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Коледà в Гàáрово - ñъñ ñлънце и децà

Пеñен нà Илко Илиев в изпълнение нà 
Öветомир Öàнков ñ преñтижнà нàãрàдà

бояна пенчева

	 Песента	 „По	 пълнолу-
ние“,	 в	 чието	 създаване	
участват	 двама	 габро-
вци,	 спечели	 първо	 място	
в	 шестия	 международен	
фестивал	„Българска	душа	
на	Святата	земя“.
	 Автор	 на	 музиката	 и	
аранжимента	е	композито-
рът	и	музикант	Илко	Или-
ев.
	 Изпълнителят	 на	 пе-
сента	 също	 е	 от	 Габрово	
-		Цветомир	Цанков,	нари-
чан	 от	 многобройните	 си	
фенове	Цецо	Джаза.
	 Текстът	 на	 песента	 е	
на	Малинка	Цветкова,	коя-

то	 е	 от	 Ботевград,	 но	 от	
дълго	 време	 живее	 в	 Ис-
пания.
	 Стихотворението,	 кое-
то	Илко	Илиев	вижда	във	
фейсбук	 профила	 на	 Цве-
ткова,	е	съвсем	късичко:

По Пълнолуние
луната със усмивка слушаше
импресия от саксофон сопран.
Морето на лика й 
се любуваше.
Там някъде обади се роял.
и бризът леко нотите понесе.
нощта се спускаше,
опиянена 
от дивната, изящна песен…
 
 Стиховете	извикват	ху-
бав	 спомен	 у	 него	 и	 го	

вдъхновяват	 да	 напише	
музиката.
	 Международният	 фес-
тивал	 „Българска	 душа	 на	
Святата	 земя“	 се	 провеж-
да	всяка	година	в	град	Бат	
Ям,	 Израел.	 Тази	 година	
заради	 пандемията	 шес-
тото	 издание	 протече	 он-
лайн.	Във	фестивала	взеха	
участие	 над	 1500	 българи	
от	 23	 държави	 и	 четири	
континента	в	различни	на-
правления.	 Целта	 на	 фо-
рума	 е	 да	 издири,	 съхра-
ни	 и	 обедини	 българските	
творци	 по	 света.	 Негов	
създател	 и	 продуцент	 е	
журналистката	 и	 поетеса	
Весела	Сели	Райчинова.	

Светозар Гатев

Националката	 на	 Бъл-
гария	 Симона	 Петкова	
направи	 първото	 предста-
вяне	 на	 своята	 нова	 кни-
га	 -	 „Футболно	 пътуване“,	
вчера	в	родното	Габрово.	

Събитието	 се	 състоя	
в	 зала	 „Дружба“	 на	 хотел	
„Балкан“	 и	 събра	 нейни	
приятели,	роднини	и	гости.			

„Футболно	 пътува -
не“	 не	 е	 автобиография,	
а	 необикновен	 разказ	 за	
пътя	 на	 едно	 момиче	 от	
Габрово	 до	Англия	 и	 Ита-
лия,	където	се	докосва	до	

любимия	 си	 клуб	 „Арсе-
нал“	 и	 други	 от	 грандове-
те	-	„Ливърпул“,	„Ювентус“,	
„Рома“…	

„Аз	имам	едно	по-раз-
лично	 вярване	 за	живота,	
а	 то	 е,	 че	 сме	 родени	
да	 бъдем	 щастливи,	 не	
перфектни.	 Книгата	 носи	
това	 послание	 –	 сподели	
пред	 присъстващите	 в	 за-
лата	 талантливата	 габров-
ска	 футболистка,	 която	 в	
момента	 е	 състезателка	
с	 професионален	 дого-
вор	 в	 швейцарския	 „Лу-
гано“.	 -	 Искам	 да	 вдъхна	
на	всички	малко	надежда,	

повече	мотивация	и	малко	
кураж.	Защото	когато	пра-
вите	 това,	 което	 обичате,	
нещата	 ще	 се	 получават	
и	 ще	 създавате	 моменти,	
които	 и	 след	 години	 ще	
ви	 носят	 приятни	 емоции.	
Аз	 знам,	 че	 съм	 далеч	
от	светилата	в	българския	
спорт	 и	 още	 по-далеч	 от	
футболните	легенди,	но	се	
надявам	с	книгата	да	дам	
малко	 знания,	 опит	 и	 мо-
тивация	на	идващите	след	
нас	спортисти.	

Искам	 да	 покажа	 моя	
път.	

продължава на стр. 2

Симонà Петковà предñтàви 
ñвоето "Футáолно пътувàне"

Необичаен	 концерт	 се	
състоя	под	прозорците	на	
габровската	болница.	Зна-
ейки,	 че	 много	 пациенти	
ще	 посрещнат	 коледните	
празници	 не	 у	 дома,	 ме-
диците	 решиха	 да	 ги	 за-
радват.	

Идеята	беше	дадена	от	
работещите	 в	 Инфекциоз-
но	 отделение	 и	 веднага	
подкрепена	от	всички,	ра-
ботещи	 на	 първа	 линия	 в	
борбата	 с	Ковид-19,	 и	 ръ-
ководството	на	болницата.	

продължава на стр. 2

Неоáичàйно Коледно 
тържеñтво троãнà 
пàциентите нà 
Гàáровñкàтà áолницà

 Интеракт	 Габрово	 –	
младежка	 организация	 на	
Ротари	клуб	и	Национална	
Априловска	 гимназия,	 ус-
пешно	 реализира	 предко-
ледната	си	благотворител-
на	кампания,	с	която	дари	
радост	 на	 пет	 габровски	
многодетни	 семейства.	
Със	съдействието	на	мест-
на	 верига	 магазини	 за	
хранителни	 стоки	 добро-
волците	 събраха	 продукти	
за	 коледната	 трапеза	 на	
нуждаещите	 се.	 Община	
Габрово	с	радост	прие	да	
посредничи	при	предаване	
на	дарението	и	благодари	
на	младежите	за	примера	
и	вдъхновението,	което	ни	
носят!

СтеФКа бУрМова

Народният	 предста-
вител	 от	 „БСП	 за	 Бълга-
рия“	Кристина	Сидорова	е	
сред	 най-активните	 в	 пар-
ламента	 през	 настоящата	
2020	 година.	 Габровската	
депутатка	 е	 отправила	 45	
въпроса	 и	 питания,	 кое-
то	 я	 нарежда	 на	 четвърто	
място	 по	 парламентарен	
контрол	 в	 44-ото	 Народно	
събрание.

Кристина	 Сидорова	
изпреварва	 по	 активност	
колегите	 си	 от	 парламен-
тарната	 група	 на	 социа-
листите	 Дора	 Янкова	 и	
Кристиан	 Вигенин	 –	 с	 по	

43,	 Надя	 Клисурска-Жеко-
ва	–	41,	Светла	Бъчварова	
–	 40,	 Христо	 Проданов	 –	
39,	 Иван	 Валентинов	 Ива-
нов	 –	 38,	 и	 Георги	Йорда-
нов	–	37.

Повече	въпроси	и	пита-
ния	от	габровския	народен	
представител	са	отправили	
единствено	 депутатите	 Ге-
орги	 Гьоков	 –	 123,	 Георги	
Стоилов	 –	 90,	 и	 Иван	 Ди-
мов	 Иванов	 –	 48.	 За	 осъ-
ществяване	 на	 контролна-
та	 функция	 на	 Народното	
събрание	 са	 използвани	
108	часа	и	56	минути.

Питанията	на	Кристина	
Сидорова	са	били	свърза-
ни	 с	 направените	 разходи	

за	 българското	 участие	 в	
58-то	 Венецианско	 биена-
ле;	 във	 връзка	 с	 качест-
вото	 на	 пътя	 на	 прохода	
Шипка;	 за	 инвестиции	 в	
пътната	 инфраструктура	
в	 Габровска	 област,	 във	
връзка	 с	 дейността	 на	
Държавна	 агенция	 „Безо-
посност	на	движението	по	
пътищата“,	 както	 и	 за	 На-
ционален	парк	„Централен	
Балкан“.	

Г-жа	 Сидорова	 е	 за-
давала	 въпроси	 за	 това	
как	 се	 разходват	 събра-
ните	 такси	 за	 превоз	 на	
извънгабаритни	 товари,	 за	
доставката	на	дървесина,	

продължава на стр. 2

Криñтинà Сидоровà е ñред нàй-
àктивните депутàти в пàрлàментà

Интерàкт Гàáрово 
– млàдежкà 
орãàнизàция нà 
Ротàри клуá

Едно пътувàне 
в Южнà Америкà 
ñ Георãи 
Трендàфилов: 
Рио де Жàнейро  8
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О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ 
ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-904/03.11.2020 г.)

 
 30 бр. вакантни длъжности за МАТРОСИ за военни 
формирования във Военноморските сили: Варна и с. 
Приселци. 
	 Длъжностите,	 за	 които	 може	 да	 се	 кандидатства,	 са:	
„Младши	 разузнавач	 в	 морска	 специална	 разузнавателна	
група”,	„Шофьор-агрегатчик	в	транспортно-домакинско	отде-
ление”,	„Младши-механик	на	АТТ”,	„Палубен	моряк”,	„Младши	
водолаз”,	 „Помощник-	 готвач”,	 „Младши	моторист	 на	мото-
рен	катер”	и	др.	

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 08.01.2021 г. ВЪВ ВОЕН-
НО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Врачански” 1А.

 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-високо;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	не	са	осъждани;
		 -	за	отделни	длъжности	да	притежават	свидетелство	за	
управление	на	МПС	категория	„С”;
	 -	за	отделни	длъжности	да	покриват	медицински	стан-
дарти	за	годност	за	плавателна	служба	за	надводни	кора-
би.
	 Размерът	на	месечното	възнаграждение	е	не	по-малък	
от	924	лева.
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 
066/800257.   Телефони за информация в Командването 

на ВМС: 052/552 104, 052/552 109 и 052/552095. Справ-
ка: www.comd.bg.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,  

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ 
УЧИЛИЩА(МЗ ОХ-949/19.11.2020 г.)

 
 16 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Съвместно ко-
мандване на специални операции: 

 за в.ф. 56100 – Пловдив – 2 бр.
 за в.ф. 56110 – Пловдив – 2 бр.
 за в.ф. 56120 – Пловдив – 3 бр.
 за в.ф. 54120 – Пловдив - 2 бр.
 за в.ф. 48650 – Пловдив - 7 бр.

 
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 20.01.2021 г. ВЪВ ВОЕННО 
ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний Врачански” 1А.

 Изисквания:	за	някои	от	длъжностите	се	изисква	притежа-
ние	 за	 авиомедицинска	 годност	 за	 изпълнение	 на	 парашутни	
скокове,	за	други	–	свидетелство	за	управление	на	МПС	катего-
рии	„С”	или	„С+Е”
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години,	лицата,	отговарящи	на	
условията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ,	да	не	са	по-възрастни	
от	44	години	към	датата	на	подписване	на	договора	за	военна	
служба;
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	ха-
рактер;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство.

Телефони за контакт и информация относно конкурса – 
032/607010, 032/607011, 032/607012.

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

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 януари 2021 г. 

се навършват 40 ДНИ
от смъртта на

ИНж. КрАсИМИр 
БОНчЕВ КрЪстЕВ

на 77 години

Тези, които са ни обичали и са ни оставили, 
не са невидими.

Те държат очите си, пълни със слава, 
насочени върху нашите, пълни със сълзи.

От дъщеря Десислава, внуци Кристиан 
и Паоло и съпруга Павлина

Възпоменанието ще се състои на 3 януари 2021 г. 
от 11 часа в залата на Габровските гробища.

продължава от стр. 1
вътрешнообщностни	 и	
от	 трети	 страни,	 както	 и	
за	 състоянието	 на	 пътя	
от	 изхода	 на	 Дряново	 до	
с.	 Ганчовец.	 Нейният	 въ-
прос	 към	 Владислав	 Го-
ранов	 е	 бил	 свързан	 със	
спазването	 на	 разпоред-
бата	 на	 чл.	 6	 от	 Закона	
за	 мерките	 и	 действията	
по	 време	 на	 извънредно-
то	 положение,	 обявено	 с	
решение	на	Народното	съ-
брание	 от	 13	 март	 2020	
г.	 от	 страна	 на	 небанко-
вите	 финансови	 институ-
ции,	 регистрирани	 в	 БНБ. 
	 Министър	 Десислава	
Танева	 е	 отговаряла	 на	
въпросите	 на	 г-жа	 Сидо-
рова,	 свързани	 с	 годиш-
ните	 отчетни	 събрания	 на	
кооперациите,	 както	 и	 за	
увеличаването	на	случаите	
на	Ку-треска.	А	министърът	
на	 правосъдието	 Данаил	
Кирилов	 е	 отговарял	 на	
неин	 въпрос,	 свързан	 със	
защитата	на	гражданите	от	
тормоза	на	 т.	нар.	 „колек-
торски	 фирми“	 за	 събира-
не	на	вземания.		

Въпросът	 на	 Сидорова	
към	министъра	на	здравео-
пазването	през	юни	е	бил	
свързан	с	режима	за	функ-
циониране	на	плувните	ба-
сейни	в	 сградите	 на	 учеб-
ните	 заведения.	 Деница	
Сачева	-	министър	на	тру-
да	и	социалната	политика,	
е	отговаряла	на	въпрос	от-
носно	проблеми	по	прила-
гането	и	администрирането	
на	мярката	60/40	 (ПМС	№	
55/30.03.2020	г.)	за	запазва-
не	 на	 заетостта	 на	 работ-
ниците	 и	 служителите	 при	

извънредното	 положение.	
Въпросът	 към	 зам.	 минис-
тър-председателя	Томислав	
Дончев	 е	 бил	 свързан	 с	
дейността	 на	 Държавна	
агенция	 „Безопасност	 на	
движението	 по	 пътищата“. 
	 Министърът	 на	 здра-
веопазването	 Кирил	 Ана-
ниев	 е	 отговарял	 на	 въ-
проси	относно	влизане	на	
територията	 на	 Република	
България	на	лица	от	Репу-
блика	 Грузия,	 както	 и	 за	
забавянето	на	резултатите	
от	 тестовете	 за	 изследва-
не	на	коронавирус.

През	 юли	 министърът	
на	 образованието	 и	 нау-
ката	 Красимир	 Вълчев	 е	
питан	 от	 габровския	 де-
путат	 относно	 колективен	
трудов	 договор	 за	 систе-
мата	 на	 предучилищното	
и	 училищното	 образова-
ние,	 подписан	 на	 8	 юни	
2020	 г.,	 а	 в	 края	 на	 юни	
министър	 Петя	 Аврамова	
е	 отговорила	 на	 въпрос,	
свързан	 с	 качеството	 на	
изпълнение	 на	 обходния	
път	 на	 Габрово.	 По	 вре-
ме	 на	 същото	 заседание	
на	 парламента	 Кристина	
Сидорова	е	отправила	пи-
тане	към	Томислав	Дончев,	
заместник	 министър-пред-
седател,	 относно	 безо-
пасността	 по	 пътищата	 в	
контекста	 на	 работата	 на	
Държавната	 агенция	 „Без-
опасност	 на	 движението	
по	 пътищата“,	 както	 и	 от-
носно	 държавни	 агенции,	
държавни	 комисии,	 инсти-
туции	 по	 чл.	 19,	 ал.	 4,	 т.	
4	 от	 Закона	 за	 админи-
страцията	 и	 изпълнителни	
агенции	 след	 май	 2017	 г. 

	 Другите	 въпроси,	 за-
давани	 от	 депутатката	 от	
левицата,	 са	 за	 необходи-
мостта	 от	 спешни	 укрепи-
телни	 мерки	 на	 обходния	
път	 на	 Габрово	 за	 сметка	
на	държавния	бюджет	към	
министъра	 на	 регионално-
то	 развитие	 Петя	Аврамо-
ва,	 за	 ремонта	 на	 път	 III-
403,	 община	 Севлиево,	 в	
участъка	с.	Кормянско	-	с.	
Крамолин,	както	и	за	със-
тоянието	на	републикански	
път	 ІІІ-5006	 Габрово	 -	 м.	
Узана,	за	осигуряването	на	
средствата	 за	 ремонт	 на	
довеждащия	 водопровод	
от	Пречиствателна	станция	
за	 отпадни	 води	 „с.	 Сто-
ките“	 до	 разпределителен	
водопровод	 „Буря-Добро-
мирка“,	 община	 Севлиево,	

както	 и	 за	 водния	 про-
блем	 в	 община	 Севлиево	
и	 част	 от	 селата	 на	 об-
щина	 Габрово	 (с.	 Яворец,	
с.	Армени,	 с.	 Златевци,	 с.	
Здравковец,	 с.	 Козирог),	
за	 ремонта	 на	 участък	
от	 път	 III	 -	 5006	 от	 км.	
0+000	 до	 км.	 5+680.	 Тя	 е	
отговаряла	и	на	въпросите,	
свързани	с	изграждане	на	
обходен	 път	 на	 Севлиево,	
както	и	за	състоянието	на	
Обходния	път	на	Габрово.

А	 питането	 на	 Кристи-
на	 Сидорова	 към	 минис-
търа	 на	 здравеопазването	
Костадин	 Ангелов	 е	 било	
относно	 политиката	 на	
правителството	за	намаля-
ване	 на	 задълженията	 на	
държавните	 и	 общинските	
болници,	 както	 и	 за	 лече-

нието	 на	 деца	 в	 чужбина,	
заплатено	от	НЗОК,	за	пе-
риода	от	началото	на	2016	
г.	до	момента.	

Правосъдният	 минис-
тър	е	отговарял	на	въпрос,	
свързан	 с	 отнемането	 на	
свидетелства	 за	 управле-
ние	на	МПС	заради	непла-
тени	глоби.

Деница	Сачева	 е	 била	
питана	 за	 това	 какви	 са	
механизмите	 за	 подкрепа	
на	 кооперациите.	 А	 ми-
нистър	 Емил	 Димитров	
е	 отговарял	 на	 въпрос	
на	 Кристина	 Сидорова,	
свързан	 с	 политиката	 на	
Министерството	 на	 окол-
ната	 среда	 и	 водите	 по	
управление	 на	 водните	
ресурси	 на	 територията	
на	 Република	 България. 

	 Министър	 Деница	 Са-
чева	е	отговорила	и	на	въ-
просите	на	г-жа	Сидорова,	
свързани	 с	 провеждането	
на	 конкурс	 за	 длъжност-
та	 директор	 на	 Дирекция	
„Бюро	по	труда“	 -	Габрово	
и	за	зачестили	сигнали	от	
граждани	 и	 общински	 ад-
министрации	за	лица,	кои-
то	имат	право	да	се	регис-
трират	 като	 безработни	 в	
бюрата	по	труда	по	места,	
но	 им	 е	 отказана	 такава	
регистрация.	 А	 Десислава	
Танева	 -	 за	 финансовото	
състояние	 на	 Държавно	
горско	стопанство	-	Габро-
во	 за	 периода	 септември	
2019	 г.	 -	септември	2020	 г. 
	 Министър	 Красимир	
Вълчев	 е	 питан	 от	 г-жа	
Сидорова	 за	 ефективност-
та	 на	 мерките	 и	 дейст-
вията	 за	 осигуряване	 на	
качествена	 храна	 в	 учи-
лищата,	 както	 и	 за	 пра-
вилата	 за	 отпускане	 на	
ученически	 стипендии. 
	 Министър	 Емил	 Дими-
тров	е	отговорил	и	на	въ-
проса	 за	 извършване	 на	
ОВОС	 на	 инвестиционно	
предложение	 „Инсталация	
за	производство	на	индус-
триален	компост“	в	Трявна.

Народният	 представи-
тел	 от	 ПП	 ГЕРБ	 Николай	
Сираков	 е	 отправял	 въ-
проси	 към	 служебния	 ми-
нистър	 на	 РРБ	 за	 числе-
ността	 на	 служителите	 в	
подшефното	му	ведомство	
и	 структурите	 към	 него,	
включително	 и	 търговски-
те	 дружества,	 на	 които	
принципал	 е	 министърът	
на	 регионалното	 развитие	
и	благоустройството.	А	към	

министър	Николай	Нанков	
за	 водоснабдяването	 на	
община	Севлиево,	както	и	
за	включена	мярка	за	под-
крепа	на	реформата	в	сек-
тор	здравеопазване,	свър-
зана	 с	 реформиране	 на	
спешната	 помощ,	 относно	
етап	 на	 строителството	
на	 републикански	 път	 II-
44	 Драгановци	 –	 Габрово.	
Към	 министъра	 на	 земе-
делието,	 храните	 и	 горите	
Румен	 Порожанов	 Нико-
лай	 Сираков	 е	 отправил	
питане	 за	 забавянето	 на	
плащанията	 към	 земедел-
ските	производители.

През	2020	г.	Събева	не	
е	отправила	нито	едно	пи-
тане	или	въпрос	към	пред-
ставител	 на	 властта.	 За	
времето	 си	 в	 Народното	
събрание	депутатът	от	Се-
влиево	е	поискала	инфор-
мация	за	водоснабдяване-
то	в	община	Севлиево,	за	
строежа	на	пътя	Драганов-
ци	 -	 Габрово,	 за	 намаля-
ване	 обема	 на	 водите	 на	
язовир	 „Александър	Стам-
болийски“	 и	 за	 необходи-
мостта	 от	 оптимизиране	
на	 структурата	на	 „Рибар-
ство	и	аквакултури“.

А	 депутатът	 от	 групата	
на	 „Обединени	 патриоти“	
Борис	 Ванеглов	 е	 отпра-
вил	 две	 питания	 към	 два-
мата	министри	от	кабинета	
на	 Бойко	 Борисов	 –	 Петя	
Аврамова	и	Десислава	Та-
нева,	 свързани	 с	 канди-
датстване	 за	финансиране	
по	 оперативни	 програми	
на	 села	 от	 община	 Кюс-
тендил,	както	и	за	състоя-
нието	 на	 горския	 фонд	 в	
област	Габрово.	

Криñтинà Сидоровà е ñред нàй-àктивните депутàти

продължава от стр. 1		Защото	аз	не	съм	била	най-силната	или	
най-техничната	 и	 не	 съм	 имала	 финансовата	 възможност	 дори	
да	си	купя	футболни	обувки,	но	все	пак	съм	успяла.	Като	дете	
мечтаех	да	облека	националната	фланелка	и	днес	с	гордост	нося	
№	 7.	А	 когато	 чуеш	 химна	 –	 нищо	 друго	 няма	 значение“,	 каза	
Симона.

Книгата	 представя	 една	 различна	 история,	 която	 ще	 заин-
тригува	и	хората,	които	са	далеч	от	спорта.	Посланието	в	нея	-	
„Няма	невъзможни	неща“,	идва	от	едно	момиче,	което	не	просто	
играе	футбол,	но	се	развива,	учи	и	успява.

Симонà Петковà предñтàви 
ñвоето "Футáолно пътувàне"

продължава от стр. 1	 Нео-
бичайно	 за	 тишината	 на	 това	
място	зазвуча	коледна	музика.	
И	 когато	 болните	 занаднича-
ха	 от	 прозорците,	 видяха	 най-
напред	 един	 доста	 необичаен	
танц.	В	работните	си	екипи	за	
тях	танцуваха	медици.

Последваха	 прекрасните	
народни	 песни	 на	 „Габровски-
те	 гласчета“	 при	 НЧ	 „Габрово	
2002“	 и	 изпълнението	 на	 поп	
певицата	Анна	Христова.	 Крат-
кият	 концерт	 завърши	 с	 бъл-
гарско	 хоро.	 Умиляваща	 беше	
реакцията	на	пациентите,	които	
махаха	от	прозорците,	а	някъде	
виждахме	и	сълзи.	

За	 всеки	 болен,	 лекуващ	
СOVID-19,	 възпитаниците	 на	
художничката	 Елиза	 Коваче-
ва	 -	 Цокова	 бяха	 изработили	
картичка	 и	 направили	 сладки,	
а	 децата	 доброволци	 на	 БЧК	
също	донесоха	подаръци.	

Едно	такова	събитие	връща	
вярата	в	доброто	и	човечност-
та.

„Сърчицата	 на	 малките	 ху-
дожници	 влязоха	 в	 ритъма	 на	
сърцата	 на	 медицинските	 спе-
циалисти	 от	 МБАЛ	 “Тота	 Вен-
кова“,	 които	 отдават	 всичките	
си	 сили	 и	 умения	 за	 лечение	
на	 болните	 с	 СOVID-19,	 спо-
дели	 ръководителят	 на	 шко-
лата	 „Елиза	Арт“	 г-жа	 Цокова.	
Децата	 станаха	 съпричастни	
с	 болката	 и	 тревогата	 на	 па-
циентите	 и	 с	 голяма	 любов	
изготвиха	 коледни	 картички	 и	
малки	 подаръчета	 за	 болните.	
С	 този	свой	скромен	жест,	 но	
от	 цяло	 сърце,	 те	 решиха	 да	
повдигнат	 духа	 и	 самочувст-
вието	 на	 болните	 и	 с	 това	 да	
спомогнат	 за	 по-бързото	 	 им	
възстановяване.

Благодарим	 на	 ръковод-
ството	 на	 болницата,	 че	 ни	

позволиха	 да	 станем	 част	 от	
тържеството,	което	те	бяха	ор-
ганизирали	 в	 борбата	 срещу	
COVID-19

Бяхме	 много	 развълнувани	
като	видяхме	сълзи	в	очите	на	

болните,	 които	 ни	 гледаха	 от	
прозорците.	Надяваме	се,	това	
да	 бяха	 сълзи	 на	 умиление	 и	
към	проявената	детска	любов	и	
надеждата	 за	 бързото	 им	 въз-
становяване!“

Неоáичàйно Коледно тържеñтво троãнà 
пàциентите нà Гàáровñкàтà áолницà
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година? Какво очаквате от новата 2021-ва?

	 С	 КАКВО	щЕ	 ЗАПОМНИТЕ	 ОТИ-
ВАщАТА	 СИ	 2020	 ГОДИНА?	 КОИ	 СА	
НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ	 СъБИТИЯ	 В	 УП-
РАВЛЯВАНАТА	 ОТ	 ВАС	 ИНСТИТУЦИЯ	
ПРЕЗ	 ТАЗИ	 ГОДИНА?	 КАКВО	 ОЧ-
АКВАТЕ	 ОТ	 2021	 ГОДИНА?	 ТОВА	 СА	
ВъПРОСИТЕ,	КОИТО	ЗАДАДОХМЕ	НА	
РъКОВОДИТЕЛИ	 НА	 ИНСТИТУЦИИ,	
ОБщЕСТВЕНИЦИ.	

ГеорГи Маринов, 
началниК на реГио-
налното управление на 
образованието:
„Тази	 година	 бе	 по-различна	 от	

останалите,	 защото	 образователната	
система	 трябваше	 да	 се	 справя	 с	
много	 предизвикателства.	 Времето	
наложи	 тези	 предизвикателства	 да	
бъдат	 приети	 много	 бързо	 и	 реали-
зирани.	 ще	 запомня	 тази	 година	 с	
противоепидемичните	мерки,	които	се	
осъществиха	 в	 училищата,	 и	 цялост-
ната	организация.	Мнението	ми	е,	че	
училищата	се	справят	доста	успешно	
в	 кризата	 и	 с	 онлайн	 обучението.	
Очаква	 се	 от	 4	 януари	 2021	 година	
учениците	от	начален	етап	да	започ-
нат	учебни	занимания.	За	останалите,	
от	5	до	12	клас,	предстои	вземане	на	
решения.

От	новата	година	очаквам	децата	
да	 се	 завърнат	 в	 училище,	 да	 има	
присъствено	 обучение,	 училищата	 да	
наваксат	 това,	 което	 не	 са	 успели	
в	 онлайн	 средата.	 Надявам	 се	 2021	
година	да	бъде	по-здрава	от	предиш-
ната.	 Поздравявам	 всички	 препода-
ватели,	служители,	ученици	и	техните	
родители	 за	 това,	 което	 направихме	
всички	заедно	през	тази	година“.

любКа тинчева, 
диреКтор на 
национален Музей               
на образованието: 

	 „ще	запомня	годината	преди	всич-
ко	 с	 ентусиазъм	 и	 огромно	желание	
за	работа.	За	съжаление,	пандемията	
COVID	 затвори	 музея	 за	 посетители	
близо	4	месеца,	но	не	спряхме	да	ра-
ботим.	Реализирани	са	7	изложби,	ди-
гитализирани	 са	 близо	 700	 движими	
културни	 ценности,	 изготвени	 са	 90	
експертни	 заключения	 за	 новопостъ-
пили	материали,	продължава	пълната		
инвентаризация	на	фонда.	
	 Музеят	 винаги	 се	 е	 радвал	 на	
щедри	дарители	и	 тази	 година	брой-
ката	на	дарените	материали	е	внуши-
телна	-	548.
	 Реализирахме	 дейностите,	 свър-
зани	 с	Национален	 център	 „Музейно	
училище”	 -	 отпечатахме	 три	 издания	
(сборник-помагало	„Музей	 -	училище,	
училище	 -	 музей”,	 брошура	 „Габров-
ското	училище”,	 „Музейна	тетрадка”).		
По	наш	сценарий	бе	изработен	филм	
за	габровското	училище.	Проведохме	
онлайн	национален	обучителен	семи-
нар	за	музейни	педагози	и	учители.	

Извънредното	положение	се	отра-
зи	негативно	върху	посещаемостта	и	
планираните	 събития,	 но	 даде	 шанс	
да	 генерираме	 музейно-образовател-
ни	ресурси	в	националната	електрон-
на	 библиотека	 на	 учителите.	 В	 нея		
публикуваме	 материали	 в	 помощ	 на	

образователния	 процес	 (виртуално	
посещение	 в	 музея,	 мултимедийни	
помагала,	презентации,	примерни	ин-
терактивни	 занятия	 и	 музейно-обра-
зователни	 игри,	 тестове	 и	 работни	
листи,	музейни		изложби	и	др.).	

В	ежегодния	„Месец	на	словото	и	
знанието”	съвместно	с	Регионално	уп-
равление	на	образованието	-	Габрово		
подкрепихме	инициативата	на	Минис-
терството	на	образованието	и	наука-
та	 и	 социалните	 партньори	 „Майски	
дни	 на	 просвещението,	 духовността	
и	 културата”.	 Чрез	 музейния	 сайт,	
страницата	във	Фейсбук,	сайта	на	На-
ционален	център	„Музейно	училище”;	
национални	 и	 местни	 електронни	 и	
печатни	 издания	 и	 сайтове	 популя-
ризирахме	 материали,	 свързани	 със	
значими	дати	и	събития;	 с	личности,	
допринесли	 за	 развитие	 на	 образо-
ванието.

Разработихме	 и	 спечелихме	 два	
проекта	-	по	програма	„Култура	2020“	
на	Община	Габрово	и	към	Министер-
ството	на	културата.

Уверено	 мога	 да	 кажа,	 че	 за	
екипа	 на	 Националния	 музей	 на	 об-
разованието,	 въпреки	 стреса	 и	 не-
приятните	 емоции,	 предизвикани	 от	
пандемията,	 отиващата	 си	 година	 бе	
ползотворна	и	успешна.		

Един	от	значимите	проекти	на	му-
зея	е	 външната	експозиция	 „Габрово	
-	 център	 на	 знание	 и	 просвета”,	 фи-
нансиран	от	Община	Габрово	по	про-
грама	 „Култура	 2020“,	 приоритет	 „160	
години	Габрово	град“.	Тя	предизвиква	
огромен	интерес	сред	габровци	и	гос-
тите	на	града.	Мобилният	вариант	на	
изложбата	 гостува	 в	 благоевградска-
та	библиотека,	в	момента	е	в	МОН.	

Музейният	екип	се	включи	в	VI-те	
Национални	дни	за	учене	през	целия	
живот.	В	музея	се	проведе	ателие	за	
обмен	 на	 добри	 практики,	 в	 работ-
ната	 среща	 представихме	 дейността	
на	Национален	център	„Музейно	учи-
лище”,	 открихме	 изложба	 „30	 години	
Синдикат	 на	 българските	 учители“	
-	 съвместна	 инициатива	 на	 СБУ	 и	
музея.

Включихме	се	и	в	посрещането	на	
Джон	 Бризби,	 праправнук	 на	 Тодор	
Бурмов.

В	 третия	 национален	 семинар	 на	
Национален	 център	 „Музейно	 учили-
ще”	 онлайн	 участваха	 над	 50	 пред-
ставители	 на	 музеи,	 училища	 и	 уни-
верситети.

Завършваме	 годината	 с	 одобрен	
от	Министерството	на	културата	про-
ект	„Физика	в	музея	с	Нютон	и	Тео”,	
чиято	 основна	 цел	 е	 да	 разкрие			
богатството	 на	 уникалната	 колекция	
„Физични	уреди	и	апарати”.

Искрено	се	надявам,	че	през	2021	
година	кризата	ще	премине	и	залите	
на	 музея	 ще	 се	 изпълнят	 отново	 с	
посетители.		

Нека	не	 губим	енергия,	 да	бъдем	
здрави,	 да	 реализираме	поставените	
цели	и	да	се	радваме	на	нови	успе-
хи“.

МарГарита доровсКа,                        
диреКтор на Музея  на 
хуМора  и сатирата:
„Най-важното	 събитие	 за	 музея	

през	 отиващата	 си	 година	 е	 отваря-

нето	на	музейния	магазин.	Той	е	най-
големият	в	страната	и	като	площ	-	80	
кв.	м,	и	като	предлагане	на	артикули	
-	 имаме	 над	 1200	 артикула.	 При	 по-
следното	 затваряне	 на	 институциите	
е	много	ценно,	че	магазинът	работи,	
иначе	музеят	е	затворен.	Много	хора	
идват	 при	 нас	 да	 си	 изберат	 ориги-
нални	 габровски	 коледни	 подаръци,	
шеговити,	закачливи.

За	 съжаление,	 много	 от	 събития-
та,	 които	 бяхме	 планирали,	 се	 отло-
жиха	заради	пандемията.

От	следващата	година	очаквам	да	
направим	много	важен	за	нас	проект	
-	 нова	 зала,	 която	 да	 представи	 как	
Габрово	стана	столица	на	хумора,	ще	
представим	габровския	хумор.	Друго-
то	важно	за	нас	събитие	е	биеналето,	
което	 сме	 планирали	 вместо	 през	
май,	 да	 се	 проведе	 през	 септември,	
пак	заради	пандемията“.

цветоМира Койчева, 
началниК отдел 
"държавен архив":
„2020	 година	 измина	 под	 знака	

на	 непозната	 за	 нашето	 поколение	
епидемия.	 Вирусът	 все	 още	 господ-
ства	 над	 нашето	 ежедневие,	 спира	
нормалния	 ни	 съвместен	 живот	 на	
човешки	същества,	които	имат	нужда	
от	 общуване,	 вирусът	 отнема	 и	 жи-
воти.	В	историята	това	не	е	първата,	
вероятно	няма	да	бъде	и	последната	
епидемия.	Задачата	ни,	освен	да	оце-
леем	физически,	е	и	да	оцелеем	пси-
хически	и	духовно.	Такава	е	мисията	
на	 всички	 културни	 и	 образователни	
институции.	Такава	е	и	нашата	мисия	
-	като	институция	на	Паметта.	Да	за-
пазим	спомена	за	страшните	дни,	но	
и	в	 тези	страшни	дни	да	бъдем	сто-
жер	на	духовност	и	цивилизованост.	

Водени	от	тази	нелека	и	отговор-
на	задача,	екипът	на	Държавен	архив	
-	 Габрово,	 в	 условията	 на	 изолация,	
спрени	 социални	 контакти,	 срещи	 с	
читатели,	 ученици,	 дарители	 и	 прия-
тели,	фокусира	дейността	си	през	го-
дината	в	разкриването	на	частици	от	
своето	 огромно	 архивно	 съкровище.	
Имахме	 възможността	 да	 започнем	
в	 условията	 на	 дистанционна	 работа	
вкъщи,	 в	 което	 време	 стартирахме	
документалната	 си	 поредица	 от	 пуб-
ликации,	посветени	на	160-годишнина-
та	от	обявяването	на	Габрово	за	град.	
От	 април	 до	 началото	 на	 декември	
ние	подготвихме	и	публикувахме	с	по-
мощта	на	нашите	медийни	партньори	
-	вестник	„100	вести”,	е-сайта	„Габро-
во	нюз“	и	сайта	на	Община	Габрово,	
материали	 за	 23	 видни	 и	 заслужили	
габровци,	 една	 от	 които	 посветена	
на	 незабравимите	 опълченци,	 за	 пет	
организации	 и	 две	 събития,	 част	 от	
габровската	история.

Доказателство	 за	 добре	 свърше-
ната	ни	работа	бяха	благодарностите	
от	потомците	на	някои	от	личностите,	
за	 които	 писахме	 -	 Илия	 Габровски,	
арх.	Карл	Кандулков,	Лазар	Попмин-
ков,	Мария	Бахчеванова	и	др.,	както	
и	 на	 много	 наши	 съвременници,	 че	
сме	 възкресили	 спомена	 за	 хора,	
които	не	са	творили	в	по-леко	време	
от	нашето,	които	могат	да	бъдат	при-
мер	на	идващото	поколение.

На	 160-годишнината	 на	 града	 и	

на	 100-годишнината	 от	 рождението	
на	 арх.	 Карл	 Кандулков	 посветихме	
и	 най-значимата	 си	 изложба	 през	
2020	година.	Архитектът	и	ръководител	
на	 модерно	 Габрово,	 човек,	 който	 е	
жив	 в	 сърцата	 на	 съвременниците	
и	 потомците	 и	 чието	 фундаментално	
дело	 стана	 достояние	 на	 младите	
габровци.	 Изложбата	 се	 реализира	
с	 финансовата	 подкрепа	 на	 Община	
Габрово	и	е	експонирана	на	открито	
на	площад	„Възраждане”.	

Отново	 на	 годишнината	 на	 люби-
мия	ни	 град	посветихме	и	други	 две	
изложби,	 реализирани	 в	 дигитален	
вид	 -	 „Пощенските	 картички	 -	 мост	
между	миналото	и	бъдещето”	и	„Алек-
сандър	 Керков	 -	 създателят	 на	 фан-
фарни	 музики,	 украшение	 на	 Габро-
во”.	Пак	в	условия	на	изолация		реа-
лизирахме	с	Областна	администрация	
-	Габрово	изложбата	„Културен	жест”,	
посветена	на	дейците	на	духа	от	 Га-
бровско.	Бяхме	партньори	на	Нацио-
нален	музей	на	образованието	в	из-
ложбата	„Габрово	-	160	години	център	
на	 знание	 и	 просвета”,	 на	 Народно	
читалище	 „Будителите-2007”	 за	 реа-
лизация	 на	 проекта	 им	 за	 бележити	
габровски	 здания	 и	 въплътени	 в	 тях	
истории	на	видни	габровци.

Партнирахме	 и	 на	Фондация	 „ОТ	
БГ”	 за	 реализация	 на	 филма	 „160+	
Габрово	 град”,	 който	 разказва	 за	
уникалния	 ни	 град	 с	 неговите	 първи	

личности	и	институции.
Времето,	 прекарано	 без	 преки	

контакти,	в	условия	на	домашна	сре-
да,	 не	 бе	 време	 за	 униване	 и	 от-
чаяние,	 а	 време	 за	 съзидание	 за	
духовните	темели	на	личност	и	обще-
ство.	 Като	 последно	 проявление	 на	
дейността	ни	през	тази	особена,	раз-
лична,	трудна	година,	живеейки	в	„ин-
тересно	време”	(считано	за	проклятие	
от	 източните	 култури)	 е	 реализация-
та	 на	 дигиталната	 изложба	 „Габрово	
през	обектива	на	времето”,	която	раз-
казва	 една	 кратка	 визуална	 история	
на	града	край	Янтра,	който	наричаме	
свой	 дом.	 Имахме	 намерение	 тази	
изложба	 да	 бъде	 реализирана	 като	
печатно	издание,	 която	с	 гордост	да	
подаряваме	на	нашите	гости	и	да	из-
пращаме	на	нашите	приятели	тук	и	по	
света.	Финансови	са	причините	да	я	
подготвим	само	в	дигитален	вид.	

Вместо	 обобщение,	 ще	 цитираме	
думи	 на	 личността,	 чийто	 живот	 и	
дело	 ни	 вдъхновяваха	 през	 цялата	
2020	 г.	 и	 ще	 продължат	 да	 бъдат	
вдъхновение	 и	 занапред	 -	 арх.	 Карл	
Кандулков:	„Човек,	който	уважава	ми-
налото,	ще	гради	бъдещето	върху	него	
и	ще	работи	всеотдайно”.	

Пожелаваме	 си	 здраве,	 всеот-
дайност,	надежда	и	сили	за	една	по-
добра,	 мирна	 и	 спокойна	 нова	 2021	
година!“

 Женина ДЕНЧЕВА

с какво ще запомните отиващата си

Георги Маринов                                                       Любка Тинчева                                                              Маргарита Доровска                                               Цветомира Койчева

"Коледа", Христо Стойчев
(от колекцията на Музея на хумора и сатирата)
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Встъпителни думи 
в книгата
„Срамът на обречените“

	 Смехът	е	един	от	най-
великите	 божи	 дарове	
за	 човека,	 не	 по-малък	
от	 дара	 на	 творчеството.	
Това	 са	 два	 дара,	 които	
дават	най-много	свобода	и	
любов	и	правят	от	човека	
извисено,	 духовно	 съще-
ство,	 доближаващо	 се	 до	
образа	на	своя	създател,
	 Смехът,	 шегата,	 хумо-
рът,	 сатирата	 са	 доказа-
телство,	че	човек	се	е	из-
дигнал	над	природните	да-
дености,	 за	 победата	 над	
всички	външни	и	вътрешни	
злини.
	 Човекът	е	богоизбрано	
същество,	 заради	 умение-
то	 си	 да	 използва	 хумо-
ра	като	оръжие	в	борбата	
си	за	духовно	извисяване.	
Чувството	за	хумор	е	едно	
от	 най-човешките	 качест-
ва,	спасявали	от	тъмата	на	
бездуховността	 цели	 на-
роди.	Не	е	лесен	животът	
на	земните	жители,	но	без	
любов	и	смях	той	щеше	да	
бъде	същински	ад	на	земя-

та.
	 Хуморът	с	всичките	си	
разновидности	 е	 особено	
същество,	настроено	и	за-
редено	 със	 специфичния	
заряд	на	смеха.	Той,	както	
и	 творецът,	 са	 солта	 на	
живота.	 Без	 тях	 човекът	
още	щеше	да	живее	в	пе-
щерите	на	съзнанието	си.
	 Основно	 негово	 ка-
чество	 е	 високата	 чувст-
вителност	към	неправдата,	
но	той	не	се	опитва	да	се	
лекува	 с	 оръжие,	 а	 със	
смях	 и	 шега	 и	 най-вече	
със	 своето	 самоиронизи-
ране.	 Той	 омекотява	 жи-
тейските	 несгоди	 по	 най-
божествен	начин	-с	любов	
и	 смях,	 въпреки	 че	 често	
пъти	 топорът	 е	 опрял	 на	
шията	му.
	 От	хората	без	чувство	
за	 хумор	 са	 се	 пръквали	
най-страшните	 диктатори	
и	 сатрапи.	 Те	 самите	 са	
се	 самоизяждали	 и	 били	
роби	 на	 своето	 мракобе-
сие.	 Затова	 по-умните	 от	
тях	държали	край	себе	си	
шутове,	 за	 да	 ги	 пароди-
рат,	подиграват,	да	омеко-
тяват	ужаса	и	самотата	на	

изоставени	 от	 Бога	 хора.	
Историята	 помни	 много	
хвръкнали	 шутовски	 гла-
ви.	 Нашето	 време	 също	
помни	 не	 една	 разправа	
с	 тези,	 които	 си	 правиха	
майтап	 с	 властимащите.	
За	 наше	 щастие	 и	 гор-
дост	 българският	 народ	
притежава	 тази	 благина	 -	
чувството	за	хумор	-	в	из-
обилие.	Особено	 обичаме	
да	се	глумим	със	себе	си,	
с	теглилата	си,	с	управни-
ците.
	 Творчеството	 на	 Зида-
ров	 е	 като	шило	 в	 торба!	
Един	чувствителен	нерв	за	
всичко,	 което	 става	 око-
ло	 нас,	 в	 държавата	 и	 в	
света.	Такива	като	него	се	
раждат	за	корекция	на	си-
вотата,	скуката	и	бездухов-
ността	в	живота	ни,	 те	са	
като	солта	за	манджата.
	 В	 живота	 не	 може	
без	 чешити	 и	 особняци.	
Те	 трудно	 се	 отглеждат	 и	
са	 рядкост,	 но	 където	 ги	
има,	 по-лесно	 и	 по-весе-
ло	 се	живее.	 Веско	 тухла	
по	 тухла	 изгражда	 своя-
та	зидария	около	себе	си	
за	едно	по-светло,	весело,	

учудващо	 ни	 с	 асоциатив-
ните	 си	 находки	 духовно	
пространство.	Една	весела	
къща	с	добронамерени	и	с	
усмихнати	жители.	Но	зад	
меките	 лапи	 се	 крият	 на-
точени	пера,	 готови	остро	
да	 се	 впият	 в	 листовете,	
рисувайки	 карикатури	 или	
пишейки	афоризми.
	 Красив	и	бодлив	е	ма-

гарешкият	 трън,	 но	 го	 во-
дят	и	за	билка.	Знае	Мар-
ко	 откъде	 да	 черпи	 сили.	
Бодлите	му	носят	здраве.
	 Трябва	 да	 се	 научим	
да	 уважаваме	 творческия	
свят	 на	 надарените	 хора.	
Той	е	истинският	мечтател,	
той	 е	 свободата	 и	 любо-
вта.	 Веско	 живее	 в	 този	
свят.Стъпала

	 Веселин	 Зидаров	 познаваме	 като	 майстор	 на	
остроумния	 сарказъм,	 на	 самоиронията,	 достигащи	
на	 моменти	 до	 безцеремонност.	 Неговите	 афори-
зми	 бихме	 оценили	 като	 висш	 пилотаж	 на	 мисълта.	
Безкомпромисен	 е	 за	 това,	 което	 се	 случва.	 Впил	
сатиричните	си	челюсти	в	своите	и	хорските	недъзи,	
стиснал	зъби	по-скоро	от	усилие,	отко‘лкото	от	гняв,	
той	създава:	„Загубени	в	прехода“,	 „Хайдутлук	булга-
рикус“,	 „За	 пари	 и	 още	 нещо“,	 „Темидиада“,	 „Парад	
на	 глупостта“,	 „Мисли	по	време	на	безсмислие“,	 „За	
изкуството	 и	 изкуственото“,	 „Вариации	 за	 истината	
и	 лъжата“,	 „Словесна	 хирургия“,	 „Еротични	 задявки“,	
„Ироними“	 и	 така	 е	 изграден	 романът	 в	 афоризми	
и	 карикатури.	 Не	 е	 нещо	 ново	 в	 творчеството	 му.	
Формата	на	книгата	представлява	„модернизиран,	ро-
манов	жанр“.	В	същото	време	от	всеки	отделен	афо-
ризъм	в	книгата	може	да	бъде	разгърнат	цял	роман	
-	 така	 ярко,	 понякога	 болезнено,	 авторовата	 мисъл	
оголва	 същността	 на	 всичко,	 към	 което	 се	 насочва.	
Думите	говорят	за	великолепно	познаване	на	езика,	
за	усета	към	неговите	възможности	и	за	умението	да	
изтръгва	от	уж	простите	словца	хумористични	нюан-
си.	Много	 малко	 са	 хората,	 които	 могат	 от	 трийсет	
букви	и	от	лист	хартия	да	сътворят	магията	на	смеш-
ното,	да	прибавят	към	нея	мъдростта	и	диалектиката	
на	афоризма,	за	да	се	получи	стената	на	онзи	стро-
еж,	за	който	Димитър	Чорбаджийски	разправяше,	че	
майсторът	 не	 използвал	 отвее,	 ами	 пускал	 по	 една	
плюмка	отгоре	и	така	къщята	изтрайвали	с	години.
	 Вятърът	и	дъждовете	не	са	страшни	за	Веско-Зи-
даровата	„Зидария“.	Пожелаваме	на	Майстора	точен	
отвес,	мазен	киреч	и	добре	опечена	тухла.	А	и	хора,	
които	да	стоят	до	него,	за	да	усеща	майсторът,	че	не	
е	сам,	че	има	кой	да	види	направеното,	да	се	засмее	
и	да	каже:	„Майсторска	работа“!

Кольо Дабков - завеждащ отдел
 „Култура“ към община трявна

велизар велчев - поет и журналист

Миниавантюри от книгата на Веселин 
Зидаров „Срамът на обречените“

Портфейлът
	 Загубих	си	портфейла.	Ядосах	се!	Не	за-
щото	в	него	имаше	два	железни	лева,	а	за-
това,	че	е	от	естествена	кожа	и	беше	пода-
рък.	Представих	си	как	този	черен	портфейл	
блести	на	слънцето	и	лежи	безпомощно	на	
тротоара	и	как	някой	с	грейнали	от	радост	
очи	 се	 втурва	 да	 го	 вземе.	 Изведнъж	 ме	
напуши	на	смях.	Сетих	се	за	един	афоризъм	
на	Душан	Радович:	„Голямо	щастие	е	да	за-
губиш	празен	портфейл,	но	голямо	нещастие	
е	за	този,	който	го	намери“.

Кой знае
	 В	италианския	парламент	има	депутат	
мафиот,	но	никой	не	го	знае.
	 Във	френския	 парламент	 има	 депутат,	
болен	от	СПИН,	но	никой	не	го	знае.
	 В	 американския	 парламент	 има	 депу-
тат	комунист,	но	никой	не	го	знае.
	 В	руския	парламент	има	депутат	двоен	
агент,	но	никой	не	го	знае.
	 В	 българския	 парламент	 има	 депутат,	
който	е	умен,	но	никой	не	го	знае.

Народопсихология
	 Стане	ли	дума	за	реформа	в	здравео-
пазването,	лекари	излизат	на	протест.
	 Стане	ли	дума	за	реформа	в	образова-
нието,	учителите	излизат	на	протест.
	 Стане	ли	дума	за	реформа	в	съдебната	
система,	съдебните	излизат	на	протест.
	 Стане	 ли	 дума	 за	 реформа	 в	 Минис-
терството	на	вътрешните	работи,	полицаи-
те	излизат	на	протест.
	 Стане	 ли	 дума	 за	 реформа	 в	 българ-
ските	 железници,	 железничарите	 излизат	
на	протест.
	 Стане	ли	дума	за	всеобщ	народен	про-
тест	 срещу	 корумпирани	 политици,	 всеки	
си	стои	вкъщи.

Банка
	 Старец	избягал	от	болницата,	отишъл	в	
банката	и	на	гишето	поискал	да	му	преле-
ят	кръв.
	 -	Дядо,	тук	не	е	болница,	а	банка...
	 -	Точно	това	казаха	докторите	-	за	да	
оживея,	ми	трябва	цяла	банка.

Заповед
	 В	 едно	 полицейско	 подразделение	
била	 издадена	 следната	 заповед:	 „Ако	
хванете	 циганин	 да	 краде,	 го	 пуснете	
веднага!	Той	има	да	изхранва	десет	деца.	
Ако	хванете	българин	да	краде,	го	аресту-
вайте!	Той	 изхранва	 само	 едно	 дете.	Ако	
видите	политик	да	краде,	се	направете	на	
разсеяни,	за	да	не	останат,	драги	колеги,	
децата	ви	гладни“.

Вирусология
	 Най-много	 вируси	 тръгват	 от	 Парла-
мента.	 Пример:	 отвориш	 Наказателния	
кодекс,	 който	 са	 сътворили,	 и	 започваш	
да...	кихаш	на	прокурори,	адвокати,	съдии.	
За	жалост,	още	ваксина	не	е	открита.

Вестникът
	 Вестникът	 служи	 за	 всичко!	Може	 да	
убиеш	муха	с	него,	да	измиеш	прозорците,	
да	го	използваш	за	амбалаж,	да	си	напра-
виш	шапка,	за	да	не	слънчасаш,	да	си	из-
бършеш	задника,	да	си	запалиш	печката,	
но	най-страшно	е,	че	с	него	може	да	се...	
подпали	държавата.

Мир на праха ни
	 Пием	 мляко	 на	 прах,	 консумираме	
яйца	на	прах,	дишаме	фини	прахови	час-
тици,	политиците	ни	хвърлят	прах	в	очите,	
прахосваме	 си	 времето	 за	 глупости.	 На-
края	човек,	като	си	замине	от	този	свят,	
казваме:	„мир	на	праха	му“.

Великден
	 Не	 знам	 кое	 първо	 се	 е	 появило	 на	
бял	 свят	 -	 яйцето	 или	 кокошката.	 Това	
е	 един	 вечен	 въпрос.	 Но	 със	 сигурност	
може	да	се	 каже,	 че	от	 тях	 са	се	излю-
пили	„важните	птици“.	После	се	пръкнали	
изпод	крилцето	на	някоя	партия	запъртъ-
ци,	 писани	 яйца,	 борци-биячи.	И	до	 днес	
едно	само	знаят...	снасяй,	снасяй,	докато	
си	направиха	своя	Великден.

Щастлив избор
	 В	 село	 Недодялковци	 има	 петнадесет	
жители,	като	четиринадесет	от	тях	са	кан-
дидати	за	кметове.
	 Само	 бай	 Фильо	 остана	 единствен	
гласоподавател.	Така	 се	 превърна	 в	 най-
ухажвания	човек	в	селото.	Предизборните	
обещания	 валяха	 като	 дъжд	 из	 ведро.	
Един	му	обещаваше	да	му	прекара	мръсен	
канал,	друг	-	водопровод	с	изворна	вода,	
трети	-	да	му	монтира	слънчеви	панели	на	
покрива	и	т.	н.	Вечер	тъмни	сенки	се	про-
крадваха	около	къщата	му.	„Купуването	и	
продаването	 на	 гласове	 е	 престъпление,	
но	 това	 мото	 в	 забутаното	 селце	 не	 ва-
жеше.	 Гласът	 на	 бай	Фильо	 се	 превърна	
в	ценност	 -	всеки	наддаваше	като	в	аук-
ционна	къща.
	 В	деня	на	изборите	стана	най-голяма-
та	 изненада.	 Гласоподавателят	 избра	 за	
кметица	една	вдовица,	понеже	беше	стар	
ерген	и	бе	ощастливен	предизборно.

Идиот
	 Жена	 ми	 ме	 изстреля	 да	 изхвърля	
боклука.	 Това	 си	 беше	 мое	 семейно	 за-
дължение.	 Контейнерите	 бяха	 до	 самия	
блок.	Тъкмо	да	изхвърля	боклука	и...	ужас:	
в	 контейнера,	 за	 моя	 изненада,	 имаше	
книги	 -	 художествена	литература	от	Елин	
Пелин,	 Йордан	 Йовков,	Алеко	 Константи-
нов,	Уйлям	Фокнър,	ох-о-о	и	Шекспир.	За	
пръв	път	през	живота	си	станах	 клошар.	
Срам,	не	срам,	взех	да	се	ровя.	Отделям	
книга	по	книга	и	все	се	питам	що	за	чо-
век	е	 този	калпазанин.	Сигурно	книга	не	
е	прочел	и	книга	не	е	купувал.	Може	би	
дядо	му	и	баба	му	са	отделяли	от	залъка	
си,	за	да	ги	купят.	Както	си	ровех,	гледам	
от	световната	класика	книгата	„Идиот“	на	
Достоевски.	 Сами	 си	 направете	 извода	
какво	се	помислих.

Виновен до доказване на противното
	 Чувствам	се	виновен,	когато	пресичам	
пешеходната	 пътека,	 че	 забавям	 движе-
нието.	 Чувствам	 се	 виновен,	 когато	 па-
зарувам	 в	 магазин	 при	 забележката,	 че	
двадесет	лева	били	едри	пари	и	няма	как	
да	ми	върнат	ресто.	Чувствам	се	виновен	
пред	 чиновника,	 че	 съм	му	 развалил	 ра-
хътлъка.	 Чувствам	 се	 виновен,	 когато	 се	
разболея	 и	 трябва	 да	 потърся	 Бърза	 по-
мощ.	Чувствам	се	виновен	пред	внучката,	
че	увеличението	на	пенсията	ми	не	стига	
да	 й	 купя	 едно	 шоколадче.	 Чувствам	 се	
виновен,	че	живея	в	тази	държава.
	 А	Вие	как	се	чувствате?

Размисли след едно пътуване
	 Нямам	търпение	да	се	прибера	у	дома.	
Влизаме	 в	 Чехия.	 Покрай	 пътя	 налягали	
сърни.	 Влизаме	 в	 Словакия.	 По	 полята	
виждаме	да	се	прескачат	зайци.	Влизаме	
в	 Унгария.	 Гледаме	 в	 пустата	 галопират	
игриви	коне.	
	 Влизаме	 в	 Румъния.	 Навсякъде	 стада	
от	овце	и	крави.
	 Влизаме	 в	 България.	 Посрещна	 ни	
глутница	от	кучета.

Руло „Стефани“
	 Ходих	на	почивка	по	нашето	Черномо-
рие	и	реших	да	поискам	да	ми	донесат	в	
хотелската	стая	за	вечеря	руло	„Стефани“.	
След	 малко	 в	 стаята	 грациозно	 влезе	
наша	Стефана	от	село,	облечена	с	ефир-
ни,	 прозрачни	 дрехи.	 Поднесе	 ми	 вкусо-
тията,	заедно	с	навита	на	руло	сметка	за	
услугата.	Когато	видях	цената,	разбрах,	че	
и	Стефи	влиза	в	сметката.

Занаяти и занаятчии
	 Занаятите	 изчезнаха	 от	 нашия	 живот,	
но	останаха	народните	поговорки	и	остро-
умни	шегички,	свързани	с	тях.
	 Калайджиите	 отидоха	 в	 историята,	 но	
си	 остана	 народната	 шегичка:	 върти	 се	
наляво	и	надясно	като	калайджия.
	 На	изчезване	са	и	кундурджиите,	може	
би	затова	сега	ни	стяга	чепика.
	 Отдавна	 ги	 няма	 и	 шапкарите.	 Е,	 ня-
кои	си	накривиха	капата,	защото	вземаха	
пари	на	калпак.
	 На	мода	бе	и	професия	„шивач“.	Сега	
всеки	втори	гледа	да	ти	вземе	мярката.
	 И	резбарите	са	на	изчезване.	Модерно	
е...	да	смениш	резбата.
	 А	зидаро-мазачите?	Има	ги,	но	повече	
са	подмазвачите.
	 Къде	са	кожарите?	Няма	ги,	но	пък	на	
всеки	му	съдират	кожата.
	 Няма	 ги	и	бръснарите!	Сега	никой	за	
нищо	не	те	бръсне.
	 П.	П.	От	всички	занаяти	оцеля	само...	
най-древната	професия!

Меню
	 Италианците	най-много	обичат	спагети,	
японците	 -	 риба,	 румънците	 -	 мамалига,	
турците	 -	 имамбаялдъ,	 руснаците	 -	 борш	
чорба,	сърбите	-	плескавици,	а	българите	-	
гювеча.

представяме новите книги на сатирика

Творчеñтвото нà Зидàров 
е кàто шило в торáà! 
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Веселин 
Зидаров

З а р а з н и   
а ф о р и з м и
За	да	подкараш	
стадото,	вече	не	е	
нужна	гега,	а	–	ме-
дии.

Като	видях	нездра-
вословния	вид	на	
здравния	минис-
тър,	разбрах	колко	
ни	е	болно	обще-
ството.

Не	търси	здрав	
разум	там,	където	
има	болни	амби-
ции.

От	епидемията	
може	да	се	спа-
сиш,	но	от	болните	
за	власт	-	никога.

Здравната	каса	
да	не	е	под	по-
печителството	на	
църквата?	Отпус-
кат	пари	за	Бог	да	
прости.

Български	Преход:	
докъде	я	докарах-
ме,	байно,	в	раз-
кош	да	тъне	лайно.

Стара	традиция:	и	
пак	гласуваме	за	
вожда,	който	от	го-
дини	ни	оножда.

„Светът	е	театър“!	
Тези,	които	са	в	
ложите,	ви	одраха	
кожите.

Най-печелившият хазарт е да си 
играеш със страховете на хората.

Коронавирусът у нас е от 
много години. Някои се имат за 
коронясани в тази държава.

Медицинско заключение:  
  Ударите по джоба 
  изкривяват 
  лицевите нерви.

Вкъщи съм на командно 
дишане - жена командва.

Къде е ХЕИ? В Парламента 
е пълно с ПАРАзити!

сатира
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробиВа - 
справки на тел. 0897/832-
363
ФирМа изгражда, рЕ-
МонТира или събаря 
- обезопасява всякакви 
покриви. 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
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от А до Я - 0897/215-513. 
[19, 17]
сТроиТЕлни услуги по 
покриВи, саниранЕ, 
дрЕнажи, гипсокар-
Тон, хидроизолации 
и др. - справки на тел.  
0888/020-187. [8, 7]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакира-
не - МонТаж на лаМи-
ниран паркЕТ - справ-
ки на тел. 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.
подоВи заМазки, ма-
зилки, шпакловки, гипсо-
картон, фаянс, теракота, 
изолации и др. - справки 
на тел. 0898/672-883. [4, 
3]

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

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

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

коМини чисТи ма-
шинно - справки на тел. 
0898/538-938.

Вик
изТочВанЕ на септич-
ни ями - справки на тел. 
0889/177-737.
Машинно оТпушВанЕ, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.
оТпушВанЕ на канали - 
справки на тел. 0889/177-
737.

израбоТВа
МЕТални консТрукции 
изработва тел. 0885/72-
46-71. [10, 9]

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [17, 
15]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [16, 
14]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [3, 2]

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

щори

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

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Справ-
ки на ел.  0888/942-
335.

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.

сухи дърВа в чували и 
разпалки - 5 лв., безплат-
на доставка, се продават - 
справки на тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев в чували 
и разпалки - 5 лв., достав-
ка на място, се продават 
на тел. 0876/437-140.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лева. 
нЕзабаВна досТаВ-
ка. Справки на тел. 
0877/191-102.

дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи и букови дърва 
за огрев - нацепени, 80 
лв., с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/471-466.
досТаВка на пЕлЕТи на 
място - справки 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.

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв., метрови 
- 75 лв.  - 0893/511-154.
нЕзабаВна досТаВка на 
дъб и бук - нацепени, 80 
лв./куб. - 0886/652-152. 
[29, 27]
дърВа - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид - 80 
лв./куб., се продават на 
тел. 0896/183-637. [24, 
22]
гоТоВи дърВа за огрев, 
нарязани и нацепени, дър-
ва в чували - 5 лв./бр., 
разпалки в чували - 5 лв./
бр., се продават на тел. 
0896/80-76-88. [14, 12]

дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и в чували 
- тел. 0877/69-04-78. [28, 
26]
разпалки продаВа тел. 
0899/683-897. [8, 7]
изрЕзки за огрев - 
40 лв./куб. м - тел. 
0899/355-810. [8, 7]
МЕТроВи - 75 лв./куб., 
нарязани - 85 лв./куб., 
чували - 5 лв. - справки 
на тел. 0988/816-628. [8, 
7]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лв./брой, дърва 
в чували се продават на 
тел. 0876/29-43-43. [5, 4]

зЕМи

КУПУВА НИВИ 
тел. 0879/888-388, 
bgzemi.com

зЕМи
зЕМя В землище Борики 
купува тел. 0888/683-529. 
[5, 4]

хоТЕли
хоТЕл „росица“ дава 
стаи и апартаменти - 
справки на тел. 0887/671-
848. [4, 3]

иМоТи даВа под наЕМ
кВарТира даВа под 
наем - справки на тел. 
0988/350-241. [8, 7]
сТая - 0899/439-467. [1, 
1]

Търси под наЕМ
боксониЕра В блок 
„Рачо Ковача“ се търси - 
справки на тел. 0899/79-
79-32. [6, 5]

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

нощуВки
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощуВки - тел.0888/254-
625, 0879/272-528.
Топ цЕнТър нощувки - 
кабелна, климатик, интер-
нет, се предлагат на тел. 
0879/669-596. [25, 23]
нощуВки - 0899/439-
467. [1, 1]
нощуВки В топ център - 
0878/46-99-11. [2, 1]
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За Ваше улеснение може да изрежете тази 
бланка и да я попълните, преди да я подадете 
на входа на редакцията на вестник „100 ве-
сти“ - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2

ВАшАтА оБяВА ще бъде отпечатана 
още на следващия ден, ако бъде пода-
дена в редакцията на „100 вести“ до 
16.30 ч. Цените на обявите са на дума 
за едно отпечатване, без да се броят 
предлози и съюзи, телефонът се чете 
за дума. В зависимост от оформление-
то цените са: 
15 ст./дума;  30 ст./дума в каре; 
40 ст./дума в каре със сива подлож-
ка. 
 При текущите обяви всяка 11-та е 
безплатна. Можете да използвате спе-
циалните отстъпки за годишни обяви. 

#

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 

Габрово, тел. 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
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.

жиВоТни продаВа
прасЕТа на половинки, 
трупно, без сланина, 6.80 
лв./килограм, продава 
тел. 0887/003-780. [5, 5]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

продаВа обзаВЕжданЕ
сЕкция за спалня с 
трикрилен гардероб, дъ-
бов фурнир, запазена, 
продава изгодно - справ-
ки на тел. 0896/272-214 
[2, 1]
изгодно! сЕкция за 
спалня с трикрилен гар-
дероб - дъбов фурнир, 
запазена, продава тел. 
0896/27-22-14. [2, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за ВТорични 
купуВа ВсякакВи жЕ-
лЕза - справки на тел. 
0896/183-637.

рабоТа прЕдлага
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста Мебел“ - Габрово 
търси да назначи ме-
белисти и шприцьор с 
опит. Справки на тел. 
0886/332-968. [19, 17]

ТранспорТна Фир-
Ма набира шоФьо-
ри на гондоли с 
каТЕгория „с+Е“. За 
контакти: 0887/818-
462. [18, 16]

Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0888/355-219. [8, 7]
баничар - 4 - 6 часа, с 
гъвкаво работно време, 
търси тел. 0899/987-544. 
[7, 6]
„ТЕспоМ“ ад търси да 
назначи шлосЕр-Мон-
Тьор. Справки на тел. 
0879/123-678 или на 
място. [5, 4]
рабоТници Топлоизо-
лация за Чехия се наби-
рат на тел. 004207/025-
07-955., [2, 1]
чисТачка - център, се 
търси на тел. 0878/46-99-
11. [2, 1]

аВТоМобили продаВа

рЕно МЕган Сценик - 
1999 г., 1.6 куб. см, 90 к. 
с., обслужена, с бензин/
АГУ, климатик, за 2000 лв. 
продава тел. 0885/530-
109. [19, 17]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [15, 13]
коли за скрап - старо 
желязо, се изкупуват на 

тел. 0897/06-71-46. [11, 
9]
коли за скрап се изку-
пуват на тел. 0896/03-87-
52. [11, 9]

МоТори/ВЕлосипЕди

ВЕлобагажник за те-
глич, за три велосипеда, 
мигачи, стопове, почти 
не ползван - 350 лева, 
0887/611-753 [12, 10]

пъТна поМощ

прЕВози

услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
ТранспорТ с бус до 3.5 
т - 0882/266-155. [16, 
14]
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/00-40-45. [10, 8]

ЕроТика
МоМчЕ под наем срещу заплащане - тел. 0879/296-
508. [16, 14]
ЕроТичЕн Масаж  - тел. 0894/277-849. [12, 10]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензирана) - тел. 0999/009-008.

прЕВоди
прЕВоди и легализации - тел. 0895/505-656. [30, 9]

счЕТоВодсТВо

счЕТоВодна  къща: счетоводно обслужване, го-
дишни данъчни декларации, годишно приключване, 
регистрация на фирми - справки на тел. 0898/480-
821

НОВО РАБОТНО ВРЕ-
МЕ от 9.30 до 16.30 ч. 
има гишето за обяви 
на входа на редакция-
та - Габрово, ул. „Отец 
Паисий“ 2.  
След 16.30 ч. обяви се 
приемат в редакцията 
на 4 етаж. 
Вашата обява ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена до 16.30 ч.
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Рио де 
Жàнейро
	 Следващата	 ми	 цел	 е	
митичният	 стадион	 „Мара-
кана“	и	хлътвам	в	близката	
метростанция.	 Метрото	 в	
Рио	има	две	главни	линии	
–	червена	и	зелена,	и	една	
по-къса	и	по-нова	–	жълта.	
В	голяма	част	от	трасетата	
си	 първите	 две	 линии	 са	
успоредни,	 но	 има	 някои	
особености	 при	 прехвър-
лянето	от	едната	към	дру-
гата,	когато	се	пътува	към	
метростанция	 „Маракана“.	
Излизайки	 над	 земята,	
веднага	 виждам	 огромния	
кръгъл	стадион.	
	 Стадионът	 се	 казва	
„Мариу	Филю“,	но	едва	ли	
някой	извън	Рио	го	знае	с	
това	 име.	Той	 е	 известен	
като	 Estádio do Maracanã 
или	 само	 Маракана,	 как-
вото	 е	 и	 името	 на	 квар-
тала,	 в	 който	 се	 намира.	
Стадионът,	 проектиран	 от	
двама	 бразилски	 архите-
кти	и	построен	за	светов-
ното	първенство	по	футбол	
през	1950	г.,	е	бил	най-го-
лемият	 в	 света.	 Финалът	
между	Бразилия	и	Уругвай	
през	същата	година	държи	
световния	рекорд	за	посе-
щение	 на	 футболен	 мач	 –	
около	210	хиляди	зрители,	
преживяли	шок	след	загу-
бата	с	1:2	от	Уругвай,	стра-
на-джудже	 в	 сравнение	 с	
Бразилия	и	с	територия	и	
население,	отцепили	се	от	
Бразилия.	 По-късно,	 в	 съ-
ответствие	с	изискванията	
на	 ФИФА	 на	 стадионите	
да	 има	 само	 номерирани	
седящи	места,	капацитетът	
му	 е	 сведен	 до	 97	 хиля-
ди	зрители.	Това	става	за	
сметка	 на	 премахването	
на	„жерал“,	правостоящите	
места	 зад	 вратите	 и	 ска-
мейките,	където	са	стояли	
най-бедните	 любители	 на	
футбола.	Стадионът	държи	
и	 друг	 световен	 рекорд	
–	 пак	 за	 най-голямо	 по-
сещение,	 но	 на	 концерт	
–	 през	 1991	 г.	 попгрупа	
„А-ха“	 събира	 198-хилядна	
аудитория.	 „Маракана“	 е	
тясно	свързан	с	кариерата	
на	 легендарния	 Пеле.	Тук,	
съответно	 през	 1957	 г.	 и	
1971	 г.,	 той	 изиграва	 пър-
вия	 и	 последния	 си	 мач	
за	 националния	 отбор	 на	
Бразилия,	 и	 пак	 тук,	 през	
1969	г.,	отбелязва	хилядния	
си	гол	в	официални	мачо-
ве.
	 Отваряйки	 дума	 за	
„Маракана“	 и	 футбола,	
мога	 да	 добавя	 следното.	
Прибирайки	 се	 вечер	 в	
хотела,	 обикновено	 пус-
ках	един	спортен	канал	на	
местната	телевизия	(почти	
нищо	не	разбирам	на	пор-
тугалски	език	и	е	безпред-
метно	 да	 гледам	 друго).	А	
този	 спортен	 канал	 пре-
дава	главно	футбол.	Чувах	
как	 коментаторите	 непре-
къснато	 произнасят	 „Ма-
ракана“,	а	не	официалното	
име	 на	 стадиона.	 Понеже	
там	 играят	 мачовете	 си	
четирите	елитни	отбора	на	
Рио,	а	именно		„Ботафого“,	
„Фламенго“,	 „Флуминензе“	
и	 „Вашку	 да	 Гама“,	 той	
е	 главната	 арена,	 къде-
то	 се	 случват	 футболните	
събития	 в	 града.	 И	 тъй	
като	 гледах	 някои	 от	 по-
казваните	 мачове,	 както	
и	 присъстващите	 на	 тях	
зрители,	мога	да	кажа,	че	
„лудите“	 по	 футбола	 бра-
зилци	 са	 съвсем	 културни	
и	 толерантни	 зрители,	 че	
не	 видях	 никакви	 „агитки	
на	 феновете“	 така,	 как-
то	 го	 разбират	 у	 нас,	 че	
по	 трибуните	 виждах	 спо-
койни	 и	 усмихнати	 хора,	
виждах	семейства	с	деца,	
които	 заедно	 се	 забавля-
ват,	 дори	 и	 си	 похапват,	
нещо,	което	можеше	да	се	
види	 и	 по	 нашите	 стади-

они,	 но	 преди	 50-60	 годи-
ни.	А	сега?	Сега	само	мога	
да	 пожелая	 на	 български-
те	 футболни	 „фенове“	 да	
прихванат	от	„лудостта“	на	
бразилските	футболни	зри-
тели.
	 Сега	 стадионът	 е	 за-
ключен,	 празен	 и	 тих,	 а	
наоколо	 движението	 е	
слабо.	 Ранен	 следобед	 е	
и	 слънцето	 жари	 безми-
лостно.	Няма	какво	повече	
да	 правя	 тук	 и	 поглеж-
дайки	в	картата	на	 града,	
се	 насочвам	 към	 един	 от	
най-прочутите	 и	 красиви	
паркове	в	Рио	–	Boa	Vista.	

За	да	стигна	дотам,	трябва	
да	премина	по	много	дълъг	
(поне	 200	 m)	 надлез,	 по-
строен	над	широкия	буле-
вард	 пред	 стадиона	 и	 ня-
колко	железопътни	 линии.	
Надлезът	е	покрит	с	широ-
ка	козирка	и	под	нейната	
сянка	спят	бездомници.	От	
другата	страна	виждам	ви-
соката	метална	 ограда	 на	
парка,	зад	която	е	плъзна-
ла	гъста	растителност.	
	 Куинта	 да	 Боа	 Виста	
(Quinta	da	Boa	Vista),	което	
може	 да	 се	 преведе	 като	
„къщата	 с	 хубав	 изглед“,	
e	 голям	 обществен	 парк	
в	 квартала	 Sao	 Cristovao,	
свидетел	 на	 исторически	
събития	 с	 особена	 важ-
ност	 в	 развитието	 на	
Бразилия	 като	 държава.	
До	 1759	 г.	 земята,	 върху	
която	 е	 днешният	 парк,	
е	 принадлежала	 на	 Йезу-
итския	 орден.	 По-късно,	
когато	 йезуитите	 напускат	
колониална	 Бразилия,	 тя	
е	поделена	между	различ-
ни	 собственици.	 Един	 от	
тях	 е	 Елиас	 Лопес,	 богат	
португалски	търговец,	кой-
то	 в	 началото	 на	 XIX	 век	
е	 построил	 голям	 дом	 на	
хълма,	издигащ	се	в	него-
вото	имение.	От	този	хълм	
се	 е	 откривала	 чудесна	
гледка	 към	 залива	 Гуана-
бара,	 което	 е	 дало	 повод	
за	 името	 Boa	Vista	 (хубав	
изглед).	
	 Когато	 през	 1808	 г.	
целият	 кралски	 двор	 на	
Португалия	с	принц	регент	

Жуау	 и	 кралица	 Мария	 I	
идват	 в	 Рио	 де	Жанейро,	
Елиас	 Лопес	 им	 дарява	
имението	 си	 и	 то	 се	 пре-
връща	в	кралска	резиден-
ция.	За	да	се	осигурят	по-
добри	 удобства	 за	 висо-
чайшото	семейство,	между	
1816	 г.	 и	 1821	 г.	 в	 къщата	
са	 извършени	 ремонти	 и	
подобрения	и	тя	става	из-
вестна	под	името	Paco	de	
Sao	Cristovao	(Двореца	на	
Сао	 Кристовао),	 а	 също	
и	 като	 Кралския	 дворец.	
След	 смъртта	 на	 кралица	
Мария	 I	през	1816	г.,	на	6	
февруари	1818	г.	принц-ре-

гентът	 Жуау	 е	 провъзгла-
сен	за	крал	на	Португалия	
под	името	Жуау	VI.
	 След	 завръщането	 на	
кралското	 семейство	 в	
Португалия	(1821	г.)	и	обя-
вяването	на	независимост-
та	на	Бразилия	под	името	

Бразилска	 Империя	 (1822	
г.)	 дворецът	 става	 рези-
денция	на	първия	импера-
тор	 -	 Педро	 I,	 и	 неговите	
наследници,	 а	 името	 му	
става	 известно	 като	 Им-
ператорския	 дворец.	След	
като	през	1889	г.	Бразилия	
е	 обявена	 за	 република,	
императорската	 фамилия	
напуска	 страната	 и	 дво-
рецът	 и	 заобикалящите	 го	
градини	опустяват.
	 По	 време	 на	 престоя	
си	 в	 Рио	 крал	 Жуау	 VI	
основава	 Националния	
музей	 на	 Бразилия	 (1818	
г.),	 който	 през	 1892	 г.	 е	

преместен	 тук,	 в	 бившата	
кралска	 и	 императорска	
резиденция.	 През	 двата	
века	 на	 своето	 съществу-
ване	музеят	събира	богати	
колекции,	 включващи	 па-
леонтология,	 археология,	
естествена	 история,	 етно-

логия	 и	 пр.	 През	 нощта	
на	 2	 септември	 2018	 г.,	
точно	200	години	след	съз-
даването	му,	в	музея	лум-
ва	 огромен	 пожар,	 който	
унищожава	 почти	 цялата	
експозиция.	 На	 17	 януари	
2019	 г.	 в	 част	 от	 сградата	
е	открита	първата	след	по-
жара	 изложба	 от	 морски	
вкаменелости.	 Когато	 аз	
отидох	там,	целият	дворец	
беше	затворен	зад	високи	
огради,	над	които	се	виж-
даше	само	най-горната	му	
част,	 покрита	 със	 строи-
телни	 скелета,	 а	 достъпът	
до	него	беше	невъзможен.	
Но	от	снимките,	които	съм	
виждал,	мога	без	всякакво	
преувеличение	да	кажа,	че	
интериорът	 на	 двореца	 е	
бил	разкошен!
	 Днес	 Quinta	 da	 Boa	

Vista	 е	 много	 посещавано	
място	 за	 развлечения	 на	
цели	 семейства,	 тъй	 като	
представлява	 огромен	
парк	 с	 прекрасна	 расти-
телност,	 вековни	 дървета,	
езера	 с	 лодки	 и	 водни	
колела,	 беседки,	 тревни	
площи	 и	 сенки,	 осигуря-
ващи	 прекрасни	 места	 за	
пикник,	 игри	 и	 всякакви	
приятни	 занимания,	 вклю-
чително	 и	 атрактивно	 ту-
ристическо	 влакче.	 Освен	
това	 на	 неговата	 терито-
рия	 е	 и	 Зоологическата	
градина,	 най-старата	 в	
Бразилия,	 открита	 през	
1945	г.	В	нея	са	представе-
ни	над	2000	животни,	като	
особено	 богати	 са	 колек-
циите	от	птици	и	маймуни,	
обитаващи	 бразилските	
джунгли.
	 С	 нежелание	 напус-
кам	 парка,	 той	 е	 толкова	
красив,	 а	 времето	 -	 пре-
красно,	но	днес	имам	още	
една	цел	и	 тя	 е	 свързана	
с	 карнавала	 в	 Рио,	 един	
от	 най-пищните	 празници	
на	 земята,	 и	 едва	ли	има	
някой,	 който	 да	 не	 е	 чу-
вал	 или	 гледал	 нещо	 за	
него.	 Провежда	 се	 всяка	
година	в	разгара	на	лято-
то	 в	 продължение	 на	 пет	
дни	–	от	петък	до	вторник	
преди	Великите	 пости.	То-
гава	 улиците	 на	 Рио	 се	
изпълват	 с	 празнуващ	на-
род.	 Но	 върха	 на	 всичко	

е	 парадът	 на	 школите	 по	
самба,	който	представлява	
конкурс,	оценяван	от	мно-
гобройно	 прецизно	 жури	
според	 строго	 регламен-
тирани	критерии.	На	след-
ващата	сряда	се	обявяват	
резултатите,	 което	 се	 оч-
аква	 с	 небивал	 интерес,	
а	 победителите	 се	 радват	
на	 огромно	 внимание	 и	
се	 честват	 с	шумни	 праз-
ненства.	 Най-зрелищните	
представления	 се	 вихрят	
на	 Sambodromo,	 спе-
циално	 място	 в	 квартал	
Estaсio.	 То	 представлява	
дълъг	 800	 метра	 параден	
маршрут,	по	който	на	голе-
ми	 автомобилни	 платфор-
ми	 красивите	 участнички	
демонстрират	 своите	 тан-
цови	 умения.	 Но	 кое	 е	
по-красиво	–	участничките	

или	 техните	 оскъдни,	 но	
неописуеми	 като	 багри	 и	
блясък	 облекла,	 е	 трудно	
да	 се	 каже.	 Sambodromo	
е	 проектиран	 специално	
за	целта	и	е	използван	за	

първи	 път	 през	 1984	 г.	От	
двете	страни	на	парадния	
маршрут	са	построени	ви-
соки	 амфитеатрални	 три-
буни,	които	могат	да	побе-
рат	до	88	000	зрители.	Но	
хора,	жадни	да	видят	това	
шоу,	 има	 и	 долу,	 съвсем	
близо	 до	 дефилиращите.	
Естествено,	 достъпът	 до-
тук	 се	 заплаща,	 а	 цените	
варират	 в	 много	 широки	
граници,	 в	 зависимост	 от	
местата.	
	 Сега,	 когато	 аз	 съм	
там,	Sambodromo	е	пуст	и	
празен,	а	парадният	марш-
рут	е	недостъпен,	заграден	
със	 заключени	 решетки.	
Но	и	така	е	много	внуши-
телен!	 Същото	 обаче	 не	
може	да	се	каже	за	райо-
на	около	него.	Улиците	са	
страшно	мръсни,	по	тях	се	

валят	 всякакви	 отпадъ-
ци,	 хората	 се	 разхождат	
полуголи.	 Определено	 не	
бих	искал	да	попадна	там	
вечер.

продължава в понеделник

Пътеписите на Георги Трендафилов

Едно пътувàне в Южнà Америкà

Митичният стадион „Маракана“, 
който сега е празен и тих

В Quinta da Boa Vista 

Част от парадния маршрут и 
трибуните на Самбодромо

И тук, в квартал Estaсio, 
не липсват кабелни страхотии

Едно пътувàне в Южнà Америкà Рио де Жàнейро


