и	вярваме,	че	началото	
ще	е	добро.
 - Срокът на целия проект е 
кратък - две години, ще успее-
те ли? 
	 -	 Вярвам,	 че	 ще	 успеем.	
Понякога	да	се	придържаш	към	
правилата	 изисква	 да	 влагаш	
повече	 усилия,	 но	 това	 вина-
ги	 се	 отплаща	 в	 дългосрочен	
план.	Екипът	ни	е	много	моти-
виран	и	е	на	разположение	на	
Община	Габрово	-	институцията,	
която	реализира	този	проект	и	
е	собственик	на	музея.	
 - Неведнъж е ставало 
дума, но кажете отново - как-
ва е голямата цел на проекта, 

какво ще се промени в музей 
„Етър“?
	 -	В	музей	„Етър“	е	съхранен	
спомен	 за	 едно	 минало,	 за	
един	отрязък	от	време,	в	което	
живеят	 предците	 ни.	Тук	 може	
да	се	види	какви	са	къщите	им;	
как	 изглеждат	 работилниците	
и	дюкяните,	в	които	се	трудят;	
дрехите,	 които	 обличат,	 пъти-
щата,	 по	 които	 ходят.	Точно	 в	
„Етър“	 съвременните	 хора	 мо-
гат	 да	 се	 доближат	 най-пълно-
ценно	до	атмосферата	от	XVIII,	
XIX	и	началото	на	XX	век.
	 Това	застиване	във	времето	
е	 същността	 на	 музея.	 Знаете	
ли	един	интересен	факт,	 който	
може	 да	 се	 установи,	 ако	 си	
външен	 човек	 и	 имаш	 шанса	
да	 наблюдаваш	 процесите	 за	
известно	 време	 отвътре?	Ман-
талитетът	 на	 ангажираните	 с	
музея	 хора	 се	 променя	 рязко,	
когато	са	на	негова	територия.	
По	някакъв	начин	от	българи	с	
възприятия	от	нашата	глобална	
съвременност,	малко	или	много	
всички	 прехвърлят	 съзнанията	
си	в	отминалата	епоха.	Това	се	
вижда	във	взаимоотношенията,	
дори	 в	 подхода	 към	 труда	 и	
продукцията,	която	се	предста-
вя.	 Наистина	 интересен	 фено-
мен.	И	в	миналото,	и	днес	по-
сетителите	могат	да	чуят	звука	
от	 инструментите	 на	 етърския	
майстор.	 Той,	 както	 и	 другите	
занаятчии	 от	 чаршията	 -	 неза-
висимо	 дали	 са	 назначени	 на	
щат	към	музея	или	са	наемате-
ли,	помагат	да	опазим	матери-
алното	 и	 нематериалното	 кул-

турно	наследство.	Създадените	
чрез	ръцете	им	вещи	са	мате-
риалното,	 а	 практикуваните	 в	
музея	 умения	 и	 представяните	
в	 експозициите	 -	 нематериал-
ното	 културно	 наследство.	Ако	
влезете	в	Дюкяна,	ще	намерите	
сувенири,	 които	 дават	 пред-
става	 за	 голямото	 разнообра-
зие	 на	 културното	 наследство.	
Още	през	2016	 година	успяхме	
да	 постигнем	 уникален	 баланс	
във	визията	на	този	обект.	Той	
е	 един	 много	 привлекателен	
за	 съвременната	 публика	 су-
венирен	 магазин,	 където	 ца-
рува	 характерна	 за	 миналото	
атмосфера,	 но	 ненатрапчиво	
съществуват	 всички	 удобства	
на	 XXI	 век.	 Благодарение	 на	
това	 постижение,	 ние	 имахме	
увереността,	 че	 сме	 достой-
ни	 през	 2017	 година	 да	 орга-
низираме	 Първия	 национален	
панаир	 на	 музейния	 сувенир.	
Постигнатата	тогава	обмяна	на	
опит	 провокира	 музеите	 в	 ця-
лата	страна	да	потърсят	своята	
промяна.	 Днес	 виждаме	 колко	
атрактивни	сувенирни	магазини	
са	 създадени.	 В	 средата	 на	
лятото,	 за	 първи	 път	 от	 на-
чалото	 на	 пандемията,	 цялата	
музейна	 общност	 се	 събра	 в	
Шумен.	Тогава	 видяхме	 техния	
сувенирен	 магазин,	 поздрави-
хме	колегите	за	постижението.	
Могат	да	бъдат	дадени	и	други	
добри	 примери	 в	 това	 отно-
шение,	 чрез	 които	 се	 разви-
ва	 сувенирната	 индустрия	 на	
българските	 музеи.	 Нищо	 не	 е	
измислено	 днес.	 Хубаво	 е,	 че	

сред	 музейната	 общност	 има	
стремеж	 към	 осъвременяване	
и	 надграждане	 на	 сувенирните	
магазини.	 В	 музей	 „Етър“	 по	
отношение	на	сувенирите	стъп-
ваме	на	приемственост	още	от	
времето	 на	 Лазар	 Донков,	 но	
имаме	и	конкретен	подход	към	
съвременните	публики.	
	 С	реализирането	на	проек-
та	ще	продължим	да	представя-
ме	миналото	по	разбираем	на-
чин.	Нека	си	представим	колко	
поколения	 вече	 нямат	 реален	
досег	 с	 материални	 неща	 от	
миналото.	 Появяват	 се	 младе-
жи,	на	 които	е	необходимо	да	
покажеш	 какво	 е	 перило,	 да	
им	разкажеш	за	него	по	начин,	
който	им	е	интересен,	да	пред-
ставиш	 екологичния	 характер	
на	това	съоръжение,	в	което	не	
се	 слагат	 перилни	 препарати,	
но	 към	 чистотата	 на	 тъканите	
не	 би	 имала	 претенции	 дори	
най-придирчивата	 домакиня.	
Иначе	 младежите	 просто	 си	
мислят,	че	перилото	е	джакузи.	
Ние	не	можем	да	им	се	сърдим	
за	 това.	 Те	 просто	 боравят	 с	
термини	 от	 своята	 съвремен-
ност.	Но	можем	да	 ги	 учим.	И	
го	 правим.	 Затова	 промяна	 в	
представяне	 на	 миналото	 ще	
има,	 но	 само	 от	 гледна	 точка	
на	 възможността	 да	 се	 стигне	
до	новите	поколения.	Заплениш	
ли	веднъж	едно	дете,	интересът	
в	 него	 остава	 за	 цял	 живот.	
Ще	приложим	и	изцяло	съвре-
менни	подходи,	но	те	ще	бъдат	
изнесени	 на	 територия,	 която	
е	 музейна	 собственост,	 но	 не	
се	 намира	 в	 непосредствена	
близост	 до	 познатите	 възрож-
денски	 архитектурни	 обекти.	
След	този	проект	музей	„Етър“	
ще	позволи	на	посетителите	да	
надникнат	 във	 всички	 негови	
кътчета.					
 - Предполагам, че заради 
пандемията тази година няма 
да има Международен панаир 
на занаятите?
	 -	Международен	 панаир	 на	
занаятите	 няма	 да	 има,	 но	 не	
пандемията	провокира	това	ре-
шение.	Организацията	на	съби-
тието,	 ако	 искаме	 да	 е	 с	 над-
граждане	и	поддържане	на	ви-
сокото	 ниво,	 изисква	 усилията	
на	целия	екип.	Тя	се	извършва	
в	 продължение	 на	 почти	 една	
година.	Реално	подготовката	на	
новото	 издание	 стартира	 вед-
нага	 след	 приключване	 на	 по-
следното.	Тъй	като	тази	година	
хотелът	 към	 музея	 е	 затворен	
заради	 предстоящия	 основен	
ремонт	 по	 проекта,	 на	 нас	 би	
ни	 било	 трудно	 да	 осигурим	
настаняването	 на	 участниците	
в	 панаира.	 Не	 е	 възможно	 и	
осигуряване	 на	 чуждестранни	
участници.	
	 Затова	на	 5,	 6	 и	 7	 септем-
ври	 в	 музей	 „Етър“	 проведох-
ме	 друго	 събитие,	 към	 което	
също	 има	 голям	 интерес.	Това	
е	 Празник	 на	 пестила.	 Нека	
не	 забравяме,	 че	музей	 „Етър“	
спечели	 първа	 награда	 от	Ми-
нистерство	на	 туризма	именно	

с	 Празник	 на	 пестила	 и	 бе	
обявен	за	носител	на	„Духа	на	
България“.
 - Какви други интересни 
събития има в културния ка-
лендар на музея до края на 
годината?
	 -	 Разказах	 вече	 за	 съби-
тието	 „Празник	 на	 пестила“.	
През	 първия	 му	 ден	 -	 5	 сеп-
тември,	 се	 проведе	 Първият	
национален	фолклорен	конкурс	
„Обредна	 трапеза“.	Единадесет	
самодейни	 състава	 са	 допус-
нати	 за	 участие	 в	 него.	Те	 се	
състезаваха	 с	 възстановки	 на	
обредност,	посветена	на	храна-
та.	Журито	бе	на	изключително	
високо	 професионално	 ниво	 -	
доц.	д-р	Красимира	Кръстанова	
е	декан	на	Философско-истори-
ческия	факултет	на	Пловдивски	
университет	„Паисий	Хилендар-
ски”;	 проф.	 д-р	 Даниела	 Дже-
нева	 е	 директор	 на	 ансамбъл	
„Тракия”,	хореограф	и	препода-
вател;	проф.	д-р	Светла	Стани-
лова	 е	 преподавател	 в	Акаде-
мия	 за	 музикално,	 танцово	 и	
изобразително	изкуство	„Проф.	
Асен	Диамандиев”	в	Пловдив.
	 На	 3	 и	 4	 октомври	 ще	 от-
бележим	 подобаващо	 сезона	
на	 туршиите,	 а	 на	 26	 октом-
ври	 -	 Димитровден.	 След	 това	
продължаваме	 с	 Празника	 на	
занаятчиите	 -	Свети	Спиридон,	
и	Училището	за	коледари.	
 - Продължавате ли работа 
с деца в детския музеен цен-
тър?
	 -	Много	активно.	Музейният	
детски	 център	 бе	 включен	 в	
инициативата	 „Музейни	 бива-
лици	и	небивалици”.	В	съботите	
и	неделите	през	юли,	 август	и	
септември	 в	музея	 има	 специ-
ални	 прояви,	 част	 от	 които	 са	
предлагани	и	на	малките	посе-
тители.	 Изключителен	 интерес	
има	 към	 играта	 „Гатанките	 на	
Радумко“.	 Малкото	 симпатично	
човече	 провокира	 с	 въпросите	
си	 семейства	 или	 по-големи	
групи	от	посетители	да	надник-
нат	 в	 непознати	 кътчета	 в	 му-
зея.	Накрая	в	Музейния	детски	
център	тези,	които	са	дали	ве-
рни	отговори,	получават	своята	
награда.	
	 Музейният	 детски	 център	
в	 „Етър“	 също	 е	 включен	 към	
големия	 проект.	 Предвижда	 се	
да	 стане	 много	 по-интересен	
и	 удобен	 за	 най-малките	 ни	
посетители	 и	 техните	 семей-
ства.	 Пространството	 ще	 бъде	
отново	 на	 закрито,	 но	 много	
по-просторно,	 а	 през	 хладните	
периоди	 от	 годината	 ще	 се	
отоплява.	Така	дори	през	зима-
та,	 ако	 имат	 желание,	 децата	
ще	 могат	 да	 се	 обучават	 на	
грънчарско	 колело,	 да	 тъкат	
на	 стан,	 да	 използват	 за	 игра	
всички	 други	 модули.	 Сега	 в	
Музейния	 детски	 център	 няма	
тоалетна,	 а	 ръцете	 на	 децата	
се	почистват	с	мокри	кърпички.	
Новият	 му	 вариант	 е	 съвсем	
друго	 нещо.	 Ще	 предлагаме	
всички	удобства	-	и	тоалетна,	и	
топла	вода,	и	място	за	багаж.			

Светлà Димитровà: „Етър
„
 е нàй-преäпочитàният от 

посетителите музей в Бълãàрия през тàзи ãоäинà
„

рабоТа прЕдлага
МЕбЕлна фабрика „Фацио“ 
търси да назначи дърводе-
лец-мебелист и монтажник 
на мебели от масив. Опит е 
предимство. Справки на тел. 
0888/419-838. [22, 13]
„ТЕспоМ“ ад търси да на-
значи стругари. Изискване: 
висока квалификация. Брутно 
възнаграждение 1400 лв., с 
възможност за завишение в 
зависимост от постигнатите 
резултати. Справки на тел. 
0879/123-678 или на място. 
[11, 10]

сЕрВиТьор/ка оТ 8.30 до 
17.30 часа, 4-8-часов ра-
ботен ден, старт 750 лв., 
търси тел. 0887/002-030, 
0888/310-981. [11, 9]
хоТЕл В Априлци и хотел 
във Велико Търново търсят 
да назначат персонал: каме-
риерки, рецепционисти, бар-
мани, сервитьори, поддръжка. 
Справки на тел. 0888/343-
434. [11, 6]

болноглЕдачка с опит в 
гледането на болни с  демен-
ция в района на кв. Младост 
почасово търси тел. 0878/74-
16-94. [7, 5]
фирМа за производство на 
пластмасови изделия търси 
да назначи работник. Обра-
зованието и квалификацията 
не са от значение. За повече 
информация: тел. 0897/93-
10-44 или 0888/83-50-29. [5, 
1]

сТолъТ под Община Габро-
во търси да назначи готвач. 
Справки на тел. 0894/63-23-
67. [5, 5]
сраМуВаТЕ ли се от високи 
доходи? Тел. 0887/483-171. 
[11, 1]

грижа за болни и
и ВъзрасТни
Търся жЕна за гледане на 
възрастна жена. 0889/439-
509 [10, 10]
саниТар с 20-годишен стаж 
търси да гледа болни на лег-
ло - тел. 0893/942-194. [5, 
1]

„сТоМано и МЕТалообрабоТВанЕ габроВо“ оод 
- габроВо, ул. „индусТриална“ 36, Търси заВар-
чиЦи на МЕТални издЕлия, коиТо рабоТяТ с со, 
МожЕщи да разчиТаТ ТЕхничЕски чЕрТЕжи. Фир-
мата предлага отлично заплащане, осигуряване на 100 
процента, съвременни условия на труд, възможност за 
постоянна работа и професионално развитие. За кон-
такт: smg.berova@yahoo.com, тел. 0892/470-928 - Пепа 
Берова. [11, 3]

ТранспорТна фирМа 
набира шофьори на 
гондоли с каТЕго-
рия „с+Е“. За контакти: 
0887/818-462. [18, 9]



4 8 септември 2020 г. арт

откъс от книгата „Хроники от Дряново“

Дряновци в летописите нà Асеневци
 В	 запазените	 регистри	 и	 архиви	 се	 споменава,	 че	
през	1430	година	в	Дряново	е	имало	30	български	къщи.	
Това	изследване	на	познавачите	на	историята	у	нас	не	
е	точно,	защото	летописите	още	от	времето	на	царува-
нето	на	братята	Асен	и	Петър	говорят	друго.	В	агенция	
„Архиви”	при	Министерския	съвет	се	натъкнах	на	факси-
миле	от	записките	на	летописеца	Игнатий,	живял	през	
царуването	на	Асеневци.	Той	описва	точно	и	вярно	се-
лищата	в	близост	до	Търновград	и	споменава,	че	често	
царете	са	идвали	през	лятото	в	прохладните	местности	
на	село	Дреново.	По	 това	време	 тук	са	живели	люде	
„от	средна	ръка”	в	20	къшля	(къщи),	които	са	занимава-

ли	най-вече	с	джамбазлък	(животновъдство).	Даже	цар	
Петър	е	купувал	расови	коне	от	дряновските	търговци,	
които	са	ги	докарвали	чак	от	Персия.	
	 От	 изследванията	 на	 Йордан	 Георгиев	 през	 1907	
година	и	на	журналиста	Христо	Георгиев	се	споменава,	
че	по	време	на	робството	тук	се	е	развивало	овощар-
ството,	като	дряновци	са	били	уважавани	тютюнопроиз-
водители,	бубари	и	лозари.	През	XVIII	век	Дряново	се	
оформя	като	занаятчийски	център.	Имало	е	сдружение	
на	сарачите,	мутафчиите,	златарите,	дръндарите	и	боя-
джиите.	Но	най-известен	еснаф	в	града	е	на	дюлгерите,	
като	техен	ярък	представител	е	майстор	Колю	Фичето.	
Години	 наред	 той	 и	 неговите	 ученици	 са	 строили	 в	
различни	 краища	на	страната	ни.	Техни	монументални	
сгради	и	днес	са	шедьоври	на	българската	архитектура	
и	на	възрожденската	дюлгерска		школа.

Розалия Петкова

	 В	 седмата	 поред	 книга	
„Хроники	от	Дряново”	на	жур-
налиста	 и	 краеведа	 Любомир	
Димитров	 се	 продължава	 за-
познанството	 на	 читателите	 с	
малко	популярни	и	неизвестни	
факти	от	житието	и	битието	на	
дряновци	 и	 хора	 от	 Дрянов-
ския	 край.	Прави	впечатление	
още	 в	 началото	 на	 книгата	
любопитната	 новина,	 че	 бал-
канският	градец	е	съществувал	
още	 по	 времето	 на	 царуване-
то	 на	Асеневци,	 а	 може	 би	 и	
по-рано.	 Носталгия	 поражда	
припомнянето	за	туристическа-
та	 хижа	 в	 местността	 Бряста,	
построена	с	дарението	на	дър-
жавника	 и	 политика,	 дрянове-
ца	 Никола	Мушанов,	 от	 която	
днес	са	останали	само	руини.	
	 В	 книгата	 на	Димитров	 се	
говори	 и	 за	 такива	 личности	
като	 проф.	 д-р	 Любен	 Сира-
ков	 -	 биохимик	 и	 ендокрино-
лог,	 проф.	 Александър	 Дочев	
-	първият	диригент	на	духовия	
оркестър	 в	 града,	 архитектите	
Пенчо	 Койчев	 и	 Нено	 Каза-

ков.	 Интерес	 буди	 и	 изслед-
ването,	 и	 представянето	 на	
дряновските	 родове	 Гешевски	
и	 Влайковски,	 разговорите	 с	
директорката	 на	 световната	
агенция	 „Франс	 прес”	 у	 нас	
Весела	 Сергева,	 със	 зам.-
председателката	 на	 Съюза	 на	
преводачите	 в	 България	 Рада	
Шарланджиева,	за	неуморната	
работа	на	проф.	Светозар	До-
нев	 –	 дългогодишен	 директор	
на	Музикалния	театър	„Стефан	
Македонски”	 и	 на	 Национал-
ната	 опера.	 А	 той	 е	 свързан	
с	 Дряново,	 защото	 неговият	
баща	 е	 известен	 адвокат	 в	
средата	на	XX	век.	Любопитни	
са	 и	 35-те	 куплета	 на	 „Песен	
за	Дряново”,	която	е	написана	
от	известния	певец	и	куплетист	
Стоян	 Миленков.	 Той	 гостува	
в	града	на	Колю	Фичето	през	
1929	 година	 и	 изпява	 песента	
в	 местното	 читалище,	 като	 я	
подарява	 на	 дряновци	 с	 ува-
жение.	Тук	ще	се	запознаете	и	
с	проф.	Кина	Вачкова,	която	е	
по-малко	 известна	 на	 дрянов-
ци,	 но	 тя	 е	 възпитаничка	 на	
Карловия	 университет	 и	 член	

на	 Международната	 комисия	
за	 славянски	 книжовни	 езици	
към	 Международния	 комитет	
на	славистите.	
	 Именитият	 дряновски	 жур-
налист	 разказва	 за	 умения-
та	 в	 живописта	 на	 семейство	
Нина	 и	 Иво	 Петрови,	 които	
рисуват	 картините	 си	 в	 Дря-
ново,	 за	 да	 ги	 покажат	 след	
това	 на	 света.	 Читателите	 ще	
си	 припомнят	 за	 делата	 на	
дългогодишния	игумен	на	Дря-
новския	 манастир	 Никифор	 и	
за	 всеотдайния	 и	 колоритен	
Руси	 Станев,	 ръководил	 дъл-
ги	години	гостиловското	ТКЗС,	
страстен	ловджия	и	меценат	в	
областта	на	културата	на	село	
Гостилица.	Тук	е	показан	и	по-
пулярният	не	само	у	нас,	но	и	
в	 чужбина	 Дарин	 Маджаров,	
станал	 световноизвестен	 със	
своя	 сайт	 „Уча.се”.	 Струва	 си,	
според	 мен,	 книгата	 „Хроники	
от	 Дряново”	 да	 бъде	 проче-
тена	 не	 само	 от	 дряновци,	
но	 и	 от	 всички	 любители	 на	
краеведческата	литература,	за	
да	научат	повече	за	Дряново	и	
Дряновския	край.	

Любомир Димитров 
(Бахчеванов)

„Драги читателю,
 Държиш в ръцете си сед-
мата ми книга, отново свър-
зана с житието и битието 
на дряновци и хората от Дря-
новския край, живели тук от 
хиляди години, та и до днес. 
Продължавам да ви запознавам 
с малко познати, а и неиз-
вестни факти за Дряново и 
района. Ще научите повече 
за това откога датира лю-
бимият на много поколения 
наш роден град, за историята 
на многовековния дъб, който 
още съществува в землището 
на Долни Драгойча. Ще Ви 
срещна с уважавани и култови 
хора, някои от които вече ги 
няма на този тревожен свят, 
а други днес се изявяват в различни области на живота. Припомням 
за такива личности като проф. д-р Любен Сираков, проф. Александър 
Дочев, архитектите Пенчо Койчев и Нено Казаков, учителя Дими-
тър Долчинков, приятелите ми Никола Рачев и Стефан Смирнов. Ще 
разберете за известните родове Гешевски и Влайковски, за изявена-
та днес преводачка Рада Шарланджиева и за кореспондентката на 
световноизвестната агенция „Франс прес“ у нас Весела Сергева, за 
неуморната творческа работа на проф. Светлозар Донев, дългого-
дишен директор на Музикалния театър „Стефан Македонски“ и на 
Софийската опера. И още, и още други любопитни открития можете 
да прочетете в моята скромна краеведческа книга. Приятно четене!“

Зàслужил ãрàжäàнин 
нà Дряново
 
 Званието	„Заслужил	гражданин”	
на	 Дряново	 бе	 присъдено	 на	жур-
налиста	 Любомир	 Димитров	 (Ба-
хчеванов)	 на	 23	 август	 2020	 г.	 за	
заслугите	 му	 в	 популяризирането	
на	 града	 през	 годините	 у	 нас	 и	 в	
чужбина	 и	 приносът	 му	 за	 разви-

тието	на	културата.	Предложението	
бе	направено	от	читалище	„Христо	
Ботев”	в	село	Гостилица	и	от	чита-
лище	„Дряновска	пробуда	-	2008”	в	
Дряново.
	 Любомир	Димитров	 е	 роден	 на	
28	 август	 1954	 година	 във	 Велико	
Търново,	 но	 вече	 66	 години	живее	
и	 твори	 в	 Дряново.	 47	 години	 той	
е	 професионален	 журналист,	 като	
е	 бил	 главен	 редактор	 на	 Радио	
Дряново,	 редактор	 в	 Българското	

национално	радио,	в	Окръжния	ра-
диоцентър	 –	 Габрово,	 във	 вестник	
„Дряновска	 искра”.	 18	 години	 той	
работи	 в	 габровския	 всекидневник	
„100	 вести”	 и	 е	 смятан	 за	 един	 от	
основателите	на	вестника.	
	 Близо	 40	 години	 усърдно	 се	
занимава	 с	 краеведчество	 и	 съ-
бира	 и	 издава	 в	 прекрасни	 книги	
историята	 на	 Дряново.	Автор	 е	 на	
7	книги,	които	проследяват	житието	
и	битието	на	дряновци	и	хората	от	

Дряновския	край	от	Средновекови-
ето	до	наши	дни.
	 За	 книгата	 си	 „Красиво	 като	
в	 Дряновския	 балкан”	 получава	
престижната	 Априловска	 награда	
за	 публицистика	 през	 2013	 годи-
на.	 Преди	 12	 години	 книгата	 му	
„В	Дряновото	 славно,	 стигнах	 още	
вчера…”	е	издадена	на	български	и	
английски	език	в	Австралия.	
		 Любомир	 Димитров	 е	 член	 на	
Съюза	на	журналистите	и	на	Съюза	

на	 независимите	 български	 писа-
тели.	 Носител	 е	 на	 Специалната	
награда	 на	 Съюза	 на	 българските	
журналисти,	 „Отличник	 на	 Комите-
та	 за	 култура”,	 носител	 на	 медал	
„100	 години	от	Освобождението	на	
България”,	 с	 указ	 на	 Държавния	
съвет	на	НРБ,	както	и	на	медала	на	
Инициативния	 комитет	 по	 провеж-
дането	на	тържествата	по	повод	на	
1300-годишнината	 от	 създаването	
на	българската	държава.

Най-старият	 паметник	 на	 светите	
братя	Кирил	и	Методий	в	България	се	
намира	в	дряновското	село	Керека.	

Той	е	издигнат	във	връзка	с	1000	го-
дини	от	смъртта	на	Методий	на	6	април	
1885	година	в	двора	на	местната	църк-
ва,	като	по-късно	е	преместен	в	двора	
на	кметството.

От	 спомените	 на	 участници	 в	 съ-
битието	 се	 разбира,	 че	 за	 неговото	
извайване	 са	 дали	 средства	 не	 само	
богатите	селяни,	но	и	всички	жители	на	
село	 Керека,	 за	 да	 увековечат	 делото	
на	Методий	и	неговия	брат	Кирил.	

Много	 празнична	 и	 тържествена	 е	
била	 обстановката	 тогава.	 Пременени	
в	 най-новите	 си	 одежди,	 керековчани	
идват	за	освещаването	на	паметника	от	
свещеник	 Ставри,	 който	 държи	 слово	
за	равноапостолите	на	знанието.

Преди	 време	 дряновецът	 академик	
Христо	 Недялков	 доведе	 певците	 от	
Детския	 радиохор	 в	 село	 Керека	 и	 те	
изпяха	 пред	
насъбралото	
се	население	
и	 гостите	 на	
балканското	
селце	 химна	
за	 двама -
та	 братя,	 а	
също	и	песни	
за	 прослава	
на	български-
те	писмена.	

После	ня-
колко	 пъти,	
на	 24	 май,	
„българските	
славеи“	 огла-
сяха	 отново	
простора	над	
Керека	 и	 за-

едно	с	неговите	жители	се	прекланяха	
пред	паметта	на	светите	люде,	дали	на	
страната	ни	азбука,	четмо	и	писмо.

Ще	 припомня,	 че	 село	 Керека	 е	
родното	 място	 на	 именития	 писател-
белетрист	 Камен	 Калчев	 и	 на	 антифа-
шиста	 Цоньо	 Лафчиев.	 Ако	 беше	 жив	
Камен	 Калчев,	 през	 месец	 юли	 тази	
година	щеше	да	навърши	106	години.	

Той	 е	 автор	 на	 редица	 популярни	
романи	 като	 „Живите	 помнят“,	 „Се-
мейството	 на	 тъкачите“,	 „Как	 търсих	
бъдещето	си“,	„При	извора	на	живота“,	
„Софийски	разкази“,	„Пробуждане“.	

Калчев	е	бил	председател	на	Съюза	
на	българските	писатели,	главен	редак-
тор	и	директор	на	издателство	„Българ-
ски	писател“.

Известният	творец	умира	през	1988	
година	 и	 по	 негово	 желание	 е	 креми-
ран,	а	прахът	му	е	разпръснат	над	род-
ното	му	село	Керека.

Любомир Димитров

Уникàлен пàметник нà Метоäий 
в село Керекà, Дряновско

 Люáомир Димитров (Бàхчевàнов) - точният крàевеä нà Дряново

В историятà и в нàстоящето нà Дряновския крàй 
Люáомир Димитров търси иäентичност, ãорäост, 
сàмочувствие и принàäлежност към корените

„Потърсени	дряновски	срещи“	e	
шестата	 книга	 на	 Любомир	 Дими-
тров	-	Бахчеванов.

Тя	 продължава	 написаното	 от	
него	 досега	 за	 житието	 и	 битието	
на	хората	от	Дряново	и	Дряновския	
край	през	годините.

„В	нея	ще	научите	за	занаятите,	
които	са	били	упражнявани	в	нашия	
град	 през	 XVII	 век,	 за	 дряновския	
градски	 часовник	 и	 герба	 на	 Дря-
ново	и	историята	му	-	казва	в	пред-
говора	към	книгата	дългогодишният	
журналист.	-	Тук	съм	поместил	про-
учване	 за	 първата	 жена	 у	 нас	 ве-
теринарен	лекар,	родом	от	балкан-
ския	ни	градец.	В	него	са	гостували	
такива	имена	на	българския	театър	
като	Георги	Калоянчев	и	Васил	По-
пов,	именитите	поети	Любомир	Лев-
чев	и	Валери	Петров,	 с	 които	 съм	
имал	възможност	да	контактувам	и	
разговарям.	 Ще	 разберете	 повече	
за	 рода	 Поптодорови	 от	 спомени-
те	 на	 Ганка	 Влаева,	 ще	 знаете	 и	

за	 професорите	 Васил	 Ге-
ров	и	Минчо	Попов.	Не	съм	
забравил	 и	 емблематичната	
фигура	на	нашата	синоптика	
Минчо	 Празников,	 спортна-
та	 деятелка	 Пенка	 Балева,	
дряновските	 поети	 Димитър	
Стефанов	 и	 Марко	 Ганчев,	
разговарям	 и	 с	 големия	 ли-
рик	 Дамян	 П.	 Дамянов,	 с	
биохимика	проф.	Райчо	Дим-
ков,	с	пианиста	с	дряновски	
корен	 Иван	 Жеков.	 Ще	 те	
срещна,	 читателю,	 с	 малко	
известния	 архитект	 Рашко	
Герганов	от	село	Керека,	на-
правил	 трайно	 впечатление	
със	 своя	 талант	 на	 хората	

в	 Съединените	 американски	 щати,	
както	с	младия,	но	много	талантлив	
дряновски	художник	Дончо	Дончев,	
чието	 име	 вече	 се	 споменава	 с	
уважение	в	различни	краища	на	Ев-
ропа	и	света.	И	това	не	е	всичко...	
Тези	мои	потърсени	срещи	съм	по-
дплатил	с	много	снимков	материал,	
който	 допълва	 и	 обогатява	 книгата	
ми.“

„На	един	дъх,	само	за	три	часа	
прочетох	 новия	 труд	 на	 неспирно	
проучващия	 журналист	 и	 краев-
ед	 Любомир	 Димитров	 (Бахчева-
нов)	 „Потърсени	 дряновски	 срещи“	
-	пише	основателят	на	сайта	 „Дес-
тинация	 Дряново“	 Николай	 Кара-
гьозов.	-	На	нейните	страници	греят	
куп	 любопитни	 разкази	 за	 живота	
в	 нашия	 край,	 които	 виждат	 бял	
свят,	 благодарение	 на	 дългогодиш-
ните	търсения	на	автора	из	архиви,	
книги	 и	 разговори	 с	 най-различни	
хора.

Вече	 повече	 от	 48	 години	 Лю-
бомир	Димитров	почти	не	пропуска	
да	 се	 срещне	 и	 разпита	 интерес-
ните	 личности,	 които	 посещават	
Дряново.	 Сред	 тези	 „Потърсени	
дряновски	 срещи“	 личат	 имена-
та	 на	 Георги	 Калоянчев,	 Любомир	
Левчев,	 Дамян	 Дамянов,	 Валери	
Петров	и	много	други.	Техният	 по-
глед	 към	 Дряново,	 работата,	 жи-
вота	 определено	 заслужават	 вни-
мание	и	са	не	само	интересни	за	
прочитане,	но	и	ценни.

Разгръщате	страниците	и	Косьо	
Рачиков	 ви	 посреща	 и	 гощава	 в	
своя	 знаменит	 хотел,	 отивате	 при	
братовчедите	 Колю	 и	 Генчо	 Дале-
ви,	 които	 са	 известни	 със	 смай-
ващо	 вкусната	 боза	 и	 запазената	
им	марка	–	дамско	курабе,	а	след	
това	се	разхождате	и	чувате	звън-
кия	глас	на	учителката	Пенка	Поп-
тодорова,	която	тъкмо	е	запяла	на	
академик	 Николай	 Кауфман	 някоя	
от	 1056-те	 народни	 песни,	 които	
знае	безупречно.

Ще	 научите	 къде	 в	 Дряново	
се	 намира	 Замъкът	 на	 интелекту-
алците	и	защо	е	наречен	така.	За	
срещата	на	един	дряновски	 куюм-
джия	с	Васил	Левски.	За	това	как	
е	 електрифициран	 и	 водоснабден	
нашият	 град.	За	джамбазина	Мин-
чо,	който	карал	стада	с	добитък	до	
Истанбул,	 Сирия,	 Ливан	 и	 Йорда-
ния	и	веднъж	се	завърнал	с	бастун	
от	бамбук,	който	дал	името	на	едно	
от	най-големите	и	видни	семейства	
в	Дряново	–	Бамбукови.

Корицата	на	книгата	е	с	колаж,	
изработен	 от	 „Дестинация	 Дряно-
во“,	който	с	радост	са	предостави-
ли	на	автора.“
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Из книгата "Красиво като в Дряновския балкан"

"Дряново в летописите нà Асеневци"
 Някои историци и досега твърдят, че съществуването на нашия град 
започва малко след падането на България от турско робство. В запазени 
регистри и архиви се споменава, че още през 1430 година тук е имало 30 
български къщи. Това изследване на познавачите на историята у нас не е 
точно, защото летописите още от времето на царуването на братята Асен 
и Петър говорят друго. Преди време посетих Националната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий” и Държавния архив при Министерския съвет. Там се 
натъкнах на любопитни факсимилета от записките на летописеца Игнатий, 
живял през царуването на Асеневци. Той описва точно и вярно селищата в 
близост до Търновград и споменава, че често царете са идвали през лятото 
в прохладните местности на село Дреново. По това време са живели в това 
селище люде „от средна ръка” в около 20 къщи, които се занимавали най-
вече с животновъдство. Даже лично цар Петър е купувал расови коне от 
дряновските джамбази. Така че е възможно нашето селище Дряново да е 
съществувало и преди Асеневци, но за това няма архивни материали.
 Достатъчно е да се разбере и от изследванията на Йордан Георгиев през 
1907 година, и от журналиста Христо Георгиев, че по време на робството 
тук се е развивало и овощарството, като дряновци са били уважавани тютю-
нопроизводители, бобари и лозари. През XVIII век Дряново се оформя като 
занаятчийски център. Имало е сдружение на сарачите, мутафчиите, златарите, 
дръндарите и бояджиите. Но най-известен еснаф в града е на дюлгерите, като 
техен ярък представител е майстор Колю Фичето. Години наред той и неговите 
ученици са строили в различни краища на страната ни. Техни монументални 
сгради и днес са шедьоври на българската архитектурна и възрожденска дюл-
герска школа.

 
 Именитата	дряновска	краеведка	и	етнографка	Бонка	Тихова	
преди	много	години	ме	извика	в	дома	си,	за	да	ми	даде	един	
уникален	материал	от	изследването	си	за	пришълците	от	раз-
личните	 краища	 на	 Балканите	 и	 страната,	 които	 по	 различни	
поводи	са	се	преселвали	в	Дряновския	край	през	вековете.	Така	
с	 имената	 на	 техните	 водачи	 са	 кръстени	 някои	 от	 днешните	
дряновски	села.
	 „От	 стари	 хора	 се	 разправяше,	 че	 жителите	 на	 колиби	
Гуглевци,	 дошли	 от	 Северозападна	 България,	 се	 отличават	 по	
говор	и	облекло	-	казва	в	изследването	си	Бонка	Тихова.	-	Тех-
ните	родови	имена	Драгошинови,	Миланови	и	други	се	срещат	
именно	в	тази	част	на	страната	ни.	Когато	жителите	на	горната	
махала	се	скарат	с	тези	на	долната,	наричат	ги	„сърби”	(дошли	
от	Запада).	И	в	село	Гостилица	има	няколко	семейства,	дошли	
от	Видинско.	Старият	дядо	Михо	Видимлията	ми	разказваше,	че	
когато	бил	дете,	дядо	го	водил	в	село	близо	до	Видин,	където	
все	 още	 имал	 имоти.	 В	 село	 Ганчовец	 има	 „сръбска”	 махала,	
преселници	от	Чипровско	след	тамошното	въстание.	На	терито-
рията	на	Дряновската	община	има	заселници	от	Велико	Търново	
след	завладяването	на	Дряново	от	турците	през	1393	година.	Те	
дават	 по-късно	облика	на	 днешните	 селища	Игнатовци,	Петко-
вци,	Радовци	и	Керека.
	 Селата	Върбановци,	Глушка,	Банари,	Билкени,	Кукля,	Злата	
Раданчето	са	населени	от	жители,	дошли	от	Дунавската	равни-
на.	Заселниците	на	Голямо	и	малко	Българени	са	пристигнали	
тук	 от	 село	Българени,	Свищовско,	 и	 дълго	 носиите	 им	 са	 се	
отличавали	от	тези	на	околните	колиби.	Хората,	дошли	в	селата	
Сухолоевци	и	Русеновци,	са	от	Дунавска	България.	Селата	Вър-
пища	-	горно	и	долно,	са	заселени	от	братя	Миндели	и	Върби,	
дошли	 от	 Къкрина,	 Ловешко.	Жителите	 на	 Станча,	 Къртипъня,	
Сяровци	и	Искра	са	от	Дунавска	България.
	 За	 жителите	 на	 село	 Кумани	 е	 запазена	 легенда,	 че	 са	
кумани-войници,	 заселени	 от	Асеневци,	 за	 да	 пазят	 прохода.	
Има	 селища,	 възникнали	 на	 старо	 дряновско	 землище,	 което	
е	било	обширно	-	от	с.	Гостилица	на	запад,	север	до	Дебелец,	
Керека,	на	изток	Килифарево.	Има	съвпадение	от	изследването	
на	професор	Милетич,	който	за	говор	на	дряновското	наречие	
определя	границите	Гостилица,	Керека,	Килифарево.	На	това	об-
ширно	землище	възникват	ред	селища	от	заселници-дряновци,	
които	били	овчари.	Животновъдите	били	освободени	от	данък	-	
харач	за	овцете.	Голямата	раждаемост	по	това	време	наложила	
построяването	на	нови	жилища	и	отделният	двор	се	разраства	
в	махала	 (колиби).	Така	в	обширното	Дряновско	землище	въз-
никват	 -	 Геша,	 Върбановци,	 Крънча,	 Ритя,	 Туркинча,	 Балалея,	
Караиванца,	Тъпанари,	Узуни,	Длъгня,	Гвоздейка,	Геня,	Марча	и	
други.	Синовете	на	дядо	Мамулко	създават	селищата	 -	Нейче-
вци,	Добрените	и	Доча.	

46 щрихà към пъстрàтà пàлитрà, с която 
Люáомир Димитров оáрисувà люáимия ãрàä

Що се отнàся äо причините зà ãлоáàлното зàтопляне, то те сà нà първо 
място яäрените опити, извършени през ãоäините от великите сили

 - Ти си емблематична фи-
гура в българската синоптика, 
а като кореняк дряновец си 
помагал с каквото можеш на 
града. Затова твоите съграж-
дани предложиха на ОбС да 
бъдеш удостоен със звание-
то „Заслужил гражданин“ на 
Дряново. Отличието е вече 
факт. Честито!
	 -	 Благодаря	 най-напред	 на	
теб	 и	 на	 моя	 приятел	 Стефчо	
Пенчев	 (Бункера)	 за	 това,	 че	
сте	 ме	 предложили	 за	 това	
звание.	 Благодарности	 и	 към	
съветниците	от	ОбС	в	Дряново,	
които	 гласуваха	 за	 отличие-
то,	 а	 и	 към	 всички	 дряновци	
-	 познати	 и	 непознати,	 които	
одобряват	 това	 признание	 за	
скромната	ми	личност.	Обичам	
всички	мои	 съграждани,	 защо-
то	 мисля,	 че	 уважението	 ни	 е	
взаимно.
 - Свидетели сме на ано-
малии във времето, защото 
сезоните се изместиха, а поч-
ти няма пролет през година-
та. Така нареченото глобално 
затопляне на Земята ще ни 
съпътства и в бъдеще. Кои са 
според теб причините за тези 
природни катаклизми?
	 -	Както	предположих	преди	
време,	тази	зима	беше	сравни-
телно	 топла,	 макар	 да	 наблю-

давахме	 краткотрайни	 засту-
дявания	 у	 нас,	 характерни	 за	
месец	февруари.			
	 Знаеш,	 че	 не	 съм	 привър-
женик	 на	 дълготрайните	 прог-
нози	 за	 времето,	 защото	 те	
са	в	повечето	случаи	неточни.	
Най-верните	прогнози	са	до	36	
часа,	а	прогнозите,	които	дават	
колегите,	са	до	10	дни.	
	 Що	се	отнася	до	причините	
за	глобалното	затопляне,	то	те	
са	на	първо	място	ядрените	оп-
ити,	 извършени	 през	 годините	
от	великите	сили,	а	и	от	някои	
други	държави.	Има	 тенденция	
да	бъдат	намалени,	но	е	нужна	
окончателната	 им	 забрана.	 От	
тези	опити	се	отделят	огромни	
количества	топлина,	които	оти-
ват	в	Космоса	и	оттам	опреде-
лят	температурата	на	Земята.	
	 Втората	 причина	 е	 озоно-
вата	дупка,	а	тя	се	влияе	най-
вече	 от	 химизацията	 в	 све-
та.	Не	 говоря	 за	 нейното	 раз-
пространение	само	в	селското	
стопанство,	 където	 се	 ползват	
изкуствените	торове,	а	и	в	про-
мишлеността.	
	 Производството	 на	 спрейо-
ве	 и	 други	 продукти	 на	 бита,	
които	 спомагат	 за	 разширява-
не	на	озоновата	дупка.	Добре,	
че	нашата	страна	се	намира	в	
така	 наречените	 умерени	 ши-

рини	 и	 ние	 не	 сме	 засегнати	
пряко	 от	 тази	 изкуствено	 съз-
дадена	аномалия.
 - Все искаме да излезем от 
кризата и все не можем през 
годините на така наречения 
преход в България. От нея сме 
все повече несигурни и стре-
сирани, затова каква е твоя-
та рецепта за по-добър живот 
днес, утре и за в бъдеще?
	 -	От	25	години	сме	в	непре-
къснат	 преход	 и	 очакване	 на	
светлото	бъдеще,	 което	 засега	
не	 се	 вижда.	Ако	 страната	 ни	
се	 управлява	от	честни	и	без-
користни	хора,	положението	ни	
би	се	променило	в	добра	посо-
ка.	За	съжаление,	днес	все	по-
малко	се	мисли	за	съживяване	
на	икономиката,	която	през	го-
дините	 бе	 тотално	 унищожена	
изкуствено.	
	 Не	 може	 да	 се	 разчита	
само	 на	 туризъм	 и	 търговия,	
а	трябва	според	мен	да	се	по-
търсят	 сериозни	 инвеститори,	
които	да	помогнат	на	икономи-
ческото	възраждане.	Без	силна	
и	стабилна	икономика	не	може	
да	има	просперитет	на	страна-
та	 ни.	Така	 българите	ще	 про-
дължават	 да	 мизерстват	 и	 да	
се	чудят	как	да	свързват	двата	
края!	 Желая	 същото	 съживя-
ване	 и	 за	 родното	 Дряново,	
да	няма	голяма	безработица	и	
като	 си	 дойда,	 да	 срещам	 по-
вече	усмихнати	дряновци.	
 - През годините си имал 
не една любопитна случка, а 
знам, че си изгубил бас от 
твой приятел за прогнозата за 
времето. Така ли е?
					-	Така	е.	Веднъж	след	едно	

дежурство	 в	Института	 се	 уго-
ворихме	да	се	видим	с	Дицата	
(доц.	 д-р	 Стефан	 Дицов).	 От	
дума	 на	 дума	 стана	 въпрос	 и	
за	 времето,	 като	 той	ми	 каза,	
че	още	вечерта	ще	завали	си-
лен	 дъжд,	 прогнозата	 му	 идва	
от	 неговия	 стаен	 барометър.	
Казах	му,	че	това	е	невъзмож-
но	и	прогнозата	е,	че	няма	да	
вали	 и	 така	 се	 хванахме	 на	
бас	кой	е	прав.	Наистина	през	
нощта	 заваля	 силен	 дъжд,	 а	
на	 сутринта,	 когато	 отидох	 на	
работа,	помолих	колегите	да	не	
ме	свързват	с	никого,	особено	
ако	се	обади	мъж	на	телефона.	
За	 беда	 трябваше	 да	 поема	
едно	 дежурство	 и	 Дицата	 ми	
звънна.	
	 -	 „Да	 ти	 е	 направило	 впе-
чатление,	 че	 улиците	 са	 мок-
ри?!“	
	 -	 „Е,	 сигурно	 са	 ги	 мили	 с	
водоноски	снощи“	-	сконфузено	
му	отвърнах.	
	 -	 „Добре,	 ама	 и	 покривите	
са	мокри!“	 –	продължи	наивно	
и	подигравателно	той.	
Така	 загубих	 баса	 с	 него	 и	
може	 би	 това	 е	 първото	 ми	
непознаване	 на	 времето	 за	
кратък	период.
 - В края на разговора ни да 
пожелаеш нещо на читателите 
на в. „100 вести” и на своите 
съграждани и приятели.
	 -	 Да	 са	 здрави	 и	щастливи	
през	цялата	година.	Нека	всич-
ки	 имат	 късмет	 в	 живота,	 да	
има	 работа	 за	 безработните	 и	
много	радост	за	децата	и	мла-
дите	 хора.	 Бъдете	 усмихнати,	
весели	и	спокойни!	Повече	вяр-
вайте	в	прогнозите	за	времето!

„Гордея се, че съм дряновец и обичам 
от сърце своите съграждани!”

Любомир Димитров-бахчеванов

 С решение на Общинския съвет в Дряново име-
нитият и обичан синоптик Минчо Празников бе удосто-
ен със званието „Заслужил гражданин” на Дряново зара-
ди популяризирането на родния си град в България и по 
света и за дарителството му към местната гимназия 
„Максим Райкович”. 
 Може би читателите на вестника ще кажат, че 
е излишно да представям синоптика Минчо Празников, 
но ще го направя за тези, които малко знаят за него. 
Той е роден на 9 февруари 1938 година в град Дряново. 
Завършва местната гимназия „Максим Райкович”, а 
после физика в СУ „Св. Климент Охридски”. 22 години ра-
боти като синоптик във Военновъздушните сили у нас, 
след това в Националния институт по метеорология и 
хидрология при БАН, а от 2000 година е в частната фир-
ма „ТВ МЕТ”. Зрителите очакваха неговите прогнози за 
времето и по бТВ, и по ТВ7.
 Любопитен факт е, че чичото на Празников – 
Боби Празников, е бил кмет на Дряново в периода 1932-
1934 година, като през неговия мандат са набрани сред-
ства за фонд „Разхубавяване на Дряново”, като едни 
от първите дарители са били политикът и министър-пред-
седател на България, дряновецът Никола Мушанов, Никола 
и Пенчо Ахмакови, Сава Йотов. Тогава се открива новият 
туристически дом на хълма Бряста с личните средства на 
Мушанов, както и Съдебната палата в околийския град. 
 Познавам именития  синоптик Минчо Празников, 
откакто се помня, защото беше добър приятел с вуйчо ми – 
д-р Жоро Бахчеванов (Светла му памет!). С благодарност, че 
се отзова на поканата ми за интервю, започвам разговора с 
него.

Катя Гечева 
25.09.2012 г.

Книгата	 „Красиво	като	
в	 Дряновския	 балкан”	 е	
продължение	 на	 започна-
лата	 преди	 девет	 години	
от	Любомир	Димитров	(Ба-
хчеванов)	традиция	да	за-
познава	 своите	 читатели	
с	малко	известни	факти	и	
събития	 за	 Дряново,	 оби-

чаи,	 характерни	 за	 Дря-
новския	край,	и	личности,	
родени,	 работили	 в	 града	
или	 потомци	 на	 дрянов-
ци.	 Всички	 те,	 които	 са	
допринесли	 с	 делата	 си	
да	се	споменава	с	любов,	
възхищение	и	преклонение	
името	 на	 град	 Дряново	 и	
Дряновския	край.

Още	 заглавието	 на	
книгата	 подсказва,	 че	 тя	

тематично	 е	 свързана	 с	
предишните	 заглавия	 на	
автора:	 „В	 Дряново	 съм	
бял	свят	видял...”,	„В	Дря-
новото	 славно	 стигнах	
още	 вчера...”	 и	 „Да	 се	
свети	 името	 им...”.	 В	 тях	
той	ни	прави	съпричастни	
с	 душевността,	 делника	 и	
празника	 на	 над	 сто	 ви-
дни	 личности	 от	 Дрянов-
ския	 край	 -	 учени,	 иконо-
мисти,	 лекари,	 офицери,	
писатели,	поети,	 компози-
тори,	учители	и	спортисти	
и	др.

„В	 Дряновото	 слав-
но...”	 Димитров	 ни	 запоз-
нава	с	важни	и	любопитни	
моменти	 от	 историята	 на	
Дряново	от	Възраждането	
до	 наши	 дни,	 а	 в	 „Кра-
сиво	 като	 в	 Дряновския	
балкан”	връща	лентата	на	
историята	на	селището	до	
далечната	 1430	 г.,	 за	 да	
ни	 докаже,	 че	 Дряново	
съществува	 в	 българската	
история	 още	 от	 Средно-
вековието.	 Популяризира	
за	 читателите	 изследва-
нията	 на	 краеведа	 и	 ет-
нографа	Бонка	Тихова:	 за	
заселването	 в	 Дряновско	
на	 преселници	 от	 всички	
краища	на	нашата	страна	

и	 именуването	 на	 сели-
щата	и	за	градския	хумор	
от	 началото	 на	 ХХ	 век.	
Представя	 празника	 Све-
тии	 на	 дряновските	 булки	
и	 оригиналния	 спомен	 на	
Никола	Иванчев	за	атмос-
ферата	 на	 родния	 град	
през	 20-те	 години	 на	 ми-
налия	век.	

И	 в	 тази	 книга	 той	
продължава	 да	 допълва	
историята	 на	 града	 с	 де-
тайли,	 малко	 известни,	
но	 любопитни	 за	 читате-
ля:	 за	 основаването	 на	
Дряновския	 манастир,	 за	
майстора,	 възстановил	 го	
след	 опожаряването	 му	
по	 време	 на	 Априлското	
въстание	–	Геньо	Светого-
реца;	 удостоверява	 при-
съствието	 на	 Иван	 Вазов	
в	Дряново	през	1920	годи-
на	с	публикувана	за	първи	
път	 снимка;	 кражбата	 на	
емблематичната	 за	 града	
ни	 народна	 песен	 „Тръг-
нали	 ми	 са	 дряновските	
булки...”	 и	 превръщането	
й	 в	 шансон	 от	 френски	
композитор;	 честването	
на	 Света	 Петка	 като	 по-
кровителка	 на	 селището	
и	 традицията	 за	 ежего-
ден	 събор	 на	 храмовия	 й	

празник	–	14	октомври;	за	
името	 на	 местността	 Од-
рина;	 депутатите	 от	 Дря-
новско	 от	 Освобождение-
то	до	днес	и	др.	

	 Любомир	 Димитров	
накратко	 ни	 запознава	
с	 житейската	 философия	
на	въдворения	в	Дряново	
банкер	 Атанас	 Буров;	 с	
автора	 на	 паметника	 на	
загиналите	 във	 войните	 –	
проф.	Любомир	Далчев,	и	
с	„дряновската	връзка”	на	
световноизвестния	оперен	
бас	Никола	Гюзелев	и	не-
говия	уникален	портрет	на	
художника	 Иван	 Койчев,	
нарисуван	през	1972	г.

Разбираемо,	 най-об-
ширно	 място	 в	 книгата	 е	
отредено	 на	 личностите	
от	Дряновския	 край.	Част	
от	тях	родени,	други	-	ра-
ботили	в	Дряновско,	трети	
-	потомци	на	дряновци,	но	
всички,	 оставили	 трайна	
следа	след	себе	си	и	 за-
писали	имената	си	в	исто-
рията	на	Дряново.

Най-многобройна	 е	
групата	 на	 родените	 в	
Дряново	 и	 Дряновско	 и	
представени	в	книгата:	да-
рителят	Сава	Йотов,	гене-
рал-майор	 Ганчо	 Манчев,	

полковник	 Съби	 Събев,	
актьорът	 Пенчо	 Петров,	
строителите	 Русин	 Щъка-
лов,	Никола	Донев,	Витан	
Генчев,	 Павел	 Генчев	 и	
строителният	 техник	 Пен-
чо	 Маймарев,	 журнали-
стите	 Стефан	 Смирнов,	
Веселин	 Вачков	 и	 Нико-
лай	 Колев,	 изследовате-
лят	 на	 полска	 литература	
доц.	 Маргрета	 Николова,	
стоматологът	 д-р	 Емануил	
Влаев,	 инженерите	 Стоян	
и	Тодор	Кузманови	и	Иван	
Стоянов	 лекоатлетката	
Мария	 Станева	 (Бейска)	
и	 футболистът	 Станислав	
Генчев,	 учителите	 Иванка	
Раева	 и	 Димитър	 Кукуря-
ков.	Като	потомка	на	дря-
новската	фамилия	Горано-
ви	е	представена	дизайне-
рът	 Мирослава	 Петрова.	
Дълги	 години	 работили	 в	
Дряново	 са	 икономистът	
Панайот	 Трифонов	 и	 учи-
телят	 Димитър	 Хаджиива-
нов	 и	 неговият	 син	 доц.	
Емил	 Димитров	 –	 завър-
шил	 Дряновската	 гимна-
зия.	 За	 всички	 изброени	
личности	 Любомир	 Дими-
тров	 намира	 подходящите	
думи,	 за	 да	 ги	 представи	
на	своите	читатели.	

Авторът	 припомня	 за	
тях	и	техните	дела	с	един-
ствената	 цел:	 да	 не	 се	
забравят	 имената	 им,	 да	
се	знае,	че	Дряново	е	ос-
танало	завинаги	в	техните	
сърца	 и	 те	 с	 умиление	
и	 радост	 споделят,	 че	 се	
чувстват	завинаги	дрянов-
ци!	

Любомир	 Димитров	
споделя	 с	 читателя	 лич-
ните	 си	 откровения	 за	
срещи	с	творци,	посетили	
Дряново,	 с	 които	 той	 по-
държа	 дългогодишни	 кон-
такти:	 поетът	 Дамян	 Да-
мянов,	 актьорът	 Димитър	
Буйнозов,	 певците	 Емил	
Димитров	 и	 Мария	 Ней-
кова.

Книгата	 е	 илюстрира-
на	 с	 богат	 снимков	мате-
риал	 -	 към	 всяка	 статия	
има	илюстрация.	Специал-
на	 благодарност	 заслужа-
ва	 инж.	 Стоян	 Кузманов,	
предоставил	част	от	бога-
тата	 си	 колекция	 от	 ста-
ри	 снимки	 на	 Дряново	 и	
снимките	от	личния	архив	
на	 ген.	 Ганчо	 Манчев,	 за	
да	 бъдат	 популяризирани	
в	 книгата,	 определена	 от	
автора	 като	 „разходка	 по	
пътеката	на	времето...”.

Това интервю на журналиста Любомир Димитров-Бахчеванов бе публикувано във в-к “100 вести” на 1 юли 2014 г.

“В Дряновото слàвно стиãнàх още вчерà...”
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ
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ÐÀÊÈÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÊÓÁÀ

ÊÀÌÅÍÍÀ
ÈËÈ ÒÓÕËÅÍÀ
ÑÒÅÍÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ
/1777-1857/

ÑÏÚÒÍÈÊ
ÍÀ ÑÀÒÓÐÍ

ÂÈÄ ÊÀÔÅ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ
ÔÈËÈÏÈÍÈÒÅ

ËÈÖÅ, ÊÎÅÒÎ
ÏÎÄÀÂÀ ÆÀË-
ÁÀ Â ÑÚÄÀ

ÃÐÀÄ Â
ÀÐÆÅÍÒÈÍÀ

ÖÂÅÒÅ
ÂÅËÈÊÄÅÍ×Å

ÏÐÅÏÀÐÀÒ
ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÕÚË

ÑÒÚÏÀËÎ ÍÀ
ÌÅ×ÊÀ

ÊÎÌÅÄÈß
ÎÒ ÐÀ×Î
ÑÒÎßÍÎÂ

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ,
ÌÅÒÀË

ÏÎÐÎÄÀ
ÐÓÑÊÈ ÊÎÍÅ

¹2283

ÄÐÓÃÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÄÐÅÂÍÀ
ÑÏÀÐÒÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ÑÅËÎ
ÁÎÐÎÂÎ”

ØÂÅÄÑÊÈ
ÂÐÀÒÀÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÏÐÎ×ÓÒ ÔÐÅÍ-
ÑÊÈ ÕÈÐÓÐÃ
/1807-1873/

ÃÐÀÄ Â
ÁÐÀÇÈËÈß,
ÙÀÒ ÌÈÍÀÑ
ÆÅÉÐÀÑ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ,
ÒÀÒÊÎÂÈÍÀ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÀ ÁÎÃÈÍß
ÍÀ ËÓÍÀÒÀ

ÍÅÏÐÅÄÅÍ
ÏÀÌÓÊ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
Ñ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
ËÈ

×ÅØÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1870-1949/

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÂÇÐÈÂÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÅÔÅÊÒÅÍ
ÍÎÌÅÐ

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎ
ÏÈÃÌÅÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÏÅÃÀÑ

ÌÀÐÊÀ ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÒÎËÅÒÈ

ÊÐÀÉ ÍÀ ÍÀÊ-
ËÅÍÎ ÌÀ×ÒÎ-
ÂÎ ÄÚÐÂÎ

ÏÐÅÄÀÒÅËßÒ
ÍÀ ÕÐÈÑÒÎÑ

/ÁÈÁË./

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ
ÁÀÍÃËÀÄÅØ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÑÊÈÎÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÐÀÍÈ×ÍÀ
ÒÀÊÑÀ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1832-1898/

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÈÇ×ÅÇÍÀË
ÄÐÅÂÅÍ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÃÎËßÌÀ
ÂÎÅÍÍÀ
ÔËÎÒÈËÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1824-1888/

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÀÌÓÐÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÑÎË ÍÀ ÈÒÀ-
ÊÎÍÎÂÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÈÍÀ

ÅÄÈÍ ÎÒ
ÁÐÀÒßÒÀ ÍÀ
ÑÀÌÓÈË

ÐÓÑÊÈ
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ÖÚÐÊÎÂÍÀ
ÑÌÎËÀ

ÁÀËÊÀÍÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1912-2001/

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÑÐÅÄÅÍ ÓÐÀË

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÐÓÑÊÈß ÔÈËÌ
„×ÅÐÂÅÍÀÒÀ
ßÁÚËÊÀ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÕÓÀÍ ÐÈÂÅÐÀ
ÎÒ „ÂÚÐÒÎÏ”

×ÎÂÅØÊÎ
ÒßËÎ, ÑÒÀÍ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1886-1969/

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÌÓÇÈÊÀËÍÎ
ÑÖÅÍÈ×ÍÎ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÀÑÒÀ ÇÀ
ÇÚÁÈ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÔÐÈÊÀ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÌÀÐÎÊÎ

ÇÀÊÎÏÀÍÎ
ÑÚÊÐÎÂÈÙÅ

ÏÅÏÒÈÄ Â
ÊÐÚÂÒÀ

ÑÏËÀÂ ÍÀ ÍÈ-
ÊÅË, ÆÅËßÇÎ
È ÊÎÁÀËÒ

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß

ÑÈÐÎÏÈÐÀÍ
ÑËÀÄÊÈØ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÒÅÍÈÑÈÑÒ

ÅÇÅÐÎ Â
ÅÒÈÎÏÈß

ÌßÑÒÎ,
ÎÁÐÀÑËÎ Ñ
ÁÓÐÅÍÈ

ÑÒÎÉÍÎÑÒ
ÍÀ ÑÒÎÊÀ

ÅÒÈÎÏÑÊÀ
ÂËÀÄÅÒÅË-
ÑÊÀ ÒÈÒËÀ

ÑÚÄ ÇÀ ÂÎÄÀ,
ÌÀÍÅÐÊÀ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1694-1774/

ÏÎÌÎÙÅÍ
ØÈÂÀØÊÈ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÑÚÑÒÀÂÈÒÅË
ÍÀ ËÅÒÎÏÈÑÈ

ÏËÎ×ÊÀ ÇÀ
ÈÃÐÀ ÍÀ
ÒÀÁËÀ

ÏÀÐÒÈß ÈÃÐÀ
ÍÀ ÒÅÍÈÑ

ÏÐÅÑÎÂÀÍÎ
ÃÎÐÈÂÎ ÎÒ
ÄÚÐÂÅÑÍÀ
ÌÀÑÀ

ÃÐÀÄ Â ÈÍÄÈß
ÙÀÒ ÀÍÄÕÐÀ
ÏÐÀÄÅØ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÅÍÖÈ-
ÊËÎÏÅÄÈß

ÌÈÒÈ×ÅÍ
ÖÀÐ ÍÀ
ÅÒÎËÈß

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ÐÎÌÅÍ
ÐÎËÀÍ

ÕÓÄÎÆÍÈÊ
ÍÀ ÐÈÑÓÂÀ-
ÍÈ ÔÈËÌÈ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ, ÅÏÈÊ
/1817-1882/

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ ÄÓÕÎÂ-
ÍÈÊ

ÀÍÃËÈÉÑÊÀ
ÀÊÒÐÈÑÀ ÎÒ
ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÐÎÈÇÕÎÄ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÐÓÄÍÈÊ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ,
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅË
ÏÐÈ ËÅ×ÅÍÈÅ
ÍÀ ÍÀÐÊÎÇÀ-
ÂÈÑÈÌÈ

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÙÀÒ
ÊÎËÎÐÀÄÎ

ÂÈÄ ÏÀÌÓ×-
ÍÎ ÏËÀÒÍÎ

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1758-1825/

ÀÇÅÐÁÀÉÄ-
ÆÀÍÑÊÈ ÍÀ-
ÐÎÄÅÍ ÒÀÍÖ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ÄÚÐÇÎÑÒ
È ÊÐÀÑÎÒÀ”

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÇÌÅÒÈ×ÅÍ
ÊÐÅÌ

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈß
ÑÚÄÚÐÆÀÙÈ
ÀÌÈÍÎÃÐÓÏÀ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ

ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÃÚÁÀÒÀ
ÌÓÕÎÌÎÐÊÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÅÐÄÈ ÎÒ
„ÒÐÓÁÀÄÓÐ”

ÐÈÁÎËÎÂÅÖ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÑËÀÁ, ÁÅÇÂÎ-
ËÅÂ ×ÎÂÅÊ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÐÅÊÀ ÊÐÀÉ
ÑÅÂËÈÅÂÎ

ØÀÐÊÀ
ÂÚÐÕÓ ÏËÀÒ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1871-1949/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÎËÎÅÇÄÀ×
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÄÚËÃÀ ÐÅ×,
ÑËÎÂÎÈÇËÈ-
ßÍÈÅ

ÄÐÅÂÍÎÃÐÚÖ-
ÊÀ ÑÐÅÁÚÐÍÀ
ÌÎÍÅÒÀ

ÒÅËÅÊÎÌÓÍÈ-
ÊÀÖÈÎÍÅÍ
ÀÏÀÐÀÒ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1904-1966/

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÁËÓÑ
ÐÎÊ
ÊÈÒÀÐÈÑÒ

ÄÚËÚÃ ÓËÅÉ
ÎÒ ÏËÀÍÈÍ-
ÑÊÈ ÏÎÐÎÉ

ÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍ
ÏÅÐÈÎÄ ÎÒ
ÂÐÅÌÅ

ÊÓÁÈÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1879-1949/

ÑÅËÎ ÂÚÂ Â.
ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÀÄÎÍÈ, ÀËÀÌÎÑÀ, ÁÀÐÀÊÎÀ, ÁÎÍÀÌÀÑÀ, ÅÂÅÍ, ÈÍÀÁÈ, ÊÈÍÈÍ, ÊÎÂÀÐ, ÌÈÌÀÑ, ÍÅËÀÒÎÍ, ÎÁÅÐÀ, ÐÎÂÈÍÀ, ÑÀÁÈÍÎÏÎËÈÑ, ÒÅÍÀ, ÒÅÍÀÐ.

-
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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
услуги с мини багер - 75 
см ширина - 0897/42-93-
74.
рЕМонТ на покриви, 
нови конструкции, дървени 
конструкции, претърсване 
на покриви, повдигане на 
тавански стаи, боядисва-
не, гипсокартон, терако-
та, фаянс, топлоизолация, 
хидроизолация, веранди, 
улуци, водосточни тръ-
би, тенекеджийски услу-
ги. Гаранция и качество! 
Супер ниски цени! Тел. 
0893/825-044.
хидроизолаЦия на по-
криви, гаражи и други СМР 
- тел. 0876/54-95-12. [22, 
21]

фирМа с ниска оферта. 
Чисти от А до Я къщи, 
мази, дворове. Извършва 
и строителни работи. Тел. 
0899/601-444, по всяко 
време. [33, 30]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[22, 13]
рЕМонТ и направа на 
покриви, улуци, комини, 
хидроизолации, саниране, 
вътрешни и външни СМР 
- тел. 0888/020-187. [22, 
21]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, топло- и хидроизо-
лация, покривни ремонти 
- тел. 0897/390-194. [22, 
21]
събаря, кърТи и почист-
ва със собствен транспорт  
- тел. 0895/401-969. [21, 
20]
ТоплоизолаЦии, обръ-
щанЕ на прозорци, шпак-
ловки, мазилки, боядисва-
не - 0886/634-691. [11, 9]
рЕМонТ на циглени по-
криви, дренаж, изолации, 
улуци. Работим в целия 
регион. Тел. 0882/279-
749. [17, 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 - справки на тел. 
0886/249-906.
шпаклоВка, боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/38-66-50.
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 6]

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

хидроизолаЦии
хидроизолаЦия на по-
криви, ремонт на циглени 
покриви, саниране - тел. 
0888/863-001. [17, 7]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи - 0899/359-
114. [22, 16]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. 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 под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВанЕ на канали - 
0889/177-737.
Вик - 0899/359-114. [22, 
16]

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, 27]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [23, 18]

поддръжка клиМаТиЦи
профилакТика на кли-
матици - 0888/049-378. 
[16, 1]

почисТВанЕ
почисТВанЕ на входове 
- тел. 0889/242-826. 
почисТВанЕ на дворове, 
къщи и апартаменти - тел. 
0895/401-969. [21, 20]

косЕнЕ
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на запустели места - тел. 
0886/308-017. [11, 2]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - 0894/602-701. 

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рязанЕ на опасни дърве-
та - тел. 0894/602-701. 
Ел. и ВиК услуги - тел. 
0888/049-378. [16, 1]

щори

EТ „касТЕло“ - щори - 
външни и вътрешни, Вра-
Ти - блиндирани, входни, 
автоматични гаражни, 
ролЕТки - охранителни, 
дограМа - алуминиева, 
PVC, бариЕри - авто-
матични - 066/87-04-89, 
0888/255-318.

Ключът 
към 
успехà

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.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

нарязани и наце-
пени букови и дъбови 
дърва. РАЗПАЛКИ - тел. 
0876/839-779.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
Справки на тел. 0877/108-
825.
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.
дърВа за огрев - тел. 
0877/390-253. [11, 7]

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.
дърВа за огрев продава  
тел. 0893/718-492. [8, 6]

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.
сухи дърВа за ог-
рев се продават на тел. 
0887/031-439.
„флинТ - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
066/80-80-53, 0898/690-
606. [29, 8]

нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 85 лв., пелети 
клас А - 390 лв./тон - тел. 
0893/511-154.
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [23, 8]
дъбоВи дърВа продава 
тел. 0893/718-492. [8, 6]
Троянски пЕлЕТи про-
дава. Безплатен транс-
порт. Тел. 0886/320-155. 
[11, 3]
рязанЕ на дърва - тел. 
0876/47-99-10. [11, 3]
рЕжа дърВа - 0894/602-
701. [20, 2]

иМоТи продаВа
ЕТаж оТ къща в кв. Не-
девци - 50 кв. м, тухлен, 
продава тел. 0887/203-
639, след 17.00 часа. [11, 
10]
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, 
16]

парЦЕл на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [14, 13]
гарсониЕра - 47 кв. м, 
кв. Младост (Крушата), ет. 
8, среден апартамент. До-
бра локация, блокът се 
намира над кафе „Мити“. 
Цена: 27 000 лв. Тел. 
0899/111-174. [6, 5]
парЦЕл на главен път 
в града продава тел. 
0895/710-934. [12, 1]
къща продаВа тел. 
0895/710-934. [14, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на ул. „Брянска“ 56, до 
Дома на хумора и сатира-
та, продава тел. 0896/640-
506. [5, 3]
гараж на ул. „Иван Люц-
канов“ 27 продава тел. 
0885/224-571. [22, 4]

апарТаМЕнТ - 90 кв. м, 
до училище „Христо Бо-
тев“, Палаузово, се прода-
ва на тел. 0892/94-95-34. 
[12, 5]
къща В Габрово се про-
дава на тел. 0899/438-
935. [11, 3]
дВорно МясТо - 2 дка, 
с къща и сТоп. посТр., 
в село Горна Росица се 
продава - справки на тел. 
0887/513-527, 0888/453-
909. [5, 2]
апарТаМЕнТ - 62 кв. м, 
на ул. „Мирни дни“ се 
продава на тел. 066/80-
11-07, 0877/526-377. [11, 
1]
МясТо с овошки в Сир-
мани се продава - справки 
на тел. 0892/358-335. [6, 
1]

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

даВа под наЕМ
аВТокъща даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 6]
аВТоМиВка даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
[14, 6]
саМосТояТЕлЕн аВТо-
сЕрВиз дава под наем 
тел. 0895/710-934. [14, 6]
клЕТка оТ автосервиз на 
главен път дава под наем 
тел. 0888/41-53-11. [11, 
4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
изгодно се дава под наем 
на тел. 0899/169-255. [6, 
3]

апарТаМЕнТ до „Ка-
уфланд“ дава под наем 
тел. 0988/863-574. [3, 3]
обзаВЕдЕна боксониЕ-
ра с ТЕЦ се дава под наем 
на тел. 0898/878-548. [1, 
1]
гараж оТдаВа тел. 
0879/137-201. [1, 1]

нощуВки
саМосТояТЕлни сТаи в 
топ център - тел. 0878/46-
99-11. [22, 20]
нощуВки В топ център 
- тел. 0878/469-911. [22, 
20]
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625. [33, 18]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в идеален център 
- 0876/731-419. [11, 9]
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издание на иК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

дърВа - нацепени, 75.00 
лева - тел. 0896/80-76-
88. [11, 2]КУХНЕНСКИ

ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж  - тел. 
0894/277-849. [11, 5]

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, 
цигли, турски керемиди 
втора ръка се продават на 
тел. 0887/031-439.
изрЕзки дъбоВи и ча-
мови - 0899/137-896. 
[22, 6]

продаВа обзаВЕжданЕ
диВан - нов, за кухня, 
и сЕкЦия - около 2.40 
м висока и 3 м дълга, 
за стена (фурнирована), 
ПДЧ, спЕшно и изгод-
но се продават - справки 
на тел. 0888/819-851. [6, 
5]

2 бр. кухненски шкафове 
без врати, 1 бр. с врати, 
1 бр. диВан се прода-
ват на тел. 0896/640-278. 
[11, 2]

продаВа разни
пласТМасоВи ЦисТЕр-
ни - 1 тон, продава тел. 
0888/942-095. [11, 8]
коТЕл на дърва и въ-
глища, с помпа, 18 кв., 
продава тел. 0889/977-
647. [5, 3]
жЕлязна ВраТа - 98 
см/2.20 см, с касата, 
продава тел. 0885/235-
021. [3, 3]

жиВоТни продаВа
дойни кози продава 
тел. 0885/177-483. [5, 3]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара нафТа купува тел. 
0895/401-969. [21, 20]
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТаро жЕлязо от място 
изкупува тел. 0897/828-
088. [8, 6]

ясноВидсТВо
изчисТВанЕ на всичко 
негативно - 0895/221-868.
глЕданЕ на Свещен Ко-
ран, изчистване на не-
гативни енергии, събира 
разделени - 0893/942-
194. [5, 1]запознансТВа

60-годишна, с добра 
външност, работеща, ус-
троена, желае другар с до-
бра визия, чистоплътен, с 
добро сърце и да има кола 
- 0892/94-72-76, след 20 
ч. [3, 3]

профЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
профЕсионалЕн доМоупраВиТЕл - поддръжка и 
управление на етажна собственост. Тел. 0876/543-
241. [22, 21]

аВТоМобили продаВа
рЕно ЕспЕйс, летни и 
зимни нови гуми, газова 
уредба на метан, се про-
дава на тел. 0887/707-
984. [33, 21]
рЕно МЕган, 1.8, ди-
зел, 2010 г., продава тел. 
0888/574-008. [4, 3]
фолксВагЕн голф - 
автоматик, бензин, газ, 
за 1200 лв. продава тел. 
0882/50-11-34. [3, 2]
оТлични оТ Германия: 
Ауди 80, Мерцедес Вито, 
Голф 4, Мерцедес А160, 
Опел Комбо - пикап, Рено 
Туинго, 1.2, се продават 
на тел. 0898/878-548. [1, 
1]
фолксВагЕн 4 Кабрио 
продава тел. 0878/855-
920. [11, 1]

рЕМаркЕТа

рЕМаркЕ купуВа 
тел. 0893/70-30-50. 
[12, 8]

под наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

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, 
20]
изкупуВаМ коли за 
скрап от място. Тел. 
0899/092-510 [22, 14]
коли за скрап купува 
тел. 0897/828-088. [8, 6]

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, 22]
ТранспорТ със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[20, 2]

 ВодораВно: Купе. Елена. Ивало. „Лъжата, че си живял“. 
Редица. Трема. Ано (Жан-Жак). Вана. Фауна. Ерос. Гара. Рунд. 
Милос. Сериал. Ватин. Ударение. Азиди. Менте. Меаца (Джузе-
пе). Ац (Габриел). Крачка. Бирма. Ери. Едно. Чанта. Айни. Ануи 
(Жан). Тирс. Хейли (Артър). „Ксерокс“. Обама (Барак). Ейч. Трон. 
Полет. Изрез. Комик. „Ка“. Ханаан. Карат. Бък (Пърл). Лиеж. 
Потир. ИРНА. Паяк. Мазе. Хамак. Винетка. Еньо. Гранулит. Оян. 
Шол. Ореляк. Измет. Ри. Астма. Арка. Радио. 
 оТВЕсно: Булевард. Рений. Алаброс. Пъдар. Амаду (Жоржи). 
Чиния. Арт. Тежина. Речник. Заек. Нем. Аца. Сенко. Страж. Вула. 
Чета. Рента. Терен. Миля. Ла. Фурие (Жозеф). Чироз. Паника. 
Мечтание. Барон. Козет. Неруда (Ян). Минск. Катет. Ик. Дасен 
(Жо). Лаерт. Спори. Коза. Имам. Замах. Омар Хаям. Хижа. Иви-
ца. Еолит. Нер. Ви. Елада. Айбек. Име. Та. Павароти (Лучано). 
Ейлат. Бранш. Ляноси. Арним (Лудвиг). Кънкьори. Колос. Нации. 
Атака. Олио.

отговори на сканди от петък

счЕТоВодсТВо

счЕТоВодна къща: 
счетоводно обслужване, 
годишни данъчни декла-
рации, регистрация на 
фирми - 0898/480-821.
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На	следващата	сутрин	оти-
вам	на	закуска.	Ресторан-
тът	 е	 на	 последния	 етаж	
на	 хотела,	 а	 от	 него	 се	
излиза	на	тераса,	от	която	
се	откриват	красиви	 глед-
ки	към	града,	разпилян	по	
околните	хълмове.

	 В	 плановете	 ми	 влиза	
по-обстойно	 запознаване	
с	 Ла	 Пас	 и	 обиколката	
ми	 задължително	 минава	
през	 Пазара	 на	 вещици-
те.	 Но	 не	 се	 задържам	
и	 продължавам	 към	 Plaza	
Murillo,	 където	 се	 нами-
рат	 две	 от	 главните	 за-
бележителности	 на	 града	
–	 Президентският	 дворец	
и	Градската	катедрала.
	 Следвайки	 предва-
рително	 начертания	 си	
маршрут,	 минавам	 по	
стръмни	 улици	 с	 трудно	
движение,	 в	 които	 за-
дръстването	 е	 почти	 по-
стоянно.	Поглеждайки	към	
голяма	 фирмена	 табела,	
поставена	над	магазин	за	
фаянсови	и	теракотени	из-
делия,	 с	 изненада	 прочи-
там,	че	тук	се	предлагат	и	
изделия,	 внос	 от	 Вulgaria,	
и	това	май	е	единственото	
място	по	време	на	цялото	
ми	пътуване,	където	видях	
изписано	името	на	страна-
та	ми.	Иначе	при	разгово-
ри	с	различни	хора		почти	
всички	 бяха	 чували	 това	
име,	а	някои	бяха	и	посе-
щавали	България.	Улиците,	
по	 които	 вървя,	 предла-
гат	 необичайни	 за	 евро-
пееца	 гледки,	 но	 съвсем	
нормални	 за	 тези	 места.	
Страховитата	плетеница	от	
кабели	и	проводници,	над-
виснали	 над	 улиците,	 са	
обичайна	 гледка	 тук.	 По-
лоша	 от	 тази	 съм	 виждал	
само	 в	 Индия.	А	 уличните	
„заведения“	 за	 хранене?	
Заведения	въобще	няма,	в	
най-добрия	 случай	 чадър	
над	 главата	 на	 продавач-
ката.	Те	са	с	изключително	
съмнителна	 хигиена,	 хра-
ната	 се	 готви	 и	 разсип-
ва	 на	 пътя,	 а	 клиентите,	
съвсем	не	малко	на	брой,	
поемат	купичките	си	и	ся-
дат	 направо	 на	 пътя	 или	
на	наредени	покрай	сград-
ните	 стени	 столчета.	 Но	
тези	картинки	вървят	ръка	
за	 ръка	 и	 с	 политически	
пристрастия.	 На	 мръсна-
та	 стена	 зад	 хранещите	
се	в	 едно	от	 споменатите	
„заведения“	виждам	 голям	
надпис	 „Мадуро	 прези-
дент“.	 Явно	 политически-
те	 отгласи	 от	 Венецуела	
достигат	и	дотук.	Минавам	
под	 трасето	 на	 лилавата	
въжена	линия	и	се	спирам	

до	 близката	 й	 станция.	
Прекрасно,	 велико	 съоръ-
жение,	 намиращо	 се	 тук,	
сякаш	 за	 да	 покаже	 ог-
ромните	 контрасти	 в	 този	
чуден	град.	
	 И	 наистина	 си	 мисля,	
че	 това	 е	 най-странният,	
най-чудният	 и	 по	 своему	
най-чаровният	град,	в	кой-

то	съм	бил.
	 Следвайки	 пътя	 си,	
минавам	 покрай	 модерни	
многоетажни	 сгради,	 поч-
ти	 небостъргачи,	 в	 които	
преобладава	 стъклото	 и	
които	 съществено	 проме-
нят	 идиличния	 облик	 на	
града.	 Новите	 сгради	 не	
са	само	тук,	но	във	всички	
случаи	 са	 съсредоточени	

в	 малък	 брой	 ограничени	
райони	 на	 града,	 докато	
другите,	 крайните	 райони,	
пръснати	 по	 околните	 ви-
сочини,	 са	 лишени	 от	 ка-
къвто	и	да	е	модернизъм.	
В	тях	живее	голямата	част	
от	 коренното	 индианско	
население	 на	 Боливия,	
което	 в	 процентно	 изме-
рение	е	най-многолюдното	
в	Южна	Америка,	а	от	юни	
2009	 г.	 официалното	 име	
на	 държавата	 е	 Многона-
ционална	 държава	 Боли-
вия	(Estado	Plurinacional	de	
Bolivia).
	 Вече	 съм	 на	 Plaza	
Murillo	 -	 красивият	 пло-
щад,	който	носи	името	на	
Pedro	Domingo	Murillo	-	бо-
ливийски	 патриот,	 важна	
фигура	 в	 борбата	 за	 не-
зависимост	 на	 Боливия,	
обесен	 от	 испанските	 ко-
лониални	власти	през	1810	
г.	 На	 едната	 от	 страните	
му	 се	 издига	 красивата	
сграда	 на	 президентския	
дворец,	 а	 в	 центъра	му	 е	

паметникът	 на	 президента	
Gualberto	 Villarroel,	 спор-
на	 личност,	 насилствено	
свален	 от	 власт	 и	 убит	
от	 разбунтували	 се	 граж-
дани	 през	 1946	 г.	 Тук,	 на	
площада,	 е	 Градската	 ка-
тедрала	 на	Ла	Пас,	 която	
носи	 същото	 име,	 което	
испанските	 конкистадори	
са	дали	на	града	–	Nuestra	

Senora	de	La	Paz.	Първата	
й	 сграда	 е	 била	 завър-
шена	 през	 1692	 г.	 след	
70-годишно	 строителство.	
Сегашната	сграда,	постро-
ена	 в	 неокласически	 стил	
с	 барокови	 елементи,	 е	
завършена	 през	 1835	 г.,	 а	
през	1988	г.	е	посетена	от	
папа	Йоан	Павел	Втори.
	 Напускайки	 P laza	
Murillo	на	път	за	църквата	
Santo	 Domingo,	 попадам	
в	 безкрайните	 безлични	
пазари,	 много	 подобни	
на	 нашите	 битаци,	 където	
се	 продава	 какво	 ли	 не,	
главно	 дрехи,	 но	 не	 ав-
тентичните,	индианските,	а	
посредствените,	навсякъде	

продавани	 дрехи	 от	 не-
знайни	производители.
	 Templo	 Santo	 Domingo	
е	 един	 от	 най-старите	 ка-
толически	 храмове	 в	 гра-
да,	открит	през	1590	г.	като	
част	 от	 женски	 манастир,	
който	 вече	 не	 съществу-
ва.	 От	 улицата	 го	 дели	
двор	с	желязна	ограда,	но	
вратата	 й	 е	 заключена	 и	
не	мога	да	видя	 какво	се	
крие	зад	неговите	стени.
	 Ако	 искаш	 да	 се	 до-
береш	до	някои	от	много-
бройните	 високи	 хълмове,	
разпилени	 около	 Ла	 Пас,	
трябва	 да	 минеш	 през	
Plaza	 San	 Francisco.	 От-
ново	 съм	 там	 и	 този	 път	
изкушението	 взема	 връх.	
Купувам	 си	 една	 от	 тъм-
ните	 наденици,	 печени	 на	

скара,	 които	 вчера	 така	
ме	 съблазниха.	 Но	 преди	
това	внимателно	оглеждам	
под	коя	 тента	да	застана,	
къде	 хигиената	 изглежда	
най-добра.	 До	 скарата	 са	
наредени	 десетина	 вида	
гарнитури	 и	 продавачката	
започва	 да	 ме	 пита	 ис-
кам	 ли	 от	 тази,	 искам	 ли	
от	 следващата,	 и	 когато	
стигна	 до	 третата,	 обявих	
„todos“,	 т.	 е.	 „всичко“,	 с	
което	исках	да	ѝ	кажа	да	
не	 ме	 пита	 повече,	 а	 да	
слага	 от	 всичкото.	 Това	
пък	 развесели	 чакащия	
зад	 мен	 мъж.	 Трябва	 да	
призная,	 че	в	момента	не	
се	 различавах	 много	 от	
местните	 жители,	 присед-
нах	 край	 един	 парапет	 и	
бавно,	методично	и	с	удо-
волствие	 погълнах	 и	 на-
деницата,	 и	 всичките	 при-
дружаващи	я	гарнитури.	И	
нищо	не	ми	стана!
	 След	 това	 поех	 по	
стръмен	склон,	който	тряб-
ваше	да	ме	отведе	до	една	
от	станциите	на	оранжева-
та	линия.	Исках	да	стигна	
до	единия	й	край,	откъде-
то,	 според	 туристическите	
справочници,	 се	 открива	
прекрасна	 панорама	 към	
града	 и	 околните	 плани-
ни	 със	 заснежения	 връх	
Илимани	 -	 вторият	 по	 ви-
сочина	 връх	 в	 Боливия	
(6438	 m).	 Поел	 по	 този	
път,	минах	и	през	местата,	
за	които	Омбре	ме	бе	по-
съветвал	 да	 не	 се	 движа	
пеша.	 Пресичам	 площад	
Alonso	de	Mendoza	и	мина-
вам	 покрай	 църквата	 San	
Sebastian,	 а	 по-късно	 и	
покрай	 църквата	 Recoleta.	
И	 двете	 са	 затворени.	
Виждам	 и	 няколко	 стари	
сгради	с	впечатляваща	ар-
хитектура,	 за	 да	 стигна	 в	
крайна	 сметка	 там,	 откъ-
дето	 вчера	 взех	 такси	 за	
хотела.	 Но	 до	 станцията	
на	оранжевата	линия	тряб-
ва	 да	 измина	 още	 един	
доста	стръмен	участък.	По	
дългия	 път	 от	 Plaza	 San	
Francisco	 до	 станцията	 на	

лифта	 превзех	 твърде	 го-
ляма	 височина,	 но	 с	 из-
ненада	 откривам,	 че	 въ-
обще	 не	 съм	 изморен,	 че	
надморската	 височина	 от	

4000	метра	не	ми	създава	
никакви	 неприятни	 усеща-
ния.	 Пътувайки	 по	 трасе-
то	 на	 оранжевата	 линия,	
видях	 гледки,	 които,	 поне	
според	мен,	 бяха	 по-инте-

ресни	 и	 красиви	 от	 тези,	
които	 се	откриха	от	Plaza	
Villarroel,	 площадката	 за	
наблюдение	на	последната	
станция.
Продължава в понеделник

Ла Пас, погледнат от терасата 
на последния етаж на хотела

Типична гледка от старата 
централна част на Ла Пас

Така изглеждат 
някои „ресторанти“,
а на стената е написано 
„Мадуро президент“

Станция на 
лилавата линия, 
която е съвсем 
близо до показаните 
идилични картини

В новия център на 
Ла Пас

Еäно пътувàне в Южнà Америкà Plaza Murillo 
с градската катедрала 
Nuestra Senora de La Paz

Templo de Santo 
Domingo

Отново на 
Plaza San Francisco

По трасето на оранжевата линия

В Ла Пас има и 
други много красиви сгради


