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Публикации в “100 вåñти” äовåäоха в ðåäакцията ðоäнина 
на Киðил Божилов - пðиятåлят на княз Киðил Пðåñлавñки

Габрово, 19 юни 1932 г. В средата - княз Кирил, минути преди началото на шосейно 
състезание по наскоро изградения път Габрово – връх Св. Никола. Вдясно от княза, 
със спортни дрехи, е Кирил Божилов - Киско, приятел на Негово Царско Височество

Христо Михайлов Божилов - пле-
менник на Кирил Божилов, чийто 
разказ публикуваме  на стр. 8

В ЕМО „Етъð” ñå 
пðовåжäа Пъðвият 
националåн панаиð 
на музåйнитå 
ñувåниðи          2

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Малката	 габровска	ху-
дожничка	 Вяра	 Пенчева	
поднесе	поредната	радост	
на	 своите	 близки,	 а	 и	 на	
всички	габровци,	които	се	
радват	 на	 нейните	 пости-
жения	 –	 тя	 бе	 наградена	
лично	 от	 Димитър	 Бер-
батов	 по	 време	 на	 це-
ремонията	 в	 полувремето	
на	 мача	 „All	 Stars	 2017“,	
организиран	 от	 Берба-
тов	 на	 14	 юни	 2017	 г.	 на	
стадион	 „Васил	 Левски“	 в	
София.	 Вяра	 е	 победител	
в	 категорията	 „Изкуство“	
във	възрастовата	група	от	
първи	 до	 четвърти	 клас	 в	
Деветите	годишни	награди	
„Успелите	 деца	 на	 Бълга-
рия“.	
	 За	 първи	 път	 първо-
лаче	 застава	 на	 първото	
място	 сред	 талантливите	
деца	 от	 цялата	 страна,	
които	 с	 постиженията	 си	

станаха	 членове	 на	 Клуб	
2016	на	„Успелите	деца	на	
България“.	На	стадион	„Ва-
сил	Левски“	 беше	и	 друго	
габровче	 –	 най-награжда-
ваният	победител	в	облас-
тта	 на	 информатиката	 и	
математиката	 –	 ученикът	
от	Природоматематическа-
та	 гимназия	 Мартин	 Коп-
чев.	Той	беше	сред	трима-
та	финалисти	в	категория-
та	„Наука	V-VІІІ	клас“.	
	 Вяра	 Пенчева	 е	 пър-
вокласничка	 в	 СУ	 „Райчо	
Каролев“	в	Габрово.	Нейни	
ръководители	 в	 любимото	
й	занимание	-	рисуването,	
са	 Елиза	 Ковачева,	 Мая	
Георгиева,	 Ива	 Мошкова.	
За	 миналата	 година	 Вяра	
е	 спечелила	 общо	 21	 на-
гради	от	11	международни	
и	10	национални	конкурса.	
Сред	тях	са:
	 Първа	 награда	 (един-
ствена)	 във	 II	Междунаро-
ден	 фестивал	 за	 рисунки	

на	педиатрични	пациенти	-	
Будапеща	 (Унгария).	 През	
2016	г.	в	конкурса	участва-
ха	 повече	 от	 1300	 творби	
на	 деца	 от	 24	 държави.	
18-членно	 международно	
жури	 определи	 победите-
лите	 в	 четирите	 възрасто-
ви	 категории.	 Лауреатите	
в	 конкурса	 бяха	 поканени	
на	 официалната	 церемо-
ния	 по	 награждаване	 на	
победителите,	 която	 тази	
година	се	проведе	в	Буда-
пеща	 (Унгария).	 Конкурсът	
бе	подкрепен	от	 около	 60	
центрове	 в	 областта	 на	
медицината	 и	 изкуството,	
като	едновременно	в	раз-
лични	 градове	 по	 света	
се	проведоха	повече	от	30	
изложби	от	избрани	рисун-
ки,	участвали	в	него.	Вяра	
бе	 единственото	 българ-
ско	дете	 сред	лауреатите.	
Първа	награда	(„Star	Artist”,	
поделена)	 -	категория	6-10	
г.	в	Международен	онлайн	

конкурс	за	детска	рисунка	
„Picasso	Art	Contest”,	сезон	
2	-	Индия.	
	 Първо	 място	 (поделе-
но)	 -	 категория	 „Изобра-
зително	 изкуство”,	 ІІ	 ВГ	
(І-ІV	клас)	-	Международен	
конкурс	„Аз	обичам	Черно	
море”	-	Несебър.		Н а г р а -
дата	 на	 Художествена	 га-
лерия	„Димитър	Добрович“	
–	 гр.	 Сливен	 (единствена,	
над	 първото	 място)	 в	 XII	
Общонационален	 конкурс	
за	 коледна	 картичка,	 под	
надслов	 „Весела	 Коледа	
за	 всички“	 -	 Сливен.	 На-
градата	 е	 наречена	 „спе-
циална“,	 но	 е	 единствена	
за	 всички	 възрасти	 и	 е	 с	
по-голяма	стойност	от	пър-
вото	 място	 в	 съответната	
възрастова	категория.
	 През	 ноември	 и	 де-
кември	 2016	 г.	 Вяра	 взе	
участие	 и	 в	 престижен	
международен	проект.	

	 Централното	 упра-
вление	 на	 НОИ	 започна	
изпращането	 на	 уведо-
мителни	 писма	 до	 всич-
ки	 лица,	 които	 през	 2018	
г.	 навършват	 възраст	 за	
пенсия	 за	 осигурителен	
стаж	и	възраст	 по	 чл.	 68,	
ал.	 1	 от	 КСО,	 съобщават	
от	 Териториалното	 поде-
ление	 на	 НОИ	 в	 Габро-
во.	Това	са	родените	през	
периода	 между	 01.01.1954	
г.	 и	 30.11.1954	 г.	 за	 мъже-
те	 и	 между	 01.01.1957	 г.	 и	
31.10.1957	г.	за	жените.	Не	

подлежат	 на	 уведомява-
не	 по	 този	 ред	 лицата	 с	
отпусната	 пенсия	 за	 оси-
гурителен	 стаж	 и	 възраст	
при	 условията	 на	 ранно	
пенсиониране.
	 Писмата	 се	 изпращат	
с	 обикновена	 пощенска	
услуга	на	постоянен	адрес,	
не	се	предвижда	повторно	
изпращане	или	препраща-
не	на	върнатите	писма.	С	
уведомителните	 писма	 се	
посочва	 датата	 през	 2018	
г.,	 на	 която	 съответното	
лице	 навършва	 пенсионна	

възраст.	 Целта	 на	 писма-
та	 е	 хората	 да	 започнат	
подготовка	на	документите	
за	 пенсиониране	 предвид	
краткия	срок	за	подаване-
то	на	заявление	за	пенси-
ониране,	 регламентиран	 в	
чл.	94,	ал.	1	от	КСО	в	сила	
от	 01.01.2017	 г.:	 „Пенсиите		
и	 добавките	 към	 тях	 се	
отпускат	от	датата	на	при-
добиване	правото,	ако	за-
явлението	с	необходимите	
документи	 е	 подадено	 в	
2-месечен	 срок	 от	 тази	
дата“.

От НОИ пðащат пиñма на вñички, 
които тðябва äа ñå пåнñиониðат 

СВЕТОЗАР гАТЕВ

	 Футболният	 отбор	 на	
ДЮФК	 „Янтра	 2013“	 за	
момичета	 до	 12	 години	 е	
сред	 осемте	 най-добри	 в	
страната.	 Това	 признание	
за	 състава,	 воден	 от	 тре-
ньора	 Радомир	 Николов,	
дойде	с	поканата	за	учас-
тие	 в	 заключителния	 за	
сезона	 фестивал	 за	 тази	
възраст.	 Той	 ще	 се	 про-
веде	 през	 уикенда	 (16-18	
юни)	на	стадион	 „Локомо-
тив“	в	Дряново.
	 Малките	 футболистки	
на	„Янтра	2013“	са	в	една	
предварителна	 група	 със	

съставите	 на	 ФК	 „Екомет	
90“	 (Пловдив),	 ФК	 „Све-
та	 София“	 (София)	 и	 ФК	
„Севлиево	лейдис“	(Севли-
ево).	 В	 другата	 група	 ще	
спорят	 ФК	 „Светкавица“	
(Градежница),	ФК	„Пълдин“	
(Пловдив),	 ФК	 „ЛП	 Су-
перспорт“	 (София)	и	ЖФК	
„Варна“	 (Варна).	 Първите	
два	отбора	от	двете	групи	
ще	се	класират	за	полуфи-
налите.
	 „Момичетата	 се	 ста-
раха	 през	 цялата	 година,	
даваха	 всичко	 от	 себе	 си	
и	 резултатите	 не	 закъсня-
ха.	Особено	през	пролетта	
прекрасните	 им	 мачове	

и	 резултати	 не	 останаха	
незабелязани	 от	 Аматьор-
ската	 футболна	 лига	 към	
БФС.	 Само	 за	 една	 ка-
лендарна	 година	 работа	
и	много	труд	да	сме	сред	
осемте	най-добри	отбора	в	
страната	за	тази	възраст	-	
това	само	по	себе	си	е	не-
вероятен	успех	и	напредък	
за	 момичетата.	 Искам	 да	
благодаря	 на	 целия	 екип	
на	 ДЮФК	 „Янтра	 2013“,	
на	 подкрепата	 на	 всич-
ки	 родители,	 които	 бяха	
зад	 нас	 и	 в	 най-трудните	
моменти,	както	и	на	наши-
те	 спонсори	 и	 партньори,	
без	които	това	нямаше	да	

е	 възможно	 -	 рекламна	
агенция	 „Вис	 арт“,	 фирма	
„Брайт“,	 Мартин	 Ангелов	
(Мандра	 -	 с.	 Кметовци),		
Кирил	Каменополски	 (бул-
гаверна	 „Старо	 село“)	 и	
фирма	 „Иванов	 и	 Иванов	
СД”,	 сподели	 преди	 нача-
лото	на	турнира	треньорът	
на	 момичетата	 Радомир	
Николов.
	 Срещите	 започнаха	
вчера	 вечерта.	 Първият	
мач	 на	 „Янтра	 2013“	 беше	
срещу	 „Севлиево	 Лейдис“	
от	18.30	часа.	Днес	ще	се	
изиграят	още	8	двубоя,	а	в	
неделя	са	полуфиналите	и	
финалните	срещи.	

Вяðа Пåнчåва и Маðтин Копчåв ñðåä най-яðкитå 
звåзäи в звåзäното шоу на Бåðбатов

Продължава на стр. 2

Малкитå футболиñтки на ДЮФК „Янтðа 2013” ñа ñðåä най-äобðитå в ñтðаната 

	 45-годишният	 С.	 С.	 от	
Габрово	 влиза	 в	 затвора	
за	 две	 години,	 постанови	
състав	 на	 Районния	 съд.	
Причината	 –	 при	 обиск	
в	 дома	 му	 е	 намерена	 и	
иззета	 въздушна	 пушка,	
пригодена	 за	 стрелба	 с	
малокалибрени	патрони.
	 „Полицията	 влезе	 в	
дома	 му	 в	 село	 Балани,	
Габровско,	 на	 30	 ноември	
м.	г.		При	проведени	неот-
ложни	 следствени	 дейст-
вия	 -	 претърсване	 и	 из-
земване,	 в	 къщата	 била	

намерена	 фабрична	 пнев-
матична	пушка	калибър	5,5	
мм,	 самоделно	 видоизме-
нена	 за	 стрелба	 с	 патро-
ни	 калибър	 22Long	 Rifle“,	
съобщиха	 тогава	 органите	
на	реда.	Сега,	на	14	юни,	
случаят	 приключи	 на	 пър-
ва	инстанция	с	осъдителна	
присъда.	 За	 притежание	
на	нерегистрирано	оръжие	
законът	 е	 предвидил	 от	
две	 до	 осем	 години	 за-
твор.	 С.	 С.	 е	 осъждан	 и	
преди	за	други	престъпле-
ния.

Пðåðаботåна пнåвматична пушка 
вкаðа ãабðовåц в затвоðа

на стр. 2



Приемна за граждани 
на народния представител

от коалиция „оБединени патриоти – 
нФсБ, атака и вМро“ 

Приемната за гражда-
ни е на 19 юни, 

ПоНеДеЛНИк
от 10 до 12 часа 

В кЛУБА НА 
ВМро - ГАБроВо 
ул. "Николаевска" 31

Борис 
ВангелоВ
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рАБоТА ПреДЛАГА

„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, 26]

АсИсТеНТ с добър англий-
ски език за работа вкъщи 
се търси на тел. 0885/977-
195. [22, 20]
ГоТВАч/кА зА Севлиево 
при добро заплащане се 
търси на тел. 0887/671-
848. [22, 20]
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 осигуровки. 
Отлично възнаграждение! 
Справки на тел. 0893/303-
848 [30, 19]
коМПАНьоНкИ зА Гер-
мания срещу добро за-

плащане се търсят на тел. 
+4915166703332. [11, 11]

„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, 15]

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, 15]
зАВеДеНИе ТЪрсИ гот-
вачки. Справки на тел. 
0899/962-124. [11, 10]
хрАНИТеЛНИ сТокИ в 
квартал Палаузово търси 
продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [15, 
11]

ФИрМА ТЪрсИ МоН-
ТАжНИк зА PVC И Al 
ДоГрАМА. Справки 
на тел. 0888/255-318. 
[11, 11]

АВТоМоНТьорИ се търсят 
на тел. 0888/415-311. [11, 
10]
„ТоП серВИз“ търси авто-

монтьор. Справки на тел. 
0888/415-263. [33, 10]
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, 
10]
АВТоМИВкА ТЪрсИ ра-
ботник. Справки на тел. 
0896/777-521. [11, 9]
зАВеДеНИе зА хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-011. [11, 9]
ПроДАВАч-коНсУЛТАНТ 
В мини маркет се търси на 
тел. 0897/889-002. [11, 9]
МеБеЛНА ФАБрИкА тър-
си дърводелец-мебелисти 
и шлайфисти. Справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 9]
кАМерИеркА, ГоТВАч/
кА, работник кухня, сер-
витьор/ка се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 8]
ПИЦАрИЯ „МАНИЯ“ тър-
си сервитьори, пицари. 
Справки на тел. 0899/161-
663. [11, 8]
ФИрМА „АЛФрИДА-Пе-
еВ“ търси работници в 
производството. Осигурен 
транспорт и прилично за-
плащане. Сутрин в офиса 
до 8.30 часа, тел. 066/87-
88-33. [11, 8]
ФИрМА ТЪрсИ шивачки 
- прав шев и оверлог, за 
град Трявна. Осигуровки, 
добро заплащане, транс-
порт. Справки на тел. 
0893/565-050. [14, 7]

ФИрМА „ДИМАс“ АД 
набира работници на 
следните длъжности: 
АВТоМоНТьор, шо-
Фьор НА ТоВАреН 
АВТоМоБИЛ И рАБоТ-
НИк сТроИТеЛсТВо. 
За повече информация: 
тел. 066/80-69-16. [13, 
7]

реГИоНАЛеН ИсТорИ-
ческИ музей - Габрово 
набира работници за ар-
хеологически разкопки. 
Заявления - ул. „Николае-
вска“ 10. Справки на тел. 
066/809-767 [6, 5]
хорА зА работа в Герма-
ния - шофьорска книжка, 
до 40 години, се търсят на 
тел. 0888/456-477. [5, 5]
ТЪрсИМ шоФьор за спе-
циализиран товарен ав-
томобил с кран. Телефон 
за връзка: 0892/342-659 
- Красимир. [33, 5]
ПоМощНИк В кухня (са-
латиер) се търси на тел. 
0887/376-674. [5, 5]
ПАсТИр НА крави се тър-
си на тел. 0899/687-138. 
[5, 5]
МИЯчкА НА 4 или 8 часа 
- тел. 0878/966-222. [5, 5]
ФИрМА ТЪрсИ междуна-
родни шофьори за при-
цепи и бусове за Бълга-
рия - EU. Справки на тел. 
0888/321-644. [4, 4]
МАсАжИсТкА И козметич-
ка търси тел. 0877/240-
584. [4, 4]
ФИрМА ТЪрсИ струга-
ри, фрезисти, шлайфист. 

Може и пенсионери. До-
бро заплащане и отлични 
условия на труд. Телефон 
за контакт: 0888/300-593 
- Г. Генев. [6, 4]
ФИрМА ТЪрсИ млади 
мъже от 17 до 40 години, 
за да ги обучи за работ-
ници в металообработва-
нето. Телефон за контакт: 
0888/300-593 - Г. Генев. 
[6, 4]
ПАсТИр В село Донино - 
700 лв., се търси на тел. 
0879/645-245. [6, 4]
БИТоВо зАВеДеНИе тър-
си да назначи помощ-
ник-сервитьор със стар-
това заплата 500 лв., 
сервитьор със стартова 
заплата 650 лв. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 

0887/002-030. [10, 4]
„ВерНАДА“ еооД - село 
Горна Росица набира ра-
ботници - мъже и жени, за 
производство. Справки на 
тел. 0885/204-770. [6, 3]
зАВеДеНИе В центъра 
търси да назначи готвач 
за дневна смяна. Справ-
ки на тел. 0898/571-080. 
[3, 3]
ФИрМА ТЪрсИ майстор 
готвач, сервитьори и ка-
мериерки. Справки на тел. 
0894/053-750. [24, 3]
ТЪрсЯ ПАсТИр, заплата 
600 лв., Трявна - справки 
на тел. 0898/689-508 - 
Стойчо. [6, 2]
Цех зА производство на 
пилешко месо търси да 
назначи мъж за общ ра-

ботник. Справки на тел. 
0893/697-900. [5, 2]
шоФьор зА ТИР BG-
RO се търси на тел. 
0896/640-388. [5, 2]
ресТорАНТ В Созопол 
търси хигиенистка-миячка. 
Осигурени храна и квар-
тира. Заплащане по дого-
варяне. Справки на тел. 
0897/926-662. [5, 1]
оБщ рАБоТНИк за ферма 
с категория „С“ в село 
Донино - 30 лв. на ден, се 
търси на тел. 0879/645-
245. [5, 1]
ТЪрсЯТ се сервитьори, 
спасител и готвач за ком-
плекс „Сънрайз“ в село 
Враниловци. Телефон за 
връзка: 0877/283-259. [6, 
1]

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ” – ГАБРОВО
OБЯВЯВА	ПУБЛИЧЕН	ТЪРГ	С	ТАЙНО	НАДДАВАНЕ	ЗА	ОТДАВАНЕ	ПОД	НАЕМ

Наименование 
на обекта заповед №      

Полезна 
площ, 
кв. м

Дата и
час на
провеждане 
на търга

Начален
наем, лв.

закупуване
на тръжна
документация

Книжарница РД-04-1123/
31.05.2017 г. 18,60

19.06.2017 г.
13,30 ч. 32,92 01.06.2017 г. до 

16.06.2017 г.

Стоматологичен кабинет РД-04-1124/
31.05.2017 г. 16.80

19.06.2017 г.
14,00 ч. 37,13 01.06.2017 г. до 

16.06.2017 г.

ТЪрГЪТ	ще	се	проведе	в	Камерната зала	на	гимназията.
ТрЪжНАТА	документация	ще	се	получава	в	канцеларията	на	училището	след	пред-
ставяне	на	банков	документ	за	заплащане	в	банка	ДСК	ЕАД.
ДАТА и	час	на повторно провеждане на търга:	26.06.2017 г.	в	Камерната зала. 
За обект Книжарница от 13,30 ч. За обект Стоматологичен кабинет от 14,00 ч.
зАкУПУВАНе на	тръжна	документация:	до	23.06.2017 г.	включително.
оГЛеД на	обекта	може	да	се	извършва	всеки	работен	ден	от	09.00 - 16.00	ч.	до	
крайния	срок	за	закупуване	на	документи	за	участие.	Право	на	оглед	имат	лица-
та,	закупили	тръжни	документи	и	след	предварително	съгласуване	с	ръководство-
то	на	гимназията.
За	допълнителна	информация:	тел.	066/804096, GSM 0879123654.

малки обяви

жИВоТНИ ПроДАВА

МАГАре, МЪжко, на 7 
години, скопено, елитно, 
За работа с амуницията, 
се продава на грижовен 
стопанин. Цена по дого-
варяне. За справки - село 
Велковци - корабчето, 
Александър Павлов. [10, 
4]
5 ДойНИ кози и млад 
пръч се продават на тел. 
0899/891-716. [5, 4]
чеТИрИГоДИшНА коБИ-
ЛА - впрегаема, се прода-

ва на тел. 0988/333-707. 
[4, 4]

ДоМАшНИ ЛюБИМЦИ
ПИНчерИ АрЛекИН - 100 
лв. - тел. 0898/834-073. 
[11, 10]

МАГАзИН зА ФУрАжИ
МАГАзИН зА фуражи - 
Габрово, Лъката (зад 
полицията). Продава ца-
ревична отсевка  - 0.35 
лв., пшеница и ечемик - 
0.40 лв., царевица - 0.42 
лв., трици - 0.36 лв. Тел. 
0878/240-506. [33, 15]

зА сТоПАНсТВоТо
ПочИсТВАНе НА дворове 
и градини - тел. 0876/88-
31-01. [5, 5]

НощУВкИ
НощУВкИ - лукс - тел. 0886/800-000. [22, 16]
НощУВкИ В топ център - 10 лв. - 0877/240-584. [23, 
12]
НощУВкИ, ЦеНТЪр - 0878/515-080. [18, 7]

обяви

МАРИя гИНЕВА, ВАРНА

	 Искате	 ли	 да	 разно-
образите	 пенсионерското	
си	 ежедневие?	 Музикал-
ните	 ръководители	 на	 ня-
колко	 фолклорни	 състава	
в	 община	 Габрово	 Цанка	
Иванова	 и	 Петър	 Райков	
всеки	 месец	 организират	
такова	 разнообразие.	 С	
ежемесечното	 участие	 на	
фолклорните	 състави	 по	
различни	 поводи	 канят	 и	
желаещи	 пенсионери	 на	
екскурзия.	 И	 ето,	 аз,	 по-
чивайки	в	Габровския	бал-
кан,	 придружих	 съставите	
до	 Казанлък.	 На	 11	 юни	
беше	заключителният	етап	
на	 тридневен	 национален	
фолклорен	конкурс	на	ро-
зата.	 От	 Габрово	 тръгна-
ха	 три	 състава	 –	 група	
„Настроение“	 и	 трио	 „Пей	
сърце“	от	Народно	читали-
ще	 „Габрово-2002“	 и	 група	
„Росна	 китка“	 -	 село	 По-
повци.
	 В	 луксозното	 40-мест-
но	 возило	 освен	 групите	

с	 музи-
к а л н и т е	
ръководи-
тели	 е	 и	
група	пен-
сионери,	
поканени	
на	 едно-
д н е в н а	
е к с к у р -
зия.

	 Както	 се	 предполага,	
дебрите	на	Балкана	са	ог-
ласени	 от	 веселите	 песни	
на	 групите.	 Град	Казанлък	
ни	 посрещна	 с	 чудесен	
парк	 „Розариум“,	 родна	
музика,	 песни	 и	 танци.	
Веднага	 направиха	 прият-
но	 впечатление	 няколко	
групи	 4-5-годишни	 деца,	
облечени	 в	 национални	
носии,	 които	 участват	 в	
конкурса	 –	 добра	 прием-
ственост.	Особено	настро-
ение	внасяха	фолклорните	
групи.
	 Капризите	 на	 време-
то	 не	 пропуснаха	 и	 този	
ден,	 но	 не	 повлияха	 на	
настроението.	Връщаме	се	

удовлетворени.	 Група	 „На-
строение“	 получи	 златен	
медал,	„Пей	сърце“	и	„Рос-
на	китка“	-	сребърен,	а	му-
зикалната	 ръководителка	
–	специална	диплома.	
	 От	няколко	месеца	ре-
пертоарът	 на	 групите	 се	
разнообразява	 и	 от	 хумо-
риста	 и	 хореограф	 Геньо	
Генев.	 От	 участието	 си	 в	
Казанлък	той	се	върна	със	
златен	медал.
	 Екскурзиантите	 са	
също	 доволни	 от	 разход-
ката,	 от	 сувенирите	 с	 ем-
блема	„Роза“,	от	удоволст-
вието,	 че	 са	 се	 потопили	
отново	в	родното,	милото,	
българското.	 А	 аз	 с	 уми-
ление	 наблюдавах	 как	 се	
докосваха	 до	 всяка	 роза,	
за	 да	 усетят	 разликата	 в	
ароматите.
	 Със	своята	работа	му-
зикалните	 ръководители	
дават	 живот	 на	 старите	
български	 песни	 и	 тради-
ции,	 но	 и	 разнообразяват	
скучния	живот	на	възраст-
ните	хора.

Докоñванå äо аðомата на ðозитå
Индийската	компания	Invis	
Multimedia,	 която	 се	 за-
нимава	 с	 разработване	
на	иновативни	IT	проекти,	
покани	 Вяра	 да	 участва	
в	 един	 от	 най-новите	 й	
проекти	 –	 разработва-
нето	 на	 сайт	 за	 деца,	
включващ	 образователни	
и	 забавни	 видеоклипове,	
приказки,	 детски	 песнич-
ки	 и	 др.	 Вяра	 участва	 в	
проекта	 чрез	 изготвяне	
на	илюстрации	към	някол-
ко	детски	песнички.	През	
декември	2016	г.	тя	участ-
ва	 и	 в	 благотворителна	
инициатива	 за	 изработва-
не	на	коледни	картички	в	
подкрепа	 на	 програмата	
на	 УНИЦЕФ	 -	 България	
за	 образование	 и	 ранно	
учене.	 Вяра	 подкрепи	 ка-
узата	с	две	свои	коледни	
рисунки,	 които	 благода-
рение	 на	 Orange	 center	
се	превърнаха	в	прекрас-
ни	 картички.	 Средствата	
от	 продажбата	 на	 тези	
коледни	 картички	 ще	 бъ-

дат	дарени	в	подкрепа	на	
програмата	 на	 УНИЦЕФ	 -	
България	 за	 образование	
и	ранно	учене.
	 През	2017	година	само	
досега	Вяра	Пенчева	вече	
е	 спечелила	 20	 нови	 на-
гради	 от	международни	 и	
национални	конкурси.
	 Както	 е	 известно,	 ма-
чът	на	звездите	–	гранди-
озното	 спортно	 събитие,	
беше	организиран	точно	в	
името	на	децата	и	събра-
ните	 средства	 ще	 отидат	
за	подпомагане	на	разви-
тието	 на	 техните	 таланти	
в	областта	на	спорта,	из-
куствата,	науката.
	 Освен	 Вяра	 Пенчева	
и	 Мартин	 Копчев,	 част	
от	 Клуб	 2016	 на	 „Успели-
те	 деца	 на	 България“	 са	
още	 17	 деца	 от	 Габрово,	
Севлиево	 и	Трявна.	 Сред	
тях	 е	 номиниран	 в	 две	
категории	–	математика	и	
изобразително	 изкуство,	
не	 по-малко	 талантливият	
по-голям	 брат	 на	 Вяра	 –	
Ясен	Пенчев.

Вяðа Пåнчåва и Маðтин Копчåв ñðåä най-
яðкитå звåзäи в звåзäното шоу на Бåðбатов

	 Лицата	 могат	 да	 по-
лучат	 ПИК	 (Персонален	
идентификационен	 код)	 от	
приемните	 на	ТП	 на	 НОИ	
Габрово,	 с	 който	 да	 про-
верят	в	Интернет	осигури-
телния	си	стаж	и	доход	за	
периода	след	31	декември	
1996	 г.,	 предвид	 възмож-
ността	 тази	 информация	
да	 се	 ползва	 служебно	
при	пенсиониране.
	 При	 посещение	 на	 ли-
цата	в	приемната	на	ТП	на	
НОИ	служителите	могат	да	
извършат	 проверка	 един-

ствено	 за	 редовността	 на	
наличните	 в	 лицето	 доку-
менти,	т.	е.	дали	са	офор-
мени	по	надлежния	ред.
	 Писмата	 имат	 инфор-
мативен	 характер	 и	 непо-
лучаването	 им	 не	 оказва	
негативно	 влияние	 върху	
пенсионните	права.	
	 При	 желание	 от	 стра-
на	 на	 правоимащо	 лице,	
което	 не	 е	 получило	 уве-
домително	писмо,	може	да	
бъде	 разпечатан	 съответ-
ният	 образец	 на	 място	 в	
приемната	 на	ТП	 на	 НОИ	
-	Габрово.	

От НОИ пðащат пиñма на 
вñички, които тðябва äа 
ñå пåнñиониðат 

Продължава от стр. 1

Цанка Иванова

Продължава от стр. 1	 Първи	 национален	 па-
наир	 на	 музейните	 суве-
нири	 се	 провежда	 в	 ЕМО	
„Етър”	на	16,	17	и	18	юни.	
Събитието	 включва	 акаде-
мичен	и	търговски	панели,	
творческа	 работилница,	
изложба.
	 Началото	 на	 Първия	
национален	 панаир	 на	
музейните	 сувенири	 бушу	
вчера	 от	 12:30	 часа,	 ко-
гато	 се	 откри	 изложба-
та	 „Майсторство	 от	 близо	
и	 далеч”.	 Експозицията	 е	
разположена	 над	 Дърво-
резбарската	 работилница	
в	музея.
	 От	13:00	часа	стартира	
академичната	 част,	 в	 коя-
то		се	включиха	специали-
сти,	 чието	 професионално	

развитие	 е	 свързано	 със	
създаването	и	разпростра-
нението	 на	 музейни	 суве-
нири	 -	 дизайнери,	 финан-
систи,	търговци.	
	 „Сувенирът	 –	 огледа-
ло	 на	 музейната	 идентич-
ност”,	 е	 темата,	 с	 която	
Борил	 Караиванов	 от	 Ди-
зайн	 студио	 „Редизайн“	
беше	 открит	 академичния	
панел	на	Панаира.	
	 За	 „Мястото	 на	 суве-
нирния	 магазин	 в	 музея	
–	 архитектурна,	 дизайнер-
ска	и	търговска	перспекти-
ва”		говори	Делчо	Делчев,	
представител	 на	 Smart	
FabLab.	
	 Евгения	 Ангелова,	 гла-
вен	 счетоводител	 на	 ЕМО	
„Етър”,	 представи	 какъв	

опит	 има	 музеят	 при	 съз-
даването	 и	 пласмента	 на	
сувенирите	си.	
	 „Икономика	 на	 музей-
ните	 сувенири	 в	 чужбина.	
Сувенирите	в	Музей	 „Дом	
на	 хумора	 и	 сатирата”	 е	
темата,	 която	 представи	
Маргарита	 Доровска,	 ди-
ректор	 на	Музей	 „Дом	 на	
хумора	и	сатирата”.
	 Художникът	 Янко	 Ян-
ков	насочи	вниманието	си	
към	 „Музейните	 сувенири	
през	 погледа	 на	 произво-
дителя”.	 Творецът	 	 пред-
стави	 добрите	 практики	 и	
проблемите,	които	същест-
вуват	 пред	 развитието	 на	
музейната	 сувенирна	 ин-
дустрия.
	 След	16:30	часа	Акаде-

мичният	панел	продължи	с	
отворена	 дискусия	 между	
участниците.	
	 Събитията	 от	 втория	
ден	на	Първия	национален	
панаир	 на	 музейните	 су-
венири,	 17	 юни,	 започват	
в	 09:30	 ч.	 с	 „Творческа	
работилница	 по	 дизайн-
мислене”,	която	ще	се	про-
веде	 в	 лоби	 бара	 на	 Хо-
тел	 „Странноприемница”	 в	
ЕМО	„Етър”.	
	 В	 същия	 час,	 09:30,	 в	
музея	 започва	 Пазарище	
за	 сувенири,	 където	 свои	
продукти	 ще	 представят	
музеи,	 фирми-производи-
тели,	 неправителствени	
организации	 и	 други,	 кои-
то	 работят	 в	 сферата	 на	
разработването	 на	 музей-

ни	сувенири.	
	 От	 16	 до	 25	 юни	 във	
фоайето	 на	 хотел	 „Стран-
ноприемницата”	 към	 ЕМО	
„Етър”	ще	може	да	се	види	
изложбата	„София	за	вкъ-
щи”	 -	 проект	 на	 Студио	
„Комплект”,	 представящ	 8	
прототипа	на	сувенири	за	
столицата.	 Поканени	 са	
осем	 дизайнери,	 които	 се	
изявяват	 в	 различни	 сфе-
ри	–	графичен	и	продуктов	
дизайн,	 мода,	 илюстрация	
и	текстил,	бижута.
	 Организатори	 на	 Пър-
вия	 национален	 панаир	
на	 музейните	 сувени-
ри	 са:	 МК,	 ЕМО	 „Етър”	
и	 Сдружение	 „Български	
музеи”.	 Партньори:	 Studio	
Komplekt	и	Smart	FabLab.	

В ЕМО „Етъð” ñå пðовåжäа Пъðви 
националåн панаиð на музåйнитå ñувåниðи 



СТЕФКА БУРМОВА

 - Г-жо Пенкова, в предва-
рителните разговори споме-
нахте, че първоначалното Ви 
желание е било да кандидат-
ствате математика, но сте се 
насочила към спорта, защо?
	 -	Тренирах	много	през	 уче-
ническите	си	години.	Единстве-
ното	наказание,	което	можеше	
да	ми	бъде	наложено	по	онова	
време,	беше	да	не	ходя	на	тре-
нировки.	 Винаги	 тръпката	 ми	
е	 била	 свързана	 със	 спорта.	
Да,	 математиката	 ми	 вървеше,	
техническите	 науки	 –	 също,	 те	
бяха	моята	сила.	Но	буквално	в	
последния	месец	от	 завършва-
нето	на	средното	си	образова-
ние	 в	 гимназията	 категорично	
реших	да	уча	в	НСА.	Родители-
те	ми,	 майка	ми,	 макар	 да	 не	
беше	 много	 съгласна	 с	 моето	
решение,	ме	подкрепи.
 - Бяха ли разочаровани, че 
избирате спорта вместо мате-
матиката?
	 -	 Може	 би	 като	 родители,	
разсъждавайки	 къде	 реализа-
цията	ми	би	била	по-добра,	да	
им	 се	 е	 искало	 да	 продължа	
в	 друго	 учебно	 заведение,	 да	
уча	друга	специалност.	Все	пак	
майка	ми	е	дългогодишен	кадър	
на	 Техническия	 университет	 в	
Габрово,	 работила	 е	 там	 пове-
че	 от	 30	 години	 и	 е	 нормално	
нейното	желание	да	е	било	да	
взема	 в	 ръцете	 си	 „по-стабил-
на“	 професия.	 Но	 дни	 преди	
абитуриентския	 ми	 бал	 почина	
баща	ми.	Тогава	преживях	мно-
го	тежък	период.	В	него	майка	
ми	 ми	 показа	 как	 сама	 жена	
може	 да	 се	 бори	 с	 живота	 и	
да	 устои.	 Тя	 е	 изключително	
силен	човек.	Когато	се	прибрах	
след	 завършване	 на	 висшето	
си	образование,	подхванах	учи-
телската	си	работа.	Но	усещах,	
че	не	съм	за	учител,	че	трябва	
да	 работя	 друго,	 за	 да	 съм	 в	
залата,	да	съм	близо	до	спор-
та	 и	 вътре	 в	 него.	 Но	 тогава	
изключително	 влияние	 върху	
моето	 развитие	 като	 личност	
оказа	 работата	 ми	 в	 Региона-
лен	ресурсен	център	за	култура	
„Фабриката“	 с	 Мариана	 Про-
данова.	Това	е	организация	за	
финансиране	на	проекти,	свър-
зани	с	култура.	В	нейната	рабо-
та	бяха	включени	модули,	свър-
зани	с	обучението	на	различни	
творци	 и	 то	 от	 цяла	България.	
Оценявам,	 че	 годините	 във	
„Фабриката“	 ми	 дадоха	 много	
повече	 знания	 и	 опит,	 и	 то	 в	
различни	 области	 на	 живота,	
отколкото	 висшето	 ми	 образо-
вание.	Опит,	 свързан	с	работа	
по	проекти	и	с	 тяхното	разра-
ботване.	 Това	 беше	 и	 основ-
ната	 работа	 на	 организация-
та.	 Самата	 аз	 бях	 технически	
координатор	 и	 като	 структура	
горе-долу	всичко	преминаваше	
през	мен.	Тогава	научих	как	се	
пише	 проект,	 как	 се	 изпълня-
ва,	как	се	осчетоводява	всяка	
дейност,	извършена	в	процеса	
на	неговата	реализация.	Зато-
ва	считам,	 че	 уменията,	 които	
съм	 получила	 през	 тези	 годи-
ни,	 са	 променили	 начина	 ми	
на	 мислене,	 на	 действие,	 моя	
път.	 Впоследствие,	 стъпвайки	
върху	получената	база	знания,	
самата	 аз	 започнах	 да	 се	 за-
нимавам	 с	 проекти	 и	 досега.	
Мога	 да	 кажа,	 че	 по	 този	 на-
чин	се	издържа	и	габровският	
клуб	 по	 бадминтон.	 От	 2011	 г.	
до	 момента	 така	 осигуряваме	
консумативите	на	клуба,	което	
е	изключително	голяма	помощ.	
 - Единствено чрез проекти 
ли осигурявате финансиране 
на клуба?
	 -	 Пробвали	 сме	 и	 с	 външ-
но	 финансиране	 –	 от	 големи	
фирми	 и	 частни	 лица,	 но,	 за	
съжаление,	 се	 наслушахме	 на	
обещания.	 Изключително	 мал-
ко	 са	 хората	 в	 днешно	 време,	
които	 са	 отворени	 към	 финан-
сиране	на	спорта.	Но	не	обви-
нявам	 никого	 за	 това,	 защото	
надали	 са	 много	 онези,	 които	
имат	 възможност	 да	 отделят	
средства	и	за	спорта.	Въпреки	

че	съм	сигурна,	че	има	и	хора	
с	възможности,	но	точно	те	не	
са	 отворени	 към	 дарителски	
жестове.	Възможно	е	трудно	да	
осигуряваме	средства	 за	функ-
ционирането	 на	 клуба,	 защо-
то	 бадминтонът	 се	 възприема	
по	 коренно	 различен	 начин	 в	
сравнение	 с	 футбола,	 напри-
мер.	Бадминтонът	не	е	толкова	
популярен	 спорт,	 макар	 през	
последните	 години	 той	 да	 се	
развива	 с	 изключителна	 бър-
зина	 в	 страната	 и	 навлиза	 в	
ежедневието	на	човека.	Защото	
е	 много	 достъпен.	 Имаме	мно-
го	 голям	 интерес	 от	 любители,	
които	идват	да	играят	в	залата	
ни	 за	 тренировки.	 Което	 от	
една	страна	е	добре,	но	не	оси-
гурява	финансиране	на	клуба.		

 - Вие ли създадохте клуба?
	 -	Навремето	тренирахме	ня-
колко	съученици.	След	като	за-
вършихме	и	отидохме	да	 учим,	
клубът	се	разпадна	около	1989-
1990	 г.	 Доста	 по-късно	 единият	
от	двамата	братя	Вълови	пред-
ложи	да	възстановим	клуба.	То-
гава	 имах	 освен	 дипломата	 за	
треньор	от	Спортната	академия	
и	достатъчно	контакти	в	спорт-
ните	 среди,	 а	 това	беше	необ-
ходимо,	 за	 да	 задвижим	 чисто	
технически	 работата	 по	 възоб-
новяване	 дейността	 на	 клуба.	
Така	 решихме	 да	 започнем	 от-
ново.	Това	стана	в	края	на	де-
кември	2008	г.,	а	през	февруари	
2009-та	 регистрирахме	 клуба.	
С	 подкрепата	 на	 федерацията	
организирахме	 демонстрация	
на	играта	бадминтон	в	Спортна	
зала	„Орловец“,	за	да	се	докос-
не	 габровската	 общественост	
до	 този	 спорт,	 да	 разбере,	 че	
го	 има.	 Така	 постепенно	 тръг-
нахме.	 През	 лятото	 например	
се	опитваме	да	ангажираме	по-
вече	 деца	 с	 играта	 бадминтон,	
за	да	оползотворяват	 те	дните	
си,	вместо	безцелно	да	се	шля-
ят	 по	 улиците.	 И	 така	 стъпка	
по	стъпка	искаме	да	популяри-
зираме	 този	 прекрасен	 спорт,	
заедно	 с	 бившите	 състезате-
ли	 на	 клуба	 –	 двамата	 братя	
Вълови,	 Валентин	 Францъзов,	
Димитър	Гайдарджиев,	Николай	
Пенков.	Всички	играехме,	за	да	
натрупаме	постепенно	точки	за	
клуба	и	да	започнем	участия	в	
състезания.	Макар	че	като	про-
фесионален	 спорт	 бадминтонът	
е	изключително	тежък.
 - Трудно ли беше възстано-
вяването на клуба?
	 -	 Събирали	 сме	 дете	 по	
дете	 в	 залата.	 Много	 бавно	
се	 завъртяха	 нещата.	 За	 тези	
изминали	 години	 вече	 можем	
да	 отчетем	 реални	 резултати	
за	 условията,	 които	 имаме	 и	
сравнено	 с	 други	 клубове	 и	 с	
другите	градове.	

 - Излиза, че неслучайно 
клубът по бадминтон в нашия 
град беше избран да получи 
дарение – хилки, мрежи и пер-
ца, от председателя на феде-
рацията проф. д-р Пюзант Ка-
сабян преди няколко месеца? 
Във всички областни градове 
на страната ли има регистри-
рани клубове? 
	 -	 Не.	А	 и	 не	 навсякъде	 се	
работи	така	организирано,	как-
то	в	Габрово.	Да,	има	клубове,	
които	 работят	 дори	 с	 много	
малко	 състезатели	 в	 стреме-
жа	 си	 към	 по-големи	 резулта-
ти.	 Докато	 тук,	 в	 Габрово	 се	
стремим	преди	всичко	да	при-
влечем	 повече	 деца,	 техните	
родители	 и	 всички	 заедно	 да	
заиграем.	 Днешното	 време	 се	

характеризира	 с	 обездвижва-
нето	на	голяма	част	от	хората,	
а	чрез	спорта	най-лесно	може	
да	се	поддържа	тонуса	на	чове-
ка.	Навремето,	 когато	 бяхме	
деца,	 навсякъде	 се	 играеше	
федербал	 –	 болницата,	 пощата	
„Импулс“,	МЕИ-то,	„Подем“	има-
ха	 отбори	 по	 бадминтон.	Днес	
не	 можем	 да	 се	 сравняваме	
с	 времето,	 което	 много	 хора	
все	 още	 помнят.	 Сега	 първо	
трябва	 да	 убедим	 родителите,	
че	спортът	е	нещо	полезно	за	
техните	деца.	Доста	от	родите-
лите	обясняват	колко	са	заети	
децата	 –	 училище,	 уроци	 по	
чужди	 езици,	 по	 рисуване,	 по	
музика.	 Единствено	 за	 спорт	
няма	 място	 в	 детския	 дневен	
режим.	Толкова	са	заети,	че	не	
могат	вечерта	да	дойдат	за	ед-
ночасово	раздвижване.	Така	че	
разговорът	с	такива	родители	е	
приключил	преди	още	да	е	за-
почнал.	Кажете	ми,	как	бих	мо-
гла	да	ги	убедя,	че	детето	най-
добре	може	 да	 разтовари	 ума	
си	 с	 физическо	 натоварване.	
Спортът	не	може	да	се	сравни	
с	престоя	по	пейките	вечер,	 с	
цигарената	 обстановка	 в	 заве-
денията.	Болно	ми	е	дори	да	го	
говоря,	но	така	се	случва.	При	
нас	 има	 и	 деца,	 които	 идват	
да	играят	бадминтон	просто	за	
да	 не	 са	 вкъщи.	 Често	 това	 е	
причината	 за	 претоварването	
и	 на	 залата	 за	 тренировки.	
Защото	 през	 лятото	 повече-
то	хора	предпочитат	спортните	
им	 занимания	 да	 преминават	
сред	природата,	навън,	а	през	
зимата	 единствено	 в	 залите	 е	
възможно	да	се	играе	не	само	
бадминтон,	но	и	другите	видове	
спорт.	
 - На какво друго се опитва-
те да научите децата?
	 -	 Има	 и	 един	 период	 от	
време,	 в	 който	 голяма	част	от	
децата	изведнъж	изчезват.	Това	
са	тези	деца,	които	нямат	зако-
дирана	 в	 себе	 си	 тръпката	 за	

спорт.	Докато	играещите	са	си	
в	залата.	Затова	на	всички,	не-
зависимо	от	коя	група	са	те,	се	
опитвам	 да	 им	 предам	 освен	
любовта	към	спорта	и	познания	
за	живота.	Не	може	човек	да	е	
само	навън,	да	играе,	да	трени-
ра,	 да	 се	 забавлява.	 Важното	
в	 живота	 е	 човек	 да	 намира	
време	 за	 всичко	 –	 за	 обра-
зование,	 за	 четене,	 за	 отдих	
сред	 природата,	 за	 компании,	
за	пътуване.	Затова	се	радвам,	
че	 дъщеря	 ни	 обича	 спорта.	
Това,	 че	дамата	с	баща	й	сме	
спортисти,	със	сигурност	оказ-
ва	 влияние	 –	 има	 си	 вродена	
тръпката,	но	на	нея	й	върви	не	
само	в	спорта,	но	и	в	учението.	
Преминаването	 през	 спорта	 е	
невероятно	 възпитание.	 Лично	

аз	 считам,	 че	 е	 изключително	
важно	 детето	 да	 се	 занимава	
със	 спорт,	 независимо	 какъв	
е	 той.	 Нека	 да	 е	 някъде.	 Най-
малкото,	 което	 прави	 спортът,	
е	 да	 възпитава	 младия	 човек	
на	 отговорност	 и	 дисциплина,	
а	това	е	в	основата	на	всичко.	
Разбира	 се,	 самата	 аз	 искам	
професионално	 децата,	 които	
тренират	 бадминтон,	 да	 вър-
вят	 напред,	 но	 дори	 да	 не	
тръгнат	 по	 пътя	 на	 високото	
спортно	 майсторство,	 те	 при-
добиват	 най-обща	 двигателна	
култура.	 Затова	 често	 казвам	
на	 родителите,	 че	 моята	 зада-
ча	 е	 да	 изпратя	 от	 залата,	 от	
играта	децата	зачервени,	измо-
рени,	 изпотени	 и	 ...	 освежени.	
Считам,	 че	 ако	 малчуганът	 не	
харесва	 нашия	 спорт,	 а	 някой	
от	 колективните	 –	 баскетбол,	
волейбол,	 хандбал,	 футбол,	 то	
постепенно,	 постепенно	 ще	 се	
отдръпне	 и	 ще	 се	 насочи	 към	
онази	игра,	която	му	е	на	сър-
це.	 Ако	 детето	 носи	 спорта	 в	
себе	си,	то	намира	коя	от	дис-
циплините	 е	 най-подходяща	 за	
него.	Макар	днешните	деца	да	
са	 малко	 по-ленивички	 и	 все	
да	 трябва	 да	 ги	 побутваме,	
за	 да	 не	 се	 отпускат,	 те	 са	 и	
много	 качествени.	 В	 същото	
време	 в	 днешно	 време	 има	
значително	 повече	 съблазни,	
много	са	изкушенията,	отколко-
то	имахме	ние.	Просто	улицата	
винаги	 предлага	 по-различни	
приключение.	 Ето,	 виждате	 ли	
надвесените	 край	 реката	 дър-
вета?	–	та	няма	ни	едно	от	тях,	
по	 което	 самата	 аз	 като	 дете	
да	не	съм	се	катерила.	А	пред-

ставяте	ли	си,	ако	днешно	дете	
направи	 опит	 да	 достигне	 не	
до	върха,	само	до	най-ниските	
клони,	 каква	 паника	 и	 суетня	
ще	настъпи,	какво	овикване	ще	
получи	 то	 не	 само	 от	 своите	
родители,	 а	 и	 от	 всички	 пре-
минаващи.	 Сега	 вече	 всичко	
е	 много	 по-затворено,	 децата	
стоят	 зад	 компютрите,	 труд-
но	 намират	 къде	 да	 играят	 на	
воля.	 Поради	 тази	 причина	 в	
последно	 време	 обмислям	 да	
реализирам	 една	 своя	 идея,	
за	която	ще	опитам	да	осигуря	
проектно	финансиране.	
 - Каква е тя?
	 -	 Засега	 ще	 я	 запазя	 в	
тайна,	 но	 мога	 да	 разкрия,	 че	
ще	 бъде	 провеждане	 на	 сво-
еобразно	 мероприятие	 в	 оп-
ределено	 време	 –	 може	 да	
бъде	 на	 три	 месеца	 един	 път,	
а	 е	 възможно	 да	 планирам	
провеждането	 му	 на	 по-кратък	
период	 от	 време.	 Вярвам,	 че	
ще	 бъде	 интересно	 и	 забавно	
не	само	за	участниците	в	него,	
но	 и	 за	 страничните	 наблюда-
тели.	Част	от	организацията	ще	
могат	да	поемат	нашите	състе-
затели,	 които	 спортът	 вече	 е	
научил	 как	 се	 правят	 нещата,	
как	 се	 обгрижват	 определени	
групи	 хора.	 Така	 постепенно	
участниците	в	тези	събития	ще	
нарастват.	 Успоредно	 с	 това	
съвместното	време	на	децата	с	
техните	родители	ще	расте	и	те	
ще	си	бъдат	 взаимно	полезни.	
А	 всяко	 едно	 дете,	 колкото	 и	
да	искаме	да	бъде	то	самосто-
ятелно,	винаги	си	е	дете	–	иска	
да	бъде	обгрижвано	и	нещо	по-
вече	–	да	бъде	обичано.	Всяко	
лято	с	децата	съм	по	трениро-
въчни	 лагери,	 по	 състезания	 и	
навсякъде,	 където	 съм	 с	 тях,	
се	стремя	да	ги	науча	да	перат	
сами	дрехите	си	–	независимо	

дали	 е	 момче	 или	 момиче,	 да	
поддържат	 добра	 лична	 хиги-
ена,	 да	 се	 грижат	 за	 себе	 си.	
Много	 ми	 се	 иска	 децата	 да	
бъдат	по-самостоятелни.	Но	де-
тето	си	е	дете	и	това,	което	то	
може	да	 получи	 при	родителя,	
не	 може	 да	 го	 намери	 никъде	
другаде.
 - Самотни ли са днешни-
те деца, според Вас? Имат ли 
нужда от приласкаване?
	 -	Кой	няма	нужда	от	внима-
ние?	Всеки	родител	дава	на	де-
тето	си	онова,	което	според	не-
говите	разбирания	е	най-добро.	
За	съжаление,	по-голямата	част	
от	тях	нямат	достатъчно	време.	
Има	 и	 такива,	 които	 отдават	
прекалено	 голямо	 внимание.	
Ако	ме	попитате	аз	от	кои	съм,	
ще	отговоря,	че	не	знам.	Знам,	
че	детето	ми	е	прекрасно.	Раз-
бира	 се,	 всеки	 родител	 счита,	
че	неговата	рожба	е	най-добра.	
Своенравна	е,	има	силен	харак-
тер,	но	пък	и	двете	знаем	какво	
искаме	и	успяваме	да	го	постиг-
нем.	 И	 двете	 сме	 всеотдайни	
като	 хора,	 със	 силен	 вътрешен	
импулс,	 който	 съм	 се	 научила	
да	овладявам	в	себе	си.
 - Как укротявате развихри-
лите се в залата страсти?
	 -	 Устоявам	 своя	 собстве-
на	 твърда	 позиция	 в	 залата.	
Строга	 съм,	 когато	 се	 налага.	
Много	 рядко	 се	 случва	 да	 по-
вишавам	тон,	да	се	карам.	Да,	
понякога	 наистина	 се	 случва,	
но	когато	се	смеем,	всички	се	
смеем	 заедно.	 Децата	 много	
добре	 знаят	 какво	 искам	 аз.	
Да	 спазват	 правилата,	 които	
съществуват,	и	всички	щем,	не	

щем	 се	 съобразяваме	 с	 тях.	
Това	 са	 правилата	 на	 живота.	
Дали	 тези	 правила	 в	 залата	
съм	създала	аз	или	са	създаде-
ни	 от	 училището,	 в	 което	 сме,	
те	трябва	да	се	спазват.	Често	
казвам	с	известна	доза	хумор,	
че	ако	не	искат	да	се	уморяват,	
ако	 не	 искат	 да	 ги	 болят	 мус-
кулите	–	да	си	стоят	на	дивана	
вкъщи.	Те	са	в	залата	по	свой	
избор.	Спортът	 е	 избор,	 който	
трябва	да	се	устоява.	Вероятно	
по	този	начин	съм	успяла	и	аз	
да	вляза	под	кожичката	на	мо-
ите	деца	и	те	ме	слушат.	Много	
ме	слушат.	Но	обикновено	съм	
много	внимателна	и	се	стремя	
всяко	 от	 тях	 да	 изпитва	 удо-
волствие	 от	 това,	 което	 играе.	
Едва	 когато	 вече	 са	 убедени,	
че	 това	 е,	 което	 искат,	 започ-
вам	 да	 им	 давам	 по-сериозни	
задачи.	 Иначе	 няма	 как	 да	 се	
постигат	успехи.
 - Как се представя габров-
ският отбор по бадминтон в 
националните надпревари?
	 -	Не	бих	могла	да	дам	точна	
статистика,	 но	 резултатите	 ни	
са	 много	 добри.	 Имаме	 много	
участия	в	спортни	надпревари.	
Ще	кажа	само,	че	от	януари	до	
април	 сме	 постоянно	 в	 състе-
зания.	През	 януари	 са	 зоните,	
след	 тях	 идват	 републикански-
те	 състезания,	 има	 и	 множе-
ство	различни	турнири,	в	които	
също	участваме.	Има	и	платени	
надпревари,	в	които	се	включ-
ват	 състезатели	 от	 различни	
възрастови	групи	–	от	деца	до	
ветерани	 и	 любители.	 Имаме	
постоянни	 участия.	 В	 Габро-
во	 има	 един	 отбор,	 в	 който	
са	 включени	 състезателите	 от	
всички	 възрастови	 групи.	 Са-
мата	аз	се	занимавам	с	всички	
тях.	Единствено	любителите	не	
се	 нуждаят	 от	 треньорски	 на-
пътствия.	
 - Имате ли база за провеж-
дането на редовни трениров-
ки?
	 -	Да.	Използваме	спортната	
база	на	Трето	основно	училище	
–	на	Колелото.	Винаги	сме	били	
в	перфектни	отношения	с	ръко-
водството	на	училището.	Макар	
преди	 две	 години	 да	 смениха	
директорката,	 взаимоотноше-
нията	ни	си	останаха	изключи-
телно	добри.	Но	и	ние,	считам,	
сме	 перфектни	 наематели.	 В	
самото	 начало,	 когато	 започ-
наха	нашите	взаимоотношения,	
фирма	„Димас“,	в	лицето	тогава	
на	Йовчо	Спасов,	 светъл	 да	 е	
пътят	 му,	 разчертаха	 и	 бояди-
саха	наново	залата,	разчертаха	
и	 нашите	 игрища,	 поставиха	
кошовете	 за	 баскетбол	 на	 ко-
лелца	 (преди	това	бяха	забити	
в	пода),	за	да	се	използва	по-
голямо	 пространство.	 А	 преди	
започването	 на	 тренировките	
нашите	мъже	мият	салона.	
 - Трудна ли е раздялата с 
Вашите възпитаници?
	 -	Изключително	трудна.	Тази	
година	 изпратихме	 трима	 аби-
туриенти.	 Всички	 много	 плака-
хме	 от	 предстоящата	 раздяла.	
Колкото	 се	 радвах,	 виждайки	
ги	облечени	в	официалните	тоа-
лети	–	красиви,	стройни,	граци-
озни,	 толкова	страдах	от	това,	
че	 се	 разделяме.	 Кой	 знае	
накъде	 по	 света	 ще	 ги	 отнесе	
тяхното	 образование	 и	 дали	
скоро	 ще	 се	 върнат	 в	 родния	
град!	 Ще	 кажа,	 че	 обгрижвам	
своите	спортисти	повече	от	мо-
ята	дъщеря.	И	съм	се	сраснала	
с	тях	като	със	свои	деца.
 - Извън спорта кои са лю-
бимите Ви занимания?
	 -	 Обичам	 да	 чета,	 да	 пре-
карвам	свободното	си	време	в	
срещи	 и	 разговори	 с	 малкото	
си	 приятелки.	 Макар	 да	 имам	
много	познати	от	всички	сфери	
на	живота,	обичам	да	общувам	
със	своите	приятелки.
 - Била сте в Швейцария?
	 -	 За	 известно	 време	 бях	
наистина	 в	 Швейцария.	 Исках	
да	усетя	какъв	е	животът	извън	
България.	 Но	 не	 се	 изкуших	
да	 остана	 там.	 Прибрах	 се	 в	
родната	 България,	 в	 Габрово.	
Защото	именно	тук	се	чувствам	
най-полезна.

Силвия Пåнкова, тðåньоð: „Споðтът å 
избоð, който тðябва äа ñå отñтоява”

е родена на 29 октомври 1972 
г. в Габрово. Завършва ПМГ 
„Акад. Иван Гюзелев“, след кое-
то и специалността Треньор 

по бадминтон в Национална спортна академия в София. 
Има и магистърска степен по тази специалност. Работи-
ла е като учител по физическо възпитание в ОУ „Христо 
Ботев“, Национална Априловска гимназия и училището по 
автотранспорт в Градница, Общински спортни имоти, „Фа-
бриката“ и на други места. Силвия Пенкова е габровският 
треньор по бадминтон.

Силвия Пенкова
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ВЕСЕЛИН ИВ. 
ДИМИТРОВ

След	 Освобождение-
то	 в	нашата	страна	идват	
много	европейски	интелек-
туалци	 -	 писатели,	 учени,	
архитекти	 и	 инженери	 и	
най-вече	 художници,	 за	
да	 подпомогнат	 Отечест-
вото	 ни	 в	 неговото	 бързо	
развитие.	 Един	 от	 тях	 е	
немският	 художник	 Адолф	
Селов	 (Adolf	 Seelow).	 Той	
е	 учил	 в	 Художествената	
академия	в	Мюнхен.	След	
завършването	 й	 се	 засел-
ва	 в	 Солун,	 но	 след	 две	
години	 идва	 в	 България.	
Получава	множество	анга-
жименти	за	декориране	на	
къщи	 на	 заможни	 лично-
сти,	 които	 тогава	 масово	
се	строели.		

Но	 първата	 му	 голяма	
поръчка	 е	 изографисване-
то	на	стените	на	новопос-
троената	 църква	 „Св.	 Ни-
колай“	във	Враца.	Над	400	
кв.	 метра	 стенописи	 кра-
сят	 храма	и	 предизвикват	
и	 днес	 възхищението	 на	
посетителите.	 През	 2014	
година	в	църквата	избухва	
пожар,	 но	 за	щастие	 сте-
нописите	 са	 пострадали	
по-малко	 и	 благодарение	
на	бързата	финансова	на-
меса	на	държавата	са	рес-
таврирани.	Днес	те	отново	
сияят	със	своята	красота.	

Добил	 слава	 на	 отли-
чен	 художник,	 Адолф	 Се-
лов	е	поканен	в	Плевен	да	
работи	в	току-що	изграде-
ната	 театрална	 сграда	 на	
Народното	 читалище	 „Съ-
гласие“.	 Тук	 той	 декорира	
стените	 на	 залата	 с	 фло-
рални	мотиви	и	театрални	
маски,	но	най-хубавото	му	
произведение	 е	 рисува-
ната	 завеса.	 Средната	 й	
част	 представлявала	 кар-
тина	 на	 овчар	 с	 кавал,	
подпрян	на	вековен	дъб,	а	
до	него	в	захлас	слушало	
неговото	куче.	Вляво	била	
изобразена	 жетварка,	 а	
вдясно	 –	 гроздоберачка.	
Освен	това	той	изработил	
и	различни	декори	за	сце-
ната.	 За	 съжаление,	 през	
1925	година	стихиен	пожар	
изпепелява	театралния	са-
лон	и	унищожава	творбите	
на	художника.	

	В	„Сборник	на	Читали-
ще	„Съгласие“	1869	–	1939	
г.“,	издаден	в	Плевен	през	
1939	 г.	 четем:	 „...Първи-
ят	 декоратор	 –	 художник,	
който	 сполучливо	 бе	 съз-
дал	 завеса	 и	 декори	 за	
сцената,	 е	А.	 Селов.	 Съз-
дадените	 от	 него	 декори	

за	 сцената	 имаха	 худо-
жествена	 стойност.	 Както	
се	знае,	през	1925	г.	изго-
ря	 театралният	 салон	 на	
читалището	 и	 всички	 ма-
териали	и	приспособления	
за	сцената...“

Освен	 театъра,	 в	 Пле-
вен	 Адолф	 Селов	 декори-
рал	 и	 къщите	 на	 плевен-
чаните	 Димитър	 Стоянов,	
Коста	 Стоянов,	 Христо	
Върбанов	 и	 Тачо	 Хинков.	
Рисувал	 е	 и	 голяма	 част	
от	 иконите	 в	 плевенската	
църква	„Св.	Троица“,	запа-
зени	и	до	днес.

Работи	и	в	Ловеч,	в	къ-
щата	 на	 Христо	Цанков	 в	
местността	Стратеш.	Оттук	
отива	 в	 Търново,	 където	
рисува	в	къщите	на	някои	
видни	 търновски	 гражда-
ни.	Поканен	е	да	декорира	
салона	 на	 старата	 сграда	
на	 Военния	 клуб.	 Именно	
тук	 го	 намира	 известният	
габровски	 индустриалец	
Васил	 Карагьозов	 (родом	
от	 Търново)	 и	 го	 кани	 в	
Габрово,	 за	 да	 изрисува	
красивата	 му	 къща,	 по-
строена	 по	 проект	 на	 го-
лемия	 български	 архитект	
Никола	Лазаров	през	1900	

година.	 Тук	 Селов	 рису-
ва	 фризове	 и	 пасторал-
ни	пейзажи	по	стените	на	
стълбищата	и	салоните.	Га-
бровци,	 които	 в	 миналото	
са	посещавали	тази	къща,	
когато	тя	беше	елитен	рес-
торант,	 добре	 познават	
тези	стойностни	творби.

През	1892	г.	в	Габрово	
е	 изградено	 Умниковото	
училище,	 вторият	 етаж	 на	
което	 представлявал	 те-
атрален	 салон.	 Главният	
вход	за	този	салон	бил	от	
страната	на	църквата	„Св.
Троица“,	 по-късно	 затво-
рен	при	преустройството	и	
разширението	на	сградата,	
когато	и	самият	салон	бил	
превърнат	 в	 учебни	 стаи.	
Но	 преди	 това,	 през	 1904	
година,	 настоятелството	
на	 Народното	 читалище	
„Априлов	–	Палаузов“	въз-
лага	на	Селов	украсата	на	
салона.	

Красиви	 флорални	
фризове	 обикаляли	 стени-
те	и	тавана	на	салона.	На	
четирите	страни	на	тавана	
изрисувал	 по	 един	 слон,	
за	 да	 увековечи	 тогаваш-
ния	габровски	кмет	Христо	
К.	 Конкилев,	 по	 прякор	
Слона.	 Пак	 за	 нуждите	
на	 читалищния	 театър	 той	
рисува	 и	 най-необходи-
мите	 универсални	 декори	
за	сцената:	стая	в	селска	
къща,	модерен	салон,	зала	
в	дворец	във	византийски	
стил,	 гора,	 затворническа	
килия,	 градски	 площад,	
стая	в	градска	къща.

При	 преустрояването	
на	 салона	 в	 класни	 стаи	
(1907)	 цялата	 декорация	 е	
унищожена,	 а	 декорите,	
заедно	 с	 красивата	 заве-
са,	рисувана	от	художника	
Георги	Митов,	са	пренесе-
ни	 в	 Народния	 дом	 през	
1908	 година	 и	 там	 са	 из-
пепелени	в	големия	пожар	
на	30	декември	1909	г.

След	построяването	на	
новия	 Народен	 дом	 през	
1910	 година	 Селов	 полу-
чава	поръчка	да	нарисува	
неговата	 театрална	 заве-
са.	На	нея	бил	изобразен	
работник,	 който	 с	 голям	
чук	 троши	 оковите	 на	 ка-
питала,	обхванали	земното	
кълбо.	

По-рано,	 през	 1905	 г.,	
Селов	 реставрирал	 петте	
външни	 икони	 на	 църква-
та	 „Успение	 на	 Пресвета	
Богородица“	 и	 (заедно	 с	
Рачо	Тихолов)	 зографисал	
купола	 на	 нартиката	 на	
църквата	 „Св.	 Благовеще-

ние“	в	 Габровския	девиче-
ски	манастир.

Последователно	 през	
годините	 той	 декорира	
стените	 и	 таваните	 и	 на	
други	 габровски	 къщи:	 на	
Стефан	 и	 Цанко	 Хаджи-
стойчеви	 (днес	 сградата	
на	 Регионалния	 историче-
ски	 музей),	 Добри	 Ива-
нов	 Калпазанов	 (на	 ъгъла	
на	 улиците	 „Априловска“	
и	 „Скобелевска“),	 д-р	 Пе-
тър	 Цончев	 и	 Тодор	 Хад-
жипетров	 на	 ул.	 „Скобе-
левска“,	 Иван	 Червенаков	
и	Рачо	Стомоняков	на	ул.	
„Николаевска“,	 Цанко	 До-
брев	 Стоянов	 (днес	 Инте-
рактивен	музей	на	габров-
ската	 промишленост)	 и	
Рачо	Хр.	Бобчев	на	съща-
та	 улица.	 Рисувал	 е	 само	
таваните	 на	 салоните	 на	
къщите	 на	 търговеца	 Ата-
нас	Василев	Начев	на	ул.	
„Емануил	 Манолов“	 (днес	
на	 ул.	 „Стефан	 Караджа“	
–	 беше	 там,	 където	 е	 ав-
тобусната	 спирка	 на	 Тех-
ническата	 гимназия),	Рачо	
Махмудиев	 –	 срещу	 Теа-
търа,	 Коста	 Симеонов	 и	
свещеник	Иван	Кожухаров	
на	ул.	 „Николаевска“	и	на	
Калчо	 Симеонов	 Дрянков	
в	село	Боженци.

Близък	 приятел	 на	
индустриалеца	 Иван	 Хад-
жиберов	 (по	 думите	 на	
дъщеря	му),	Селов	декори-
рал	първата	му	къща,	като	
изрисувал	 всички	 ниши	
с	 пасторални	 картини,	 а	
така	също	и	тавана	на	са-
лона.	(В	тази	къща	е	госту-
вал	 на	 23	 –	 24	 септември	
1908	 г.	 току-що	 провъзгла-
сеният	за	цар	на	България	

Фердинанд.	Тя	не	бива	да	
се	бърка	с	високата	къща	
за	 гости	 на	 Хаджиберов,	
строена	по-късно.)

Върхът	 на	 творчество-
то	 му	 е	 в	 електрическата	
централа	 на	 Иван	 Хад-
жиберов.	 На	 централната	
стена	 на	 залата	 на	 цен-
тралата	той	изрисувал	бо-
гинята	Електра.	Красивата	
Електра,	 символ	 на	 про-
греса,	 седнала	 върху	 кри-
лато	 колело,	 лети	 над	 зе-
мята.	Косите	й	са	настръх-
нали	от	електричеството,	в	
дясната	 си	ръка,	 вдигната	
високо	 горе,	 държи	 запа-
лена	електрическа	крушка,	
светлината	 на	 която	 оза-
рява	 всичко	 наоколо,	 а	 в	
лявата	 ръка	 -	 ниско	 долу	
–	 лавровия	 венец	 на	 по-
бедата.	Всичко	е	на	фона	
на	 небе	 със	 светкавици.	
Освен	това	по	протежение	
на	 стената	 на	 машинната	
зала	 е	 било	 изрисувано	
народно	 хоро.	 На	 челно	
място	е	самият	Иван	Хад-
жиберов,	 а	 от	 двете	 му	
страни	 играят	 двамата	
майстори	на	сградата,	как-
то	 и	 всички	 строители.	 В	
центъра	 на	 композицията	
е	 Недялко	 Гайдаря,	 който	
по	 заповед	 на	 Беров	 е	
свирил	през	цялото	време,	
докато	са	строили	центра-
лата.	 Машинната	 зала	 е	

била	много	чиста,	в	нея	са	
влизали	 само	 с	 бели	 ша-
ячни	 терлици,	 а	 местните	
хора	 са	 я	 оприличавали	
на	 църква.	 За	 Иван	 Хад-
жиберов	 Адолф	 Селов	 е	
нарисувал	 още	 и	 маслен	
портрет	на	индустриалеца,	
както	 и	 голям	 пейзаж	 с	
езеро	и	лебеди.	

Негов	 е	 и	 стенописът	
„Предачка“	 в	 текстилна-
та	 фабрика	 „Надежда“	 в	
Габрово,	 отдавна	 унищо-
жен,	 както	 и	 самата	 фа-
брика.

За	 салона	 на	 Казино	
„Бузлуджа“,	по	поръчка	на	
собственика	 му	 Стефан	
Генев,	Адолф	 Селов	 рису-
ва	 картина,	 изобразяваща	
бога	 на	 бирата	 Гамбри-
нус,	седнал	на	голяма	бъч-
ва	 с	 пълна	 халба	 в	 ръка.	
Тази	 рисунка	 е	 станала	 и	
емблема	 на	 пивоварната	
фабрика	 „Бузлуджа“.	 След	
преустройството	 на	 кази-
ното	през	1930	 г.	картина-
та	е	откупена	от	известния	
ресторантьор	 Георги	 Вел-
чев	 –	 Игото	 и	 украсила	
неговия	ресторант.	

Селов	 е	 рисувал	 и	
маслени	 картини	 върху	
платно	 за	 известния	 га-
бровски	 историограф	 д-р	
Петър	Цончев	и	за	Паскал	
Паскалев	 (адвокат,	 наро-
ден	 представител,	 по-къс-
но	столичен	кмет,	загинал	
при	атентата	в	софийската	
църква	„Св.	Неделя“).

Адолф	 Селов	 изработ-
ва	 проекта	 за	 красиво-
то	 знаме	 на	 Кожарското	
сдружение	 в	 Габрово,	 по	
който	проект	знамето	било	
бродирано	 в	 чужбина	 със	

средства	 на	 Никола	 Хри-
стов	 Марокинджиев	 и	 по-
дарено	на	сдружението.

Селов	работел	по	вдъх-
новение,	 без	 предвари-
телно	 разработени	 скици.	
Често	казвал,	че	това,	кое-
то	възнамерява	да	рисува,	
го	 вижда	 пред	 себе	 си	
във	въображението	си,	във	

въздуха.	 Докато	 рисувал,	
той	бил	вглъбен	в	себе	си	
и	 дотолкова	 се	 унасял	 в	
работата	 си,	 че	 забравял	
за	 времето.	 Помощниците	
му,	 които	 били	 и	 негови	
ученици,	 го	 подканяли	 да	
спре,	защото	и	утре	е	ден,	
но	 той	 отговарял:	 „Няма	
да	мога	да	спя,	ако	не	до-
върша	започнатото“.

Адолф	 Селов	 участвал	
активно	 в	 живота	 на	 гра-
да.	 Бил	 страстен	 ловец	 и	
колоездач,	 един	 от	 осно-
вателите	 на	 Колоездачно-
то	 дружество	 „Янтра“	 в	
Габрово	 през	 1905	 годи-
на.	С	неизменната	 лула	 в	
уста,	 познат	 и	 уважаван	
от	целия	град,	в	празнични	
дни	той	обличал	фрак	и	с	
бомбе	 на	 главата	 се	 раз-
хождал	 със	 съпругата	 си	
по	 чаршията.	Живеел	 под	
наем	 в	 къщата	 на	Алекси	
М.	 Вълнаров	 на	 ул.	 „Ни-
колаевска“	 (била	 срещу	
днешната	сграда	на	Банка	
ДСК,	днес	не	съществува).

Съпругата	 му	 се	 каз-
вала	 Берта.	Тя	 продавала	
очила	в	Габрово	и	околни-
те	 села,	 за	 да	 подпомага	
издръжката	на	семейство-
то.	Имали	един	син.

Художникът	 понесъл	
много	 тежко	 смъртта	 им	
по	 време	 на	 холерната	
епидемия	през	1913	г.	и	за-
почнал	да	злоупотребява	с	
алкохола.	

През	 1915	 година	 той	

напуска	 завинаги	 Габрово	
и	 се	 преселва	 в	 Стара	
Загора,	където	умира	око-
ло	 1930	 година	 в	 крайна	
мизерия.

По	 време	 на	 своя	
творчески	 път	 Адолф	 Се-
лов	 обучава	 даровити	 га-
бровски	младежи	като	Ан-
тон	 Йосифов,	 Никола	 Ра-
чев	Тихолов,	Петър	Милев,	
Еким	Гръблев	и	др.

Днес	в	Габрово	е	оста-
нало	много	малко	от	него-
вото	творчество.	Сградата	
на	 електрическата	 цен-
трала,	 както	 и	 къщите	 на	
Иван	Хаджиберов	днес	са	
в	 руини,	 а	 от	 стенописи-
те	има	само	бледи	следи.	
Отдавна	не	съществува	ка-
зино	„Бузлуджа“,	преустро-
ено	през	1930	година	като	
киносалон	 на	 Женското	
благотворително	 друже-
ство	 „Майчина	 грижа“,	 а	
в	днешно	време	съборено,	
за	да	се	построи	на	него-
во	място	Мол	Габрово.	Не	
съществува	 ресторантът	
„Игото“,	 както	 и	 повечето	
от	 изброените	 къщи.	 Ве-
роятно	 са	 запазени	 само	
стенописите	 в	 забележи-
телната	 къща	 на	 видния	
габровски	 индустриалец	
Васил	 Карагьозов	 на	 ул.	
„Николаевска“.

За	съжаление	и	худож-
никът	Адолф	 Селов,	 отдал	
повече	 от	 десет	 години	
от	 живота	 си	 на	 Габрово,	
днес	е	забравен.

Евðопåйñкият хуäожник Аäолф Сåлов, отäал повåчå от 10 ãоäини 
на Габðово, äнåñ å забðавåн, а ñтåнопиñитå му потънаха в ðуинитå

Адолф Селов в униформата на Габровското
колоездачно дружество 

(Снимка: Държавен архив – Габрово)

Богинята Електра.
 Стенопис в електрическата централа 
на Иван Хаджиберов (архив на автора)

Богът на бирата Гамбринус. Картина, нарисува-
на за Казино „Бузлуджа“, станала и емблема на Пи-
воварна „Бузлуджа“ в Габрово. (Архив на автора)

Знамето на Кожарското общество в Габрово, 
проектирано от Адолф Селов

Църква „Св. Николай“  във Враца
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АНДРЕй ПЕНчЕВ – 
ПАРЛАПАНОВ

	 През	 1949	 година	 бях	
на	работа	в	новоучредено-
то	 държавно	 предприятие	
„Индустриалимпорт“	 -	 Со-
фия.	 Наближаваше	 денят	
1	май,	когато	се	очакваше	
програма	 за	 манифеста-
ция	на	работещите	хора	от	
цяла	София.	Изненадващо	
от	 Дирекцията	 ни	 съоб-
щиха,	че	не	е	предвидено	
министерствата	 и	 внос-
но-износните	 централи	 да	
вземат	участие	в	манифес-
тацията.	 Но	 в	 четвъртъка	
на	 30	 април	 куриер	 мина	
през	всички	кантори	с	на-
реждане,	 че	 от	 16	 часа	
на	този	ден	се	свиква	го-
лям	 митинг	 с	 участие	 на	
държавните	 учреждения	 и	
министерствата.	 За	 нас,	
„Индустриалимпорт“,	 беше	
определено	 да	 заемем	
пространството	 на	 югоза-
падния	 ъгъл	 на	 градската	
градина	 пред	 Народния	
театър	и	срещу	Министер-
ския	 съвет	 –	 бившия	 дво-
рец.
	 Още	 преди	 16	 часа	
ние	 бяхме	 заели	 опреде-
леното	 ни	 място	 и	 малко	
след	 това	на	балкона	над	
стълбището	на	сградата	се	
появиха	 Георги	 Димитров	
и	 Васил	 Коларов.	 Голя-
ма	 реч	 произнесе	 минис-
тър-председателят	 Георги	
Димитров	 като	 обширно	
ни	 въведе	 както	 в	между-
народното	 положение	 по	
повод	Международния	ден	
на	 труда	 –	 1	 май,	 така	 и	
във	вътрешното	стопанско	
развитие	на	страната,	коя-

то	 вече	 излиза	 и	 става	
фактор	 както	 с	 производ-
ството	 си,	 така	 и	 в	 поли-
тическите	 си	 отношения	 с	
другите	 страни,	 съобразе-
ни	с	резултатите	от	демо-
кратичните	 промени	 след	
Втората	 световна	 война.	
Говори	 и	 Васил	 Коларов,	
двамата	 бяха	 облечени	 в	
кремави	шлифери	в	доста	
добро	 видимо	 здраве	 и	
добро	настроение	като	за	
празник.	Митингът	продъл-
жи	до	18	часа	и	на	другия	
ден	 щеше	 да	 се	 състои	
и	 голямата	 манифестация,	
наречена	вече	на	трудещи-
те	се	по	случай	1	май.
	 Докато	 митинг	 течеше	
зад	 мен,	 секретарят	 на	
ДСНМ	 ми	 прошепна,	 че	
съм	 определен	 да	 взема	
участие	 в	 националната	
бригада	 „Лиляна	Димитро-
ва“	 на	 Автострада	 „Вито-
ша“,	 която	 започва	 на	 10	
май,	 неделя.	 Тръгване	 от	
улица	 „Леге“	 с	 камиони,	
които	да	бъдат	пред	Град-
ския	комитет	на	партията.	
Така	 на	 уречения	 ден	 за	
два	месеца	бях	откаран	в	
планината	Витоша	в	мест-
ността	 Златните	 мостове,	
където	ни	очакваха	дърве-
ни	бараки	за	по	40	човека	
в	две	редици	нарове	за	по	
20	души.	
	 Още	на	другия	ден	за-
почна	 работата,	 а	 вече-
рите	 следваха	 с	 лагерни	
огньове.	 За	 нас,	 младите	
хора,	 това	 беше	 и	 прият-
но,	 и	 занимателно.	 След	
като	 измина	 първата	 де-
сетдневка,	 се	 направи	
тържествен	 сбор-отчет	 и	
се	 наградиха	 най-добре	

трудилите	 се	 бригадири.	
Тогава	 си	 поставих	 зада-
ча	 така	 да	 се	 трудя,	 че	
следващата	 десетдневка	
да	 бъда	 отличен.	 Стигнах	
изпълнение	 на	 фантастич-
ните	 600%	 изпълнение	 на	
нормите.	 Втората	 десет-
дневка	се	отчете	с	търже-
ство	за	Деня	на	Ботев	–	2	
юни.	
	 Изненадах	 се,	 кога-
то	 насред	 поляните	 под	
Черни	 връх,	 където	 бяха	
насядали	 около	 500	 бри-
гадири,	 чух	 да	 съобщават	

моето	 име	 и	 ме	 обявиха	
за	 първенец	 на	 бригада	
за	втората	десетдневка	на	
националната	бригада	„Ли-
ляна	Димитрова“.		Получих	
и	 награда	 –	 биографична	
книга	за	Георги	Димитров.	
Тъй	 като	 наближаваше	 18	
юни	 –	 рожденият	 ден	 на	
Георги	 Димитров,	 патрон	
на	 младежката	 организа-
ция,	се	съобщи,	че	нацио-
налната	 бригада	 „Лиляна	
Димитрова“	 е	 определена	
да	го	поздрави	с	тържест-
вен	адрес,	като	делегация	

от	 бригадири	 ще	 го	 по-
сети	 в	 двореца	 „Враня“.	
За	 участие	 в	 делегацията	
се	 определяха	 конкурси	 –	
поетично-литературно	про-
изведение,	 стенвестник,	
посветени	на	Георги	Дими-
тров;	спортни	надпревари,	
трудов	 успех,	 организира-
не	 на	 хоров	 състав,	 ако	
се	 не	 лъжа,	 с	 приятеля	
ми	от	детинство	Кауфман,	
който	тогава	е	бил	колкото	
нас	 и	 не	 е	 бил	 академик.	
Бях	 се	 записал	 и	 в	 хора.	
Следващите	 10	 дни	 пре-

минаха	в	творчество.	Със-
тезаващите	 се	 бяха	 все	
представителни	 младежи,	
работещи	 по	 редакции	 и	
издателства,	министерства	
и	други	важни	учреждения.	
За	 рисуването	 нямах	 кон-
курент	и	моят	стенвестник,	
посветен	 на	 Георги	 Дими-
тров,	 спечели	 първо	 мяс-
то.	 Изненадващото	 беше,	
че	 опитвайки	 любителско-
то	 си	 поетично	 перо,	 на-
писах	ода	за	възхвала	на	
героичния	живот	на	Георги	
Димитров,	 която	 се	 кла-
сира	 на	 първо	място.	Бях	
освободен	 от	 работа,	 тъй	
като	оставаше	седмица	до	
18	 юни	 да	 се	 подготвя	 с	
рецитала	 на	 моята	 ода,	 с	
която	 щяхме	 да	 привет-
стваме	Георги	Димитров	в	
двореца	„Враня“.	
	 Два	 –	 три	 дни	 преди	
датата	радиото	извести	за	
неразположението	 на	 Ге-
орги	 Димитров	 и	 че	 ще	
отложим	 посещението	 за	
една	 седмица,	 но	 вместо	
това	 той	 замина	 на	 ле-
чение	 в	 санаториум	 край	
Москва.	 В	 очакване	 на	
добра	 вест	 се	 случи	 най-
лошото	–	на	2	юли	Георги	
Димитров	почина.
	 Последва	 бърза	 орга-
низация	 за	 неговото	 по-
гребение,	 бързо	 се	 про-
ектира	 и	 веднага	 започна	
изграждането	 на	 мавзо-
лей,	 който	 да	 подслони	
останките	 му.	 Аз	 и	 още	
пет	души	бригадири	бяхме	
определени	 да	 бъдем	 на	
трудова	 вахта	 в	 Народно-
то	 събрание,	 докато	 трае	
организиращото	 се	 все-
народно	 поклонение.	 Така	

облечени	в	нови	бригадир-
ски	униформи	слязохме	от	
Витоша	и	всеки	ден	от	по-
неделника	и	вторника,	ко-
гато	пристигна	и	беше	по-
ложен	ковчегът	с	тленните	
останки	 във	 фоайето	 на	
Народното	 събрание,	 все-
ки	ден	до	петък	–	10	юли,	
аз	 съм	 бил	 сутрин	 от	 8	
часа,	следобед	до	16	часа	
около	 саркофага,	 като	 от-
немахме	 натрупалите	 се	
ежечасно	 цветя	 и	 венци,	
които	 народът	 носеше	 от	
всички	краища	на	страна-
та.	Тук	бяха	ежедневно	ми-
нистрите	 и	 другите	 важни	
хора	 на	 държавата,	 близ-
ките	на	Георги	Димитров	и	
най-вече	Вълко	Червенков,	
чиято	 съпруга	 беше	 сес-
тра	 на	 Георги	 Димитров.	
След	 16	 часа	 отивахме	
при	 строежа	 на	 мавзо-
лея,	 където	 помагахме	 на	
строителите	още	два	часа.	
В	 петък	 –	 10	 юли,	 в	 16	
часа	 се	 прекрати	 посе-
щението	 и	 поклонението.	
Най-близките	 съратници	 и	
другари	 на	 Георги	 Дими-
тров	 изнесоха	 саркофага	
и	по	булевард	„Руски“	пое	
последния	 си	 път	 до	мав-
золея,	вече	построен	пред	
Министерския	 съвет.	 Така	
че	 след	 като	 непринудено	
се	осуети	срещата	ми	с	Ге-
орги	 Димитров,	 мисля,	 че	
никой	 друг	 като	мен	 не	 е	
прекарал	дните	и	часовете	
с	 него	 толкова	 продължи-
телно	в	тези	последни	дни	
и	 часове,	 преди	 да	 бъде	
положен	в	мавзолея.
	 Оттогава	 са	 изминали	
68	години,	а	от	рождение-
то	му	–	135	години.

Поñлåäнитå ми äни ñ Гåоðãи Димитðов

 Георги Димитров е олитик, ръководител на Българската комунистическа партия, предсе-
дател на Коминтерна. 32-рият министър-председател в 65-то и 66-то правителство (1946 
– 1949). Роден на 30 юни (утре па стар стил) се навършва 135 г. от  рождението му-

АНгЕЛ АНгЕЛОВ

	 Съгласно	 приетия	 от	
Народното	 събрание	 За-
кон	 за	 подобряване	 по-
ложението	 на	 бедните	 от	
поборниците	в	различните	
движения	 за	 Освобожде-
нието	 през	 1880	 г.,	 публи-
куван	в	Държавен	вестник,	
брой	50	от	7	юни	1880	г.,	г.	
I,	събота,	за	поборници	се	
признават	 онези	 българ-
ски	 граждани,	 които	 до-
броволно	са	взели	участие	
в	различните	движения	за	
Освобождението	на	Бълга-
рия	с	оръжие	в	ръка.	
	 Издирвайки	поборници	
от	Габровския	край,	проче-
тох	в	Държавен	вестник	от	
188	г.,	че	на	майката	на	га-
бровския	поборник	Еритон	
Станчев	Петков	–	монах,	с	
Указ	№	102	от	10	юли	1888	
г.	е	отпусната	годишна	по-
борническа	 пенсия	 от	 120	
лв.	Пред	мен	възникна	въ-
просът	кой	е	този	габров-
ски	монах	Еритон	Станчев	
Петков	 и	 за	 каква	 негова	
бунтовническа	 дейност	 с	
оръжие	 в	 ръка	 на	 майка	
му	 Станчевица	 Петкова	 е	

отпусната	 поборническа	
пенсия.	
	 Дълго	се	рових	в	стари	
бумаги,	 но	 не	 можах	 да	
открия	никакви	публикува-
ни	сведения	за	габровския	
поборник	 Еритон	 Станчев	
Петков,	 защото	 вероятно	
такива	 няма.	 И	 наскоро,	
размишлявайки	 отново	
кой	 е	 поборникът	 Еритон	
Станчев	Петков,	изведнъж	
ми	просветна,	възкликнах:	
„Еврика!“.	Открих,	 та	 това	
е	 воеводата	 поп	 Харитон,	
който	е	родом	от	Габрово	
и	 никой	 друг.	 За	 това	 ми	
помогнаха	 и	 знанията	 по	
езикознание	 като	 специа-
лист	по	българска	филоло-
гия.
	 Ето	 моите	 доказател-
ства,	 че	 габровският	 по-
борник	 Еритон	 Станчев	
Петков	и	воеводата	от	Ап-
рилското	 въстание	 през	
1876	 г.	 поп	 Харитон	 Стан-
чев	 Халачев	 са	 едно	 и	
също	 лице.	 Как	 от	 име-
то	Харитон	се	е	получило	
името	 Еритон.	 В	 габров-
ския	 говор	 обикновено	
звукът	 „х“	 не	 се	 изговаря	
в	началото	на	думите,	на-

пример	 вместо	 Христо	 се	
изговаря	Ристо.	И	в	името	
Харитон	звукът	„х“	не	се	е	
изговарял.	 В	 габровския	
говор	 е	 съществувала	фо-
нетичната	промяна	на	пре-
минаване	 на	 етимологич-
ната	гласна	„а“	пред	мека	
сричка	 в	 гласна	 „е“.	 Така	
гласната	 „а“	 пред	 меката	
сричка	„ри“	в	личното	име	
Харитон	е	прегласила	в	„е“	
и	 се	 е	 получило	 личното	
име	 Еритон,	 с	 което	 поп	
Харитон	 е	 бил	 известен	
в	 Габрово.	 Доказателство,	
че	 поборникът	 Еритон	 и	
воеводата	 Харитон	 са	
едно	 и	 също	 лице,	 е	 и	
това.	В	 указа	 габровският	
монах	 е	 записан	 с	 бащи-
но	име	Станчев.	В	 кратка	
българска	 енциклопедия,	
стр.	 205,	 воеводата	 поп	
Харитон	също	е	записан	с	
бащино	име	Станчев.
	 Воеводата	поп	Харитон	
Станчев	 Петков	 Халачев,	
известен	 като	 младеж	 в	
Габрово	 с	 името	 Еритон,	
е	 роден	 в	 Габрово	 около	
1832	г.	Отначало	учил	в	Га-
бровското	училище,	а	след	
това	 работил	 като	 занаят-

чия	 обущар.	 През	 1856	 г.	
напуска	 Габрово	 и	 става	
послушник	 в	Преображен-
ския	манастир	край	Търно-
во.	 В	 манастира	 Харитон	
Станчев	 продължил	 да	 се	
самообразова,	 преписвал	
жития	и	молитви	за	други	
манастири	 и	 черкви.	 А	 с	
хубавия	 си	 глас	 на	 цър-
ковен	 певец	 бил	 гордост	
за	монасите	от	манастира.	
Лично	 търновският	 влади-
ка	Неофит	Византиос	през	
1857	 г.	 го	 подстригал	 за	
дякон	и	му	подарил	божи-
гробски	 кръст.	 Владиката	
не	променил	светското	му	
име	 Харитон	 с	 монаше-
ско,	 защото	 то	 означава	
на	 български	 „радост,	 ми-
лост,	 любов	 и	 дружба“.	 В	
Преображенския	манастир	
след	 това	 бил	 последова-
телно	 ръкоположен	 от	 дя-
кон	за	монах	и	йеромонах.	
По	 време	 на	 престоя	 си	
там	поп	Харитон	обикалял	
търновските	села	и	бранел	
българското	 население	 от	
произволите	 на	 турската	
власт.
	 В	Преображенския	ма-
настир	 поп	 Харитон	 жи-
вял	 6	 години	 –	 от	 1856	
до	 1862	 г.	 За	 да	 се	 спа-
си	 от	 преследванията	 на	
турската	 власт,	 през	 1862	
г.	 той	 напуска	 манастира	
и	 се	 укрива	 в	 Добруджа.	
Тук	 служи	 като	 енорийски	
свещеник	 в	 село	 Конгас	
и	 други	 села	 в	Тулчанско.	
През	 1866	 г.	 в	 едно	 кафе-
не	в	 град	Тулча	 се	 среща	
с	 Васил	 Левски	 и	 го	 по-
канил	 да	 стане	 учител	 в	
съседното	на	Конгас	село	
Еникьой.	 Поп	 Харитон	 и	
Васил	 Левски	 бранели	
българското	 население	 от	
безчинствата	 на	 татарите.	
Поради	 това	 през	 февру-
ари	 1867	 г.	 Васил	 Левски	
заминава	 за	 Влашко,	 а	
поп	Харитон	се	озовава	в	
Мъглишкия	 манастир	 край	
Казанлък.	Става	свещеник	

в	село	Яйканлии	(днес	Дъ-
бово),	 където	 също	 брани	
българите,	 поради	 което	
да	 се	 спаси	 през	 1869	 г.,	
бяга	отново	в	Добруджа.	
	 В	Добруджа	поп	Хари-
тон	 бил	 свещеник	 в	 раз-
лични	 села.	 Продължил	 с	
коня	 да	 обикаля	 селата	
и	 да	 брани	 българското	
население.	 Едновремен-
но	 събира	 помощи	 и	 ги	
изпраща	 на	 българските	
хъшове	 в	 Румъния.	 Води	
хайдушка	 чета	 в	 Тулчан-
ско,	 която	 през	 1875	 г.	

разпуска	 и	 преминава	 в	
Румъния.
	 Гюргевският	 револю-
ционен	комитет	в	началото	
на	 1876	 г.	 определя	 поп	
Харитон	 за	 воевода	 на	
въстаническа	 чета	 в	 Тър-
новско.	 На	 28	 март	 1876	
г.	 с	 още	 седем	 български	
воеводи	преминава	в	Бъл-
гария.	 След	 избухване	 на	
Априлското	 въстание	 поп	
Харитон	и	Бачо	Киро	сфо-
мират	въстаническа	чета	в	
търновските	 села	 Мусина,	
Бяла	Черква	и	други	и	по-

теглят	с	четата	към	Балка-
на.	 По	 пътя	 са	 обградени	
в	Дряновския	манастир	от	
10-хилядна	 турска	 армия.	
На	30	април	1876	г.	започ-
ва	 деветдневната	 дрянов-
ска	 епопея.	 Въстаниците	
храбро	 се	 отбраняват,	 но	
силите	 са	 неравни.	 На	 8	
май	 1876	 г.	 манастирът	 е	
разрушен	 с	 артилерия.	
Турските	 войски	 влизат	 в	
манастира	и	избиват	всич-
ки	 останали	 живи	 въста-
ници.	Посечен	е	от	турски	
ятаган	и	поп	Харитон.

Евðика! Откðих кой å ãабðовñкият 
побоðник Еðитон Станчåв Пåтков

Дðяновñкият манаñтиð ñлåä битката 
по вðåмå на Апðилñкото въñтаниå
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ЛекАрИ
Д-р БАЛНИкоВА - кожен 
лекар - 0888/878-193.
Д-р йорДжеВА - кожен 
лекар - 0888/544-046.
ПсИхИАТЪр И НеВро-
ЛоГ. Д-р ТрИФоНоВ, 
Габрово, ул. „Емануил 

Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
оТ МесеЦ май 2017 г. 
в МЦ „Св. Иван Рилски“ 
започна да преглежда 
един от водещите УНГ 
специалисти в България 
– Д-Р АТАНАС ГюЛЕВ, НА-
ЧАЛНИК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ 
УМБАЛ „ПъЛМЕД“, ГР. 
ПЛОВДИВ.за информация 
и записване на час за 
посещение при д-р Гюлев: 
тел. 066/803-343 или 
0897/941-041, адрес: гр. 
Габрово, ул. „Райчо Каро-
лев” № 2, ет. 1. [22, 11]

717 юни 2017 г. обяви

ИМоТИ 
ПроДАВА
АПАрТАМеНТ - 100 кв. 
м, топ център, ул. „юрий 
Венелин“ 3Б, след ремонт, 
55 000 лв. Тел. 0889/900-
000. [22, 16]
кЪщА НА два етажа в 
Лъката се продава на тел. 
0898/595-968. [22, 10]
ИМоТ В кв. Киевци се 
продава на тел. 0890/573-
393. [25, 10]
ПАрЦеЛИ В кв. Тлъчници 
- 5600 кв. м, се прода-
ват на тел. 0888/419-838. 

[22, 9]
МАГАзИН В топ център - 
220 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 9]
ДВУеТАжНА кЪщА с 
дворно място в село Кос-
тенковци се продава на 
тел. 0878/863-875. [8, 8]
кЪщА с гараж над Хлебо-
завода - тел. 0889/828-
257. [5, 5]
кЪщА В кв. Любово 1, ул. 
„Места“ 19, се продава на 
тел. 0893/67-67-28. [5, 5]
кЪщА ТИП „Кайлъка“ и 
масивен навес се прода-
ват на тел. 0886/258-661. 
[11, 3]
ДВУсТАеН ТУхЛеН апар-
тамент в центъра се про-
дава на тел. 0877/265-
929. [5, 5]
АПАрТАМеНТ В квартал 
Бичкиня се продава на 

тел. 0898/230-700. [5, 4]
ДВА ГАрАжА по 25 кв. 
м се продават на тел. 
0885/387-215. [5, 3]
ДВУсТАеН АПАрТАМеНТ 
близо до OMV, 2 етаж, 
тухла, PVC дограма, се 
продава на тел. 0888/672-
395. [6, 3]
ВИЛНо МЯсТо в Шенини 
и имот в строеж в село 
Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [11, 3]
АПАрТАМеНТ срещУ хо-
тел „Габрово“ се продава 
на тел. 0898/388-994. [5, 
2]
сеЛскИ ИМоТ около 2 
декара - план, основи за 
строеж от камък, по дого-
варяне се продава на тел. 
0899/118-557. [3, 1]
кЪщА В село Орловци се 
продава на тел. 066/678-

749. [5, 1]
кЪщА - 80 кв. м, на ул. 
„Тотю Иванов“, се прода-
ва или заменя за апарта-
мент на тел. 0885/512-
786. [1, 1]

ИМоТИ ДАВА 
ПоД НАеМ
АВТоМИВкА се дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [11, 9]
хрАНИТеЛеН МАГАзИН 
се дава под наем, продава 
се стоката и оборудване-
то - тел. 0899/925-007. 
[11, 9]
НеоБзАВеДеНА Боксо-
НИерА в широк център се 
отдава под наем на тел. 
0879/573-560. [5, 4]
МИВкА И голям паркинг 
се дават под наем на тел. 
0884/005-537. [3, 3]

БоксоНИерА ДАВА 
под наем или продава 
0895/733-202 [3, 1]

МАГАзИН В БЛок 
„кАТюшА“ - кВ. 
МЛАДосТ се отда-
ва под наем на тел. 
0888/234-179. [11, 4]

ГАрсоНИерА В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0896/349-417, 
066/85-41-85. [11, 4]
АПАрТАМеНТ В кв. Трен-
дафил 2 се дава под наем 
на тел. 0877/296-609. [5, 
3]
ПАВИЛИоН зА бърза за-
куска и заведение „Бист-
ро“ се дават под наем на 
тел. 0884/005-537. [3, 3]
ГАрАж НАД Автогарата се 
дава под наем на тел. 
0898/632-250. [1, 1]

оТоПЛеНИе
ПресЯТИ ВЪГЛИщА 
донбас и разпалки. Без-
платен транспорт. Тел. 
0887/031-439, 0889/991-
977, 066/88-21-13, срещу 
„Капитан Дядо Никола“.
НАрЯзАНИ, НАЦеПеНИ 
дърва - 80 лв., метро-
ви - 70 лева, разпалки 
- 4 лв., безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0897/222-062.
„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 - 0898/450-
946, 0887/105-729.
ДЪрВА зА печка, камина, 
котел и метрови - реал-
ни кубици, се продават 
на тел. 0879/988-047, 
0879/988-131
ДЪрВА зА огрев - метро-
ви, нарязани, нацепени. 
Тел. 0879/972-114. [33, 
20]

МеТроВИ ДЪрВА - 70 
лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв. - 0893/511-154 
[22, 11]
НАЦеПеНИ сУхИ и суро-
ви дърва - 70 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 10]
ПеЛеТИ: сЛЪНчоГЛеДо-
ВИ - 200 лв./т; дъбови 
- 370 лв./т - 0878/24-05-
06. [22, 9]
ГоТоВИ ДЪрВА за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [17, 7]
ДЪрВА зА огрев - наря-
зани за печки и камини, 
безплатен транспорт, ре-
ални кубици, се прода-
ват на тел. 0896/735-859. 
[11, 7]
режА ДЪрВА - тел. 
0894/602-701. [22, 7]
режА ДЪрВА - тел. 
0894/220-509. [12, 5]
„ФЛИНТ - Гайдарови“ 
(Петя Гайдарова) - дон-
баски въглища, брикети, 
разпалки, пелети. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 4]
ПеЛеТИ - ДъБОВИ пред-
лага „Флинт - Гайдарови“ 
(„Петя Гайдарова“) - тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [15, 4]

ероТИкА
47-ГоДИшНА - 50 лева 
на среща, 100 лева 
цяла нощ на ваш терен 
- 0890/222-094. [33, 5]

ПроДАВА МАшИНИ
БАЛАНс МАшИНА и мон-
таж и демонтаж машина за 
гуми се продават на тел. 
0884/005-537. [3, 3]
еЛ. МАшИНА (шевна) „То-
йота“, закупена от Япо-
ния, се продава на тел. 
0879/058-815. [3, 1]

ПроДАВА МАТерИАЛИ
ЦИГЛИ - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 10]
ТрЪБИ, ЛАМАрИНИ, ел. 

мотори и др. се продават 
на тел. 0895/752-838. [22, 
10]

ПАЛеТИ ПроДАВА
ПАЛеТИ - 5 лв. - 0878/24-
05-06. [11, 9]

ПроДАВА оБзАВежДАНе
ПроДАВА се мека мебел: 
диван-спалня с фотьойли 
и кувертюри за тях. Тел. 
0895/978-488. [5, 2]
ТеЛеВИзор - 29 инча ки-
нескоп, 40 лв., и ъглов 
шкаф за телевизор - 30 
лв., се продават на тел. 
0888/896-348. [3, 2]

ПроДАВА рАзНИ
ЦИсТерНА зА гориво - 
0.75 куб. м; 1.00/0.50/1.50 
м; ламарина - 4 мм, гърло-
вина за пълнене, канел-
ка 1/2, винкелна постав-
ка се продават на тел. 
0890/139-359. [11, 11]

ПерАЛНЯ, ФрИзер, съдо-
миялна, печки - готварска 
и микровълнова, косачка, 
телевизор, колело се про-
дават на тел. 0899/845-
318. [11, 5]
ЦИсТерНИ - 1 тон, 170 
лв., всички видове бидо-
ни се продават на тел. 
0887/307-193. [11, 4]
ДВА коНТейНерА - от-
лични, се продават на тел. 
0884/005-537. [3, 3]
кАкТУс скАЛА - 2.80 
м, се продава на тел. 
0882/364-606. [2, 1]
кНИГИ се продават на 
тел. 0882/364-606. [2, 1]

кУПУВА рАзНИ
БУркАНИ се изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТАрА НАФТА се купува 
на тел. 0895/752-838. [22, 
10]

сТроИТеЛсТВо
кЪрТИ И пробива - 
0897/832-363
сЪБАрЯМ И почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи - 0899/601-
444
ФИрМА сЪБАрЯ, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [22, 10]
зАМАзкИ, зИДАрИЯ, 
мазилка, бетон, довър-
шителни работи - тел. 
0898/672-883. [5, 5]
хИДроИзоЛАЦИЯ, сАНИ-
рАНе, покриви, навеси, 
дренаж - 0888/020-187. 
[15, 3]
хИДро- И топлоизолации, 
тенекеджийство, ремонт 
на покриви, дренаж – 
0888/863-001. [12, 2]
ИзМАзВАНе НА капаци, 
тенекеджийство и покрив-
ни ремонти – 0882/279-

749. [12, 2]

ВЪТрешеН реМоНТ
шПАкЛоВкИ, БоЯДИсВА-
Не, замазки, зидария, те-
ракота, гипсокартон - тел. 
0879/876-929. [15, 10]
ВЪТрешНИ реМоНТИ - 
тел. 0884/073-471. [6, 5]
ИзМАзВАНе НА капаци, 
тенекеджийство, покрив-
ни ремонти и др. - тел. 
0882/279-749. [15, 10]
шПАкЛоВкА И боядисва-
не - тел. 0892/722-903. 
[11, 8]
Вик, ФАЯНс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 7]
ВЪТрешНИ реМоНТИ - 
тел. 0897/346-602. [4, 4]

ИзоЛАЦИИ
АЛПИНИсТИ, скеЛе - 
0898/907-400
АЛПИНИсТИ - 0899/321-
190
ТоПЛоИзоЛАЦИИ - алпи-
нисти и скеле, гаранция. 
Тел. 0898/569-486. [22, 
20]
хИДро- И топлоизолации, 
покривни ремонти, дре-
наж - тел. 0888/863-001. 
[13, 10]

ИзрАБоТВА
МеТАЛНИ коНсТрУкЦИИ 
се изработват на тел. 
0885/724-671. [11, 4]

щорИ
еТ „ВеДИМА-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

еЛ. ИНсТАЛАЦИИ,
реМоНТИ
ПоПрАВЯМ еЛ. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[12, 5]
ДреБНИ еЛекТроУсЛУ-
ГИ по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 4]

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 кон-
такти: тел. 0897/548-928 
[27, 26]
реМоНТ НА 
еЛекТроУреДИ 
И еЛекТроНИкА
реМоНТ НА телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]
реМоНТ НА всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888/294-214. [23, 14]

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
ПочИсТВАНе НА тавани, 
гаражи, мази и др. - тел. 
0895/812-830. [12, 10]
ПочИсТВАНе НА прозор-
ци, пране на мека мебел. 
Ниски цени! Тел. 0890/56-
98-03. За Габрово и реги-
она. [11, 5]
ПерИЛоТо В квартал 
Смирненски е отворено от 
понеделник до петък. Те-
лефон за връзка: 066/801-
780. [5, 2]

косеНе
косИ И почиства - тел. 
0878/151-684. [22, 20]
косеНе И поддръжка 
на тревни площи - тел. 
0898/518-361. [11, 8]
косеНе, кАсТреНе и по-
чистване - 0894/602-701. 

хИДроИзоЛАЦИИ
хИДроИзоЛАЦИЯ НА 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [20, 18]

ЦВеТЯ
ПрАВИМ БУкеТИ по заяв-
ка. БЕЗПЛАТНА доставка до 
дома в рамките на града.  
Тел. 0894/829-614. [4, 4]

АВТоМоБИЛИ ПроДАВА
ФорД ескорТ - ком-
би, се продава на тел. 
0878/365-379. [5, 3]
оПеЛ АсТрА 1.4 - всич-
ко платено, за 2000 
лв. се продава на тел. 
0899/252-604. [7, 2]
Пежо 309 се продава на 
тел. 0889/410-206. [3, 3]
ИзГоДНо! ФоЛксВАГеН 
Поло се продава на тел. 
0899/887-005. [3, 3]

ВАз, МоскВИч
ЛАДА НИВА - бензин-
газ, се продава на тел. 
0895/460-288. [5, 5]
ЛАДА 2107 се продава 
на тел. 0889/916-580, 
0888/447-320. [5, 4]

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, сТАрИ
АВТоМоБИЛИ
коЛИ зА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 19]

реМАркеТА
реМАрке зА лека кола, 
регистрирано, се про-
дава в Габрово на тел. 
0889/740-851 - Митко 
Андреев. [5, 3]

ТрАкТорИ, 
МоТокАрИ
крАН HIAB на трак-
тор юМЗ за 12 000 
лв. се продава на тел. 
0877/781-145. [33, 5]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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ПреВозИ
ТрАНсПорТ с бус - от 
0.40 лв./км, междуград-
ски - 0893/511-154.
еВТИН ТрАНсПорТ - 
0886/897-111
ТрАНсПорТ оТ 5 до 25 
тона с бордови и са-

мосвални автомобили - 
0888/564-431 [33, 27]

БИЛеТИ, 
ПЪТУВАНИЯ
АВТоБУсНИ, сАМоЛеТ-
НИ БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.

ЯсНоВИДсТВо
ЯсНоВИДкАТА МАрИЯ 
Христова приема - тел. 
0895/201-332. [7, 1]

УроЦИ, кУрсоВе
БезПЛАТНо оБУчеНИе - езиково, компютърно и 
професионално, с ваучери предлага „Веда Консулт“ 
за работещи лица. За контакти: тел. 066/806-552; 
0898/543-012; 0896/779-140; www.veda.bg. [18, 2]

сПорТ
шАхМАТ зА деца в Дома на културата - тел. 
0899/590-276. [11, 10]

козМеТИкА, МАсАж
ПроФесИоНАЛНИ МАсА-
жИсТкИ - 0876/735-596. 

[22, 11]
МАсАжИ се предлагат на 
тел. 0897/219-833. [22, 9]

ВзАИМоПоМощ
жеНА зА взаимопомощ на 
село търси 0877/243-413. 
[5, 3]
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	 Времето,	към	което	се	
връщам,	е	свързано	с	дет-
ските	ми	спомени.	Аз	съм	
роден	 през	 1944	 година.	
Към	 1949-50-та	 татко	 се	
разболя	 от	 туберкулоза	 и	
го	оперираха	в	София.	Ка-
заха:	 „Това	 дете	 не	 бива	
да	стои	при	болен,	зараз-

но	е“.	
	 Чичо	 Кирил	 дойде	 с	
тази	 голяма	 кола,	 коя-
то	 виждате	 на	 снимката	
-	 американската	 марка	
„Буик“,	 и	ме	 отведе	 в	Де-
бели	лаг	–	селото	се	нами-
ра	в	община	Радомир.	
	 Помня,	 че	 по	 пътя	 ми	
стана	 лошо	 и	 повръщах.	
Чичо	 беше	 голям	 чистник	
и	 аз	 се	 притесних.	Много	
прах,	 много	 пепел	 беше,	
такива	бяха	пътищата	тога-
ва.	
	 Бати	 Ицо	 -	 синът	 му,	
често	 идваше	 в	 Габрово	
-	 на	 Гачевци,	 майка	 му	 е	
оттам.	 И	 се	 отбиваше	 у	

дома.	Той	 има	 един	 син	 -	
Христо	 Кирилов	 Божилов,	
който	идваше	в	Габрово	с	
този	буик.
	 Живеехме	 до	 завод	
„Добри	 Карталов“.	 Татко	
ми	 й	 разказвал,	 че	 чичо	
Киро	 се	 занимавал	 със	
сладкарство.	 Направил	

върху	 буика	 една	 голяма	
торта,	 забил	 върху	 нея	
знамето	 на	 България	 и	
дори	Георги	Димитров	сля-
зъл	от	трибуната,	за	да	го	
поздрави	за	идеята.	После	
разрязали	 тортата	 и	 по-
черпили	децата.	Трябва	да	
е	било	след	есента	на	1946	
година	 докъм	 1959-та	 най-
късно.
	 Животът	 му	 завършва	
в	Белене.	
	 Последното	 място,	 на	
което	 е	 работил,	 е	 ресто-
ранта	на	Софийската	опе-
ра.	 Строежът	 е	 завършен	
1953	 година,	 което	 озна-
чава,	 че	 е	 работил	 там	

след	1953	година.	Не	знам	
точно.
	 Когато	 бях	 в	 седми	
клас	 -	 1957	 година,	 ходих	
при	него	в	ресторанта.	Ця-
лата	 рода	 беше	 като	 че	
ли	 там.	 Снаха	 му	 беше	
касиер.	 Бате	 Ичко	 беше	
хладилен	техник.

	 Интересна	е	историята	
на	 този	 буик,	 защото	 се-
мейната	история	разказва,	
че	го	получава	от	генерал	
Бирюзов.	
	 Ето	 какво	 знам	 от	
баща	 си.	 Чичо	 иска	 да	
купи	 буика,	 като	 предлага	
на	генерала	пари	и	злато.	
Чичо	го	атакува	непрекъс-
нато,	но	Бирюзов	отказва.	
Чичо	 му	 казва:	 „Знаете	
ли,	 че	 на	 Столетов	 имате	
голям	 паметник,	 построен	
във	 Ваша	 чест“.	 Те	 само	
чували,	но	не	са	го	вижда-
ли.	Казал:	„Ще	Ви	заведа,	
имам	 брат	 в	 Габрово,	 ще	
преспим	 и	 сутринта	 ще	

пътуваме	към	върха“.	
	 Аз	 съм	 бил	 малък	 –	
бебе.	 Моята	 майка	 Иван-
ка	 ми	 разказваше:	 „Като		
светнаха	 едни	 фарове,		
мотоциклети,	 мотори,	
коли,	 обградиха	 къщата.	
След	 което	 се	 чука	 на	
вратата...“.	 Точно	 срещу	
„Добри	 Карталов“	 живе-
ехме	 откъм	 ул.	 „Никола	
Войновски“,	 където	 е	 цех	
7,	 преди	 цех	 7.	 Бяха	 ра-
ботнически	 жилища,	 под	
наем.	В	една	къща	–	чети-
ри	 семейства,	 голяма	 ми-
зерия.	 Майка	 вика:	 „Чука	
се	на	нашата	врата,	баща	
ти	 отваря	 –	 гледа	 чичо	
ти	 Киро	 и	 един	 с	 шинел	
и	 лампази.	 И	 чичо	 ти	 из-
вади	 една	 пачка	 и	 вика:	
„Михале,	върви	буди	пека-
ри,	кръчмари,	хлебари...	за	
утре	 сутринта	 искам	 две	
агнета	горе	на	върха	да	се	
въртят	на	шиш“.	Премного	
пари	 му	 дал	 и	 превоз	 с	
войници.	 Той	 тръгва	 -	 по	
Трънито,	Велчевци,	 събуж-
да	собствениците.	Заколва	
яретата	 и	 собствениците	
отиват	на	върха	да	 ги	пе-
кат.	 През	 това	 време	 се	
изпонапиха	яко.	След	кое-
то	на	генерала	му	постлах	
в	гостната,	а	войниците	-	в	
плевнята	по	сеното“.
	 Тръгват	 сутринта	 чичо	
ми,	 баща	 ми	 в	 буика	 и	
като	 стигат	 при	 величест-
вения	 паметник,	 чевер-
метата	 и	 чичо	 казал	 на	
Бирюзов:	 „Ще	 ми	 дадеш	
ли	 колата?“.	 И	 Бирюзов	
отговорил:	 „Подарявам	 ти	
я!“.	
	 От	 октомври	 1944	
г.	 Сергей	 Бирюзов	 е	 ко-
мандир	 на	 37-ма	 армия	
(до	 май	 1946	 г.)	 и	 главен	
военен	 съветник	 на	 Бъл-
гарската	 армия.	 Обявен	
за	 почетен	 гражданин	 на	
София.	 Завършва	 войната	
със	звание	 генерал-полко-
вник.	
	 И	това	е	историята	на	
буика.	 Бате	 Христо	 го	 ка-
раше	 редовно.	 Доколкото	
от	 баща	 си	 има	 споме-
ни,	 чичо	 Киро	 имал	 два	
апартамента	в	София	-	на	
ул.	 „Иван	 Асен“	 и	 на	 „6	
септември“,	 мисля.	 И	 ко-
гато	 се	 появеше	 Станко	
Тодоров	 -	 председател	 на	

Народното	 събрание,	 тат-
ко	 мърмореше:	 „Ей	 този	
живее	на	чичо	 ти	в	апар-
тамента“.
	 Стринка	 Деша	 -	 на	
чичо	 Киро	 съпругата,	 му	
оплела	 някаква	 фланела	
и	един	от	надзирателите	в	
Белене	 я	 облякъл,	 появил	
се	пред	 чичо	ми	и	 казал:	
„Гледай,	 бе,	 твоята	 жена	
каква	хубава	фланела	ми	е	
оплела“.
	 През	 деня	 му	 заключ-
вали	 нара	 и	 вечер	 го	 от-
ключвали.	Ще	мине	надзи-
рателят,	 лисва	 една	 кофа	
с	 вода,	 а	 то	 цимент	 било	
и	му	викал:	„На,	враг,	мри	
тука!“.	Чичо	заболял	от	ту-
беркулоза	и	той,	освобож-
дават	 го	 и	 след	 седмица	
почива.
	 Имал	 е	 външнотъргов-
ска	фирма	–	изнасял	сире-
не	и	кашкавал	за	Австрия	
и	Унгария.	Не	знам	дали	е	
съден	от	Народен	съд.	Тат-
ко	 знаеше.	Децата	му	 по-
чинаха	–	бати	Христо,	кака	
Пенка.	Ходил	съм	в	Герман	
на	 тяхната	 вила.	 Помня,	
бяха	отбили	от	Искър	един	
ръкав	и	имаше	едни	шара-
ни,	големи.	Занимаваха	се	
с	отглеждане	на	зеленчуци	
предимно.

	 Нямам	 представа	 как-
во	 образование	 е	 имал	
чичо	Киро..
	 В	 Габрово	 баща	 ми	 е	
държал	 аперитив	 срещу	
театъра.	Където	в	момента	
е	 аптеката	 и	 кафето.	 На-
времето	 е	 било	 монолит-
но,	 сега	 е	 разпарцалено.	
Аперитивът	 се	 е	 казвал	
„Киско“.	
	 Татко	 казва:	 „Чичо	 ти	
дойде	 един	 път,	 бяха	 най-
трудните	 години	 -	 1946-47,	
нито	 захар,	 нито	 олио,	
брашно,	 нищо	 нямаше	 и	
ми	 донесе	 60	 килограма	
шоколадови	 американски	
бонбони.	И	като	се	разчу-
ва	 в	 града,	 че	 при	 Киско	
има	 шоколадови	 амери-
кански	 бонбони.	 Имаше	
опашка	чак	до	моста	надо-
лу.	Давах	им	по	300	грама“,	
разказва	татко.

	 Баща	 ми	 започва	 да	
изплаща	 горния	 етаж	 над	
магазина,	 където	 са	 сега	
нотариуси,	адвокати.
	 Имал	 съм	 на	 детски	
влог	 300	 000	 лева	 с	 цел	
по-голяма	 лихва.	 Новата	
власт	му	взема	тези	пари.	
	 И	 не	 му	 даваха	 дър-
жавна	 работа	 да	 работи.	
Казваха	му	-	или	каруцар,	
или	 дюлгер.	 Беше	 слабо-
ват	 татко.	И	аз	съм	отра-
съл	с	коне,	каруци,	кучета.	
	 Много	 ми	 тежеше	 в	
училище.	 Винаги	 имаше	
една	 графа	 „Какво	 рабо-
тят	 родителите	 ти“.	 И	 аз	
като	 пиша	 „каруцар“,	 не	
ми	 беше	 хубаво.	 Другите	
се	гордееха	с	баща	счето-
водител,	 например.	Майка	
беше	шивачка.	И	 тъй.	По-
сле	 отпадна	 това	 нещо.	
Накрая	 беше	магазинер	 в	
Ловното,	 продаваше	 ба-
рутни	 сачми.	 Постоянно	
все	данъчни	идваха,	помня	
ги	 с	 едни	шлифери,	 сиво-
зелени	 такива.	 Идваха	 да	
гледат	какво	ценно	е	оста-
нало	 вкъщи.	 Бяхме	 после	
под	 наем.	 Взеха	 всичко.	
Помня,	 когато	 бяхме	 до	
Театъра,	 имахме	 телефон	
–	 1948-49	 година.	 Все	 по-
сягах	 към	 „алото“.	 Малко	

хора	са	имали	тогава	теле-
фон.
	 Дали	имах	и	проблеми	
в	училище	заради	татко.
	 Не,	 не	 съм	 имал,	 бях	
доста	 хрисим.	 И	 като	 за-
върших	 техникум,	 станах	
майстор	 в	 „Георги	 Генев“	
на	 три	смени	със	70	лева	
заплата.	 До	 1965	 година.	
Искаха	да	ме	правят	пар-
тиен	 член.	Но	 този,	 който	
искаше	 да	 ме	 предлага,	
каза:	„Не	ставаш,	баща	ти	
не	отговаря	на	условията“.	
	 Откъде	 са	 се	 позна-
вали	с	брата	на	царя?	От	
стринка	 Деша	 съм	 чувал,	
че	 били	 големи	 коцета	 с	
княз	Кирил.	И	двамата	са	
ходели	 заедно.	 Знам,	 че	
стринка	все	се	оплакваше,	
че	 много	 забягвал.	 Беше	
мургав	малко	такъв,	силен	
беше.	

	 И	 още	 си	 спомням	 за	
този	 буик,	 братовчед	 ми	
се	 обади	 и	 каза:	 „Гледай			
филма	 „Цар	 и	 генерал“	 с	
Петър	 Слабаков	 и	 Наум	
Шопов,	там	участва	наша-
та	 кола“.	 Христо	 -	 синът	
му,	 беше	 висок,	 снажен	
красавец.
	 Имах	още	две	снимки.	
На	 първата	 пишеше:	 „Ки-
ско	 тренира	 за	 първите	
автомобилни	 състезания.	
Пак	с	колата“.
	 „Киско“	 е	 бацил,	 кой-
то	вкисва	млякото.	Децата	
ми	 викат	 Киско,	 внукът	 -	
също,	но	малко	по-галено.
	 От	1976	до	2007	година	
работих	 във	 ВМЕИ	 като	
майстор	Научна	апаратура	
в	катедра	 „Техническа	ме-
ханика		и	съпромат“.	
	 Иначе	 много	 съм	 се	
занимавал	 със	 спорт.	 Ка-
рах	 тримесечна	 школа	 в	
Дианабад	за	съдия.	Любен	
Радунчев,	 известен	 съдия,	
ръководеше	 курса	 по	фут-
бол.	 И	 съдия	 съм	 бил	 по	
борба,	 по	 хандбал,	 по	во-
лейбол	и	по	плуване.
	 В	 завод	 „Болшевик“	
имаше	 басейн	 25	 метра,	
на	който	учех	деца	да	плу-
ват.	 Направих	 една	 ща-
фета	 в	 „Болшевик“	 -	 12	

цеха	 участваха.	 На	 пър-
ви	 пост	 плувец,	 плувецът	
подава	 на	 атлет,	 атлетът	
на	колоездач,	колоездачът	
на	 моторист...	 много	 ма-
щабно	 стана.	 Три	 години	
бях	спортен	организатор	в	
този	завод.
	 Карах	и	една	школа	за	
планински	 водачи	 в	 Ма-
льовица.	 На	 тази	 снимка	
са	 участници	 в	 обикол-
ка-шафета	 на	 Народното	
събрание,	 на	 които	 бях	
водач.	Трето	място	взехме.	
Тази	 щафета	 беше	 нацио-
нална	 и	 се	 провеждаше	
ежегодно.	Това	 беше	 око-
ло	1971-72	година	ще	е.
	 	И	в	хора	на	читалище	
„Априлов-Палаузов“	пея	37	
години.	 Обичам	 да	 се	 за-
нимавам	с	много	неща.
 Записа 

БОяНА ПЕНчЕВА

Габрово, 19 юни 1932 г. В средата - княз Кирил, минути преди началото на състезанието 
Габрово – връх Св. Никола (днес Шипка). Вляво от княза е известният състезател Димитър 
Соколов, вдясно (в спортно облекло) – Кирил Божилов - Киско

 В брой 114, събота, на в. „100 вести“ публикувахме статия на Веселин Ив. Димитров под заглавие 
„Княз Кирил Преславски - брат на царя, идвал на мотоциклетни състезания в Габрово след 1932 г.“. 
 В нея се разказваше за началото на мотоциклетния спорт в България и Габрово, за традиционното 
ежегодно шосейно състезание по пътя Габрово – Шипка, заради което тук е идвал и братът на цар Борис 
- княз Кирил Преславски. Страстта по бързите машини свързва царската особа с родения в Габрово Ки-
рил Божилов. Следващата събота г-н Димитров разказа подробно за Кирил Божилов, който със свои сред-
ства организирал ежегодното Национално мотоциклетно състезание за купата „Принц Кирил“, което пък 
два пъти поред е печелено  от габровския състезател Метю Метев.
 Публикациите на Веселин Димитров доведоха в редакцията племенника на Кирил Божилов (вдясно на 
снимката)  - Христо Божилов (вляво), който допълни разказа на изследователя с лични и наследени от ро-
дителите му спомени.

 Тук съм на първия ред в детската градина. Имам един спомен, който няма 
да забравя. Учителката един път ни каза: „Деца, да се помолим на Дядо Господ 
да ви даде шоколад“. Ние затваряме очи и се молим. „Сега отворете очи - има 
ли шоколад? Няма. Дядо Господ мисли ли за вас? Не мисли. Господ няма. Да се 
помолим пак - на чичко Сталин“. Ние затваряме очи и се молим. Отваряме и 
гледам едно парче шоколад. „Да живее чичко Сталин!“ - викаме всички. Бягам 
вкъщи и го показвам, а то било марципан. Татко го изхвърли през прозореца. „Не 
ги е срам“, вика и замахна.  Кучето го изяде и аз се разплаках.

  „Да живåå чичко Сталин!”


