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Почåтният конñул Вили 
Вàн Импå: „Моятà миñия å 
äоáроволчåñтвото в ползà 
нà хорàтà от Гàáрово”  8

	 Утре	 от	 19	 часа	 в	 Художестве-
ната	галерия	„Христо	Цокев“	на	Га-
бровския	камерен	оркестър	ще	гос-
тува	композиторът	и	пианистът	Кра-
симир	Тасков.	 Програмата	 включва	
Концерт	 за	 пиано	и	оркестър	 в	 ла	
минор	 от	 Феликс	 Менделсон,	 три	
фантастични	 пиеси	 за	 пиано	 от	
Роберт	Шуман,	две	пиеси	за	пиано	
от	Панчо	Владигеров	и	Концертино	
за	 пиано	 и	 оркестър	 от	 Красимир	
Тасков.	Красимир	Тасков	преподава	
в	 Националната	 музикална	 акаде-
мия	 като	 професор	 по	 композиция	
и	 пиано.	 Завеждащ	 катедрата	 по	
композиция.	 Заедно	 с	 Деворина	
Гамалова	е	награден	през	2013	г.	с	
„Кристална	лира“	от	Съюза	на	бъл-
гарските	музикални	 и	 танцови	 дей-
ци	 „за	високи	 художествени	пости-
жения”.	 Цената	 на	 билетите	 е	 3	
лева.	 За	 ученици,	 студенти	 и	 лица	
над	65	години	входът	е	свободен.

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Шестокласник	 от	 га-
бровско	 училище	 е	 наста-
нен	 в	 хирургично	 отделе-
ние	 на	 болницата	 за	 на-
блюдение	заради	получени	
при	побой	кръвонасядания	
по	 главата,	 а	 може	 би	 и	
мозъчно	сътресение.		
	 Момчето	 е	 пребито	 в	
училищен	 коридор	от	 дру-
го	момче	–	с	една	 година	
по-голямо,	 пред	 очите	 на	
други	деца.
	 На	 9	 юни	 около	 14	
часа	 следобед	 в	 коридо-
ра	 на	 училище	 в	 Габрово	
седмокласник	 започва	 да	
се	 перчи	 пред	 децата	 и	
по	 дребен	 повод	 се	 нах-
върля	 срещу	 друго	 момче	
–	с	година	по-малко.	След-
ват	удари	с	ръце	и	крака,	
шестокласникът	 е	 пребит	

здраво.	Налага	се	болнич-
но	лечение.
	 Извършителят	 -	 сед-
мокласник,	 учи	 в	 същото	
училище.	 Вчера	 от	 поли-
цията	потвърдиха	случая	с	
официално	съобщение.	
	 „...Предприети	 са	 не-
забавни	 действия	 за	 из-
ясняване	 на	 случая.	 Спо-
ред	първоначалните	данни	
момчето	е	пострадало	при	
спречкване	 с	 13-годишен	
съученик	 в	 коридора	 на	
основно	 училище	в	 Габро-
во.	 По	 случая	 работи	 ин-
спектор	от	Детска	педаго-
гическа	 стая,	 заведена	 е	
преписка“,	уточниха	оттам.	
	 Намериха	 се	 хора	 да	
заявят,	че	медиите	„търсе-
ли	евтини	сензации“.	Здра-
вето	 на	 децата,	 поверени	
на	институциите,	едва	ли	е	
„евтина	сензация“.	

Прåáихà шåñтоклàñник 
в ãàáровñко училищå

СТЕФКА БУРМОВА

	 По	 преценка	 на	 авто-
ритетното	 петчленно	жури	
под	 председателството	 на	
акад.	 Иван	 Радев	 –	 доц.	
Йордан	 Евтимов,	 Вера	
Христова,	 Снежанка	Алек-
сиева	и	Веселин	Зидаров,	
тазгодишното	 издание	 на	
Националния	 конкурс	 не	
присъди	 голямата	 Славей-
кова	 награда	 за	 лирично	
стихотворение.
	 Две	 втори	 награди	
бяха	 отредени	 на	 Йордан	
Пеев	 за	 „Отговор	 на	 пис-
мото	 на	 Левски	 до	 мен	
в	 нощта	 на	 18	 срещу	 19	
февруари“	и	на	Иван	Тенев	
и	 Александър	 Петров	 за	
„Ела“.		
	 Две	 трети	 места	 по-
лучиха	 двама	 автори	 на	
лирика	 –	 Иван	 Вълев	 за	

„Чистилище“	 и	 Георги	 Ни-
колов	 за	 „Метафора,	 го-
ляма	 колкото	 рибата	 от	
„Старецът	и	морето“.
	 Наградата	 на	 публика-
та,	 която	 се	 връчва	 за	
първи	 път	 тази	 година	 с	
решение	 на	 тревненския	
ОбС,	 грабна	 Карен	 Он-
ник	Бейлерян	за	„Времето,	
което	ни	остава“.

Нå приñъäихà Слàвåйковà 
нàãрàäà, äàäохà äвå втори

РУЖА ЛЮБЕНОВА
 
	 Управител	 на	 габров-
ска	 фирма	 се	 отърва	 от	
затвора	 и	 получи	 условна	
присъда,	 защото	 предпо-
чете	да	си	признае	вината	
и	 така	 да	 получи	 по-лека	
присъда.	 Наказаха	 го	 за	
укрити	данъци.	
	 Пред	 съда	 бизнесме-
нът	 Я.	 С.	 заяви,	 че	 се	
признава	 за	 виновен	 по	
всички	факти	и	обстоятел-

ства	 в	 обвинителния	 акт	
и	 изрази	 съгласие	 да	 не	
се	 събират	 доказателства	
по	 тях.	 Съгласно	 разпо-
редбите	 на	 закона,	 при	
разглеждане	на	делото	по	
този	ред,	когато	определя	
наказанието,	 съдът	 е	 длъ-
жен	да	наложи	наказание	
под	 най-ниския	 предел	 от	
3	години	лишаване	от	сво-
бода.	 Така	 Я.	 С.	 получи	
една	 година	и	шест	месе-
ца	 лишаване	 от	 свобода	

–	 условно,	 с	 три	 години	
изпитателен	срок.	
	 Присъдата	 беше	 обя-
вена	 в	 петък,	 9	 юни,	 от	
състав	 на	 габровския	 Ок-
ръжен	съд,	председателст-
ват	 от	 съдия	Диана	Васи-
лева.	 Я.	 С.	 се	 призна	 за	
виновен,	че	„през	периода	
месец	 февруари	 2011	 г.	 –	
месец	май	2013	г.,	като	уп-
равител	на	търговско	дру-
жество	от	Габрово,	при	ус-
ловията	 на	 продължавано	

престъпление,	избегнал	ус-
тановяването	и	плащането	
на	 данъчни	 задължения	 в	
особено	големи	размери	–	
18	584,50	лева.
	 Видно	 от	 събраните	
по	 делото	 доказателства,	
през	 инкриминирания	 пе-
риод,	 при	 водене	 на	 сче-
товодството	на	дружество-
то,	 подсъдимият	 използ-
вал	 неистински	 фактури	
за	 покупки	 от	 търговско	
дружество	 от	София,	 като	

сделките,	 отразени	 в	 тях,	
реално	 не	 са	 осъществе-
ни.	 Включването	 на	 посо-
чените	фактури	в	дневници	
за	покупки	на	представля-
ваното	от	Я.	С.	дружество,	
възпрепятствало	 установя-
ването	и	плащането	на	ре-
ално	 дължим	 за	 периода	
Данък	добавена	стойност“,	
пише	в	обвинителния	акт.
	 Освен	 че	 ще	 внимава	
много	 какво	 върши	 през	
следващите	 три	 години,	

заради	 изпитателния	 срок	
по	тази	присъда,	Я.	С.	ще	
трябва	 и	 да	 се	 „бръкне	
дълбоко	в	джоба“.	
	 В	присъдата	е	записа-
но,	че		трябва	да	заплати	
в	полза	на	републиканския	
бюджет,	 чрез	 Министер-
ство	на	финансите,	сумата	
от	 18	 584,50	 лева,	 пред-
ставляваща	 обезщетение	
за	 причинени	 от	 престъ-
плението	 му	 имуществени	
вреди.

	 С	 това	 плащанията	
му	 не	 свършват	 –	 съдът	
разпореди	да	плати	и	 743		
лева	 държавна	 такса	 вър-
ху	 уважения	 граждански	
иск,	 както	 и	 1355,95	 лева	
направени	 по	 делото	 раз-
носки.
	 Присъдата	 на	 габров-
ския	 съд	 подлежи	 на	 об-
жалване	 и	 протестиране		
пред	Апелативния	 съд	 във	
Велико	 Търново	 в	 15-дне-
вен	срок.

Фирмåн шåф признà, чå крил äàнъци
Осъдиха го условно и да внесе в държавния бюджет 18 584,50 лева - укрити данъци

ВЕЛА ЛАзАРОВА

	 Акцент	 в	 програмата	
на	Славейковите	празници	
в	 Трявна	 бе	 проведената	
на	 10	 юни	 научна	 конфе-
ренция	 на	 тема:	 „Поезия	
и	 политика:	 190	 години	 от	
рождението	 на	 поета	 и	
държавника	Петко	Славей-
ков”.
	 Държавно-творчески	
пристрастен,	 Петко	 Сла-
вейков	 привлича	 изсле-
дователите	 в	 съвремието	
както	 с	 поетичното	 си	
творчество,	 така	и	с	виж-
данията	 си	 за	 образова-
нието	 -	 неразграничимо		
от	 възпитанието,	 полити-
ката	 на	 грамотност	 и	 об-
разование,	 буржоазната	
етика,	 Любен	 Каравелов	
и	Петко	Славейков	-	прос-
ветители	 и	 революционе-

ри,	Славейков	публициста,	
Славейков	 в	 музикалните	
си	дела	и	взаимодействие	
с	 ученика	 си	Янко	Муста-
ков	и	др.
 Проф. Николай Ди-
митров, великотър-
Новски уНиверситет: 
„Поезията	 на	 Славейков,	
която	 той	 пише	 след	 Ос-
вобождението,	 има	 пове-

че	историческо,	отколкото	
естетическо	 значение.	 На	
литературните	 изследова-
тели	 тя	 дава	материал	 за	
народопсихологични	 из-
води,	 такива,	 свързани	 с	
бита	и	тогавашния	полити-
чески	 живот.	 Нещо,	 което	
не	 може	 и	 няма	 как	 да	
открием	в	исторически	до-
кументи.	 Това	 е	 поезия,	
свързана	 с	 фолклорно-
разговорната	 стилистика	
и	 любопитна	 със	 своята	
експресивност	 и	 образ-
ност.	 Славейков	 взема	
една	народна	песен	и	вла-
га	актуално	съдържание	от	
политическия	 живот.	 Друг	
път	 търси	 идеологическо	
послание,	свързано	с	най-
важното	 политическо	 съ-
битие	 от	 1879	 г.	 -	 Учреди-
телното	събрание.	
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Крàñимир Тàñков 
ãоñтувà нà Кàмåрния

акад. Иван Радев

Почåтохà 190 ã. от рожäåниåто нà Пåтко 
Слàвåйков ñ нàучåн форум в Трявнà

Проф.  Димитров

Õуáàвà рàáотà, àмà áълãàрñкà, оплàквà 
ñå роäитåл нà äåтå от ÖДГ "Слънцå"2

	 В	 края	 на	 миналата	
седмица	 Асоциацията	 на	
индустриалния	 капитал	 в	
България	 изпрати	 своите	
10	 предложения,	 които	 са	
от	 съществено	 значение	
за	 българския	 бизнес,	 с	
чието	 приемане	 ще	 се	
създадат	 по-добри	 усло-
вия	 за	 развитие	 на	 пре-
дприемачеството	 и	 на	 по-
конкурентна	 икономика	 в	
страната	 ни,	 до	 предсе-
дателя	на	икономическата	
комисия	 в	 44-то	 НС	 Пе-
тър	 Кънев,	 до	 заместник	
министър-председателя	 по	
икономическата	 и	 демо-
графската	 политика	 Вале-
ри	 Симеонов	 и	 до	 иконо-
мическия	 министър	 Емил	
Караниколов,	 информира	
председателят	 на	 местна-

та	структура	Николай	Гри-
горов.	
	 Първото	от	тях	е	свър-
зано	 с	 дискутираната	 от	
няколко	 години	 такса	 би-
тови	 отпадъци.	 Подготве-
ните	 изменения	 и	 допъл-
нения	 в	 ЗМДТ	 трябва	 да	
въведат	 	 безалтернативно	
принципа	 „замърсителят	
плаща“,	така	както	е	посо-
чено	в	Директива	2008/98/
ЕО	 на	 Европейския	 пар-
ламент	 и	 на	 Съвета	 от	
19	 ноември	 2008	 година,	
относно	 отпадъците	 и	 за	
отмяна	на	определени	ди-
рективи.	 Тези	 изменения	
и	 допълнения	 трябва	 да	
влязат	в	сила	през	2018	г.,	
за	 да	 се	 реализира	 дъл-
го	 отлаганата	 реформа	 и	
да	 се	 създаде	 практика	

за	 коректно	 определяне	
на	 план-сметките	 на	 об-
щините	 и	 възприемане	 на	
справедлива	 основа	 за	
разпределянето	 им	 в	 так-
са	 битови	 отпадъци,	 са	
категорични	 от	 АИКБ.	 Те	
настояват	 за	 спешно	 при-
емане	 и	 влизане	 в	 сила	
на	 изготвения	 от	 работна	
група	към	Министерството	
на	финансите,	с	участието	
на	представители	на	рабо-
тодателските	 организации,	
законопроект	 за	 измене-
ние	 и	 допълнение	 на	 За-
кона	за	местните	данъци	и	
такси.
	 АИКБ	 счита	 още,	 че	
след	 като	 в	 НАП	 и	 НСИ	
се	представя	 годишен	фи-
нансов	отчет	на	търговеца	
в	 съответните	 срокове,	 е	

неясна	необходимостта	да	
се	подава	финансов	отчет	
и	 в	 Търговския	 регистър	
към	Агенцията	 по	 вписва-
нията,	 подчерта	 Николай	
Григоров.	 Освен	 че	 не	 се	
огласява	 нещо	 различно,	
това	 задължение	 струва	
допълнително	 време	 и	
средства	 на	 бизнеса.	 Не	
на	последно	място	подоб-
но	законодателно	решение	
противоречи	 на	 елементи	
от	Закона	за	електронното	
управление	 и	 от	 Закона	
за	 ограничаване	 на	 ад-
министративното	 регули-
ране	 и	 административния	
контрол	върху	стопанската	
дейност,	
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рабоТа прЕдлага

асисТЕнТ с добър ан-
глийски език за работа 
вкъщи се търси на тел. 
0885/977-195. [22, 16]

ФирМа Търси Май-
сТор гоТВач - 1200 
лв., сЕрВиТьори - 
650 лв., и каМЕри-
Ерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 23]

гоТВач/ка за Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 16]
акВапарк В Созопол тър-
си да назначи персонал 
- майстор пицар, готвач, 
работник фреш бар, ра-
ботник палачинки, барман 
безалкохолни, работник 
сладолед  - осигурена от 
фирмата квартира. Тру-
дов договор и осигуров-
ки. Отлично възнаграж-
дение! Справки на тел. 
0893/303-848 [30, 15]
каФЕнЕ Търси барман/
ка и сервитьор/ка. Справ-
ки на тел. 0897/383-738. 
[11, 6]

“принЦ“ оод раз-
ширяВа произВод-
сТВоТо и наема: ши-
Вачи с опиТ - 900-
1150 лв.; шиВачи 
- 750-850 лв.; крояч 
на кожа  -  550-
950 лв.; рабоТниЦи 
ръчни опЕраЦии - 
550-950 лв.; чисТач 
на произВодсТВЕни 
поМЕщЕния - 550 
лв. Възнаграждени-
ята са бруто, според 
извършената работа. 
Целогодишна работа, 
осигуровки на реал-
ната заплата. Справки 
на тел. 066/803-489; 
princeinfo@gmail.com. 
[30, 22]

пТиЦЕкланиЦа „гЕ-
пард“ ООД търси да на-
значи шофьор с катего-
рия „С“ и професионална 
компетентност, обезкос-
твач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 11]
заВЕдЕниЕ Търси бар-
мани, сервитьори. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[11, 11]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вачки. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 6]
продаВач-консулТанТ 
за магазин за промишле-
ни стоки се търси на тел. 
0887/649-427. [11, 10]

„иМпулс“ ад - 
габроВо търси да на-
значи спЕшно ТЕх-
нолог програМисТ 
на Машини с Цпу с 
начална заплаТа оТ 
2500 лЕВа. ние пред-
лагаме: 1. Работа в 
екип от млади, амбици-
озни хора и доказани 
професионалисти. 2. 
Допълнителни финан-
сови бонуси и ваучери 
за храна. Справка на 
тел. 066/899-542 или 
0879/406-796 - Велич-
ка Раева. [26, 11]

рабоТник за метанстан-
ция в град Габрово се тър-
си на тел. 0893/393-308. 
[11, 8]
ТЕхник „сисТЕМи за си-
гурност“ се търси на тел. 
0888/732-591. [11, 8]
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди и сезонни трак-
тористи. Справки на тел. 
0896/690-300. [8, 7]
коМпаньонки за Гер-
мания срещу добро за-
плащане се търсят на тел. 
+4915166703332. [11, 7]
храниТЕлни сТоки в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 7] 
аВТоМонТьори сЕ тър-
сят на тел. 0888/415-311. 
[11, 6]

ФирМа Търси Мон-
Тажник за PVC и Al 
дограМа. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 7]

„Топ сЕрВиз“ търси авто-
монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 6]
МЕбЕлна ФирМа „Лукс-
90“ ЕООД търси да на-
значи мебелисти и шлай-
фист (бояджия), шприцьор. 
Справки на тел. 0886/33-
29-68 - гр. Габрово. [12, 
6]
аВТоМиВка Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 5]
ФирМа Търси шивачки 
прав шев и окачествител 
с опит. Справки на тел. 
0895/816-362. [5, 5]
„капка“ оод - Габрово, 
бул. „Трети март“ 87, тър-
си шивачка. Твърда за-
плата, отлични условия. 
Справки на тел. 0889/506-
941. [7, 5]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 5]
продаВач-консулТанТ 
В мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-002. [11, 5]
МЕбЕлна Фабрика тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 

тел. 0888/419-838. [22, 5]
каМЕриЕрка, гоТВач/
ка, работник кухня, серви-
тьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 4]
рабоТник кухня - за-
куски, се търси на тел. 
0895/850-220. [5, 4]
пиЦария „Мания“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 4]
ФирМа „алФрида-пЕ-
ЕВ“ търси работници в 
производството. Осигурен 
транспорт и прилично за-
плащане. Сутрин в офиса 
до 8.30 часа. Справки на 
тел. 066/87-88-33. [11, 4]
Търся МайсТор на тес-
тени закуски на 8 часа 
за работа в Слънчев бряг, 
може и пенсионер. Дневна 
смяна, с платени осигу-
ровки и квартира. Да вла-
дее български език. Справ-
ки на тел. 0895/687-318. 
[5, 4]
ФирМа Търси шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 3]
риМ - Габрово набира 
работници за археоло-
гически разкопки. Заяв-
ления - ул. „Николаев-
ска“ 10. Справки на тел. 
066/809-767 [6, 1]

ФирМа „диМас“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
шоФьор на ТоВарЕн 
аВТоМобил и рабоТ-
ник сТроиТЕлсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16.

пЕкарна „клЕопаТра“ 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0895/708-501. 
[4, 3]
хора за работа в Герма-
ния - шофьорска книжка, 
до 40 години, се търсят на 
тел. 0888/456-477. [5, 1]
Тпк „балкан“ търси да 
назначи: 1. Шивачки; 2. 
Гладачки; 3. Банцигар; 4. 
Ръчник. Телефон за връз-
ка: 0877/826-140. [4, 1]
ТърсиМ шоФьор за 
специализиран товарен 
автомобил с кран. Теле-
фон за връзка: 0892/342-
659 - Красимир. [33, 1]
поМощник В кухня (са-
латиер) се търси на тел. 
0887/376-674. [5, 1]
пасТир на крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[5, 1]
заВЕдЕниЕ Търси бар-
ман-сервитьорка за днев-
на смяна (може и без 
опит). Справки на тел. 
0896/831-841. [3, 1]
Миячка на 4 или 8 часа 
- тел. 0878/966-222.

ВзаиМопоМощ
жЕна за взаимопомощ на 
село търси 0877/243-413. 
[5, 1]

спорТ
шахМаТ за деца в 
Дома на културата - тел. 
0899/590-276. [11, 6]

жиВоТни продаВа
кози - 10 бр., 13 ярета, 
два пръча се продават в 
кв. Стефановци, ул. „Зла-
тия“ № 2, Минчо Джаба-
зов. [3, 3]

доМашни любиМЦи
пинчЕри арлЕкин - 100 
лв. - тел. 0898/834-073. 
[11, 8]

Магазин за Фуражи
Магазин за фуражи - 
Габрово, Лъката (зад поли-
цията). Продава царевична 
отсевка  - 0.35 лв., пше-
ница и ечемик - 0.40 лв., 
царевица - 0.42 лв., трици 
- 0.36 лв. Тел. 0878/240-
506. [33, 11]

за сТопансТВоТо
почисТВанЕ на дворове 
и градини - тел. 0876/88-
31-01. [5, 3]

градинска ТЕхника
саМоходна косачка - 
тел. 0888/241-855. [4, 4]

продължава от стр. 1
съгласно	 която	 адми-
нистративният	 орган	 не	
може	 да	 изисква	 предос-
тавяне	на	информация	или	
документи,	 които	 са	 на-
лични	 при	 него	 или	 при	
друг	орган,	а	ги	осигурява	
служебно	 за	 нуждите	 на	
съответното	производство.	
„По	 тези	 причини	 пред-
лагаме	 да	 се	 предвиди	
възможност	 за	 служебен	
достъп	 на	 АВп	 до	 финан-
совите	 отчети	 на	 търго-
вците,	 а	 задължението	 за	
представяне	 на	 отчетите	
в	 търговския	 регистър	 на	
АВп	 за	 търговците	 да	 от-
падне,	 което	 значително	
би	улеснило	работата	как-
то	 на	 бизнеса,	 така	 и	 на	
самата	 агенция“,	 отбеляза	
още	 г-н	 Григоров.	Той	 до-
пълни	 още,	 че	 Директива	
2013/34/ЕС	 дава	 възмож-
ност	държавите	членки	да	
приемат	 облекчена	 про-
цедура	 за	 публикуване	 на	
финансовите	 отчети,	 осо-
бено	за	микро-	и	малките	
предприятия,	 като	 услови-
ето	за	това	е	съдържаща-
та	 се	 в	 баланса	 инфор-
мация	 да	 е	 надлежно	 по-
дадена	 в	 най-малко	 един	
компетентен	 орган	 и	 тази	
информация	да	е	изпрате-
на	 в	Търговския	 регистър,	
така	че	при	поискване	да	
може	 да	 бъде	 получено	
копие	от	нея.	Ако	в	Бълга-
рия	 бъде	 създадена	 един-
на	входна	точка	(например	
в	 НСИ),	 където	 предприя-
тията	 подават	 годишните	
си	 финансови	 отчети,	 ще	
отпадне	 задължението	 им	
за	 публикация	 на	 ГФО	 в	
Търговския	регистър,	което	
ще	намали	значително	ад-
министративната	 и	финан-
сова	 тежест	 за	 бизнеса	
във	 връзка	 със	 задълже-
нието	им	за	публичност	на	
финансовите	отчети.
	 Според	АИКБ	 изисква-
нето	 за	 представяне	 на	
свидетелство	 за	 съдимост	
от	 ЗОП	 е	 в	 колизия	 със	
Закона	 за	 електронно-
то	 управление,	 съгласно	
който	 административните	
органи,	 лицата,	 осъщест-
вяващи	публични	функции,	
и	 организациите,	 предос-
тавящи	обществени	услуги,	

не	 могат	 да	 изискват	 от	
гражданите	 и	 организаци-
ите	представянето	или	до-
казването	на	вече	събрани	
или	 създадени	 данни,	 а	
са	 длъжни	 да	 ги	 съберат	
служебно	от	първичния	ад-
министратор	 на	 данните.	
Освен	 посочените	 коли-
зии,	подобно	изискване	за	
представяне	 на	 налична	
в	администрацията	инфор-
мация	води	до	значителна	
загуба	 на	 време	 и	 сред-
ства	 за	 предприемачите,	
поради	 което	 е	 крайно	
време	да	бъде	отменено.
	 Освен	 това	 изисква-
нето	 за	 удостоверяване	
на	 липса	 на	 задължения	
за	 данъци	 и	 задължител-
ни	осигурителни	вноски	по	
смисъла	на	чл.	 162,	 ал.	 2,	
т.	1	от	Данъчно-осигурител-
ния	процесуален	кодекс	и	
лихвите	по	тях	към	държа-
вата	или	към	общината	по	
седалището	 на	 възложи-
теля	 и	 на	 кандидата	 или	
участника	е	прекомерно	и	
следва	да	отпадне.
	 Обединените	 в	 АИКБ	
работодатели	 настояват	
още	да	се	премахне	допъл-
нителното	възнаграждение	
за	придобит	трудов	стаж	и	
професионален	 опит	 (така	
нареченият	 „клас“),	 което	
според	 тях	 е	 дискримина-
ционно	 различие	 между	
държавните	 служители,	 за	
които	 това	 допълнително	
възнаграждение	 отпадна	
преди	години,	и	наетите	по	
трудово	 правоотношение	
работници	 или	 служители,	
както	 и	 в	 необоснованото	
различие	 във	 възнаграж-
дението	 на	 лица,	 извърш-
ващи	 еднаква	 дейност,	 но	
с	 различен	 по	 продължи-
телност	трудов	стаж,	което	
по	 същество	 е	 дискрими-
нация	 по	 възрастов	 при-
знак.	Отпадането	на	 „кла-
са“,	 освен	 премахване	 на	
анахронизъм	 без	 аналог	
в	 европейските	 страни,	
ще	 създаде	 възможност	
за	 връщане	 на	 трудовия	
пазар	на	работници	и	слу-
жители,	 чието	 наемане	 е	
препятствано	 понастоя-
щем	от	по-високите	разхо-
ди	за	 труд,	 които	от	 своя	
страна	 са	 икономически	
необосновани,	 считат	 от	

Асоциацията.	 Според	 ра-
ботодателите	 решение	 на	
този	проблем	е	възможно	
чрез	 приемане	 на	 Поста-
новление	 за	 изменение	
на	 Наредбата	 за	 структу-
рата	 и	 организацията	 на	
работната	 заплата,	 при-
ета	 с	 Постановление	 №	
4	 на	 Министерския	 съвет	
от	 17.01.2007	 г.,	 с	 което	
да	 се	 отмени	 чл.	 12	 от	
Наредбата,	 както	 и	 да	 се	
отмени	 Постановление	 №	
147	на	Министерския	съвет	
от	2007	г.	за	определяне	на	
минималния	размер	на	до-
пълнителното	трудово	въз-
награждение	 за	 придобит	
трудов	 стаж	 и	 професио-
нален	опит.
	 Работодателите	 насто-
яват	 още	да	отпадане	оп-
ределяне	 на	 минимални	
осигурителни	 доходи	 по	
основните	 икономически	
дейности	 и	 квалифика-
ционни	 групи	 професии.	
Те	 считат,	 че	 в	 годините	
след	 финансовата	 криза	
административно	 опреде-
ляните	 МОД	 са	 се	 пре-
върнали	 в	 препятствие	 за	
развитието	 и	 в	 генератор	
на	 сива	 икономика,	 тъй	
като	 не	 отчитат	 различия-
та	по	отделни	предприятия	
и	сектори	на	икономиката,	
нито	връзката	със	заетост-
та,	общата	и	секторна	про-
изводителност	 на	 труда	 и	
ръста	 на	 цените.	 „Неслу-
чайно	 подобно	 решение	
няма	 аналог	 в	 нито	 една	
европейска	 държава	 –	 е	
позицията	 на	АИКБ.	 -	 Ос-
вен	 това	 МОД	 са	 пречка	
за	 наемане	 на	 хора	 от	
уязвими	социални	 групи	с	
ниска	квалификация.“	
	 Работодателите	 насто-
яват	 още	 за	 отпадане	 на	
възможността	за	ползване	
на	 отпуск	 по	 чл.	 155,	 ал.	
4	 от	 КТ	 (основен	 платен	
годишен	 отпуск	 в	 размер	
на	 не	 по-малко	 от	 20	 ра-
ботни	 дни)	 на	 основание	
вече	ползван	такъв	по	чл.	
163	и	164	от	КТ	(отпуск	по-
ради	бременност,	раждане	
и	 осиновяване	 и	 отпуск	
за	 отглеждане	 на	 дете	 до	
2-годишна	 възраст).	 Пра-
вото	 на	 платен	 отпуск	 от	
минимум	 20	 дни	 годишно	
за	периода,	в	който	вече	е	

ползван	отпуск	по	майчин-
ство,	следва	да	се	преос-
мисли	и	отмени,	считат	от	
АИКБ.	Както	и	първите	три	
дни	болнични	за	сметка	на	
работодателя	 да	 отпаднат,	
тъй	като	са	въведени	като	
антикризисна	 и	 временна	
мярка	 да	 се	 изплащат	 70	
на	 сто	 от	 среднодневното	
брутно	трудово	възнаграж-
дение.	
	 АИКБ	настоява	още	за	
въвеждане	 на	 едно	 гише	
за	 трудови	 визи,	 кое-
то	 може	 да	 бъде	 решено	
чрез	 Агенция	 по	 трудова	
миграция,	 която	 да	 е	 със-
тавена	 от	 ангажираните	 и	
понастоящем	 с	 решаване	
на	 проблема	 служители	
от	 МВР	 и	 АЗ,	 каквато	 е	
практиката	 в	 много	 раз-
вити	европейски	държави.	
„Освен	 това	 в	 чл.	 18,	 ал.	
3	 от	 Закона	 за	 трудова-
та	 миграция	 и	 трудовата	
мобилност,	 съгласно	 коя-
то	 е	 въведено	 изискване	
за	 упражняване	 на	 висо-
коквалифицирана	 заетост	
за	 брутна	 работна	 запла-
та	 на	 чужденеца	 от	 трета	
държава	най-малко	2	пъти	
по-висока	от	средната	ра-
ботна	заплата	в	България,	
е	 прекомерно	 и	 не	 съ-
ответства	 на	 изискване-
то	 на	 Директива	 2009/50/
ЕО	 на	 Съвета	 от	 25	 май	
2009	 година	относно	 усло-
вията	 за	 влизане	 и	 пре-
биваване	 на	 граждани	 на	
трети	 държави	 за	 целите	
на	 висококвалифицирана	
трудова	 заетост.	 Директи-
вата	 (член	 4,	 параграф	 2)	
дава	 изрично	 възможност	
на	 държавите	 членки	 да	
приемат	 или	 да	 запазят	
по-благоприятни	 разпо-
редби	 за	 лицата,	 спрямо	
които	 същата	 се	 прилага.	
Тези	възможности	са	ясно	
уредени	в	чл.	5,	параграфи	
3	и	5,	където	е	предвидено	
прагът	 да	 е	 най-малко	 1,5	
пъти	по-висок	от	средната	
брутна	 годишна	 заплата	
(СБГЗ)	 в	 съответната	 дър-
жава-членка,	 респективно	
за	 целите	 на	 заетостта	
в	 професии,	 в	 които	 има	
особена	 необходимост	 от	
работници,	 граждани	 на	
трети	държави	и	които	по-
падат	 в	 основните	 групи	

1	 и	 2	 от	 ISCO,	 прагът	 на	
заплатите	може	да	е	най-
малко	1,2	пъти	по-висок	от	
средната	 брутна	 годишна	
заплата	в	съответната	дър-
жава-членка.	 Следовател-
но	 няма	 пречка	 подобни	
по-ниски	прагове	да	бъдат	
възприети	и	у	нас“,	е	мне-
нието	на	работодателите.
	 „В	 българския	 Закон	
за	 счетоводството	 не	 е	
изцяло	възприет	подходът,	
който	се	препоръчва	в	Ди-
ректива	2013/34/ЕС	относ-
но	 задължителните	 крите-
рии	 за	 извършването	 на	
независим	 финансов	 одит	
на	 предприятията.	 Дирек-
тивата	 определя	 задълже-
нието	 за	 одит	 не	 според	
правната	форма,	а	на	база	
реализирани	 приходи	 от	
продажби,	налични	активи	
и	брой	на	служителите	за	
отчетния	период,	т.	е.	спо-
ред	 големината	 на	 пред-
приятията.	 В	 закона	 се	
запази	 задължителния	 не-
зависим	финансов	одит	за	
годишните	 и	 консолидира-
ните	финансови	отчети	на	
акционерните	дружества	и	
командитните	дружества	с	
акции,	т.	е	според	правна-
та	 им	 форма,	 независимо	
от	големината	на	предпри-
ятията,	 както	 и	 за	 годиш-
ните	финансови	отчети	на	
предприятията,	 които	 кон-
солидират	 своите	 отчети.	
Това	 изискване	 създава	
огромна	 административна	
и	 финансова	 тежест	 за	
микро-,	 малки	 и	 средни	
предприятия,	 които	 са	АД	
или	 КДА	 или	 са	 част	 от	
икономическа	група.	
	 По	 този	 начин	 не	 се	
възприеха	 изцяло	 благо-
приятните	 за	 бизнеса	 по-
следици,	 които	 директи-
вата	 изрично	 допуска.	Ал.	
2	 и	 ал.	 3	 на	 член	 37	 от	
Закона	 за	 счетоводство-
то	 трябва	 да	 се	 заличат“	
-	 настояват	 членовете	 на	
АИКБ.	
	 Според	 тях	 е	 добре	
да	 се	 обсъдят	 още	 вед-
нъж	 различните	 прагове	
на	същественост,	 тъй	като	
в	 нашия	 закон	 те	 са	 зна-
чително	 по-ниски	 от	 тези,	
посочени	 в	 Директивата,	
т.	е.	отново	сме	свидетели	
на	пререгулиране.

Инäуñтриàлният кàпитàл ñ 10 прåäложåния зà 
поäоáрявàнå нà икономичåñкàтà ñрåäà в ñтрàнàтà

НАДЕЖДА ТИХОВА
 
	 „Хубава	 работа,	 ама	
българска“	 -	 тази	 извест-
на	 фраза,	 с	 която	 се	 са-
мокритикуваме,	 използва	
един	 баща	 на	 дете,	 което	
посещава	 детска	 градина	
„Слънце“	 в	 Габрово.	 Дет-
ската	 градина	 разполага	
с	 прекрасна	 материална	
база.	 Основната	 й	 сгра-
да	 е	 напълно	 обновена	 и	
реновирана	 през	 2013	 г.	
по	 европейски	 проект	 на	
Община	 Габрово,	 а	 нови-
ят	 корпус,	 отворил	 врати	
през	 2015	 г.,	 е	 единстве-
ната	 в	 страната	 сграда	
тип	„Пасивна	къща”.	И	ако	
вътре	всичко	е	прекрасно,	
според	 бащата	 има	 про-
блем	с	калта	отвън,	която	
разваля	 хубавата	 работа	
в	 дъждовно	 време	 и	мръ-
сотията	се	нанася	вътре	в	
градината.
	 „Налагало	ми	се	е	и	на	
мен	 да	 паркирам	 в	 този	
двор	 -	 разказва	 бащата.	

-	 Като	 влизаш,	 до	 входа	
вляво	имаше	зелена	площ,	
беше	 нещо	 като	 опитно	
поле	 за	 децата.	 Сееха	 по	
някой	 картоф	 или	 домат.	
А	 сега	 са	 едни	 калища	 и	
като	 спрат	 колите,	 няма	
откъде	 да	 се	 мине,	 ос-
вен	през	калта.	Хората	от	
квартала	 явно	 използват	
двора	 като	 паркинг.	 Там	
има	вече	трайно	паркира-
ни	 коли.	 По-рано	 имаше	
едни	 врати,	 но	 колоната	
е	 счупена.	 Трябва	 да	 се	
направи	 нещо,	 за	 да	 се	
ограничи	спирането	на	ав-
томобили.	Има	достатъчно	
място	 къде	 да	 си	 спреш	
колата.	 Може	 би	 трябва	
да	 се	 поставят	 метални	
колчета	 или	 нещо	 друго.	
Зелената	 площ	 изчезна.	
Всеки	 като	 влезе	 в	 кално	
време	с	кола	и	да	завърти	
гумите	 два-три	 пъти...	 Об-
щината	трябва	да	направи	
нещо,	за	да	не	се	разнася	
тази	кал	в	иначе	хубавата	
детска	градина.“

Õуáàвà рàáотà, 
àмà áълãàрñкà...

	 Младият	 габровски	ав-
тор	 Деян	 Боев	 ще	 пред-
стави	 изложбата	 си	 „Ри-
сунка	 и	 скулптура“	 пред	
местната	публика.
	 Откриването	на	излож-
бата	ще	бъде	във	вторник,	
13	 юни,	 от	 17.30	 часа	 в	
Малката	 зала,	 ет.	 2	 на	 ХГ	
„Христо	Цокев“.
	 Реалните	 проблеми	 на	

съвременното	 общество	 и	
емоционалния	 им	 образ	
интерпретирани	 в	 скулп-
тура,	 показва	 в	 изложба-
та	младият	художник	Деян	
Бобев
	 Не	 пропускайте	 въз-
можността	 да	 се	 запоз-
наете	с	автора	и	неговите	
новаторски	 и	 провокатив-
ни	творби.

Дåян Боåв прåäñтàвя 
риñунки и ñкулптурà
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 - Д-р Пашова, има ли 
здравословни диети?
	 -	 И	 преди	 сме	 гово-
рили,	 че	 понятието	 дие-
та	 трябва	 вече	 да	 се	 за-
мени	 с	 понятието	 смяна	
на	начина	на	живот.	Тоест	
от	 нездравословно	 да	 се	
премине	 към	 здравослов-
но	 хранене.	 Действително	
лятото	 е	 най-подходящият	
сезон	 за	 диета,	 защото	 в	
нашата	географска	ширина	
можем	 да	 се	 снабдим	 с	
изобилие	 от	 сезонни	 пло-
дове	 и	 зеленчуци,	 които	
са	 главен	 елемент	 на	 ди-
етите	 за	 намаляване	 на	
тегло.	 По	 пазарите	 вече	
има	 и	 екологично	 чисти	
плодове	и	зеленчуци.
	 По	 принцип	 храненето	
трябва	 да	 бъде	 разноо-
бразно	и	здравословно.	В	
рамките	на	деня	то	трябва	
да	 е	 петкратно,	 да	 не	 се	
пропуска	 закуската,	 а	 ве-
черята	да	не	бъде	по-къс-
но	от	3	часа	преди	лягане.	
Някои	млади	девойки	като	
наближи	 лятната	 почивка,	
излагането	 по	 бански	 на	
плаж,	 започват	 да	 търсят	
бързи	 методи	 за	 отслаб-
ване.	Искам	да	подчертая,	
че	 бързото	 отслабване	
е	 нефизиологично	 и	 не-
здравословно.	 Някои	 се	
опитват	 да	 използват	 и	
хранителни	 добавки,	 но	
както	знаете	и	от	предиш-
ни	наши	разговори	–	няма	
хапче	 за	отслабване.	Има	
диетичен	 режим,	 здраво-
словно	 и	 разнообразно	
хранене.

 - казахте, че хранене-
то трябва да е петкратно. 
ако си спестим някое от 
тези пет хранения, няма 
ли да намалим теглото си 
с някой килограм?
	 -	Калориите,	които	ор-
ганизмът	трябва	да	приеме	
с	храната,	се	разпределят	
по	 правилен	 начин	 при	
тези	 петкратни	 хранения	
и	спестяването	на	едно	от	
храненията	 е	 възможно,	
но	 трябва	 да	 се	 внимава	
със	 следващото	 хранене.	
Организмът	 тогава	 ще	 се	
стреми	да	си	набави	про-
пуснатите	калории	от	пре-
дишното	хранене	и	е	въз-
можно	 чувството	 за	 глад	
да	ни	принуди	да	приемем	
несъзнателно	 по-голямо	
количество	калории.
 - обикновено сред-
ностатистическият бълга-
рин се храни по следния 
начин: сутрин пие кафе и 
не закусва. На обяд може 
и да хапне нещо, а може 
и да пропусне обяда по-
ради липса на време. ос-
новното обилно хранене 
обикновено става вечер, 
когато цялото семейство 
си е вкъщи.
	 -	 Тогава	 се	 приема	
най-вече	и	алкохол,	а	хра-
ненето	е	три	или	четирис-
тепенно.	Вечер	е	добре	да	
се	 яде	 двустепенно	 меню	
–	 някаква	 салата	 с	 второ	
ястие.	 Ако	 искате	 да	 на-
малите	 теглото	 си,	 е	 не-
обходимо	 да	 се	 намали	 и	
приемът	на	алкохол	на	два	
пъти	 седмично	 не	 повече	

от	 150	 мл	 вино	 за	 лет-
ния	 сезон.	 Бирата	 –	 това	
прочуто	 лятно	 питие,	 има	
висока	 хранителна	 плът-
ност.	 Тоест	 една	 бира	 от	
500	 милилитра	 е	 прибли-
зително	 200	 килокалории.	
За	сравнение	ще	кажа,	че	
един	 банан	 има	 92	 кало-
рии,	 една	 ябълка	 или	 350	
грама	ягоди	са	50-60	кило-
калории.
 - На пазара се предла-
гат доста хранителни до-
бавки, за които се твърди, 
че регулират телесното 
тегло.
	 -	Действително	на	опа-
ковките	 на	 някои	 храни-
телни	 добавки	 може	 да	
се	срещне	надпис,	че	спо-
магат	 за	 намаляване	 на	
телесното	тегло.	Хранител-
ните	добавки	могат	да	до-

пълват	едно	разнообразно	
и	 здравословно	 хранене.	
Част	 от	 тях	 се	 използват,	
когато	 дадено	 хранене	 не	
може	 да	 задоволи	 напъл-
но	 потребностите	 на	 ор-
ганизъм,	 който	 се	 намира	
в	 определена	 ситуация	 с	
повишени	изисквания	като	
бременност,	 кърмене,	 за-
нимания	 с	 тежки	 спорто-
ве,	тежки	заболявания	или	
труд	 в	 неблагоприятни	 и	
тежки	условия.	
	 Съществуват	 храни-
телни	 добавки,	 на	 които	
е	 оказано,	 че	 спомагат	
за	 редукцията	 на	 теглото.	
Това	са	добавки,	които	са	
богати	 на	 вещества,	 по-
вишаващи	 така	 наречения	
„базов“	метаболизъм.	Това	
са	 добавки,	 които	 съдър-
жат	хром,	вещества,	пови-

шаващи	топлопродукцията,	
като	 например	 кофеинът	
в	 кафето.	 Той	 повишава	
обмяната	 на	 веществата,	
както	 и	 някои	 подправки	
като	 джинджифил,	 курку-
ма,	 екстрактите	 от	 рас-
тението	 гарциния	 камбо-
джа.	 Плодовете	 на	 това	
растение	съдържат	висока	
концентрация	на	хидрокси-
лимонена	 киселина,	 коя-
то	 притежава	 свойството	
да	 подтиска	 апетита	 и	 да	
повлиява	 производството	
на	 серотонин,	 който	 има	
отношение	 към	 контрола	
на	 апетита.	 Подходяща	 е	
употребата	 на	 хранителни	
добавки,	 които	 съдържат	
влакнини	или	фибри.	Те	се	
съдържат	също	в	зърнени-
те	 храни,	 в	 пълнозърнес-
тия	хляб,	в	плодовете	и	зе-
ленчуците.	 Те	 притежават	
свойството	 да	 свързват	
вода	 в	 храносмилателния	
тракт	като	набъбват.	Имат	
свойството	 да	 свързват	 и	
холестерола,	 излишното	
количество	 глюкоза,	 но	
приложението	 им	 първо	
трябва	 да	 бъде	 ограниче-
но	 във	 времето,	 да	 не	 се	
надвишава	 препоръчител-
ната	 доза	 върху	 опаков-
ката,	 защото	 богата	 на	
хранителни	 фибри	 диета	
нарушава	 усвояването	 на	
различни	 други	 вещества	
като	калций,	желязо,	маст-
норазтворими	 витамини.	
Когато	се	спазва	диетичен	
режим,	 е	 необходимо	 да	
се	 приемат	 витамини	 и	
минерали,	 тъй	 като	 тази	
диета	не	може	да	осигури	
необходимото	 количество	
на	 организма	 в	 условия-
та	на	високи	температури.	
Не	 трябва	 да	 се	 забравя	
и	 количеството	 на	 вода,	
което	 през	 лятото	 трябва	
да	 е	 завишено,	 вместо	 6	
до	 8	 водни	 чаши,	 трябва	
да	се	приема	около	литър	
повече	 заради	 високите	
температури	 и	 излагането	

на	 слънце.	 Много	 полез-
на	 е	 традиционната	 бъл-
гарска	 напитка	 –	 айранът,	
приготвен	 в	 съотношение	
1	 към	 1	 квасено	 мляко	 и	
вода.	 Не	 е	 препоръчител-
но	да	се	приготвя	със	сол,	
защото	има	достатъчно	ко-
личество	 соли	 в	 киселото	
мляко.	 Другото	 са	 прясно	
изцедените	 плодови	 соко-
ве,	 които	могат	да	замес-
тят	храненето	в	10	и	в	17	
часа.
 - като говорим за ди-
ети, не може да не спо-
менем и двете крайности 
– булимия и анорексия. 
като детски лекар имате 
ли такива пациенти?
	 -	 За	 съжаление,	 имам	
такива	 пациенти.	 Модата,	
красивите	 манекени	 и	 ак-
триси,	 които	 медиите	 ни	
представят,	 налагат	 един	
модел	 на	 визия,	 който	
момичетата	 в	 пубертета	
между	14	и	18	години	въз-
приемат	по	грешен	начин.	
Те	започват	едно	нискока-
лорийно	 хранене,	 съчета-
но	с	двигателна	активност	
и	 постепенно	 в	 годините	
се	развива	анорексия	или	
булимия	 нервоза.	 Това	 е	
едно	 изключително	 сери-
озно	 заболяване	 на	 мла-
дия	 организъм.	 По-често	
се	 среща	 при	 жени,	 но	
не	 е	 пощаден	 и	 мъжки-
ят	 пол	 през	 последните	
години.	 Трябва	 да	 кажа,	
че	 смъртността	 при	 този	
вид	 заболявания	 е	 много	
по-висока	 отколкото	 при	
хора	 със	 затлъстяване	 и	
болести	 като	 хипертония,	
сърдечно-съдови	и	диабет.	
Лечението	 е	 много	 труд-
но.	 Винаги	 трябва	 да	 има	
консултация	 с	 психиатър,	
ендокринолог	и	диетолог.
 - като диетолог какво 
бихте препоръчали като 
пример за едно дневно 
меню за хора, които искат 
да намалят теглото си?
	 -	 Както	 казах	 вече	 –	

храненето	трябва	да	е	пет-
кратно.	 Може	 да	 започне	
със	 закуска.	 Удачно	 е	 тя	
да	 бъде	 от	 една	 филий-
ка	 пълнозърнест	 хляб	 или	
едно	яйце,	или	парче	каш-
кавал	от	50	 грама,	или	70	
грама	сирене,	или	няколко	
маслини	 –	 между	 6	 и	 8	
броя.	 В	 10	 часа	 –	 една	
зелена	 ябълка	 или	 една	
круша,	или	една	праскова,	
или	4	кайсии,	или	250	г	че-
реши,	или	350	г	ягоди,	или	
резен	пъпеш,	или	диня.	На	
обяд	менюто	може	да	бъде	
тристепенно.	 Когато	 ста-
ва	дума	за	диета	с	нама-
лено	 количество	 калории,	
грамажът	 на	 порцията	 на	
основното	ястие	трябва	да	
е	250	грама,	а	на	супата	–	
300.	Супата	трябва	да	бъде	
без	застройка,	без	ориз	и	
без	мазнина.	Същото	важи	
и	за	основното	ястие.	Ко-
гато	 ястието	 се	 приготвя	
без	 мазнина,	 количество-
то	 на	 калориите	 спада	 с	
10%.	 Тараторът	 може	 да	
се	приема	в	неограничено	
количество.	 Между	 16	 и	
17	 часа	 продължаваме	 с	
плод	 или	 250	 милилитра	
плодов	 сок.	 Вечерята	 е	 с	
двустепенно	меню	–	сала-
та	и	основно	ястие	от	250	
грама	 и	 не	 по-късно	 от	 3	
часа	 преди	 нощния	 сън.	
Задължителен	 елемент	 на	
една	 здравословна	 диета	
и	хранене	е	между	6	до	8	
водни	 чаши	 от	 250	 мили-
литра	вода.	А	плодовете	и	
зеленчуците	 трябва	 да	 са	
не	 по-малко	 от	 400	 грама	
на	ден.
 - има спорове кога 
трябва да се пие вода – 
преди, след, по време на 
хранене?
	 -	Трябва	да	се	пие	ви-
наги,	когато	си	жаден.	Ако	
не	 си,	 трябва	 да	 си	 съз-
дадеш	 стил	 на	 поведение	
и	 литър	 и	 половина	 вода	
да	 я	 изпиваш	 на	 няколко	
порции	през	деня.

Д-р Свåтлà Пàшовà: „Плоäовåтå и зåлåнчуцитå ñà 
ãлàвåн åлåмåнт нà äиåтитå зà нàмàлявàнå нà тåãлото"

НАДЕЖДА ТИХОВА

 Лятото започна и някои вече изкараха планира-
на отпуска на морето. Други пък се тормозят от 
мисълта за понапълнялата си фигура, която няма 
да изглежда много добре в бански костюм на плажа. 
Има ли здравословни диети? Как да се храним, ако 
искаме да свалим някой килограм? С тези въпроси 
потърсихме за разговор д-р Светла Пашова – пред-
седател на Регионалната лекарска колегия в Габро-
во, педиатър и специалист по хранене и диететика.

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Около	650	деца	от	пър-
ви	до	четвърти	клас	от	де-
вет	габровски	училища	ще	
се	забавляват	с	организи-
раните	 летни	 занимания	
през	 месец	 юни,	 съобщи	
Габриела	 Умникова	 от	 га-
бровската	 Община.	 Най-
много	са	записаните	деца	
в	 най-населеното	 габров-
ско	 училище	 -	 „Св.	 Св.	
Кирил	и	Методий“	 -	около	
150,	в	„Райчо	Каролев“	са	
малко	 над	 100,	 в	 училище	
„Ран	Босилек“	са	записани	
24	и	т.	н.	
	 Интересът	 към	 летни-
те	 занимания	 в	 училище	

определено	 се	 повишава,	
смятат	от	Общината.
	 Така	 наречената	 „Лят-
на	академия“	по	инициати-
ва	на	общинската	админи-
страция	се	провежда	вече	
за	 пета	 поредна	 година.	
Тя	 осигурява	 добра	 ал-
тернатива	 за	 работещите	
родители,	 които	 нямат	 на	
разположение	 свободни	
баби,	 за	да	 гледат	децата	
им	 през	 ваканцията.	 Ос-
вен	 това	 малчуганите	 се	
занимават	 с	 интересни	 и	
смислени	добре	организи-
рани	 занимания,	 които	 не	
биха	 могли	 да	 имат,	 ако	
си	 седят	 вкъщи.	 И	 тази	
година	 са	 закупени	 много	

игри,	 материали	 и	 посо-
бия	за	забавления	като	се	
започне	от	спортните	топ-
ки,	 обръчи,	 въженца,	 за-
нимателни	 настолни	 игри,	
материали	 за	 рисуване	 и	
апликиране	и	т.	н.
	 За	месец	юли	броят	на	
децата	 намалява	 –	 засе-
га	 са	 записани	 общо	 250	
деца.	 Не	 всички	 училища	
ще	имат	организирани	за-
нимания.	Остават	 с	Лятна	
академия	 училищата	 „Не-
офит	 Рилски“,	 „Райчо	 Ка-
ролев“,	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий“	и	„Отец	Паисий“.	
През	 месеца	 децата	 ще	
ходят	 в	местността	 Узана,	
в	 Боженци	 и	 ЕМО	 „Етър“,	

на	Градище,	на	Соколския	
манастир.	 Кукленият	 и	
Драматичният	 театър	 ще	
изнесат	 представления	
специално	 за	 децата	 от	
Лятната	академия.	
	 Нови	 игри	 и	 забавле-
ния	ще	им	предложат	това	
лято	 Интерактивният	 му-
зей,	 Регионалният	 истори-
чески	 музей,	 Национални-
ят	 музей	 на	 образование-
то,	 Регионалната	 библио-
тека,	 Домът	 на	 хумора	 и	
сатирата,	 Художествената	
галерия.
 Заниманията	 са	 от	 8	
до	17	часа,	т.	е.	съобразе-
ни	са	с	обичайното	работ-
но	време	на	родителите.	С	

децата	са	ангажирани	учи-
тели	от	съответното	учили-

ще,	а	Общината	осигурява	
материалите	и	транспорта.	

Родителите	 пък	 имат	 гри-
жата	за	храната.

Около 650 äåцà от 9 ãàáровñки училищà
имàт лåтни зàнимàния прåз юни

	 С	 премиера	 на	 спек-
такъла	 „Яйцето”	 от	 Борис	
Априлов,	 постановка	 на	
Виктория	 Петрова,	 бяха	
поздравени	 всички	 деца	
от	кметство	Поповци.	Мал-
ките	 актьори	 направиха	
чудесно	 представление	
пред	 своите	 приятели,	 ро-
дители,	 баби	 и	 дядовци.		
	 За	 тях	 то	 беше	 гене-
рална	 репетиция	 преди	
участието	 им	 в	 Нацио-
налния	 театрален	 фести-

вал	 „Климент	 Михайлов”	
в	 град	 Русе	 на	 14	юни.	 С	
много	ентусиазъм	и	любов	
към	 писаното	 слово,	 след	
много	 репетиции	 месеци	
наред	малчуганите	се	пре-
въплътиха	 в	 малките	 пи-
лета,	 петли	 и	 кокошки	 и	
чрез	 тях	 отправиха	 свои-
те	 послания	 към	 хората.	
	 Малчуганите	 от	 кмет-
ството	 бяха	 поздравени	
по	 повод	 Международния	
ден	 на	 детето	 -	 1	юни,	 от	

кмета	 Румяна	 Иванова,	 а	
секретарят	 на	 читалището	
Нели	 Пенева	 им	 направи	
подарък	-	второто	издание	
на	 своята	 книга	 „Разказ-
вач	 на	 истории”,	 в	 която	
също	 животните	 споделят	
своите	 вълнения,	 мисли	 и	
чувства	за	урок	на	хората.
	 За	 всички	 имаше	 по-
черпка	 и	 обещание	 за	
едно	незабравимо,	слънче-
во	и	интересно	лято,	което	
в	 НЧ	 „Дядо	 Стойно-1927”	

ще	 започне	 на	 3	 юли	 с	
Дневен	лагер	за	децата	от	
Габрово	 по	 проект	 „При-
еми	 ме	 на	 село“.	 От	 24	
юли	до	12	август	децата	от	
кметството	 събира	 орга-
низираното	 от	 читалището	
Детско	 лято	 под	 надслов	
„Будителите	 -	 вчерашни	
и	 днешни”.	 По	 традиция	
то	 ще	 завърши	 с	 Рабо-
тилницата	 на	 открито	 и	
изложбата	 базар	 на	 Бого-
родичния	събор	на	селото.

Мàлкитå àктьори в Поповци позäрàвихà äåцàтà 
ñ прåмиåрà нà "Яйцåто" от Бориñ Априлов
ИстОрИята на еднО яЙЦе, кОетО не Иска да се ИзлюпИ пОрадИ неОбИкнОвенИя сИ характер



  

Джеръм К. Джеръм е играл всичко освен ролята на Офелия
4 арт 13 юни 2017 г.

Утре се навършват 90 години от смъртта на Джеръм К. Джеръм, най-популярният автор на хумористични творби
жеръм	 Клапка	 Джеръм,	
най-брилянтният	представи-
тел	 на	 английския	 хумор,	
създателят	 на	 такива	 не-
забравими	 шедьоври	 като	
„Трима	 души	 в	 една	 лод-
ка”	 и	 „Празни	 мисли	 на	
един	 празен	 човек”,	 автор	
на	 безброй	 разкази,	 рома-
ни	 и	 пиеси,	 бивш	 учител,	

журналист	 на	 свободна	 практика	 и	 актьор	
(изпълнявал	всяка	роля	в	„Хамлет”	с	изклю-
чение	на	Офелия),	страстен	пътешественик,	
обикалял	из	Европа,	Алпите,	Русия	и	САЩ,	
е	 един	 от	 най-обичаните	 писатели	 у	 нас	 и	
по	света	с	неотменимо	място	в	пантеона	на	
английската	литература.
	 Джеръм	 К.	 Джеръм	 е	 роден	 през	 1859	
г.	в	Уолсол,	Централна	Англия.	През	1873	 г.	
напуска	 училище,	 след	 което	 работи	 като	
железопътен	 чиновник,	 учител,	 актьор	 и	
журналист.	Придобива	популярност	с	втора-
та	си	книга	-	„Празни	мисли	на	един	празен	
човек“	 (1886).	 От	 1892	 до	 1895	 г.	 издава,	
заедно	с	Робърт	Бар	и	Джордж	Браун	Бър-
джин,	 списанието	 „The	 Idler“,	 в	 което	 пуб-
ликуват	 автори	 като	 Идън	Филипотс,	Марк	
Твен	и	Брет	Харт.

Из “За вредата от 
следването на чужди съвети
	 В	 една	 късна	 зимна	 вечер	 се	 разхождах	
по	перона	на	Юстънската	гара	в	очакване	на	
последния	 влак	 за	 Уотфърд,	 когато	 забелязах	
човек,	 който	 яростно	 ругаеше	 един	 автомат.	
На	 два	 пъти	 той	 заплаши	 автомата	 с	 юмрук	
-	 струваше	ми	се,	 че	 в	 следващия	миг	ще	 го	
удари.	Като	се	подчиних	на	естественото	лю-
бопитство,	 тихо	 се	 приближих.	Искаше	ми	 се	
да	разбера	какво	говори	той.	Човекът	обаче	чу	
стъпките	ми	и	се	обърна.
	 -	Вие	ли	бяхте	тук	току-що?
	 -	 Къде	 именно?	—	 отвърнах	 аз	 с	 въпрос,	
защото	 вече	 от	 пет	 минути	 се	 разхождах	 по	
перона.
	 -	Тук,	разбира	се,	където	сега	стоим!	-	озъ-
би	 се	 той.	 -	 Да	 не	 мислите,	 че	 тук	 означава	
„там	някъде“?	-	Явно	беше	силно	раздразнен.
	 -	 Възможно	 е	 и	 да	 съм	 минал	 край	 това	
място	по	време	на	принудителната	си	разход-
ка	по	перона,	ако	това	искате	да	знаете	-	ре-
кох	аз	с	подчертана	любезност,	защото	ми	се	
щеше	да	го	засрамя	за	неговата	грубост.
	 -	Искам	да	знам	-	продължи	той	-	с	вас	ли	
разговарях	преди	една	минута,	или	не?
	 -	Не,	не	с	мен	-	отговорих	аз.	-	Лека	нощ.
	 -	Сигурен	ли	сте?	-	не	се	отказваше	той.
	 -	 Вижте	 какво!	 Един	 разговор	 с	 вас	 не	
може	да	се	забрави	бързо!	-	не	издържах	аз,	
защото	неговият	тон	ме	обиждаше.
	 -	Извинете	-	неохотно	измънка	той.	-	Преди	
минута-две	 оттук	 мина	 един	 човек,	 с	 когото	
разговарях.	Помислих,	че	сте	били	вие.
	 Аз	омекнах	малко.	На	перона	нямаше	ни-
кой	друг	освен	него,	а	до	влака	оставаше	още	
четвърт	час.
	 -	Не,	не	съм	бил	аз	-	отговорих	любезно.	-	А	
той	сигурно	ви	трябва	за	нещо?
	 -	 Да,	 трябва	 ми!	 -	 каза	 човекът.	 -	 Пуснах	
едно	пени	ей	в	този	отвор	-	продължи	той,	за-
щото	очевидно	изпитваше	нужда	да	излее	оно-
ва,	което	се	бе	събрало	в	душата	му.	-	Исках	
да	 получа	 кутия	 кибрит,	 но	 не	 получих	 нищо.	
Тъкмо	разтърсвах	и	ругаех	проклетия	автомат,	
когато	се	приближи	един	с	вашия	ръст.	Каже-
те,	сигурен	ли	сте,	че	не	бяхте	вие?
	 -	Абсолютно	-	отговорих.	-	Щях	да	ви	кажа,	
ако	бях	аз.	Е,	и	какво	направи	той?
	 -	Той	видя	какво	е	станало	или	по-скоро	се	
досети	и	ми	каза:	„Капризно	нещо	са	тия	авто-
мати.	Трябва	да	умееш	да	си	служиш	с	тях“.	От-
говорих	му:	 „Трябва	да	ги	съберат	всичките	и	
да	ги	хвърлят	в	морето,	ето	какво	трябва!“	Бях	
вбесен,	защото	нямах	нито	една	клечка,	пък	аз	
пуша	много	и	постоянно	ми	е	нужен	кибрит.	А	
той	ми	обяснява:	„Понякога	монетата	засяда,	а	
това	означава,	че	тежестта	й	не	е	достатъчна	
и	 трябва	 да	 се	 пусне	 втора.	 Втората	 монета	
натиска	 пружината,	 а	 самата	 тя	 изскача	 об-
ратно.	По	този	начин	получавате	онова,	което	
ви	е	нужно,	а	също	и	монетата	си.	Аз	винаги	
правя	така“.	Обяснението	беше	глупаво,	но	той	
говореше	така	уверено,	сякаш	е	бил	откърмен	
от	 този	 автомат.	И	аз,	 глупакът,	 го	 послушах!	
Пуснах	нова	монета	—	мислех,	че	е	едно	пени,	
но	 току-що	 открих,	 че	 е	 била	 монета	 от	 два	
шилинга.	Този	 безмозъчен	 глупак	 е	 бил	 прав	
до	известна	степен	—	наистина	нещо	изскочи	
от	 автомата.	Ако	 нямате	 нищо	 против	—	 ето	
какво.
	 Той	 протегна	 ръката	 си	 към	 мен.	 Погле-
днах:	пликче	с	карамели.
	 -	 Два	 шилинга	 и	 едно	 пени	 -	 добави	 той	
гневно.	-	Готов	съм	да	го	дам	за	една	трета	от	
цената.
	 -	Може	би	сте	пуснали	монетата	в	друг	от-
вор	-	предположих	аз.
	 -	 Знам	 това	 и	 без	 вас!	 -	 отговори	 той,	

излишно	 рязко	 според	 мен.	 Изобщо	 той	 не	
беше	 от	 приятните	 събеседници	 и	 ако	 имах	
възможност	да	поговоря	с	някой	друг,	веднага	
бих	го	зарязал.	-	Не	ме	е	яд	толкова,	че	парите	
пропаднаха	 -	 голяма	работа!	Яд	ме	е	на	тези	
проклети	бонбони.	Ако	ми	падне	сега	тоя	дръв-
ник,	ще	му	затъкна	с	тях	гърлото.
	 Мълчаливо	стигнахме	до	края	на	перона	и	
се	върнахме	обратно.
	 -	Има	такива	хора,	да!	-	отново	се	разгневи	
той.	-	Непрекъснато	се	натрапват	със	съветите	
си.	 Страхувам	 се,	 че	 някога	 ще	 си	 докарам	
шест	месеца	затвор	заради	някой	от	тия	типо-
ве.	Имах	някога	едно	пони.	(Доколкото	можех	
да	 преценя,	 събеседникът	ми	 трябва	 да	 беше	
дребен	 фермер	 -	 в	 поведението	 му	 имаше	
нещо	 градинарско.	 Не	 знам	 дали	 разбирате	
какво	 искам	 да	 кажа,	 но	 докато	 разговарях	
с	него,	в	главата	ми	непрекъснато	се	въртяха	
градинарски	 мисли.)	 Кончето	 беше	 хубаво,	
уелска	 порода.	 По-издръжливи	 животни	 от	
тях	не	съм	срещал.	Цяла	зима	понито	пасе	на	
воля,	а	в	ранна	пролет	реших	да	се	поразходя	
с	него.	Трябваше	да	отида	по	работа	до	Емър-
шъм.	 Впрегнах	 го	 в	 каручката	 и	 го	 подкарах.	
До	Емършъм	има	само	десет	мили,	но	понито	
се	оказа	упорито	и	когато	стигнахме	до	града,	
цялото	беше	в	пяна.
	 Пред	 вратата	 на	 хотела	 стоеше	 някакъв	
човек.
	 -	Чудесно	пони	имате	-	каза	ми	той.
	 -	Е,	да	-	отговорих.
	 -	Не	бива	да	го	пресилвате,	младо	е	още	-	
започна	да	ме	поучава	той.
	 -	Изминахме	само	десет	мили	-	казвам	му	
аз.	 -	Но	 през	 целия	 път	 трябваше	 да	 опъвам	
юздите.	Сигурно	аз	съм	по-изтощен	от	него.
	 Влязох	вътре,	свърших	си	работата	и	кога-
то	се	върнах,	видях,	че	човекът	все	още	стои	
на	същото	място.
	 -	 Как	 ще	 вървите	 обратно?	 Ще	 изкачите	
хълма?	-	попита	той.
	 Не	 знам	 защо,	 но	 още	 от	 самото	 начало	
тоя	човек	не	ми	хареса.
	 —	Да,	трябва	да	вървя	в	тази	посока.	А	вие	
може	би	знаете	как	може	да	стигне	човек	до	
върха	на	един	хълм,	без	да	се	изкачва	нагоре?	
Кажете,	ако	знаете.
	 -	 Чуйте	 съвета	 ми	 -	 каза	 той.	 -	 Преди	 да	
тръгнете,	дайте	му	чаша	отлежала	бира.
	 -	Чаша	отлежала	бира?	-	учудих	се	аз.	-	Та	
то	е	въздържател.
	 -	Това	няма	значение	-	махна	с	ръка	чове-
кът.	 -	Дайте	му	все	пак	чаша	отлежала	бира.	
Познавам	 тези	 понита.	 Вашето	 е	 хубаво,	 но	
още	не	е	обяздено.	Дайте	му	чаша	бира	и	то	
ще	 ви	 изнесе	 нагоре	 по-бързо	 от	 въжена	 ли-
ния.	И	нищо	няма	да	му	стане.
	 Има	нещо	странно	в	тия	съветници.	После	
се	питаш	как	не	си	светнал	 такъв	 тип	между	
очите	и	не	си	му	натикал	главата	в	най-близ-
кото	водопойно	корито,	но	когато	ти	говори,	го	
слушаш.	Поръчах	 бира,	 наредих	 да	 я	 сипят	 в	
широка	паница	и	я	изнесох	на	улицата.	Около	
мен	веднага	се	събраха	десетина	души.	Поди-
гравки	-	колкото	щеш.
	 -	Джим,	ти	го	отклоняваш	от	праведния	път!	
-	 викаше	 един.	 -	 Сега	 то	 ще	 почне	 да	 играе	
комар.	После	ще	ограби	банката	и	накрая	ще	
убие	майка	си.	В	поучителните	книжки	се	каз-
ва,	че	всичко	започва	от	чаша	бира.
	 -	Такава	бира	то	няма	да	пие	 -	подхвърли	
друг.	-	Тя	е	съвсем	изветряла,	все	едно	да	пие	
вода	от	канавката.	Дай	му	нещо	по-прясно.
	 -	А	пура	няма	ли	да	му	намериш?	-	попита	
трети.
	 -	В	такъв	хладен	ден	за	него	ще	е	по-полез-
но	да	пийне	кафе	и	да	хапне	препечен	хляб	с	
масло	-	хилеше	се	четвърти.
	 Вече	 се	 канех	 да	 излея	 бирата	 или	 да	 я	
изпия	сам	-	що	за	глупост	беше	да	напивам	по	
този	 начин	 горкото	 четиригодишно	пони,	 -	 но	
щом	животното	подуши	какво	му	се	предлага,	

веднага	 пъхна	 муцуната	 в	 паницата	 и	 излока	
всичко	 наведнъж,	 не	 по-зле	 от	 който	 и	 да	 е	
християнин.	Аз	скочих	в	каручката	и	съпрово-
ден	от	одобрителни	възгласи,	потеглих	бързо.	
Изкачихме	благополучно	хълма,	но	там	бирата	
вече	го	удари	в	главата.	Случвало	ми	се	е	не-
веднъж	да	водя	пияни	мъже	до	домовете	им	-	
едно	доста	неприятно	занимание,	трябва	да	ви	
кажа.	Виждал	съм	и	пияни	жени	-	това	е	още	
по-лошо.	Но	с	пияно	уелско	пони	не	искам	да	
имам	нищо	общо,	докато	съм	жив.	Нали	имаше	
четири	крака,	не	падаше,	но	не	беше	в	състоя-
ние	да	направи	и	две	крачки	по	права	линия,	
а	и	на	мен	не	позволяваше	да	го	направлявам.	
Каручката	се	мяташе	ту	на	едната,	ту	на	дру-
гата	 страна	 на	 пътя	 или	 заставаше	 напреко	
по	 средата.	По	 едно	 време	 чух	 зад	 гърба	 си	
велосипеден	звънец.	Не	посмях	да	се	обърна	
-	единственото,	което	можах	да	направя,	бе	да	
извикам	на	велосипедиста	да	не	се	приближа-
ва.
	 -	Искам	да	ви	задмина!	-	извика	той,	като	
се	приближи.
	 -	Няма	да	успеете	-	отговорих	аз.
	 -	Защо?	-	учуди	се	той.	-	На	вас	целият	път	
ли	ви	трябва?
	 -	Целият!	Даже	не	стига.	И	нищо	да	не	ми	
се	изпречва!
	 Половин	миля	той	вървя	по	петите	ми,	като	
ругаеше	непрекъснато.	И	всеки	път,	щом	му	се	
стореше,	 че	може	да	ме	 задмине,	 започваше	
да	върти	по-бързо	педалите,	но	всеки	път	по-
нито	 го	 изпреварваше	 и	 се	 изпречваше	 пред	
него.	Човек	би	помислил,	че	го	прави	нарочно.
	 -	 Не	 те	 бива	 да	 го	 управляваш!	 -	 викаше	
велосипедистът	и	беше	напълно	прав,	защото	
аз	 наистина	 не	 бях	 в	 състояние	 да	 направя	
каквото	и	да	било.	Душа	не	ми	беше	останала	
от	умора.
	 -	За	какъв	искаш	да	се	представиш?	-	про-
дължаваше	той.	 -	За	цирков	ездач?	 (Момчето	
беше	простичко.)	Трябва	да	е	 глупак	стопани-
нът,	 който	 е	 поверил	 кон	 и	 каруца	 на	 такъв	
сополанко!
	 С	това	вече	страшно	ме	ядоса.
	 -	 Какъв	 смисъл	 има	 да	ми	 крещиш?	 -	 ви-
кнах	гневно	и	аз.	-	Ето	го	понито,	ругай	него,	
щом	искаш	да	ругаеш	някого!	На	мен	ми	дойде	
до	гуша	и	без	помощта	на	твоя	будилник!	Каз-
вам	ти	-	махай	се!	Така	все	по-лошо	става.
	 -	Какво	му	е	на	понито	ти?	-	попита	той.
	 -	Не	виждаш	ли	-	отговорих	аз,	-	пияно	е.
	 Това	прозвуча	глупаво,	разбира	се,	но	ис-
тината	често	изглежда	неубедителна.
	 -	Един	от	вас	е	пиян,	това	е	сигурно	-	каза	
той.	-	Почакай,	аз	ей	сега	ще	дойда	да	те	из-
мъкна	от	каруцата.
	 Де	 да	 беше	 можал	 да	 изпълни	 заплахата	
си!	Какво	ли	не	бих	дал,	за	да	се	измъкна	от	
тази	 проклета	 каручка.	Той	 обаче	 не	 успя	 да	
улучи	 подходящия	 момент:	 Понито	 изведнъж	
кривна	 встрани.	 Велосипедистът	 изглежда	 е	
бил	твърде	близко	-	чу	се	вик,	отчаяна	ругатня	
и	в	същия	миг	усетих	как	водата	от	канавката	
ме	обля	от	главата	до	краката.	След	това	до-
бичето	 се	 понесе	 напред.	 Насреща	 се	 появи	
каруца,	 натоварена	 с	 виенски	 столове.	 Кару-
царят	дремеше.	Що	за	навик	имат	тия	каруца-
ри	—	винаги	дремят.	Чудя	се	 как	нещастните	
случаи	все	още	са	тъй	малобройни!	Каруцарят	
сигурно	така	и	не	разбра	какво	го	е	сполетя-
ло.	Не	можех	да	се	обърна,	за	да	видя	какво	
точно	става	с	него.	Видях	само,	че	полетя	на-
долу.	Когато	се	бяхме	вече	почти	спуснали	от	
хълма,	един	полицай	се	опита	да	ни	спре.	Чух	
го	да	крещи	нещо	за	непозволена	скорост.	На	
половин	миля	до	Чешъм	налетяхме	на	цял	клас	
ученички.	Те	вървяха	две	по	две	-	в	„крокодил“,	
както	те	 го	наричат.	Момичетата	и	досега	си-
гурно	си	спомнят	случката,	а	възрастната	учи-
телка	ги	е	събирала	след	това	поне	един	цял	
час.
	 В	 Чешъм	 имаше	 пазарен	 ден.	 Готов	 съм	
да	се	обзаложа,	че	такъв	шумен	пазарен	ден	
там	не	е	имало	-	нито	преди	този	случай,	нито	
след	него.	Ние	профучахме	през	целия	град	с	
трийсет	мили	в	час,	а	за	беда	тази	обикновено	
спокойна	дупка	беше	оживена	като	никога.	На	
миля	от	града	срещнахме	пощенски	дилижанс,	
но	на	мен	вече	всичко	ми	беше	безразлично.	
Бях	стигнал	до	състоянието,	когато	на	човек	му	
е	вече	все	едно	какво	ще	се	случи	с	него	по-
нататък	-	изпитвах	само	известно	любопитство.	
На	десетина	крачки	от	дилижанса	понито	спря	
като	 заковано.	Аз	 изхвръкнах	 от	 седалката	 и	
се	намерих	на	дъното	на	каручката.	Не	можех	
да	се	изправя,	защото	седалката	ме	притиска-
ше	отгоре.	Не	виждах	нищо	друго	освен	небето	
и	ушите	на	понито,	когато	то	се	изправяше	на	
задните	 си	 крака.	 Чувах	 обаче	 всичко,	 което	
говореше	 кочияшът,	 и	 доколкото	 разбирах	 от	
думите	му,	на	него	също	не	му	се	бе	размина-
ло	леко.
	 -	 Махни	 този	 проклет	 цирк	 от	 пътя!	 -	 ви-
каше	 той.	 Ако	 имаше	 капка	 здрав	 смисъл	 в	
главата	си,	щеше	да	разбере,	 че	аз	нищо	не	
можех	да	направя.	Чувах	как	конете	отпред	се	
мятаха	неспокойно.	Такива	са	те,	конете	-	ви-
дят	един	глупак	и	всички	веднага	започват	да	
проявяват	своята	глупащина.
	 -	Прибери	си	го	у	дома	и	го	вържи	здраво!	
-	изкрещя	кондукторът.
	 Една	 възрастна	 жена	 получи	 истеричен	

припадък	 и	 започна	 да	 се	 смее	 като	 хиена.	
Понито	 се	 сепна	 и	 се	 понесе	 отново	 и	 до-
колкото	можех	 да	 съдя	 по	мяркащите	 се	 над	
мен	 облаци,	 изминахме	 в	 галоп	 на	 един	 дъх	
около	четири	мили.	После	му	хрумна	да	прес-
кочи	 бегом	 една	 ограда.	 Забелязало	 обаче,	
че	каручката	му	пречи,	то	започна	да	я	рита,	
стремейки	се	да	я	направи	на	трески.	Ако	не	
бях	видял	всичко	със	собствените	си	очи,	ни-
кога	не	бих	повярвал,	че	от	една	каручка	могат	
да	 се	 получат	 толкова	много	 трески.	Като	 се	
освободи	от	всичко,	освен	от	половин	колело	
и	една	от	страничните	дъски,	то	хукна	отново.	
Останах	сред	отломките	от	каруцата,	доволен,	
че	мъничко	ще	си	отдъхна.	Понито	се	прибра	
чак	привечер	и	още	през	следващата	седмица	
аз	с	удоволствие	го	продадох	за	пет	лири.	По-
сле	похарчих	десет	лири,	за	да	се	лекувам.
	 И	 до	 ден-днешен	 ме	 вземат	 на	 подбив	
заради	 това	 пони.	А	 местното	 въздържателно	
дружество	 уреди	 беседа	 по	 този	 повод.	 Ето	
какво	става,	когато	слушаш	чужди	съвети.
	 Изказах	 съчувствието	 си	 на	 моя	 събесед-
ник.	 Самият	 аз	 съм	 страдал	 доста	 от	 чужди	
съвети.	 Имах	 един	 приятел,	 делови	 човек	 от	
Сити.	Рядко	се	виждаме	с	него,	но	той	страст-
но	желае	да	ме	направи	богат.	Срещне	ли	ме	
някъде	 около	 борсата,	 веднага	 ме	 спира	 и	
започва:	 „Тъкмо	 ти	 ми	 трябваш,	 имам	 много	
изгодно	 предложение	 за	 теб.	 Организираме	
малък	синдикат“.	Той	вечно	организира	някакъв	
малък	синдикат	и	за	всеки	сто	лири,	вложени	
в	него,	обещава	хиляда.	Според	моите	изчис-
ления,	 ако	 бях	 участвал	 във	 всички	 негови	
синдикати,	вече	щях	да	съм	натрупал	към	два	
милиона	и	половина.	Аз	обаче	не	се	включих	
във	 всичките	 синдикати,	 а	 вложих	 пари	 само	
в	 един	 от	 тях.	Това	 се	 случи	 много	 отдавна,	
когато	 бях	 съвсем	 млад,	 но	 съм	 в	 него	 и	 до	
ден-днешен.	 Приятелят	 ми	 е	 убеден,	 че	 един	
прекрасен	ден	моите	вложения	ще	ми	донесат	
огромни	 печалби.	 Но	 тъй	 като	 имам	 нужда	
от	 пари	 сега,	 с	 удоволствие	 бих	 прехвърлил	
при	 значителна	 отстъпка	 своя	 дял	 на	 някой	
подходящ	човек	срещу	сума	в	брой.	Друг	мой	
приятел	пък	познава	един	човек,	който	винаги	
е	 „в	 курса“	на	всичко,	отнасящо	се	до	конни	
състезания.	 Мнозина	 от	 нас	 имат	 такива	 по-
знати.	Преди	състезанията	обикновено	ги	слу-
шат	с	отворена	уста,	но	веднага	след	финиша	
ги	търсят,	за	да	ги	напердашат.	Трети	мой	до-
брожелател	пък	беше	голям	ентусиаст	на	тема	
диета.	Веднъж	донесе	някакво	пакетче	и	с	вид	
на	човек,	който	се	кани	да	те	избави	от	всички	
нещастия,	ми	го	подаде.
	 -	Какво	е	това?	-	попитах	аз.
	 -	 Отвори	 го	 и	 ще	 видиш	 -	 отговори	 той	
тайнствено,	като	добрата	фея	от	приказките.
	 Отворих	пакетчето	и	погледнах	в	него,	 но	
пак	не	разбрах	нищо.
	 -	Това	е	чай	-	обясни	той.
	 -	Аха,	аз	пък	помислих,	че	е	енфие.
	 -	 Е,	 това	 не	 е	 обикновен	 чай	 -	 продължи	
той,	 -	 а	 особен	 вид	 чай.	 Изпий	 една	 чашка,	
само	една	чашчица,	и	никога	няма	да	пожела-
еш	друг	чай.
	 Той	беше	съвсем	прав.	Аз	изпих	една	чаш-
ка	и	след	това	наистина	не	желаех	вече	ника-
къв	друг	чай,	въобще	нищо	не	желаех	повече,	
освен	да	ме	оставят	да	си	умра	тихо	и	мирно.	
Приятелят	ми	дойде	отново	след	една	седмица.
	 -	Помниш	ли	чая,	който	ти	дадох?	-	попита	
той.
	 -	Как	няма	да	го	помня	-	отговорих	аз.	-	И	
досега	чувствам	вкуса	му	в	устата	си.
	 -	Не	получи	ли	разстройство	от	него?	-	по-
пита	предпазливо	той.
	 -	 Да	 -	 отговорих,	 -	 но	 сега	 всичко	 вече	
мина.
	 Виждах	го,	че	нещо	е	умислен.
	 -	Ти	беше	прав	-	измънка	той	след	малко.	
-	 Това	 наистина	 било	 енфие.	 Специален	 вид	
енфие.	Изпратиха	ми	го	от	Индия.
	 -	Не	мога	да	кажа,	че	ми	хареса	особено	-	
забелязах	аз.
	 -	 Прощавай,	 грешката	 е	 моя	 -	 продължи	
той.	-	Трябва	да	съм	разменил	пакетчетата.
	 -	Случва	се	 -	 успокоих	 го	аз.	 -	Втори	път	
обаче	 едва	 ли	ще	 успееш	 да	 сбъркаш…	поне	
що	се	отнася	до	мен.
	 Всички	ни	бива	да	съветваме.	По	едно	вре-
ме	имах	честта	да	работя	при	един	възрастен	
джентълмен,	 чиято	 професия	 беше	 да	 дава	
юридически	съвети.	Трябва	да	кажа,	че	той	ви-
наги	даваше	отлични	съвети,	но	както	повечето	
хора,	 които	 добре	 познават	 законите,	 той	 не	
изпитваше	 към	 тях	 голямо	 уважение.	 Веднъж	
го	чух	да	казва	на	един	човек,	 който	искаше	
да	води	дело:
	 -	Скъпи	господине,	ако	на	улицата	ме	спре	
крадец	и	ми	поиска	часовника,	аз	не	бих	му	го	
дал.	Ако	той	ми	каже:	„Тогава	ще	ви	го	взема	
със	 сила“,	 аз,	 въпреки	 напредналите	 си	 годи-
ни,	бих	му	отвърнал:	„Опитай	де!“	Но	ако	той	
каже:	 „Добре,	 в	 такъв	 случай	ще	ви	дам	под	
съд	и	ще	ви	принудя	да	ми	го	дадете“,	веднага	
бих	го	извадил	от	джоба	си,	бих	му	го	подал	и	
бих	го	помолил	повече	да	не	говорим	за	това.	
И	бих	считал	дори,	че	съм	се	отървал	евтино.
	 Същият	 този	 възрастен	 джентълмен	 помъ-
кна	в	съда	своя	съсед	заради	някакъв	проску-
бан	папагал,	за	който	едва	ли	някой	би	дал	6	
пенса.	И	това	му	струваше	100	лири.

Д
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    Иван Серафимов

Пенелопа	 Монархистката	 не	
можеше	 да	 търпи	 бездействието	 и	
инертността	 на	 кмета	 Колю	 Холес-
терола.	 Нито	 идваха	 пари	 от	 Евро-
пейската	 общност,	 нито	 намираха	
виновни	 за	 непрецизно	 написаните	
проекти,	нито	културният	и	аграрният	
туризъм	процъфтяваше.	

Уж	 имаха	 консултанти,	 един	 би-
люк	 адвокати,	 видни	 мутри,	 които	
пишеха	 проектите...	 Но,	 ядец!	 Нито	
стотинка.	 Ни	 за	фермата	 за	 охлюви	
на	 Кънчо	 Пукала,	 ни	 за	 трийсетте	
декара	за	нивите	на	Равнера,	 които	
ореше	 и	 сееше	 местният	 арендатор	
Тотю	Палагунеца.	Стотинка	не	дойде	
за	фермата	за	патици	на	Андрей	Шу-
гата.	А	той	ги	гушеше,	гушеше,	в	цяла	
Европа	 най-изисканите	 ресторанти	
поднасяха	 от	 неговите	 патици.	 С	
лимон,	с	портокали,	със	стафиди,	по	
японски.	Изкупуваха	 ги	като	щури.	А	
подкрепа	-	никаква.	

Шугата	 не	 можеше	 да	 насмогва	
да	 размножава	 и	 угоява	 патиците,	
да	 ги	 гуши,	 да	 ги	 храни.	А	 подкрепа	
-	нанай!	Щото	били	сбъркани	проек-
тите	 му.	 Пепа	 Монархистката	 беше	
обхваната	от	истерия.	Тя	знаеше,	че	
сега	 е	 най-подходящият	 момент	 да	
гътне	 кмета	 Колю	 Холестерола	 и	 да	
вземе	властта.	И	да	кметува,	докато	
е	жива.	

Пенелопа	 Монархистката	 беше	
учила	 пет	 години	 българска	 филоло-
гия	 във	 Великотърновския	 универси-
тет.	И	от	филологията	можеше	нищо	
да	 не	 си	 спомня,	 но	 със	 сигурност	
помнеше	 какво	 приблизително	 беше	
написал	 един	 средновековен	 бъл-
гарски	 писател:	 „По	 много	 земи	 и	
държави	 съм	 скитал,	 но	 никъде	 по	
широкия	свят	не	съм	срещал	толкова	
много	магьосници,	баячки,	гадателки,	
бродници	 и	 житомамници,	 както	 по	
тая	земя	българска!“.

Според	 Пенелопа	 Монархистка-
та	 Търсигъзите	 трябваше	 да	 стане	
център	на	културния	туризъм	на	Бал-

каните.	 Да	 се	 стичат	 чужденци	 от	
цял	свят.	Да	ядат	яхния	от	охлюви	с	
джоджен,	да	ядат	чорба	от	такъми	от	
охлюви	с	ориз	и	зелен	лучец,	да	ядат	
гушени	патици	и	пуйки	с	кисело	зеле.	
Гостите	 да	 изучат	 и	 видят	 на	 живо	
местните	празници,	обреди	и	обичаи.	
Да	 се	 прочуе	 Търсигъзите	 по	 цял	
свят,	 пък	 да	 видим	 тогава	 дали	 ще	
посегнат	 да	 спрат	 парите	 за	 някоя	
тяхна	аграрна	програма!

Кметът	 Колю	 Холестерола	 под-
крепи	идеята:	„Права	си,	Пепо,	пра-
ва	 си,	Пенелопа.	А	 и	 по	 този	 начин	
никой	не	може	да	си	помисли,	че	е	
възможно	 да	 има	 някакъв	 конфликт	
на	интереси!“

И	Пенелопа	седна	зад	компютъра	
и	 скалъпи	 една	 обширна	 програма	
за	 всенароден	 събор	 на	 гледачките,	
магьосниците	 и	 ясновидците,	 гада-
телките,	 гледачките,	екстрасенсите	и	
баячките...

Кметът	 Колю	 се	 възхищаваше:	
„Супер!	Супер!	Браво	или	още	браво.	

И	 най-важното	 е,	 че	 няма	 никакъв	
конфликт	на	интересите!“.

Програмата	 беше	 одобрена	 ско-
ропостижно	и	парите	пристигнаха	не-
медлено.	В	общинската	каса	отдавна	
не	се	беше	изсипвала	такава	голяма	
сума.	Кметът	Колю	Холестерола	сви-
ка	 пресконференция,	 която	 завърши	
с	 коктейл.	 Имаше	 консерви	 от	 ох-
люви	за	мезе,	деликатеси	от	печени	
и	варени	патици,	хапки,	пъстърва	от	
рибарника	 и	 всякакви	 други	 делика-
теси	и	отбрани	питиета.

Наближаваше	 Еньовден,	 за	 коя-
то	 дата	 беше	 насрочен	 съборът.	 От	
компютъра	 в	 кметството	 само	 дето	
не	 се	 носеше	дим.	А	 компютърът	 на	
Пенелопа	Монархистката	светеше	до	
ранни	 зори.	 И	 навръх	 Еньовден	 по	
баирите	започнаха	да	пълзят	магьос-
ници	 и	магьоснички,	 гадателки	 и	 га-
датели,	мамници,	гледачки,	баятелки,	
ясновидци,	 брадници,	 житомамници,	
жени,	дето	леят	олово	или	гледат	на	
восък.	Пристигна	дори	Астор...

Кметът	 Колю	 Холестерола	 беше	
обзет	 от	 еуфория	 и	 глобалистичен	
възторг	 и	 ентусиазъм.	 Посрещаше	
многолюдните	гости,	ръкуваше	с	все-
ки	един	от	тях	поотделно,	а	Пенелопа	
ги	 настаняваше	 по	 стаите	 на	 краси-
вите	стари	къщи	с	каменни	плочи	на	
покривите.	И	така	цял	ден.	Докато	се	
мръкна.	Стихна	песента	на	птиците.	В	
далечината	се	чуваше	само	гласът	на	
сова.	Не	подухваше	вятър.	Нито	една	
вейка,	нито	едно	листо	не	прошумо-
ляваха...

Колю	 Холестерола	 и	 Пенелопа	
Монархистката	 поведоха	 любопит-
ното	 множество	 към	 Равнера.	 Тук	
трябваше	 да	 бъде	 показан	 старо-
давният	 местен	 обичай	 Бродници	 и	
житомамници.

Леко	просветваха	звездици	изпод	
пухкавите	облачета,	като	нарисувани-
те	местната	църква...

И	 точно	 на	 междата	 на	 нивите,	
които	обработваше	арендаторът	Кън-
чо	 Пукала,	 и	 нивите	 на	 арендатора	
Дончо	Папунека	бяха	наклякали	два-
найсетина	бабици.	Със	запретнати	до	
кръста	 сукмани	 и	 оголени	 задници.	
Лично	 кметът	 Колю	 Холестерола	 с	
официалния	си	черен	костюм	застана	
зад	 тях	 и	 навря	 на	 всяка	 бабичица	
в	 задника	 по	 една	 дървена	 лъжица.	
Лъжиците	бяха	отчетени	с	фактура	до	
стотинка	и	бяха	поръчани	преди	един	
месец	още	в	стружната,	в	която	дър-
воделският	 струг	 работеше	 с	 буйно	
течаща	вода.	

И	хукнаха	бабичиците	в	нощта	да	
обират	 богатството	 от	 чуждата	 нива	
и	 да	 го	 носят	 в	 своята.	 По	 земята	
вече	 беше	паднала	роса.	Полите	 на	
сукманите	им	се	влачеха	по	земята	и	
се	мокреха	от	светещите	като	стъкъл-
ца	в	тъмното	капки.

Множеството	 гледаше	 като	 оне-
мяло.	 Никой	 не	 смееше	 да	 си	 по-
еме	 дъх.	 Повя	 вятър.	 Застудяваше.	
Звездиците	 светеха	 в	 небето	 като	
стъклени.

Но	 съборът	 едва	 сега	 започва-
ше...	Имаше	и	експерти	от	Европей-

ската	общност,	 както	наблюдатели	и	
кореспонденти	 на	 световноизвестни	
телеграфни	агенции...

Следващата	 върховна	 атракция	
беше	 свалянето	 на	 месечината.	 Гос-
тите	 се	 наредиха	 чинно	 зад	 тръне-
ната	ограда	и	зад	прошумоляващите	
вършини,	обградили	хармана	и	двора	
на	една	стара	къща.

Изкараха	една	крава.	Под	вимето	
й	сложиха	едно	калайдисано	менче.

Две	старици	се	разсъблякоха	ди-
бидюс	голи.	Повя	лек	ветрец.	Листата	
зашумоляха.	На	небето	започнаха	да	
се	трупат	облаци.	Птиците	замлъкна-
ха	до	една.	Не	се	чуваше	звук.	Луна-
та	беше	облякла	целия	свят	с	бялата	
си,	почти	дневна	светлина.	

Всичко	 се	 виждаше	 като	 на	
длан...

Жените	 опипаха	 вимето	 на	 кра-
вата.	И	 започнаха	 да	 го	 изстискват.	
В	 калайдисаното	 менче	 зазвъняха	
тънките	струйки	топло	мляко.	Звънят,	
като	че	ли	звъняха	звънчета.	Полека-
лека	 менчето	 започна	 да	 се	 пълни	
с	 топло,	 току-що	 издоено	 мляко.	 А	
месечината	започна	да	помръква,	да	
се	смалява,	докато	в	един	момент	се	
търкулна	 в	 небосвода	 и	 започна	 да	
пада	бавно	на	земята...

Представителите	 на	 световната	
глобалистична	 общественост,	 зане-
мели	 сред	 изсъхналите	 трънаци	 на	
стобора,	не	смееха	да	гъкнат...

И	в	този	момент	в	далечината	се	
появи	 засмяното,	 широколико	 лице	
на	Миглена	Кунева.	Двете	жени,	как-
то	 бяха	 дибидюс	 голи,	 с	 разплетени	
до	 земята	 коси,	 взеха	 внимателно	
препълненото	менче	още	 топло	мля-
ко,	 направиха	 няколко	 стъпки	 по	
хармана,	подадоха	го	внимателно	и	с	
много	 почит	 на	 новоогласената	 пар-
тийна	лидерка.

Тя	 поднесе	 прясното	 мляко	 към	
устните	си	и	бавно	отпи	дълга	глътка.	
После	свенливо	промълви:

-	 Чудесно	 е!	 Направо	 божестве-
но!	 И	 най-важното	 –	 няма	 никакъв	
конфликт	на	интереси!	

Бродници и житомамници на връх Търсигъзите

Тази	година	Трявна	отбелязва	190	
години	 от	 рождението	 на	 големия	
български	 възрожденец	 Петко	 Сла-
вейков	-	поет,	публицист,	фолклорист	
и	политик.	

Малко	 известен	 е	фактът,	 че	ма-
кар	Петко	Славейков	да	е	родом	от	
Велико	 Търново,	 Славейковият	 род	
произлиза	 от	 Трявна.	 Причина	 за	
това	са	славеите	в	родното	село	на	
неговата	майка,	чиито	песни	толкова	
го	 вдъхновяват,	 че	решава	да	 смени	
името	си	от	Петко	Казанджиев	на	Пе-
тко	Славейков.	Така	след	като	среща	
в	Трявна	своята	голяма	любов	–	Ири-
на,	в	красивия	балкански	град	се	по-
ставя	началото	на	Славейковия	род.

Славейков	 е	 знакова	 личност	 в	
българската	 история	 и	 култура.	 Не-
говото	 творчество	 и	 политическата	
му	дейност	до	днес	напомнят	на	нас,	
българите,	 за	 онези	 истински	 важни	
неща	 в	 живота,	 а	 именно	 –	 обичта	
към	родината,	любовта,	семейството,	
подкрепата,	 вярата	 и	 силата	 да	 от-
стояваш	себе	си	и	своите	идеи.

Именно	 в	 Трявна	 -	 градът,	 от	
който	 произлиза	 Славейковият	 род,	
благодарение	 на	 Националните	 Сла-
вейкови	 празници	 днес	 продължа-
ва	 Славейковото	 дело,	 отбелязвайки	
значимостта	на	културата,	изкуството	
и	 духовността	 за	 съхранението	 на	
българщината	 и	 за	 развитието	 на	
Българската	държава	през	вековете.

Официалното	 откриване	 на	 Сла-
вейковите	 празници	 се	 състоя	 на	 8	
юни	 с	 тържествен	 концерт	 в	 салона	
на	 народно	 читалище	 „Пенчо	 Сла-
вейков	1871“	в	Трявна	с	участието	на	
Валя	 Балканска	 и	 „Сто	 кабагайди“,	
Севлиевски	 духов	 оркестър,	 танцов	
ансамбъл	 „Трявна“,	 клуб	 по	 народни	
танци	„Тревненски	сокай“,	хор	"Еуфо-
ника”	и	клуб	за	латино	танци	"Стефи	
денс”	–	Трявна.

Приветствие	 към	 събралата	 се	
публика	отправиха	кметът	на	Община	
Трявна	Дончо	 Захариев	 и	 кметът	 на	
побратимения	град	Жирардов,	Полша	
–	Войчех	Яшински.

	 „Аз	 съм	 безкрайно	 доволен,	 че	
имам	 възможността	 да	 участвам	 в	
такова	 уникално	 събитие,	 което	 от-
дава	 почит	 към	 рода	 Славейкови,	
чиито	 членове	 са	 внесли	 безценен	

принос	за	развитието	на	обществено-
то	съзнание	и	култура	на	българския	
народ.	Съхраняването	на	паметта	към	
тези,	 които	 чрез	 своята	 дейност	 са	
гравирани	 за	 постоянно	 в	 паметта	
на	 държавата	 и	 нацията,	 както	 Вас,	
и	 ние	 считаме	 за	 национален	 дълг“,	
бяха	думите	на	г-н	Яшински.

Официални	 гости	 на	 събитията	
бяха	областният	управител	на	област	
Габрово	 Невена	 Петкова,	Мария	 Пе-
нева	–	заместник–областен	управител	
на	 област	 Габрово,	 Иглика	 Иванова	
-	 Събева	 –	 народен	 представител,	
Силвия	 Кръстева	 –	 председател	 на	
Общински	съвет	–	Трявна,	заместник-
кметът	 на	 Община	 Дряново	 Деница	
Вачкова,	 заместник-кметът	 на	Общи-
на	 Павликени	 инж.	 Венцислав	 Ива-
нов,	 кметът	 на	 Кметство	 Плачковци	
Борислав	 Борисов,	 общински	 съвет-
ници	 от	 Общински	 съвет	 -	 Трявна,	

Златко	Паунов	–	един	от	най-големи-
те	дарители	в	Трявна,	с	чиято	помощ	
е	изграден	музеят	за	азиатско	и	аф-
риканско	изкуство,	проф.	Антон	Дон-
чев	 –	 почетен	 гражданин	 на	Трявна,	
Мария	 Тарапанова	 –	 почетен	 граж-
данин	 на	 Трявна,	 Вера	 Христова	 –	
почетен	гражданин	на	Трявна,	Илона	
Цанева	 –	 съпруга	 на	 почетния	 граж-
данин	на	Трявна	проф.	Кънчо	Цанев,	
Мария	Белчева	–	съпруга	на	почетния	
гражданин	 на	Трявна	 Белчо	 Белчев,	
Елка	Скорчева	-	съпруга	на	почетния	
гражданин	на	Трявна	академик	Румен	
Скорчев,	Георги	Маринов	–	началник	
на	 Регионален	 инспекторат	 по	 обра-
зованието	–	Габрово,	Петер	Хуглер	от	
побратимения	град	Бриенц	–	Швейца-
рия,	кметът	и	заместник-кметът	на	по-
братимения	град	Виница	–	Република	
Македония	 -	 Емил	 Дончев	 и	 Благой	
Стаменков,	 кметът,	 каместник-кметът	

и	председателят	на	Общинския	съвет	
на	 побратимения	 град	 Жирардов	 –	
Полша	 –	 Войчех	 Яшински,	 Луциан	
Кшиштов	 Хшвяновски	 и	 Марчин	 Ро-
шински.

Четиридневните	 тържества	 по	
традиция	 бяха	 наситени	 с	 културни	
събития.	Възпитаниците	на	Славейко-
вото	 училище	 в	Трявна	 се	 включиха	
в	 честванията	 с	 литературно	 четене	
на	собствени	творби	и	дебат	на	тема	
„Основоположник	 на	 събирането	 и	
съхранението	на	автентичния	българ-
ски	фолклор	е	Дядо	Славейков.	Това	
негово	дело	се	цени	и	днес“.

В	 рамките	 на	 Славейковите	 дни	
бяха	 открити	 и	 три	 изложби	 -	 На-
ционална	 изложба	 на	 секция	 „Дър-
ворезба“	 към	 Съюза	 на	 българските	
художници	 и	 възпитаници	 на	 НГПИ	
„Тревненска	 школа“	 и	 изложба	 на	
картини	 от	 мериносова	 вълна	 „От-

ражение“	 на	Дили	Бозаджиева	 в	 га-
лерия	 „Гъбенски“,	 както	 и	 изложбата	
„Артистични	 импресии	 от	 дърво	 и	
кожа“	на	доц.	Роберт	Цанев	и	Братан			
Мандов	в	галерия	„Казаков“.

Театралните	 постановки	 „Депу-
татите	не	лъжат“	на	Театър	„Искри	и	
Сезони“	и	„Няма	да	платим“	на	мест-
ната	 театрална	 трупа	 към	 народно	
читалище	 „Пенчо	 Славейков	 1871“	
създадоха	 истинска	 емоция	 на	 пуб-
ликата	със	своите	комични	сюжети	и	
неповторимата	игра	на	актьорите.

И	 през	 тази	 година	 тревненци	 и	
гости	 на	 града	 имаха	 възможността	
да	 се	 докоснат	 до	 съвременното	
изкуство,	 сътворено	 от	 ръцете	 на	
учениците	 в	 НГПИ	 „Тревненска	 шко-
ла“.	 Денят	 на	 отворените	 врати	 в	
гимназията	 позволи	 на	 посетителите	
да	се	насладят	на	творбите	на	бивши	
и	настоящи	тревненски	възпитаници.

	Теоретична	конференция	на	тема	
„Поезия	 и	 политика:	 190	 години	 от	
рождението	 на	 поета	 и	 държавника	
Петко	 Славейков“	 и	 представяне	 на	
книга	 с	 част	 от	 рецептите	 на	 Дядо	
Славейков	 допринесоха	 за	 отбеляз-
ването	 на	 паметната	 за	 цяла	 Бълга-
рия	годишнина.

Неповторимата	атмосфера	на	На-
ционалните	Славейкови	празници	до-
пълниха	 концертите	на	 групите	 „Ака-
га“	и	„Точка	BG“.

Кулминацията	 на	 тържествата	 и	
през	 тази	 година	 бе	 награждаване-
то	 на	 лауреатите	 на	 Националния	
конкурс	 за	 лирично	 стихотворение	
на	 името	 на	 П.	 Р.	 Славейков	 и	 П.	
Славейков.	Авторитетното	жури	реши,	
че	 в	 тринадесетото	 поред	 издание	
на	 конкурса	 няма	 участник,	 достоен	
за	първа	награда.	Като	положителна	
оценка	 за	 участието	 на	 повече	 от	
300	 автори	и	 за	 нивото	 на	 конкурса	
журито	 определи	 две	 втори	 и	 две	
трети	награди,	които	бяха	връчени	на	
официална	 церемония.	 С	 промяна	 в	
правилата	за	провеждане	на	Славей-
ковия	 литературен	 конкурс	 от	 тази	
година	 беше	 връчена	 и	 Награда	 на	
публиката.

Славейковите	 празници	 бяха	 за-
крити	 с	 неделно	 матине	 в	 галерия	
„Арт	 М“	 с	 участие	 на	 струнно	 трио	
„Модерато“	-	Габрово.

Под знака на 190-та годишнина от рождението на Петко Рачев 
Славейков протекоха Националните Славейкови празници в Трявна
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аВТоМобили 
продаВа
рЕно сЦЕник, 1.9 TDI, 
131 к. с., 2006 г., кли-
матик, автоматик, цена: 
6500 лв., се продава на 
тел. 0887/541-199. [6, 5]
сиТроЕн 3х, в движе-
ние, на символична 
цена се продава на тел. 
0889/876-039. [5, 3]

Ваз, МоскВич
лада ниВа - бензин-
газ, се продава на тел. 
0895/460-288. [5, 1]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374

аВТочасТи/Магазини
аВТоМобилни каТа-
лизаТори се изкупуват 
с БЕЗПЛАТЕН демон-
таж - справки на тел.  
0890/305-005.

скрап
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 15]

ТракТори, МоТокари
кран HIAB на трак-
тор ЮМЗ за 12 000 
лв. се продава на тел. 
0877/781-145. [33, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
иззижданЕ на тераси, 
къртене на панел, алпини-
сти - тел. 0897/931-088, 
066/85-17-23. [12, 11]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 

[22, 6]
заМазки, зидария, 
мазилка, бетон, довър-
шителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 1]

ВъТрЕшЕн 
рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025
бЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, боядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650. 
[32, 29]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
18]
шпаклоВки, боядисВа-

нЕ, замазки, зидария, те-
ракота, гипсокартон - тел. 
0879/876-929. [15, 8]
изМазВанЕ на капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 6]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 4]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 3]

изолаЦии
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400
алпинисТи - 0899/321-
190
ТоплоизолаЦии - алпи-
нисти и скеле, гаранция. 
Тел. 0898/569-486. [22, 
16]
хидро- и топлоизолации, 

покривни ремонти, дренаж 
- тел. 0888/863-001. [13, 
6]

израбоТВа
МЕТални консТрукЦии 
се изработват на тел. 
0885/724-671. [11, 2]

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

ЕлЕкТро- 
инсТалаЦии, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 33]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 1]

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Машинно оТпушВанЕ 
на канали - 0899/805-238.

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За контак-
ти: 0897/548-928 [27, 22]

ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 20]

рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
10]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

почисТВанЕ
пранЕ с RaInbow в дома 
и офиса - 0877/555-708.
почисТВанЕ на тавани, 

гаражи, мази и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 6]
почисТВанЕ на прозор-
ци, пране на мека мебел. 
Ниски цени! Тел. 0890/56-
98-03. За Габрово и реги-
она. [11, 1]

МЕбЕли, обзаВЕжданЕ
МонТаж на мебели - тел. 
0988/882-974. [6, 5]

косЕнЕ
коси и почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 16]
косЕнЕ и поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 4]

хидроизолаЦии
хидроизолаЦия на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 14]

иМоТи продаВа
иМоТ В кв. Киевци се 
продава. Възможен е бар-
тер за апартамент. Справ-
ки на тел. 0877/704-071. 
[20, 18]
апарТаМЕнТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „Юрий 
Венелин“ 3Б, след ремонт, 

55 000 лв. Тел. 0889/900-
000. [22, 12]
къща на два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 6]
ВТори и трети произ-
водствени етажи по 190 
кв. м се продават на тел. 
0884/116-078. [6, 6]
иМоТ В кв. Киевци се 
продава на тел. 0890/573-
393. [25, 6]
парЦЕли В кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се прода-
ват на тел. 0888/419-838. 
[22, 5]
Магазин В топ център - 
220 кв. м, се продава на 

тел. 0888/419-838. [22, 5]
дВуЕТажна къща с 
дворно място в село Кос-
тенковци се продава на 
тел. 0878/863-875. [8, 4]
къща с гараж над Хлебо-
завода - тел. 0889/828-
257. [5, 1]
къща В кв. Любово 1, ул. 
„Места“ 19, се продава на 
тел. 0893/67-67-28. [5, 1]
къща Тип „Кайлъка“ и 
масивен навес се прода-
ват на тел. 0886/258-661. 
[11, 1]
къща В кв. Бичкиня се 
продава на тел. 0879/053-
299. [3, 1]

дВусТаЕн ТухлЕн апар-
тамент в центъра се прода-
ва на тел. 0877/265-929. 
[5, 1]

иМоТи купуВа
къща, В добро състояние, 
до 40 000 лв., на равно 
място, в близост до града 
се търси на тел. 0893/788-
178. [5, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ В Трявна се 
отдава под наем (продава) 
на тел. 0897/556-676. [11, 
10]
Магазин - 50 кв. м, в 

идеален център на Троян 
се дава под наем на тел. 
0670/6-24-66. [6, 5]
обзаВЕдЕн апарТаМЕнТ 
с ТЕЦ се дава под наем на 
тел. 0898/644-138. [5, 4]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 5]
храниТЕлЕн Магазин се 
дава под наем, продава се 
стоката и оборудването - 
тел. 0899/925-007. [11, 5]
сТая В апартамент под 
наем - тел. 0885/632-832. 
[4, 3]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 1]

продаВа Машини
ярМоМЕлка сЕ продава 
на тел. 0878/600-370. [3, 
1]

продаВа МаТЕриали
Тухли - 1-ки, 0.15 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 24]
Цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 6]
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 6]

палЕТи 
продаВа
палЕТи - 5 лв. - 0878/24-
05-06. [11, 5]

продаВа обзаВЕжданЕ
спЕшно! ъглоВ диван 
3+2 и два фотьойла за 95 
лева се продават на тел. 
0889/504-590. [5, 4]

продаВа разни
ЦисТЕрна за го-
риво - 0.75 куб. м; 
1.00/0.50/1.50 м; лама-
рина - 4 мм, гърловина 
за пълнене, канелка 1/2, 
винкелна поставка се про-
дават на тел. 0890/139-
359. [11, 7]
Фургон сЕ продава на 

тел. 0896/870-867. [3, 3]
пЕралня, ФризЕр, съдо-
миялна, печки - готварска 
и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-
дават на тел. 0899/845-
318. [11, 1]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 6]

прЕВози
ТранспорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
ЕВТин ТранспорТ - 
0886/897-111
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с нов бус 
- 0.40 лв./кв. м - тел. 

0894/004-045. [25, 24]
ТранспорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-
мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 23]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.
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лЕкари
кабинЕТ кожни и ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ ПРОЦЕ-
ДУРИ за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 
при целулит, косопад, 
торбички под очите, от-
пусната и дехидратирана 
кожа.  ПОСТАВЯНЕ НА 
БОТОКС при мимически 
бръчки и обилно изпо-
тяване. ХИАЛУРОНОВИ 
ФИЛЪРИ - попълване 
на бръчки, уголемяване 
на устни и корекция на 
лицевия обем и контур.  
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ - 
премахване на брадавици 
и доброкачествени кожни 
туморчета. ДЕРМАТОСКО-
ПИЯ - диагностика и 
оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, по-

чистване на лице. КАБИ-
НЕТЪТ работи и по дого-
вор с РЗОК. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, тел. 066/ 
800-140, Д-Р МАРИНА 
САНКЕВА, GSM 0889/436-
613, www.drsankeva.com.
психиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р балникоВа - ко-
жен лекар - на тел. 
0888/878-193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - 0888/544-046.
оТ МЕсЕЦ май 2017 г. 
в МЦ „Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите УНГ 
специалисти в България 
– Д-Р АТАНАС ГЮЛЕВ, 
НАЧАЛНИК УНГ ОТДЕЛЕ-
НИЕ УМБАЛ „ПЪЛМЕД“, 
ГР. ПЛОВДИВ. За инфор-
мация и записване на 
час за посещение при 
д-р Гюлев: тел. 066/803-
343 или 0897/941-041, 
адрес: гр. Габрово, ул. 
„Райчо Каролев” № 2, ет. 
1. [22, 7]
д-р Таня Петкова - кар-
диолог, приема за пре-
гледи в „СИАС“ - срещу 
стадион „Априлов“, поне-
делник от 8.00 до 12.00 
ч., вторник от 8.00 до 
17.00 часа. [6, 6]

психологични
услуги
ВЕроника николоВа - 
психолог-консултант, тел. 
0882/836-255, адрес: гр. 
Габрово, ул. „Капитан 
Дядо Никола“ № 61. Пси-
хологическо консултиране 
на деца, възрастни и се-
мейства. [11, 7]

нощуВки
нощуВки - лукс - тел. 
0886/800-000. [22, 12]
нощуВки В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[23, 8]
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [18, 3]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
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МЕБЕЛИ 
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оТоплЕниЕ
прЕсяТи Въглища дон-
бас и разпалки. Безплатен 
транспорт. Тел. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
дърВа за огрев продава 
066/823-712, 0887/620-
535, 0885/152-803.

„Мг-лЕс“  продаВа  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
наЦЕпЕни дърВа - 80 
лв., безплатен транс-
порт, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0895/252-686
наЦЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/161-083
нарязани, наЦЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0877/657-742.
наЦЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел.  
0899/508-564.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080.

дърВа за печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
наЦЕпЕни дърВа - дъб, 
бук, габър, се продават на 
тел. 0896/428-137.
„ФлинТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [20, 20]
пЕлЕТи - дъбови, пред-
лага „Флинт - Гайдаро-
ви“. Тел. 0898/690-606, 
066/808-053. [20, 20]
дърВа за огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
16]
ЦЕпя дърВа - 0876/479-
910. [11, 9]
МЕТроВи дърВа - 70 лв., 
нарязани, нацепени - 80 
лв. - 0893/511-154 [22, 

7]
наЦЕпЕни сухи и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 6]
пЕлЕТи: слънчоглЕдо-
Ви - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 5]
гоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 3]
дърВа за огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, ре-
ални кубици, се прода-
ват на тел. 0896/735-859. 
[11, 3]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [22, 3]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [12, 1]
рЕжа дърВа по домове-
те - тел. 0895/526-610. 
[3, 1]
ЦЕпя дърВа и обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [2, 1]

ЕроТика
47-годишна - 50 лева на 
среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-
094. [33, 32]
жиголо даМи, двойки 
- тел. 0884/992-066. [11, 
10]
сЕкс за мъже - 0896/981-
354. [5, 4]
47-годишна - 50 лева на 
среща, 100 лева цяла нощ 
на ваш терен - 0890/222-
094. [33, 1]

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Маса-
жисТки -  0876/735-596. 
[22, 7]
Масажи сЕ предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 5]
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 - скоро получихте 
„Златна лаврова клонка“ 
от българското външно 
министерство за приноса 
ви в популяризирането 
на България? как прие-
мате поредната награда 
от България? 
	 -	Бях	изненадан,	защо-
то	 три	дни	преди	церемо-
нията	получих	информация	
да	бъда	на	31	май	в	Бъл-
гарското	посолство,	за	да	
получа	 наградата.	 Това	 е	
третото	 признание,	 което	
аз	получавам	от	България.	
Първото	 беше	 номинаци-
ята	 ми	 за	 Почетен	 кон-
сул	на	България	в	Източна	
Фландрия	 през	 2004	 годи-
на.	 През	 2009	 година	 бях	
удостоен	със	званието	По-
четен	гражданин	на	Габро-
во,	а	сега	получих	третата	
награда	 –	 почетният	 знак	
„Златна	 лаврова	 клонка“.	
Това	 е	 едно	 голямо	 при-
знание	 за	 моята	 почти	
30-годишна	 доброволческа	
работа	 за	 България,	 за-
почнала	 от	 1987	 година	 и	
досега.
 - как започна всич-
ко? По какъв начин се 
свързахте с България и с 
Габрово?
	 -	 Историята	 започна	
през	 1987	 година,	 когато	
танцовият	 състав	 на	 чита-
лище	„Априлов	-	Палаузов“	
беше	на	концертно	турне	в	
Аалст	и	тогава	аз	за	първи	
път	 се	 срещнах	 с	 габро-
вци.	Имах	 задачата	да	 се	
грижа	за	престоя	на	 този	
състав	 по	 нареждане	 на	
кмета	 Марсел	 де	 Бископ,	
който	 всъщност	 постави	
началото	на	връзките	меж-
ду	 двата	 града.	 През	 по-
голямата	 част	 от	 времето	
аз	 придружавах	 групата.	
Бяха	изнесени	11	концерта	
в	 цяла	 Фландрия.	 След	
което	 започнах	 кореспон-
денция	 със	 семейство	Ба-
шеви	 (Марияна	 Башева	 е	
председател	на	клуб	„При-
ятели	 на	 Белгия“,	 който	
реализира	 съвместните	
проекти	на	територията	на	

Габрово)	 и	 въпреки	 че	 не	
беше	 лесно,	 този	 контакт	
продължи	 във	 времето	 и	
до	 днес	 –	 все	 още	 сме	
тим.	 За	 съжаление,	 през	
1991	 година	 Марсел	 де	
Бископ	 почина.	 Но	 едно	
денонощие	 преди	 това	 аз	
бях	 при	 него,	 до	 леглото	
му	и	от	него	получих	мол-
ба	да	продължа	да	се	гри-
жа	 за	 неговите	 приятели	
от	 Габрово.	Това	буквално	
бяха	 неговите	 последни	
думи.	 Разбира	 се,	 много	
е	 лесно	 да	 дадеш	 дума,	
че	 ще	 направиш	 нещо,	
но	 изпълнението	 е	 мно-
го	 трудно.	Едва	през	 1997	
година	 се	 получи	 някакво	
раздвижване,	 когато	 дой-
дох	 с	 д-р	 Дирк	 Папе.	 По	
това	 време	 директор	 на	
габровската	 болница	 „Д-р	
Тота	 Венкова“	 беше	 д-р	
Ангел	 Ангелов.	 При	 сре-
щата	 си	 с	 него	 той	 каза:	
„Много	ще	се	радвам,	ако	
можете	 да	 ни	 помогнете.	
Ние	 имаме	 толкова	много	
нужди“.	 Прибирайки	 се	 в	
Белгия,	 ние	 седнахме	 с	
д-р	 Дирк	 Папе	 и	 неговия	
баща	и	решихме,	че	тряб-
ва	 нещо	 да	 се	 направи.	
Първата	стъпка	в	тази	на-
сока	беше	създаването	на	
фондация	„Марсел	де	Бис-
коп“	 с	 първи	 председател	
Дирк	Папе	с	ясната	цел	и	
намерение	 да	 подпомогне	
габровската	болница	и	со-
циално	 слабите	 граждани	
на	Габрово.	Първият	ками-
он	с	хуманитарни	помощи	
пристигна	 тук	 през	 1998	
година.	 До	 този	 момент	
29	камиона	с	хуманитарни	
помощи	от	Белгия	са	дос-
тавили	 дарения	 за	 болни-
цата	 и	 за	 габровци.	 През	
1991	година	по	времето	на	
кмета	 Иван	 Ненов	 Габро-
во	 участва	 в	 панаира	 в	
Аалст	 с	 габровските	 фир-
ми	„Буря“,	„Финтекс“,	„Кар-
тал“,	 „Рекорд“,	 „Ножаров“,	
Боженци,	 Етъра,	 Дома	 на	
хумора	 и	 сатирата.	 Това	
беше	 едно	 успешно	 пред-
ставяне.	През	2000	година	

98	 габровци	 –	 два	 авто-
буса,	 заедно	 с	 кмета	 Бо-
гомил	 Белчев,	 участваха	
в	 Дните	 на	 България	 в	
Белгия	–	конкретно	в	град	
Аалст.	 Това	 бяха	 предста-
вители	 на	 институции	 и	
организации,	на	бизнеса	и	
хор	 „Априлов	 -	Палаузов“.	
С	всички	срещи,	които	ус-
пяхме	 да	 осъществим	 на	
тази	 голяма	делегация,	 се	
сложи	началото	на	всичко,	
което	се	случи	през	след-
ващите	 години	 в	 Габрово.	
Тогава	 беше	 моментът,	 в	
който	 Габрово	 подновява-
ше	карнавалната	традиция	
и	 можеше	 да	 научи	 от	
нас	подробности	за	нашия	
карнавал.	 Имахме	 срещи	
и	 в	 сферата	 на	 здраве-
опазването.	 Тогавашният	
директор	 на	 габровската	
болница	 д-р	 Божидар	 Па-
ралчев	 също	 беше	 в	 де-
легацията.	 Имахме	 срещи	
с	 училища,	 в	 сферата	 на	
спорта.	 За	 съжаление,	
в	 сферата	 на	 спорта	 до	
този	 момент	 не	 успяхме	
да	 осъществим	 нещо,	 но	
намеренията	 ни	 остават	
и	 се	 надяваме	 в	 близко	
бъдеще	 да	 успеем	 да	 ре-
ализираме	 обмен.	 Имаше	
среща	в	офиса	на	полици-
ята	 и	 пожарната	 в	Аалст.	
Цялата	 тази	 инициатива	
тогава	 беше	 подкрепена	
от	 Европейската	 комисия,	
която	 макар	 и	 с	 малка	
сума	участва	във	финанси-
рането.
	 Искам	 да	 припомня	 и	
едно	 събитие	 в	 Габрово	 –	
през	 1998	 година	 площад	
в	 Габрово	 беше	 кръстен	
на	 името	 на	 Марсел	 де	
Бископ.	 Тогава	 Иван	 Не-
нов	 беше	 председател	 на	
Общинския	 съвет.	 Голяма	
делегация	 от	 Аалст	 при-
състваше	 на	 тържеството.	
Имаше	 и	 наше	 шоу	 със	
знамена,	беше	един	паме-

тен	 момент	 от	 историята	
на	 връзките	 ни.	 Иван	 Не-
нов	беше	и	първият	прези-
дент	на	клуб	„Приятели	на	
Белгия“.	 През	 2001	 година	
Кайзер	Камил	–	шефът	на	
карнавала	в	Аалст,	беше	в	
Габрово	със	7	човека.	Тях-
ното	 идване	 беше	 финан-
сирано	от	фондация	„Мар-
сел	де	Бископ“,	която	сега	
се	нарича	 „Хора	в	помощ	
на	България:	Аалст	-	Габро-
во“.	И	до	днес	карнавални	
деятели	 от	 Аалст	 винаги	
участват	 в	 габровското	
карнавално	 шествие.	 Две	
поредни	 години	 пък	 га-
бровски	специалисти,	сред	
които	 и	 сценаристът	 на	
карнавала	 Слави	 Бонев,	
гостуваха	 на	 карнавала	 в	
Аалст,	 за	 да	 черпят	 опит	
от	 карнавалните	 работил-
ници,	където	се	изработва-
ха	макетите
 - освен за карнавала, 
много значима е обмяна-
та на опит и нови меди-
цински практики с бол-
ницата O.L.V. в аалст. кога 
започна този обмен?
	 -	 Първият	 лекар	 от	
габровската	 болница	 -	
анестезиологът	 д-р	 Георги	
Иванов,	 замина	 на	 спе-
циализация	в	Белгия	през	
октомври	 2001	 година.	 В	
началото	 обменът	 беше	
едностранен,	защото	само	
габровски	лекари	ходеха	в	
Белгия.	А	през	2007	година	
започна	интензивният	дву-
странен	 обмен	 на	 българ-
ски	 и	 белгийски	 лекари	 и	
сестри.	Тогава	се	подписа	
договорът	за	партньорство	
между	двете	болници.
 - всичко това, а и още 
много неспоменати неща 
нямаше да се случат, ако 
не бяха личности като 
вили ван импе, като клуб 
„Приятели на Белгия“ и 
марияна Башева, кмето-
ве на двата града, дирек-

торите на болниците и т. 
н.  Не могат дори да се 
изброят многобройните 
жестове на хуманитарна 
помощ от аалст предим-
но за възрастни и деца 
с увреждания. избройте 
някои от най-значимите 
проекти в тази област.
	 -	 Разбира	 се,	 най-
големият	 проект	 и	 наша	
гордост	 е	 инсталирането	
на	 дарената	 апаратура	
за	 над	 1	 милион	 лева	 за	
Инвазивната	 кардиология	
в	 Габровската	 болница.	
Заслугата	 е	 най-вече	 на	
тогавашния	 директор	 на	
болницата	 O.L.V.	 Люк	 Ван	
Ден	Бремт,	който	направи	
възможно	 това	 дарение.	
Той	 наистина	 има	 много	
голямо	 сърце	 за	 Габрово.	
Разбира	 се,	 инициативата	
беше	 на	 тогавашното	 ръ-
ководство	 на	 болницата	 в	
Габрово,	а	ние	бяхме	хора-
та,	 които	 я	 реализираме.	
Това	е	един	пример	за	от-
лично	 партньорство,	 кое-
то	спасява	доста	човешки	
животи.	 Другият	 проект,	 с	
който	 ние	 се	 гордеем,	 е	
работата	 с	 дневните	 цен-
трове	за	деца	и	възрастни	
с	 увреждания	 в	 Габрово,	
с	 бившето	 Помощно	 учи-
лище	 „Николай	Палаузов“,	
също	и	хуманитарните	по-
мощи,	които	предоставяме	
на	 институции,	 които	 ра-
ботят	 със	 социално	 слаби	
хора.	 И	 колкото	 полити-
ците	ни	да	смятат,	че	Бъл-
гария	вече	няма	нужда	от	
хуманитарни	 помощи,	 не	
е	 така	 в	 действителност	
и	 хората	 са	 изключител-
но	 благодарни,	 когато	 по-
лучат	 дарение.	 Езиковата	
школа	 към	 клуб	 „Прия-
тели	 на	 Белгия“	 е	 също	
наша	 гордост,	 защото	 тя	
отваря	 врати	 на	 хората	
за	 нови	 възможности	 и	
реализация.	 Ние	 работим	

наистина	 много	 активно,	
за	да	можем	да	осигурява-
ме	необходимите	средства	
за	реализиране	на	всички	
проекти	в	Габрово.
 - откъде се намират 
тези пари?
	 	-	Два	пъти	в	годината	
-	 за	 Великден	 и	 на	 праз-
ника	 на	 Свети	 Николай,	
ние	 организираме	 про-
дажбата	 на	 шоколад.	 Два	
пъти	 в	 годината	 пък	 пра-
вим	 благотворителни	 обе-
ди,	 на	 които	 се	 събират	
средства.	 А	 всяка	 година,	
обикновено	 преди	 Коле-
да	 организираме	 коледен	
концерт.	 Той	 е	 най-голе-
мият	 източник	 на	 финан-
сиране.	 В	 него	 участва	 и	
прочутият	наш	хор	„Канта-
те	 Домино“.	 Като	 почетен	
консул	 аз	 имах	 възмож-
ността	до	 този	момент	да	
реализирам	 два	 проекта,	
а	 третият	 се	 подготвя	 с	
финансиране	 от	 провин-
ция	Източна	Фландрия.	Те	
са	 свързани	 с	 работата	
с	 хора	 с	 увреждания	 и	
конкретно	 с	Дневния	 цен-
тър	за	възрастни	с	увреж-
дания.	 Новият	 проект	 ще	
бъде	 обучение	 по	 ерготе-
рапия	–	през	септември	в	
Аалст,	 а	 през	 октомври	 в	
Габрово.	 След	 вчерашна-
та	ми	среща	с	Маргарита	
Доровска	 –	 директор	 на	
Дома	 на	 хумора,	 мога	 да	
оповестя	и	другата	сфера,	
в	 която	 работим.	 Става	
дума	 за	 организирането	
на	конкурси	за	детска	ри-
сунка	 в	 ДХС,	 които	 вече	
са	 традиционно	 биенале.	
Петото	 поредно	 ще	 бъде	
през	месец	май	 2018	 г.,	 а	
темата:	 „Карнавалът	 на-
всякъде	по	света“...	Всъщ-
ност	 не	 интервю,	 а	 цяла	
книга	 можете	 да	 напише-
те...	 Но	 разбира	 се,	 аз	
подкрепям	 тезата,	 че	 хо-
рата	 трябва	да	знаят	 как-
во	правим	ние.
 - смятате ли се за чо-
век, който има мисията 
да помага на Габрово, на 
България? Защо правите 
всичко това?
	 -	Аз	наистина	се	прие-
мам	като	човек,	който	има	
задължението	 да	 помага	
като	доброволец	на	Габро-
во.	Често	възникват	в	мен	
въпроси:	 „Какво	 правя?“,	
„Защо	 го	 правя?“.	 Защо-
то	 не	 е	 тайна,	 че	 има	 и	
трудни	 моменти.	 Но	 това,	
което	 ме	 стимулира	 да	
продължавам,	е	обратната	
позитивна	 реакция,	 която	
получавам	 от	 хората,	 с	
които	 работя.	 Вчера	 по	
време	на	среща	в	габров-
ската	Община	аз	направих	
три	 предложения	 и	 три-

те	 бяха	 приети	 много	 въ-
одушевено.	 Вие	 ще	 чуете	
твърде	скоро	за	тях.
 - Да правиш добро 
за другите е добродетел, 
християнска ценност, 
която все по-трудно се 
среща. светът наоколо 
става все по-лош, тези 
ценности започват да се 
губят. 
	 -	 За	 мен	 никога	 не	
е	 стоял	 въпросът	 да	 по-
лучавам	 нещо	 за	 това,	
което	 правя.	 Моята	 ми-
сия	 е	 доброволчеството	 в	
полза	 на	 хората.	 Всички	
мои	 идвания	 до	 България	
аз	 плащам	 с	 лични	 пари.	
Приемам	и	 гости	 вкъщи	 –	
това	са	също	разходи.	
 - а какво мисли се-
мейството ви по въпро-
са?
	 -	 Аз	 съм	 много	 щаст-
лив,	защото	имам	съпруга,	
която	 приема	 абсолютно	
всичко,	 което	 аз	 правя,	
без	никакви	проблеми.	Съ-
пругата	 ми	 ме	 разбира	 и	
подкрепя	 и	 е	 спокойна,	
защото	знае,	че	в	Габрово	
съм	в	сигурни	ръце.	Всич-
ко,	 което	 аз	 раждам	 като	
идеи	 за	 проекти,	 се	 реа-
лизира	тук	от	Марияна	Ба-
шева.	Успехът,	всичко	реа-
лизирано	 е	 благодарение	
на	 доброто	 партньорство	
помежду	ни	като	екип.
 - как да възпитаме 
младите хора да правят 
нещо в полза на другите?
	 -	 Изобщо	 не	 е	 лес-
но.	Трябва	да	забравят	за	
себе	 си	 и	 да	 започнат	
да	 мислят	 за	 проблемите	
на	 другите,	 за	 които	 биха	
могли	да	помогнат.	
 - като наблюдава-
те живота на българите 
отстрани през годините, 
променя ли се значимо 
към по-добро?
	 -	 Разбира	 се	 –	 има	
огромна	 промяна.	 При	
първите	ми	посещения	ня-
маше	 бензин	 в	 бензинос-
танциите...	Сега	има	много	
нови	сгради,	нови	пътища.	
Всеки	 път	 като	 идвам	 в	
Габрово,	 аз	 откривам,	 че	
градът	 е	 по-красив,	 по-
чист,	 че	 има	 нови	 улици,	
че	 се	 реализираха	 таки-
ва	 мащабни	 проекти	 като	
Водния	 цикъл	 например...	
Дори	бих	казал,	че	Габро-
во	е	по-чист	град	от	Аалст.	
Според	 мен	 вашият	 кмет	
върши	 много	 добре	 рабо-
тата	 си	 за	 гражданите	 на	
Габрово.	Искрено	се	надя-
вам,	че	това	ще	продължи	
и	в	бъдеще.
 - какво е за вас 
Габрово?
	 -	Габрово	е	моят	втори	
дом.

Почåтният конñул Вили Вàн Импå: „Моятà миñия å 
äоáроволчåñтвото в ползà нà хорàтà от Гàáрово”

НАДЕЖДА ТИХОВА

 За огромния си принос в популяризирането на България 
и нейната култура в Белгия и укрепването на двустранните 
връзки и сътрудничество на 31 май на церемония в Българ-
ското посолство в Брюксел в присъствието на 120 гости 
Вили Ван Импе беше награден от българското Външно минис-
терство с почетната награда „Златна лаврова клонка“. Вече 
почти 30 години почетният гражданин на Габрово, който е 
Почетен консул на България в Източна Фландрия и президент 
на фондация „Хора в помощ на България: Аалст - Габрово“, 
работи неуморно за реализирането на белгийско-български 
проекти в полза на Габрово и България, без да чака отплата 
за доброволния си труд. Казват, че Вили Ван Импе има голя-
мо сърце за България, на която е посветил вече 30 години 
от живота си. В разговора с него той направи своеобразна 
равносметка на част от стореното.

продължава от стр. 1
Докато	 то	 работи,	 излиза	
хумористичният	 вестник	
„Остен”.	Когато	 в	 края	 на	
1879	 г.	 започва	 да	 изли-
за	 другият	 политически	
вестник	 -	„Целокупна	Бъл-
гария”,	 на	 либералната	
партия,	 Славейков	 спира		
„Остен”.
 вера Христова, 
трявНа:	 „Поезията	 на		
Петко	Славейков	има	своя	
роля	не	 само	в	 художест-
вената,	а	и	в	политическа-
та	 история	 на	 България.	
Неговата	 поезия	 отговаря	
на	надеждите,	на	нетърпя-
щите	 отлагане	 задачи	 на	
времето.	 Тя	 се	 откроява	
в	 любовните	 и	 бунтовни	
песни.	 Когато	 започва	 да	
опитва	перото	си	в	любов-
ните	 чувства,	 той	 посяга	
предимно	 към	 гръцки	 или	
турски	 образци.	 Замисле-
ни	не	като	стихове,	а	като	
песни.	 Цяла	 България	 пе-

ела	 „Не	 сърди	 се,	 о,	 ду-
шице,	 ако	 съм	 те	 наскър-
бил”,	 „Помня,	 помня	 мило	
либе”,	 „Ясний	 месец	 пак	
изгрява”	 и	 др.	 Любовните	
песни	 на	 Славейков	 имат	
своята	 историческа	 роля.	
С	тази	ранна	любовна	ли-
рика	 Славейков	 започва	
да	 създава	 и	 българския	
поетичен	език.	Бунтовните	
песни	 като	 „В	 Балкана”,	
„Към	 българите”,	 „Хайде,	
братя”,	 „Оплакването	 на	
България”	 събуждат	 чув-
ството	 за	 национална	
принадлежност,	 посочват	
националния	идеал	-		сво-
бодата,	 освобождението.	
Дават	 надежда	 и	 кураж	
пред	отчаянието	и	страха,	
вдъхновяват	 и	 мобилизи-
рат	за	действие.	И	днес	би	
трябвало	 да	 се	 подчерта-
ва	значението	на	неговите	
бунтовни	песни	за	подема	
на	 народния	 дух,	 с	 който	
тръгва	националната	рево-

люция”.			
 Проф. раДослав 
раДев,	 Великотърновски	
университет:	 „През	 1866	
г.	 Петко	 Славейков	 пуб-
ликува	 статията	 „Обра-
зованието”,	 в	 която	 ясно	
поставя	 въпроса	 за	 уче-
нието	 като	 подобряване	
на	 практическия	 живот.	
Идеята	 за	 образованост	
е	 вече	 в	 икономически,	
а	 не	 в	 духовен	 смисъл.	
„Народ	-	пише	той,	-	който	
иска	да	произвежда	много	
и	да	разполага	с	произве-
деното	разумно,	трябва	да	
е	 образован.”	 Но	 колкото	
и	 силна	 да	 е	 икономиче-
ската	 гледна	 точка	 към	
образованието,	 писателят	
не	 пропуска	 нравствена-
та.	 Образованието	 е	 част	
от	 революционната	 идея	
на	 Петко	 Славейков	 за	
добиване	 на	 българската	
свобода,	 за	 което	 понася	
критики	от	Христо	Ботев.	

	 Петко	 Славейков	 на-
мира	 удобния	 начин	 да	
покаже,	че	правителството	
в	Турция	е	твърде	далеч	от	
тази	 възможност	 за	 ево-
люция	на	просветените.	
	 Както	 Васил	 Априлов,	
така	 и	 Петко	 Славейков	
е	 привърженик	 на	 идеята	
да	се	създаде	у	нас	висше	
училище.	 По	 този	 начин	
не	 само	 ще	 се	 постигнат	
двете	цели	-	висше	и	общо	
просвещение,	 но	 българи-
те	ще	започнат	да	мислят	
повече	за	себе	си	и	чрез	
себе	 си.	 Високото	 обра-
зование	 е	 нужно	 за	 нас,	
за	 да	 се	 освободим	 от	
чуждото	 влияние.	 Възгле-
дите	 на	 Петко	 Славейков	
от	грамотност	към	образо-
вание	показват,	че	висше-
то	 образование	 се	 разви-
ва	 по	 постановки,	 които	
са	 актуални	 и	 сега.	 Днес	
ние	 все	 още	 търсим	 гра-
мотност,	 когато	 трябва	 да	

мислим	за	образование.	И	
ако	 погледнем	 какво	 пра-
вят	българските	училища	и	
докъде	стигаме,	иде	ми	да	
стана,	 да	 отворя	 вратата		
и	да	 кажа:	 „Дядо	Славей-
ков,	влез	и	ни	поучи”.	
 Проф. ЦветаН ра-
кьовски	 от	 Югозапад-
ния	 университет	 разгледа	
темата	 „Снизяване	 на	 ис-
торията	 или	 защо	 „Фило-
логията	 не	 е	 политика”.	
Мъдрият	 Славейков,	 кой-
то	 осигурява	 образование	
на	 децата	 си,	 казал,	 че	
като	 изучиш	 децата	 си,	
разбираш	 колко	 бездънно	
е	 образованието.	 Той	 се	
отнася	към	историята,	коя-
то	е	агресивна,	 иронично.	
В	текстовете	на	Славейков	
няма	епика.	Историята	при	
него	е	сведена	до	случки.
 ДоЦ. елеНа Гетова 
от	 Пловдивски	 универси-
тет	 се	 спря	 на	 „Любен	
Каравелов	 и	 Петко	 Сла-

вейков.	 Просветители	 и	
революционери	 -	 80	 годи-
ни	по-късно”.
 ДоЦ. ПламеН аНтов 
от	 Института	 по	 литера-
тура	 представи	 проблема	
„Срещу	 разкошността.	
Буржоазната	 етика	 на	 П.	
Р.	Славейков”.
 акаД. иваН раДев 
от	 Великотърновския	 уни-
верситет	 разгледа	 актив-
ността	 на	 Славейков	 по	
време	на	Освободителната	
война	 и	 по-специално	 не	
напълно	 познатия	 публи-
цист	 в	 „Донесенията	 на	
Петко	 Славейков	 до	 ру-
ското	 военно	 командване	
1877	 -	 1878	 г.”.	 Писмата	 и	
дописките	му	ги	няма	в	не-
говите	 издания.	 В	 случая	
се	 оформят	 два	 раздела	
-	географско-статистически	
описания	 от	 юни	 1877	 -	
януари	 1878	 г.	 и	 писмата	
му	 до	 ген.	 Радецки,	 ген.	
Скобелев	и	др.	в	периода	

16	 август	 1877	 -	 февруа-
ри	 1878	 г.	Тези	 документи	
(донесенията)	 досега	 не	
са	 използвани	 достатъчно	
за	изясняване	активността	
на	Славейков	по	време	на	
войната.	
	 По	 мнение	 на	 акад.	
Иван	 Радев,	 Славейков	
приема	 Руско-турската	
война	от	1877	-	1878	г.	като	
събитие	 за	 неговия	 50-го-
дишен	юбилей.
	 Костадин	 Семерджиев	
от	 Трявна	 емоционално	
обърна	 внимание	 на	 „Пе-
тко	 Славейков	 в	 музикал-
ните	си	дела	и	връзката	с	
ученика	му	Янко	Мустаков	
от	Свищов”.
	 Състоялата	 се	 диску-
сия	хвърли	светлина	върху	
разгледаните	 проблеми	 и	
пълноценното	 поетическо	
творчество	 на	 Петко	 Сла-
вейков.	 Материалите	 ще	
бъдат	издадени	в	сборник	
от	Община	Трявна.
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